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1. INTRODUCERE
Prezentul document este livrabil conform proiectului co-finan-
ţat de IEE, MESHARTILITY (Măsurarea şi distribuirea datelor cu 
furnizorii de utilităţi pentru Pactul Primarilor). Acesta suma-
rizează exemplele celor mai bune practici pentru distribuirea 
datelor colectate pe durata acestui proiect.

Pentru dezvoltarea Planurilor de Acţiune pentru Energie Dura-
bilă (PAED), în cadrul Pactului Primarilor, cunoaşterea în deta-
liu a zonelor unde are loc consumul de energie este esenţială 
pentru identificarea şi concentrarea pe zonele principale. De 
asemenea, este important să se ştie unde este cel mai mare 
potenţial pentru reducerea cererii de energie, pentru a stabili 
măsurile necesare pentru eficienţa energetică şi pentru redu-
cerea costurilor. Fără cunoaşterea acestor aspecte privind con-
sumul de energie pe sector şi pe zonă, nu este posibilă plani-
ficarea eficienţei energetice, care va fi eficientă şi dinamică şi 
care, în timp, va  contribui la procesul de schimbare a nivelu-
lui de consum.

La ora actuală, în multe ţări din UE există o problemă semnifi-
cativă cu privire la date - şi anume, autorităţile locale nu deţin 
date reale per sector cu privire la consumul de energie, în regi-
unile geografice de care aparţin. În orice caz, există un număr 
în creştere de exemple de bune practici cu privire la modali-
tatea de a depăşi aceste probleme, unele dintre acestea fiind 
prezentate în raportul de faţă.

În timp ce aceste exemple menţionate constau în mare par-
te în crearea unor platforme de distribuire a datelor, la nivel 
regional sau chiar naţional, rolul Companiilor ce oferă servicii 
de distribuire (DSOs) pentru furnizarea informaţiilor unilatera-
le este, de asemenea, definit. Oportunitatea de a îmbunătăţi 
distribuirea de date prin semnarea Memorandumurilor de Co-
operare, încheiate între furnizorii de energie şi municipalităţile 
vizate în mod direct, este evidenţiată prin mai multe exem-
ple în publicaţia: Raport privind acordurile semnate între UE, 
autorităţile locale şi naţionale. (Livrabil 2.6).

2. EXEMPLE DE BUNE PRACTICI
2.1 PLATFORMELE CENTRALE DE DISTRIBUIRE A 
DATELOR PENTRU MULTIPLE SURSE DE ENERGIE
Sunt menţionate mai multe exemple, în care distribuirea de 
date energetice între furnizorii de energie şi autorităţile loca-
le a fost îmbunătăţită semnificativ prin colectarea datelor de 
către o agenţie centrală, ex. Ministerul Energiei, Ministerul 
de statistică sau de către o agenţie regională sau naţională de 
energie. Din perspectiva furnizorului de energie, această mo-
dalitate de raportare trebuie să fie completată o singură dată, 
la intervale regulate de timp, într-un format prestabilit, care 
reduce simţitor efortul administrativ, comparativ cu modalita-
tea de a răspunde la fiecare solicitare în parte, în formaturi di-
ferite, în momente diferite. Pentru autorităţile locale, consul-
tarea unei singure surse centrale de date pentru obţinerea de 
date energetice reprezintă o modalitate de reducere a efortu-
rilor şi, de asemenea, de îmbunătăţire a analizei comparate în-
tre inventarele autorităţilor locale, dacă acestea se bazează pe 
o metodă comună de colectare a datelor.

Exemple de platforme centrale de date, operate de oricare 
dintre departamentele statului sau de alte agenţii private, re-
prezintă baza de date colectate de către Agenţia Energetică 
din Cipru (Anexa A), sau baza de date furnizată de provincia 
Limburg (Anexa B), sau baza regională de date a provinciei Ge-
noa din Italia (Anexa C).

Institutul Schimbărilor Climatice din Olanda (the Dutch Klima-
atmonitor), care a fost înfiinţat şi deţinut de către Ministerul 
Infrastructurii şi Mediului (Anexa D), Instrumentul Municipal 
de Inventariere a Emisiilor de Carbon din Danemarca (Anexa 
E) şi baza de date “Energy Loupe” din Suedia (Anexa F), toate 
ajută la îmbunătăţirea metodei de colectare a datelor prin sim-
pla prezentare a datelor energetice şi prin convertirea datelor 
energetice în emisii de dioxid de carbon.

Una dintre bazele de date înfiinţate de Departamentul de 
Energie şi Schimbări Climatice din Marea Britanie (DESC) pu-
blică şi actualizează în mod regulat informaţii statistice cu pri-
vire la utilizarea energiei, precum şi cu privire la emisiile de 
gaze cu efect de seră, întotdeauna comunicate autorităţilor lo-
cale teritoriale (Anexa G). În orice caz, această bază de date se 
limitează la furnizarea de energie electrică şi gaze naturale.

În prezent, o nouă bază de date energetice, care fost crea-
tă pentru Estonia, nu dispune de niveluri suplimentare de 
diferenţiere geografică. În orice caz, o defalcare a datelor la ni-
vel municipal este planificată (Anexa H).

Toate aceste exemple au fost puse în practică înainte de trans-
punerea Directivei de Eficienţă Energetică 2012/27/UE (DEE). 
Ca urmare a acestei directive, au fost introduse mai multe mă-
suri legislative la nivelul Statelor Membre:

În Croaţia, Legea privind Eficienţa Energetică  (OG 127/14) re-
glementează sarcinile furnizorilor de energie referitoare la dis-
tribuirea datelor. 

Articolul 14 specifică următoarele: 

1) Furnizorul de energie are obligaţia ca, la cererea consuma-
torului final şi, cel puţin o dată pe an, să livreze informaţii refe-
ritoare la calcularea electricităţii, consumului de energiei pen-
tru încălzire şi consumului de gaz, precum şi pentru consumul 
de energie al clientului pe perioadele anterioare, care includ:

preţul şi consumul real de energie• 
informaţii grafice comparabile privind consumul actual de • 
energie comparativ cu consumul de energie al clientului, 
pentru fiecare perioadă în parte
persoanele de contact ale organizaţiilor consumatorilor, • 
agenţiilor de energie, adresele şi paginile de internet 
unde pot fi găsite informaţii privind măsurile disponibile şi 
sfaturile utile pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice, 
comparabile cu profilurile consumatorilor finali
comparaţie cu consumatorii finali cu consum mediu de • 
energie din aceeaşi categorie de clienţi
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2) Furnizorul menţionat la secţiunea 1 a prezentului articol are 
obligaţia de a livra lunar date privind electricitatea şi consumul 
de energie pentru încălzire şi consumul de gaze către Sistemul 
Naţional de Informaţii privind Managementul Energiei

În plus, acelaşi act normativ reglementează sarcinile distribuito-
rilor de energie în Articolul 15, care menţionează următoarele: 

Distribuitorii au obligaţia de a livra o dată pe an, până la • 
data de 1 februarie a anului curent, următoarele date că-
tre Minister:
Date statistice agregate cu privire la consumatorii finali• 

Informaţii curente privind consumul de energie la consuma-
torul final, inclusiv, după caz, profilurile de sarcină, segmen-
tarea consumatorilor şi localizarea geografică a consumatori-
lor, păstrând, în acelaşi timp, integritatea şi confidenţialitatea 
informaţiilor cu caracter privat sau confidenţial din punct de 
vedere comercial

Obligaţii similare au fost listate în actul normativ anterior de 
reglementare în domeniul eficienţei energetice, Directiva pri-
vind eficienţa energetică la utilizatorii finali (OG 152/08, 55/12, 
101/13, 153/13, 14/14), care a fost abrogată în noiembrie 
2014, odată cu adoptarea noii Directive privind Eficienţa Ener-
getică. Experienţa a arătat că, deşi exista deja un document si-
milar articolului 13 şi 14, conform celor menţionate mai sus, 
nu existau informaţii disponibile care să indice dacă datele au 
fost într-adevăr furnizate anual şi stocate şi monitorizate de că-
tre Ministerul Economiei. 

Sisteme de informaţii, conform cărora la ora actuală datele 
trebuie să fie implementate conform noii legi, au intrat deja în 
vigoare încă din anii anteriori. Actualizarea a fost efectuată pe 
bază de voluntariat şi dezvoltată şi implementată cu sprijinul 
programul Organizaţiei Naţiunilor Unite din Croaţia. S-a pus la 
dispoziţie un format bine definit de date, iar implementarea 
lui va evidenţia modalitatea de punere în practică a acestuia.

În Slovenia, obligaţia de colectare şi furnizare a datelor pri-
vind consumul de energie îi revine consumatorului final de 
energie. În Actul Normativ pentru Energie din Slovenia preve-
de obligaţia implementării inventarierii energetice în clădirile 
publice cu o suprafaţă încălzită mai mare de 500m2. Această 
prevedere a intrat în vigoare în 2010. Actul Normativ pentru 
Energie nu defineşte modul de procesare şi colectare a date-
lor, însă vizează punerea la dispoziţie a datelor energetice, în 
orice moment. Un număr considerabil de instituţii publice au 
implementat colectarea datelor prin intermediul unor pache-
te software moderne şi utile, ce oferă soluţii multiple pentru 
managementul consumului de energie în clădiri. Pentru aces-
te clădiri, colectarea datelor energetice a fost facilitată consi-
derabil. În luna martie 2014 a intrat în vigoare noul Act Nor-
mativ pentru Energie din Slovenia, (EZ-1, Monitorul Oficial nr. 
17/2014). Articolul 326 stipulează că toţi consumatorii finali 
au obligaţia de a furniza datele privind consumul de energie 
către autorităţile locale, în scopul planificării energetice. Date-
le fac referire la încălzire, la cerea de încălzire şi la consumul de 
energie pentru încălzire şi estimează consumul de energie ne-
cesar pentru încălzire pe următorii cinci ani.

2.2 Furnizare directă de date energetice 
PRIN INTERMEDIUL FURNIzORILOR DE SERvICII 
DE DISTRIBUIRE
În Italia, conform Legii 192/2005, articolul 9, municipalităţile 
sunt autorizate să solicite informaţii privind consumul de 
energie din partea instituţiilor private de pe raza municipiu-
lui. În orice caz, nu este necesară invocarea acestei legi pen-
tru obţinerea datelor energetice. În majoritatea cazurilor, este 
suficientă trimiterea unei solicitări formale semnată de Primar 
şi de Secretarul acestuia pentru a obţine informaţiile necesare 
pentru utilităţi, în termen de una-două luni sau chiar mai re-
pede, în anumite cazuri.

Un exemplu bun în care furnizorul de energie sau compa-
nia de servicii de distribuţie (DSO) furnizează datele energe-
tice direct către municipalităţi este oferit de Enel Distribuzi-
one S.p.A din Italia (Anexa I). Operatorul de reţea furnizează 
către autorităţile locale datele energetice într-un format stan-
dard, deja defalcat pe categorii, conform prevederilor din Pac-
tul Primarilor. Graţie proiectului Meshartility, Enel Distribuzio-
ne a putut stabili şi dezvolta o colaborare directă şi stabilă cu 
Municipalităţile italiene, privind distribuirea datelor energeti-
ce, care s-a dovedit de real folos atât definirii unui PAED fiabil, 
cât şi atragerii de parteneriate private publice ambiţioase, de-
dicate pe deplin implementării măsurilor PAED.

În mod similar, în Italia, Operatorul Reţelei Naţionale de 
Distribuţie (Terna) publică datele energetice per regiune şi per 
segment de piaţă pe pagina sa de internet1, aşa cum se poate 
vedea şi din exemplul de mai jos.

Datele energetice sunt furnizate doar pentru energie electri-
că, nu şi pentru alte surse de energie şi anume, datele pe zone 
geografice sunt defalcate doar pe provincii, nu şi în funcţie 
de municipalităţi sau coduri poştale iar sectoarele de piaţă 
sunt diferenţiate numai pe sectoare de agricultură, industrie, 

1 http://www.terna.it/default/Home/SISTEMA_ELETTRICO/statistiche/
bilanci_energia_elettrica/bilanci_regionali.aspx
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terţiere (clădiri de birouri) şi clădiri rezidenţiale. În orice caz, 
pagina de internet poate constitui o sursă foarte valoroasă de 
date energetice pentru autorităţile locale.

În mod similar, datele privind consumul de gaz sunt publica-
te de către Ministerul Dezvoltării Economice până la nivel de 
provincii, începând din 2004 şi până în 20131 şi sunt analizate 
de către ENEA an de an, în Raportul Naţional privind Eficienţa 
Energetică, publicat de ENEA2. Link:

În timp ce în Germania un număr de companii de servicii de 
distribuţie au furnizat platforme de distribuire a datelor ener-
getice pentur autorităţile locale (ex. RWE, EWE Netz), formatul 
în care datele energetice sunt furnizate este unul neuniform.

Exemplu: RWE e-kommune

2 https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fdgerm.
sviluppoeconomico.gov.it%2Fdgerm%2Fconsumi%2Fgas%2Fprovinciali%2FG
as_Distribuito_Province_2013.xls 
3 http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/RAEE20132.pdf
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În Letonia, Compania de Încălzire a Districtului din Municipali-
tatea Salaspils, Salaspils siltums, a demarat o nouă iniţiativă de 
informare a societăţii cu privire la consumul de energie pen-
tru încălzire în clădirile rezidenţiale (Anexa J). Aceste clădiri 
sunt cele pentru mai multe familii care sunt branşate la siste-
mul de încălzire centralizat al oraşului. În prima etapă, în 2012, 
Salaspils siltums a instalat în fiecare clădire contoare cu citire 
de la distanţă şi publică lunar informaţii pe pagina de internet 
a companiei. Primele rezultate sunt deja disponibile pe inter-
net. În următoarea etapă este planificată instalarea unui sis-
tem şi în clădirile publice, apoi - pentru restul consumatorilor. 
Interfaţa poate fi consultată în imaginea de mai jos, iar pentru 
informaţii suplimentare puteţi consulta Anexa H.

Alte baze de date regionale operate de Agenţia de Dezvoltare 
a Statului furnizează date privind numai consumul de energie 
electrică (Anexa K)

În Croaţia, distribuirea datelor între companiile de electricitate 
şi autorităţile locale este, în general, reglementată de legislaţia 
naţională. Actul Normativ privind Piaţa de Electricitate, Artico-
lul 40, paragraful 29, stipulează faptul că Operatorul Sistemului 
de Distribuţie este obligat să livreze datele privind măsurători-
le din registrele pentru producţia şi consumul de electricitate 
către autorităţile locale şi regionale, în scopul planificării ener-
getice, protejând totodată confidenţialitatea datelor cu carac-
ter personal ale utilizatorilor individuali ai reţelei. Articolul se 

Exemplu: EWE Netz

Exemplu: Prezentări lunare de date energetice pe pagina pu-
blică de internet a companiei districtuale de încălzire Salaspils 
siltums
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aplică municipalităţilor, oraşelor şi judeţelor, toate având drep-
tul de a cere şi obţine datele energetice necesare pentru pla-
nificarea energetică la nivel local. Autorităţile locale (regiona-
le) pot trimite cererile pentru furnizarea datelor direct către 
Operatorul Sistemului Central de Distribuţie HEP din Zagreb, 
unde a fost creată în acest scop o adresă de corespondenţă 
electronică dedicată (mjereni.podaci@hep.hr). În această ce-
rere, autorităţile locale (regionale) trebuie să specifice coduri-
le poştale ale tuturor zonelor din jurisdicţia pentru care înain-
tează cererea pentru furnizarea datelor energetice, iar acestea 
vor primi datele solicitate, agregate în funcţie de codul poştal.

În realitate, s-a dovedit, de asemenea, că o modalitate şi mai 
rapidă pentru autorităţile locale de a obţine datele energeti-
ce este aceea de a înainta o cerere de furnizare a datelor la ni-
vel local, de la sucursala locală a DSO care, mai apoi, va furni-
za datele solicitate, cât mai repede posibil. În ceea ce priveşte 
formatul, se pot face îmbunătăţiri, întrucât nu a fost definit şi 
implementat un anumit tip, prin urmare, formaturile diferă de 
la caz la caz.

Datorită faptului că DSO furnizează aceste date direct către 
autorităţile locale, nu este nevoie ca o agenţie intermediară să 
colecteze datele şi să le trimită la nivel central, astfel că acordu-
rile ulterioare privind procedurile de distribuire a datelor şi for-
maturile acestora, precum şi instalarea sistemului, pot fi reali-
zate mult mai repede. Dezavantajul acestei abordări este acela 
că nu toate formele de energie sunt disponibile autorităţilor 
locale printr-o singură sursă de date, şi că, în cazul unei frag-
mentări considerabile a pieţelor de distribuţie, precum în Ger-
mania, această abordare poate duce din nou la o varietate de 
formaturi de date şi proceduri de distribuire, dacă nu este ofe-
rită consultanţa necesară în acest sens.

2.3 COLECTAREA DE DATE PRIN 
INTERMEDIUL ACORDURILOR BILATERALE
În România, Agenţia pentru Energie Alba a reuşit stabilirea 
unui acord de cooperare cu compania locală de distribuţie a 
energiei electrice (DSO), însă doar pentru municipiul Alba şi în 
baza unei colaborări strânse cu reţeaua de electricitate.

În landul Saxonia de Jos din Germania a fost dezvoltată o sche-
mă de cooperare voluntară, în baza căreia furnizorii locali de 
energie şi municipalităţile au convenit asupra mecanismului 
de distribuire a datelor (proiectul KuK, Anexa M). Acesta este 
un proiect comun, desfăşurat între autorităţile locale din lan-
dul german Saxonia de Jos şi un număr mare de parteneri co-
merciali. Ca parte a acestui proiect, care se desfăşoară pe o pe-
rioadă de 3 ani, a fost elaborat un ghid de colectare a datelor 
energetice şi s-au încheiat acorduri cu furnizorii de date cu pri-
vire la mecanismele şi formatul de distribuire a datelor, în spe-
cial în privinţa furnizorilor de energie şi curăţare a coşurilor. Cu 
ajutorul formaturilor agreate pentru schimbul de date şi pro-
ceselor, efortul administrativ necesar de ambele părţi şi timpul 
de răspuns au fost, prin urmare, îmbunătăţite semnificativ. În 
timp ce niciun acord formal nu a fost semnat, proiectul a avut 
un succes foarte mare la facilitarea schimbului de date între 
părţile interesate (vezi şi Anexa M).

În Letonia, Centrul Naţional de Energie (EKODOMA) a reuşit 

să primească anual statistici ale consumului de gaz la nivel 
naţionat, defalcate pe instituţii municipale şi de stat, industrie, 
sisteme de încălzire centralizate, sector terţier, utilizatori pu-
blici cu un consum anual sub 25.000 m3 şi locuinţe..

În Spania şi, în special, în regiunea Extremadura, schimbul de 
date între autorităţile locale şi reţelele publice s-a efectuat prin 
intermediul unui fişier Excel, în care toate consumurile sunt 
grupate în funcţie de Clasificarea Naţională a Activităţilor Eco-
nomice. Acesta este un schimb anual de date cu date lunare, 
într-o singură livrare, în care facturarea este completată pen-
tru întregul an. Toate informaţiile sunt furnizate de reţele pu-
blice la mijlocul lunii februarie. Pentru Pactul Primarilor, anul 
2008 este definit ca an de bază. Municipalităţile vor fi identi-
ficate prin codul poştal, întrucât denumirea municipalităţii ar 
putea crea probleme pentru identificarea automată în baza de 
date. Autorităţile locale vor trimite, prin intermediul agenţiilor 
regionale, precum INFO în Murcia sau Cluster Energia în Ex-
tramadura, lista de coduri poştale ale municipalităţilor pentru 
care sunt solicitate datele, iar agenţiile regionale vor centrali-
za fişierul excel şi colectarea datelor pentru a facilita procedu-
ra, urmând ca, mai apoi, să informeze municipalităţile. Această 
formă de distribuire de date se bazează pe acorduri informale, 
încheiate prin proiectul MESHARTILITY. În prezent se ia în cal-
cul crearea unei platforme de schimb de date mai directă, prin 
noi proiecte însă, momentan, nicio platformă nu a fost încă 
pusă la dispoziţie.

2.4 Măsuri de îMbunătățire a 
colectării și distribuirii de date
În Italia, instalarea de contoare inteligente impusă de Auto-
ritatea italiană de Reglementare pentru Electricitate şi Gaze 
(AEFG), în 2006, pentru toate companiile de servicii de distri-
buţie, a atins o rată de implementare de 95% (aproximativ 32 
de milioane de contoare instalate). În timp ce contoarele au 
fost, în principal, introduse în scopul de a avea un control mai 
bun asupra veniturilor, introducerea acestora face posibilă co-
lectarea datelor în urma citirilor de contor, într-o manieră rapi-
dă şi cu regularitate. Sistemele avansate asociate de colectare 
a datelor pentru energie electrică şi consum de gaze naturale 
formează o bază de date excelentă şi reprezintă o sursă consi-
derabilă pentru platformele de date facilitând, astfel, distribu-
irea de date.

În timp ce introducerea de contoare inteligente de energie 
electrică nu este obligatorie, îmbunătăţirea managementului 
de înregistrare a datelor obţinute şi de procesare a datelor (de 
exemplu, crearea de noi câmpuri de înregistrare pentru fieca-
re contor nou a fost utilizată în Italia pentru identificarea tutu-
ror clădirilor publice), ajută foarte mult la alcătuirea unei baze 
de date bine consolidată, pentru distribuirea datelor energeti-
ce într-un format conform celui stipulat în Pactul Primarilor.
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denuMire ghid de bune practici: bază de 
DATE CEA
țara: cipru

DESCRIERE PE SCURT:
Agenţia pentru Energie Cipru (CEA) a elaborat şi a pus la 
dispoziţie, pe pagina sa de internet (http://www.cea.org.
cy/app/CEA_energy.html), o bază de date cu informaţii des-
pre consumul de energie, în funcţie de municipalitate (cod 
poştal).

ANEXA A: PLATFORMĂ DE DATE AGENȚIA PENTRU ENERGIE, 
CIPRU

Modul în care acest instruMent sprijină 
distribuirea de date cu autoritățile 
LOCALE:
Instrumentul pune la dispoziţia AL toate informaţiile cu privire 
la consumul de energie, într-un singur loc, informaţii necesare 
pentru elaborarea inventarului propriu de CO2. 

scopuri și repere ale procedurii de 
DISTRIBUIRE A DATELOR:
Acoperire geografică:  Tot teritoriul statului Cipru
Tip de energie: Energie electrică, motorină pentru sisteme de 
încălzire, kerosen, GPL: biomasă, cărbune de lemn, energie so-
lară, motorină, benzină
Diferențiere geografică: în funcţie de municipalitate (cod 
poştal)
Diferențiere în funcție de client: doi consumatori finali de 
energie, rezidenţiali, patru consumatori finali din sectorul se-
cundar, opt consumatori finali din sectorul terţiar şi trei sec-
toare de transport
Intervale de timp pentru actualizare date și frecvență: anual

Modul în care a Fost inițiat și Finanțat 
(Factori cheie):
Elaborarea acestei baze de date pentru Bilanţul energetic lo-
cal a fost o acţiune definită în contractul semnat cu Energie In-
teligentă Europa (IEE), pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Ener-
gie Cipru, cofinanţată de Uniunea Comunităţilor din Cipru. 
Agenţia pentru Energie Cipru a fost numită de Organizaţiile 
autorităţilor locale din Cipru, ca agenţie executivă pentru pro-
movarea ”Pactului primarilor” din Cipru. Din acest motiv, ela-
borarea Bilanţului energetic local pentru utilizarea sa de către 
Autorităţile Locale (nu numai pentru 2009, dar şi pentru 2010 
şi 2011), a avut o semnificaţie importantă pentru pregătirea şi 
monitorizarea Planurilor de Acţiune pentru Energie Durabilă al 
autorităţilor locale. 

COST DE IMPLEMENTARE:
??

public țintă al inițiativei:
În special Autorităţile Locale

obstacole întâMpinate și lecții învățate:
În timpul etapei de înfiinţare, au avut loc mai multe întâl-
niri între Autoritatea de energie electrică Cipru (EAC), în ca-
litate de furnizor principal de date şi CEA, în scopul dezvoltă-
rii instrumentului, proces în care EAC s-a dovedit extrem de 
cooperantă.

potențial pentru replicare:
Sistemul poate fi replicat în întreaga Europă, în funcţie de 
instrucţiunile corespunzătoare şi de finanţare

LINkURI UTILE PENTRU MAI MULTE 
inForMații:
HTTP://WWW.CEA.ORG.CY.

inForMații de contact persoane, pentru 
Mai Multe inForMații:
Orestis Kyriacou, Energy Efficiency Officer., Cyprus Energy 
Agency
E-Mail: ORESTIS.KYRIAKOU@CEA.ORG.CY
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ANEXA B: PROVINCIA LIMBURG, BELGIA

DENUMIRE GhID DE BUNE PRACTICI: 
DISTRIBUIRE DE DATE PENTRU 
Municipalitățile din provincia liMburg
țara: belgia

DESCRIERE PE SCURT:
Reprezentanţii provinciei Limburg, împreună cu partenerii, au 
alcătuit un Inventar de referinţă al emisiilor, o analiză a ener-
giei regenerabile şi a construcţiilor durabile, pecum şi un set 
al indicatorilor climatici pentru fiecare municipalitate (44) din 
Limburg. Scopul fiind ca toate municipalităţile să semneze Pac-
tul Primarilor şi să elaboreze un PEAD (Plan de Acţiune pen-
tru Energie Durabilă). Obiectivul provinciei Limburg, stabilit în 
2008, este ca, până în 2020, aceasta să devină o zonă neutră 
la nivel climatic. Instrumentele au fost prezentate şi descrise 
unui comitet director din fiecare municipalitate, prezenţi fiind 
funcţionari publici şi persoane de decizie.  

Inventar de referinţă al emisiilor

Analiză energie regenerabilă

Analiză construcţii durabile

n Mediul construit

n Industrie

n Mobilitate

n Natură şi agricultură

n Potenţial de econo-
misire CO2 (kTon)

n Potenţial de emisie 
CO2 (kTon)

Modul în care acest instruMent sprijină 
distribuirea de date cu autoritățile locale:
BEI (Inventarul de referinţă al emisiilor) asigură o anali-
ză pe care AL o pot face cu privire la emisiile din 2008.  
Analiza enrgiei regenerabile şi cea a construcţiilor durabile pune 
la dispoziţia AL date utile pentru operaţiunile şi măsurile pe care 
trebuie să le aplice în vederea îndeplinirii obiectivului stabilit 
prin Pactul Primarilor: o reducere de peste 20% până în 2020. 

scopuri și repere ale procedurii de 
DISTRIBUIRE A DATELOR:
Acoperire geografică:  Provincia Limburg: fiecare municipalitate
Tip de energie: energie electrică, sisteme de încălzire/
răcire, gaz lichefiat, cărbune, combustibil, motorină, benzină, 
biocarburant, alte tipuri de biomasă, energie solară, energie 
geotermală, ...
Diferențiere geografică: în funcţie de municipalitate (cod poştal)
Diferențiere în funcție de client: mediul construit, mobilitate, 
natura şi agricultură, industrie 
Intervale de timp pentru actualizare date și frecvență: la fi-
ecare 4 ani

Modul în care a Fost inițiat și Finanțat 
(Factori cheie):
Iniţiativa a aparţinut provinciei Limburg, departamentul pen-
tru mediu şi natură.  Dezvoltarea instrumentelor a fost efectu-
ată de firma Dubolimburg (BEI, analiza energiei regenerabile, 
analiza construcţiilor durabile) şi Departamentul de supervi-
zare şi planificare socială (set de indicatori climatici). Majori-
tatea datelor au fost puse la dispoziţie de firma Infrax, pro-
viderul de internet din provincia Limburg. Provincia Limburg 
coordonează activitatea celor 44 municipalităţi, în baza Pac-
tului Primarilor. 
Sprijinul acordat municipalităţilor a fost, în mare parte, finanţat 
din subvenţia acordată pentru reconversia minelor. 

COST DE IMPLEMENTARE:
Toate datele au fost furnizate gratuit. Singurul cost a acoperit 
cheltuielile cu personalul care a procesat aceste cifre.

public țintă al inițiativei:
În special Autorităţile Locale

obstacole întâMpinate și lecții învățate:
Este nevoie de un efort susţinut pentru convingerea şi educa-
rea tuturor părţilor reprezentate în cadrul municipalităţii. 
De asemenea, acelaşi efort este necesar şi pentru aflarea 
informaţiilor din care să rezulte datele exacte. Nu au existat 
probleme la colectarea datelor cu privire la energie, dar proce-
dura a fost mult mai dificilă în cazul datelor referitoare la mo-
bilitate, de exemplu. 
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Set indicatori climatici

linkuri utile pentru Mai Multe inForMații:
WWW.LIMBURGKLIMAATnEUTRAAL.BE

inForMații de contact persoane, pentru 
Mai Multe inForMații:
Patrick Boucneau, Department of environment and nature, 
PATRICK.BOUCnEAU@LIMBURG.BE 
Nele Vandenreyt, Department of environment and nature, 
nELE.VAnDEnREYT@LIMBURG.BE
Sandra Penders, Dubolimburg,  
SAnDRA.PEnDERS@DUBOLIMBURG.BE

potențial pentru replicare:
Poate fi replicată pe tot teritoriul Europei, în funcţie de contex-
tul specific (obiectiv de a deveni o zonă neutră la nivel clima-
tic), părţile interesate (Dubolimburg, Infrax, .. .) şi finanţare. 
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denuMire ghid de bune practici: bază de 
date pentru energie, Municipalitatea genoa
țara: italia

DESCRIERE PE SCURT:
Municipalitatea Genoa a pus la dispoziţia PP în 2011 propriul 
PEAD. Una din măsurile prevăzute în PEAD a fost alcătuirea 
unei baze de date energetice.  Ulterior acelui moment, muni-
cipalitatea din Genoa a început, imediat, elaborarea unei baze 
de date energetice, prin integrarea tuturor bazelor de date 
disponibile în regim propriu, inclusiv pentru construcţiile pu-
blice şi private, transport, centrale termice, surse de energie 
regenerabilă, consumatori etc. De asemenea, municipalitatea 
a implicat şi părţile interesate de la nivel local pentru a obţine 
informaţii agregate suplimentare, respectând, în acelaşi timp, 
confidenţialitatea utilizatorului unic. 

Formatul noii baze de date energetice îşi propune asigurarea 
datelor raportate din domeniul geologiei, aflate în raport di-
rect cu o hartă a teritoriului ce aparţine de Genoa, care să per-
mită ”interogarea geografică” în sistem. În plus, baza de date 
permite efectuarea unor calcule specifice pentru BEI în urmă-
toarele sectoare: 

construcţii publice şi echipamente • 
construcţii terţiare şi echipamente • 
construcţii rezidenţiale • 
iluminat public • 
vehicule ale municipalităţii • 
transport public • 
transport privat şi comercial şi emisiile rezultate de CO₂ • 
producţia de energie electrică din surse regenerabile şi de • 
energie din cogenerare, sistemul de încălzire centralizată 

Modul în care acest instruMent sprijină 
distribuirea de date cu autoritățile locale:
O bază de date energetice reprezintă un instrument important 
pentru elaborarea strategiilor climatice realizabile şi a planu-
rilor de acţiune, pentru monitorizarea şi evaluarea măsurilor 
puse în aplicare de către municipalitate. 

scopuri și repere ale procedurii de 
DISTRIBUIRE A DATELOR:
Acoperire geografică: Municipalitatea din Genoa
Tip de energie: distribuirea următoarelor tipuri de combustibil 
pentru consumul de energie: cărbune, cărbune bituminos, pe-
trol, motorină, combustibil greu şi uşor, GPL, gaz natural, tur-
bă, combustibili pe bază de lemn, produse secundare lichide 
provenite din pulpă, deşeuri, sisteme de încălzire centralizate, 
energie electrică şi altele
Acoperire geografică: în funcţie de municipalitate 
Diferențiere în funcție de client: construcţii publice şi echi-
pamente, - construcţii terţiare şi echipamente, construcţii 
rezidenţiale, iluminat public, vehicule ale municipalităţii, trans-
port public, transport privat şi comercial, producţie de energie 
electrică din surse regenerabile şi de energie din cogenerare şi 

sisteme de încălzire centralizate 
Intervale de timp pentru actualizare date și frecvență: 

Modul în care a Fost inițiat și Finanțat 
(Factori cheie):
Parteneri: Agenţia Regională pentru Energie din Liguria şi 
Agenţia locală pentru Energie din Pomurje 

COST DE IMPLEMENTARE:
Nu se cunoaşte.

public țintă al inițiativei:
Politicieni şi personal tehnic din cadrul Autorităţilor Locale, 
specialişti în domeniul energiei 
Obstacole întâmpinate şi lecţii învăţate:
Obstacolul principal din acest moment îl reprezintă indisponi-
bilitatea datelor pentru consumul de energie electrică de pe 
teritoriul municipalităţii. În prezent, au loc întâlniri cu furnizo-
rul de energie, pentru a ajunge la un acord în privinţa schimbu-
lui de date. Proiectul PEAD-PLUS a contribuit la implementarea 
cu succes a bazei de date energetice prin activităţile întreprin-
se de părţile interesate.  

RECOMANDARE PENTRU REPLICARE 
Obiectivele pentru realizarea unei baze de date energeti-• 
ce trebuie clar stabilite.  Trebuie efectuată o analiză pro-
fundă a situaţiei existente şi a intrumentelor disponibile, 
înainte de luarea unei decizii cu privire la design-ul ba-
zei de date.  Planificarea implementării se face etapă cu 
etapă, prin implicarea utilizatorilor relevanţi şi a părţilor 
interesate.  
Calitatea datelor de la nivel local trebuie luată în conside-• 
rare, deoarece ea poate fi una inferioară, dar care poa-
te fi îmbunătăţită prin implicarea părţilor interesate din 
domeniul energiei şi, în special, a furnizorilor de energie. 
Dacă este necesar, se pot defini sarcini separate sau co-
mune pentru Autorităţile Locale şi părţile interesate din 
domeniul energiei.  
Instrumentele trebuie accesate şi utilizate în comun, cu • 
furnizorii de energie.  
Este foarte important să luaţi legătura şi să contactaţi per-• 
soana (persoanele) autorizate din cadrul conducerii, dar şi 
reprezentanţii părţilor interesate din domeniul energiei.  

potențial pentru replicare:
Toate municipalităţile din UE

linkuri utile pentru Mai Multe inForMații:
Informaţii de contact persoane, pentru mai multe informaţii:

SURSA:
Good practice and recommendations for twinning activities, 
Guidance for information exchange on energy and climate
IEE Project  SEAP-PLUS (IEE/11/978/SI2.615950)

ANEXA C: BAZĂ DE DATE PENTRU ENERGIE, GENOA, ITALIA
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DENUMIRE GhID DE BUNE PRACTICI: 
kliMaatMonitor (Monitorizare cliMă)
țara: țările de jos

DESCRIERE PE SCURT:
Începând cu anul 2009, Ministerul olandez al Transportului şi 
Mediului pune la dispoziţia municipalităţilor olandeze, regiuni-
lor şi provinciilor, date cu privire la nivelurile de consum actu-
al de energie, pentru emisiile de CO2 şi energie regenerabilă, 
dar şi o varietate de indicatori de performanţă, precum etiche-
te energetice, numărul vehiculelor electrice, numărul centra-
lelor eoliene şi altele. Datele care se referă la locuinţe sunt dis-
ponibile la nivel de cartiere. 

Obiectivul este punerea la dispoziţie a municipalităţilor, a regi-
unilor şi a provinciilor de: 

date uniforme şi fiabile în vederea monitorizării progresu-• 
lui făcut în planurile de protejare a climei;
informaţii detaliate despre zona în care îşi desfăşoară acti-• 
vitatea, pentru a planifica măsuri adecvate;
prezentări atractive pentru a facilita comunicarea datelor • 
către consiliile locale, parteneri şi cetăţeni;
rapoarte dinamice, care prezintă cantitatea mare de date, • 
însoţită de grafice şi text, care pot fi folosite pentru în-
tocmirea rapoartelor proprii. Unul din rapoartele puse la 
dispoziţie este Inventarul de referinţă pentru emisii. 

Datele sunt colectate prin intermediul instituţiilor publice de 
la nivel naţional şi regional şi întocmite sub formă de raport 
de Rijkswaterstaat Leefomgeving, principala agenţie din cadrul 
Ministerului Transportului şi Mediului. 

ANEXA D: MONITORIZARE A CLIMEI, ȚĂRILE DE JOS
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Modul în care acest instruMent sprijină 
distribuirea de date cu autoritățile locale:
Instrumentul pune la dispoziţia AL, într-un singur loc, majori-
tatea informaţiilor (pentru 2014: toate) referitoare la consu-
mul de energie electrică şi gaze naturale, dar şi date despre 
emisiile rezultate din transport, necesare stabilirii inventarului 
propriu de CO2, împreună cu informaţiile (estimative) despre 
producţia curentă pentru energia regenerabilă.

scopuri și repere ale procedurii de 
DISTRIBUIRE A DATELOR:
Acoperire geografică:  Teritoriile Țărilor de Jos
Tip de energie: Toate tipurile de energie regenerabilă (majo-
ritatea estimări în funcţie de puterea instalată dar, în anumite 
cazuri, date reale), istoricul consumului şi consumul actual de 
energie electrică şi gaze naturale, estimări cu privire la siste-
mul de încălzire centralizat. 
Acoperire geografică: provincii, regiuni, comunităţi, sectoare 
(parţial), cartiere (parţial)
Diferenţiere în funcţie de client: 5 tipuri de locuinţe, zeci de 
unităţi
Intervale de timp pentru actualizare date și frecvență: Cel 
puţin o dată pe an, parţial o dată pe lună

Modul în care a Fost inițiat și Finanțat 
(Factori cheie):
Iniţiativa a fost demarată în anul 2009, de NL Agency, principa-
la agenţie din cadrul Ministerului olandez al Afacerilor Econo-
mice şi una din structurile de sprijin din cadrul Pactului Prima-
rilor.  Fondurile sunt asigurate de Ministerului Transportului şi 
Mediului, ca parte a Agendei locale pentru climă. Începând cu 
anul 2013, implementarea Agendei locale pentru climă a fost 
încredinţată Rijkswaterstaat Leefomgeving, principala agenţie 
din cadrul Ministerului Transportului şi Mediului. 

Protocolul care stă la baza iniţiativei a fost creat de un grup de 
lucru comun, alcătuit din reprezentanţii provinciilor, regiuni-
lor, municipalităţilor, Ministerului Transportului şi Mediului şi 
mai multe instituţii, precum Biroul Central de Statistică, Cen-
trul olandez de Cercetare în domeniul Energiei, Biroul de Pla-
nificare pentru Mediu şi Înregistrare a Emisiilor

COST DE IMPLEMENTARE:
Costul anual aproximativ este de 50.000 Euro şi 0,5 FTE (care 
acoperă inclusiv colectarea datelor, procesarea şi comunicarea 
lor, instruirea utilizatorilor, birou de asistenţă şi altele).

public țintă al inițiativei:
Autorităţile Locale şi regionale. Instrumentul este, de aseme-
nea, folosit de instituţii de învăţământ (de nivel mediu şi supe-
rior) şi companii, precum bănci şi agenţii de consultanţă, dar 
acestea nu constituie publicul ţintă principal. 

obstacole întâlnite:
Datele companiilor naţionale de reţele de energie care furni-
zează energia consumatorilor finali mari (Gasunie, pentru gaze 
naturale şi Tennet, pentru energie electrică) nu sunt încă dis-
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ponibile. De asemenea, datele pentru anumite companii regi-
onale mici de reţele de energie (aproape 10% din numărul to-
tal) nu sunt încă disponibile. Acestea vor fi puse la dispoziţie în 
cursul anului 2014. 

Datele pentru sistemele de încălzire centralizate nu sunt încă 
disponibile pentru toate AL, ci numai pentru acelea care co-
lectează în regim propriu datele, de la furnizorul de încălzire 
centralizată. 

Datele pentru energia regenerabilă sunt, de cele mai multe 
ori, doar estimări, nu măsurători reale. 

potențial pentru replicare:
Sistemul poate fi replicat în întreaga Europă, în funcţie de 
instrucţiunile corespunzătoare şi de finanţare

LINkURI UTILE PENTRU MAI MULTE 
inForMații:
WWW.KLIMAATMOnITOR.DATABAnK.nL

inForMații de contact persoane, pentru 
Mai Multe inForMații:
Gert Nijsink, Rijkswaterstaat Leefomgeving
E-Mail: GERT.nIJSInK@RWS.nL
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DENUMIRE GhID DE BUNE PRACTICI: 
instruMent de Măsurare a eMisiilor de 
carbon, autoritate Municipală daneză
țara: daneMarca

DESCRIERE PE SCURT: 
Prima versiune a instrumentului a fost elaborată în 2008. In-
strumentul a fost pus la dispoziţia municipalităţilor de către 
cele autorităţile naţionale, pentru utilizare cu titlu gratuit. A 
fost considerat un instrument modern, la nivel internaţional, 
oferind metodologii pentru până la 3 niveluri de date pentru 
toate sectoarele acoperite prin Protocolul de la Kyoto. Din pă-
cate, procesul de colectare a datelor pentru măsurarea nivelu-
lui 3 s-a dovedit prea îndelungat sau imposibil pentru persona-
lul municipal de planificare, iar măsurătorile detaliate au fost, 
în mare măsură, fie negestionate, fie organizate de consultanţi. 
Cele 3 luni de colectare a datelor în regim complet de lucru nu 
au reprezentat ceva neobişnuit.

O analiză a nevoilor utilizatorilor a fost efectuată în 2013, în scopul 
re-dezvoltării metodologiei, pentru alinierea ei la planificarea stra-
tegică municipală energetică (cu privire la sistemele de încălzire 
pe sector, energie electrică şi transport), şi nu numai; pentru sta-
bilirea unui set automat de date pus la dispoziţia municipalităţilor 
de către autorităţile sau universităţile competente la nivel naţional 
la cel mai înalt nivel, pentru utlizarea la nivel local.

Metodologia a fost concepută în 2014, încheindu-se pre-con-
tracte cu furnizorii de date. Acest proces de lucru indică date, 
frecvenţa actualizată, metode de calcul etc. Metodologia se 
află, în prezent (oct. 2014), în procedură de examinare şi apro-
bare. Metodologia acoperă în continuare toate sectoarele pre-
văzute prin Protocolul de la Kyoto. În anumite aspecte, noua 
metodologie diferă de cea veche, dar una dintre cele mai im-
portante diferenţe este aceea că Autorităţile Locale pot res-
pecta acum numai o metodologie, în timp ce, înainte, era per-
misă alegerea unor combinaţii diferite. Aceasta înseamnă că, 
utilizând noul instrument, este posibilă evaluarea între alte 
municipalităţi.

Modul în care acest instruMent sprijină 
distribuirea de date cu autoritățile locale:
Aşa cum a fost expus în metodologia propusă, majoritatea date-
lor vor fi puse la dispoziţia Autorităţilor Locale prin intermediul in-
strumentului. În plus, în scopul generării de analize de prognoză 
sau estimării unor reduceri de potenţial, va fi posibil exportul da-
telor din instrument. Datele vor fi la nivel de set 3 (tier 3) pentru 
cele două sectoare majore din Danemarca; energie şi transport.

scopuri și repere ale procedurii de 
DISTRIBUIRE A DATELOR:
Acoperire geografică: Danemarca
Tip de energie: energie, transport, surse de energie fără 
destinaţie rutieră, agricultură, industrie forestieră (reprezen-
tare a stocurilor de carbon, zonelor forestiere şi sursă de re-
coltare suplimentară a produselor energetice cu sursă pe bază 

de lemn) (exclusiv altă destinaţie a terenului şi schimbare a 
destinaţiei terenului, alta decât agricolă şi forestieră), elimina-
re a deşeurilor şi ape reziduale. 
Diferențiere geografică: toate cele 98 Autorităţi Locale daneze.
Diferențiere în funcție de client: în funcţie de sectorul gazelor 
cu efect de seră (GES)
Energie: locuinţe, sector public şi de afaceri.
Transport: deplasări în interes personal şi de serviciu şi altele.
Intervale de timp pentru actualizare date și frecvență:
În fiecare an

Modul în care a Fost inițiat și Finanțat 
(Factori cheie):
Instrumentul iniţial a fost finanţat prin Autorităţile Locale din 
cadrul administraţiei publice din Danemarca şi Ministerul Cli-
mei şi Energiei. Procesul de redezvoltare a fost finanţat de 
Agenţia pentru Energie (din cadrul Ministerului Climei, Ener-
giei şi Construcţiilor).

COST DE IMPLEMENTARE:
Încă nu s-a stabilit, dar preţul cadrului iniţial de redezvoltare 
a fost de 2 milioane DKK, pentru o perioadă de 4 ani. Exclusiv 
zilele de lucru ale personalului la Agenţie. Inclusiv analiza ne-
voilor utilizatorilor, metodologie, dezvoltare a instrumentului 
pentru utilizare internet şi datele de achiziţionare. 

public țintă al inițiativei:
Proiectanţii pe teme de energie şi climă din cadrul Autorităţilor 
Locale daneze.

obstacole întâMpinate și lecții învățate:
Evaluarea între alte municipalităţi şi abilitatea de a compa-
ra măsurătorile anuale reprezintă parametri esenţiali, indi-
ferent de discrepanţele apărute în abilitatea de a compa-
ra măsurătorile noi şi cele existente, datorate modificărilor în 
metodologie. 
Este dificilă dezvoltarea unui instrument care să satisfacă toate 
autorităţile locale, întrucât ele funcţionează la niveluri diferite 
de detalii în proiectele de acorduri voluntare climatice. 

potențial pentru replicare:
Lecţiile învăţate despre proces şi despre metodele de calcul 
pot fi replicate; în orice caz, bazele de date la nivel naţional 
vor fi diferite, ceea ce ar putea avea impact asupra metode-
lor de calcul.

linkuri utile pentru Mai Multe inForMații:
HTTP://WWW.EnS.DK/UnDERGRUnD-FORSYnInG/
E L - n AT U RG A S - VA R M E FO RSY n I n G / ST R AT EG I S K-
EnERGIPLAnLAEGnInG-KOMMUnER-0 
Pentru limba daneză.

inForMații de contact persoane, pentru 
Mai Multe inForMații:

ANEXA E: INSTRUMENT PENTRU INVENTARUL EMISIILOR DE 
CARBON, LA NIVEL MUNICIPAL, DANEMARCA
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DENUMIRE GhID DE BUNE PRACTICI: ”ENERGy 
LOUPE”
țara: suedia

DESCRIERE PE SCURT:
”Energy Loupe” este un observator online pentru energie, 
care acoperă comitatele Norrbotten şi Västerbotten, cu cele 
29 municipalităţi şi care pune la dispoziţia Autorităţilor Locale 
şi regionale, dar şi a specialiştilor în energie, date locale şi regi-
onale fiabile, despre energie. Instrumentul acoperă consumul 
final de energie şi gestionează emisiile de CO2 pentru toate 
sectoarele relevante, conform informaţiilor de mai jos.

În plus, Energy Loupe furnizează şi: 
Indicatori pentru cererea de energie pe cap de locuitor, • 
numărul de autovehicule cu emisii scăzute raportat la nu-
mărul total de autovehicule etc.; 
Posibilitatea efectuării unei evaluări între municipalităţi • 
şi/sau comitate; 
În curs de dezvoltare: previzionarea consumului de ener-• 
gie în viitor şi a emisiilor CO2 rezultate; 
Posibilitatea exportului de date în tipuri diferite de format • 
(fişier grafic, excel etc). 

Sistemul pune la dispoziţie instrucţiuni prin oferirea unor se-
tări prestabilite pentru parametri şi indicatori, dar utilizatorii 
au opţiunea alegerii unui set de date personalizat.

Modul în care acest instruMent sprijină 
distribuirea de date cu autoritățile locale:
Datele fiabile despre energie reprezintă o componentă indis-
pensabilă în procesul de dezvoltare a strategiilor realiste, dar 
ambiţioase, privind clima şi energia, la nivel local şi regional, 
dar şi a planurilor de acţiune. Pentru a monitoriza progre-
sul şi a evalua politicile şi măsurile, este necesară o urmărire 
continuă a datelor. Aceasta nu este o sarcină uşoară, în speci-
al pentru municipalităţile mici şi mijlocii, din cauza timpului, 
capacităţii financiare şi a personalului specializat, care sunt li-
mitate. Un observator regional sau agenţie de evaluare a ener-
giei este, din acest punct de vedere, un instrument important 
în sprijinul Autorităţilor Locale. 

scopuri și repere ale procedurii de 
DISTRIBUIRE A DATELOR:
Acoperire geografică: Comitatele Norrbotten şi Västerbotten
Tip de energie: distribuirea următoarelor tipuri de combustibil 
pentru consumul de energie: cărbune, cărbune bituminos, pe-
trol, motorină, combustibil greu şi uşor, GPL, gaz natural, tur-
bă, combustibili pe bază de lemn, produse secundare lichide 
provenite din pulpă, deşeuri, sisteme de încălzire centralizate, 
energie electrică şi altele
Diferențiere geografică: în funcţie de municipalitate
Diferențiere în funcție de client: agricultură şi silvicultură, in-
dustrie, servicii, public, transport, locuinţe per sector şi emisii 
CO2 per municipalitate
Intervale de timp pentru actualizare date și frecvență:

Modul în care a Fost inițiat și Finanțat 
(Factori cheie):
Parteneri: Fondul de Investiţii pentru Mediu din Letonia şi Mu-
nicipalitatea Jokkmokk 
În strânsă colaborare cu părţile interesate de la nivel local şi 
cu instituţiile de cercetare, au fost definite următoarele sarcini 
pentru un observator regional de evaluare a gazelor cu efect 
de seră, care să acopere cele două comitate, situate în cea mai 
nordică parte a Suediei - Norrbotten and Västerbotten: 

să furnizeze date despre energie şi GES la nivel local şi • 
regional, 
să urmărească politicile locale şi regionale cu privire la cli-• 
mă şi energie şi măsurile aplicabile, 
să ofere sprijin părţilor interesate de la nivel local pentru • 
definirea strategiilor şi măsurilor privind clima şi energia, 
sprijinul integrat din regiune devine, astfel, un factor im-• 
portant în succesul dezvoltării regionale

COST DE IMPLEMENTARE:
Nu se cunoaşte.

public țintă al inițiativei:
Politicieni, personal tehnic din cadrul Autorităţilor Locale şi regi-
onale, Coordonatorii/Suporterii Pactului, specialişti în energie.

obstacole întâMpinate și lecții învățate:
Recomandare pentru replicare

Este•  importantă implicarea tuturor partenerilor relevanţi 
deoarece, astfel, se face accesul nu numai la resursele su-
plimentare din punct de vedere financiar, al timpului alocat 
şi al informaţiilor, dar şi la date optime privind energia 
Nu omiteţi includerea potenţialilor utilizatori ai datelor • 
energetice încă de la început, pentru a consolida nivelul 
de conştientizare şi proprietatea, dar şi pentru a asigura 
utilitatea şi scopul instrumentului. 
Definiţi obiectivele propuse şi acţionaţi în vederea dezvol-• 
tării şi adaptării instrumentelor, care să vă ajute la îndeplini-
rea lor. Stabiliţi planuri ambiţioase, dar definiţi limitele şi fiţi 
realişti. Este optimă folosirea unui instrument care se actu-
alizează cu regularitate şi este suficient de simplu de utilizat 
de către majoitatea persoanelor, decât a unui instrument 
foarte avansat, care este depăşit rapid ca tehnologie şi poa-
te fi folosit doar de un număr redus de specialişti. 
Alcătuiţi un plan de finanţare şi subvenţionare sustenabil, • 
încă de la început. Instrumentul trebuie să poată fi utiliza-
bil pe o perioadă lungă de timp, pentru a permite moni-
torizarea ulterioară. 
Comunicaţi şi instruiţi persoanele implicate: rezultatele • 
bune merită împărtăşite! Comunicaţi în scopul creşterii 
numărului de utilizatori. Mai mult decât atât, instruiţi utili-
zatorii cu privire la modul în care pot folosi instrumentul şi 
cum poate deveni mai accesibil, atunci când acţiunile cli-
matice şi energetice vor deveni mai puternice. În ceea ce 
priveşte utilizatorii cheie, diseminarea rezultatelor poate 
avea forme şi niveluri diferite de complexitate. De aceea, 
adaptaţi şi modificaţi rezultatele în funcţie de obiective 
(conştientizarea publicului larg, sprijinirea procesului de 
adoptare a deciziilor tehnice, participarea în cadrul gru-
purilor de experţi etc.) şi publicul ţintă. 

ANEXA F: ”ENERGY LOUPE”, SUEDIA
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potențial pentru replicare:
În toate Statele Membre U.E.

linkuri utile pentru Mai Multe inForMații:
HTTP://WWW.nEnET.SE/EnERGILUPPEn

inForMații de contact persoane, pentru 

Mai Multe inForMații:

SURSA:
Good practice and recommendations for twinning activities, 
Guidance for information exchange on energy and climate
IEE Project  SEAP-PLUS (IEE/11/978/SI2.615950)

DENUMIRE GhID DE BUNE PRACTICI: STATISTICI 
DECC CU PRIvIRE LA CONSUMUL DE ENERGIE 
și la eMisiile de gaze de seră, la nivel sub-
național
țara: Marea britanie

DESCRIERE PE SCURT:
Ministerul Energiei şi Schimbărilor Climatice (DECC) din Marea 
Britanie face publice şi actualizează cu regularitate informaţii 
statistice cu privire la consumul de energie şi la emisiile de 
gaze de seră, repartizate pe zona Autorităţii Locale. Datele fi-
nale cu privire la consumul de energie, care datează începând 
cu 2003 şi datele cu privire la emisiile de gaze de seră, înce-
pând cu 2005, au fost făcute disponibile pe pagina de internet 
a DECC, putând fi descărcate în formă de fişier excel.

”Statisticile cu privire la consumul de energie, la nivel sub-
naţional” acoperă o gamă largă de date privitoare la consu-
mul de energie la toate nivelurile, de la Autoritatea Locală, la 
o zonă cu nivel redus de performanţă. Aceste date provin din 
analizele efectuate pe toate unităţile de măsură sau modela-
te pentru combustibili necontorizaţi şi trebuie utilizate pentru 
evaluări sub-naţionale, nu pentru cele naţionale totale.

Aceste date sunt defalcate în seturi de date pentru energie elec-
trică, gaz, transport rutier şi păcură reziduală. Scopul principal al 
acestor date este să asigure interpretarea consumului de ener-
gie finală în funcţie de regiuni, Autorităţi Locale şi zone geografi-
ce mai mici, acolo unde este posibil, pentru a sprijini Autorităţile 

Locale la interpretarea şi monitorizarea consumului local de 
energie, ca parte a strategiilor proprii privind energia.

Autorităţile locale din Marea Britanie au prevăzut o cerinţă de 
a ajunge la un Indice naţional de 186: reduceri CO2 pe cap de 
locuitor pe zona Autorităţii Locale. Aceasta a fost însă abroga-
tă în 2010, dar datele de bază pentru stabilirea emisiilor sunt 
valabile, în prezent, ca statistică la nivel naţional. Statisticile cu 
privire la energie şi schimbări climatice acoperă datele anua-
le şi sub-naţionale, inclusiv emisiile de gaze de seră, dar şi date 
trimestriale pe baza modificărilor emisiilor CO2, precum şi lin-
kuri către alte date referitoare la schimbările climatice. Setul 
de date cu privire la estimările emisiilor de CO2 locale şi regio-
nale este întocmit de Ricardo-AEA pentru DECC, pe baza date-
lor privitoare la consumul de energie la nivel sub-naţional, pu-
blicate de DECC. Scopul utilizării acestor date este asigurarea 
estimărilor consistente la nivel naţional, cu privire la emisiile 
de dioxid de carbon, la nivel de Autoritate Locală şi regională.

Modul în care acest instruMent sprijină 
distribuirea de date cu autoritățile locale:
Majoritatea datelor care stau la baza întocmirii unei măsură-
tori a emisiilor sunt puse la dispoziţia Autorităţilor Locale, gra-
tuit şi cu rapiditate.

scopuri și repere ale procedurii de 
DISTRIBUIRE A DATELOR:
Acoperire geografică: tot teritoriul Marii Britanii (cu excepţia 
Irlandei de Nord)
Tip de energie: toate

ANEXA G: STATISTICI DECC (MINISTERUL ENERGIEI ȘI 
SCHIMBĂRILOR CLIMATICE) CU PRIVIRE LA ENERGIE, LA 
NIVEL SUB-NAȚIONAL, MAREA BRITANIE

Exemplu screenshot set de date: Statistici consum total de energie finală, la nivel sub-naţional
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Exemplu screenshot set de date: Statistici emisii de gaz de seră, la nivel sub-naţional, DECC

Diferențiere geografică: în funcţie de municipalitate (cod poştal)
Diferențiere în funcție de client: industrie şi comerţ, mari 
consumatori industriali, intern, transport (rutier, feroviar, al-
tele), LULUCF (exploatarea terenurilor, schimbarea destinaţiei 
terenurilor şi silvicultură)
Intervale de timp pentru actualizare date și frecvență: în fi-
ecare an

Modul în care a Fost inițiat și Finanțat 
(Factori cheie):
DECC face publice statisticile naţionale şi oficiale privitoare 
la energie, schimbări climatice, eficienţă energetică, ”sărăcia 
energetică” şi alte aspecte similare, alcătuite în conformitate 
cu statutul şi alte acorduri. Ca urmare a presiunii intervenite 
din partea autorităţii publice centrale, Marea Britanie gene-
rează datele privitoare la energie în funcţie de codul poştal.

COST DE IMPLEMENTARE:
Nu se cunoaşte.

public țintă al inițiativei:
Sprijinirea Autorităţilor Locale în scopul interpretării şi monito-
rizării consumului local de energie, ca parte a strategiilor pro-
prii privind energia.

obstacole întâMpinate și lecții învățate:

potențial pentru replicare:
În toate Statele Membre U.E.

LINkURI UTILE PENTRU MAI MULTE 
inForMații:
HTTPS://WWW.GOV.UK/GOVERnMEnT/COLLECTI-
OnS/TOTAL-FInAL-EnERGY-COnSUMPTIOn-AT-SUB-
nATIOnAL-LEVEL
HTTPS://WWW.GOV.UK/GOVERnMEnT/COLLECTIOnS/
MLSOA-AnD-LLSOA-ELECTRICITY-AnD-GAS-ESTIMATES
HTTPS://WWW.GOV.UK/GOVERnMEnT/COLLECTI-
OnS/SUB-nATIOnAL-GREEnHOUSE-GAS-EMISSIOnS-
STATISTICS

inForMații de contact persoane, pentru 
Mai Multe inForMații:
EnERGYEFFICIEnCY.STATS@DECC.GSI.GOV.Uk
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DENUMIRE GhID DE BUNE PRACTICI: 
ENERGIATALGUD.EE wEBSITE 
țara: estonia

DESCRIERE PE SCURT: 
Pagina de internet Energiatalgud.ee a fost creată în paralel cu 
Planul de Dezvoltare Durabilă în Sectorul Energetic 2030+, din 
Estonia. Toate datele şi analizele din Estonia, privind energia, 
sunt organizate pe pagina de internet, în scopul identificării ra-
porturilor clare şi cuantificabile între sectorul energetic, stra-
tegiile de dezvoltare şi planurile de acţiune din alte sectoare. 
Deoarece se folosesc ipoteze similare şi, pentru că obiectivele 
stabilite nu intră în raporturi de conflict, identificarea poate fi, 
astfel, realizată. 

Pagina de internet include informaţii despre consumul de 
energie, tehnologiie energetice utilizate, tendinţe pentru vii-
tor, legislaţie în domeniu, planuri de dezvoltare şi evenimente.

Modul în care acest instruMent sprijină 
distribuirea de date cu autoritățile locale:
Pagina de internet include informaţii despre consumul de 
energie, tehnologiie energetice utilizate, tendinţe de viitor, 
legislaţie în domeniu, planuri de dezvoltare şi evenimente. Îna-
inte de alcătuirea paginii de internet, toate aceste date erau 
răspândite pe mai multe pagini. Deoarece datele pot fi accesa-

te într-un singur loc, va fi mai uşoară identificare regulamente-
lor şi tendinţelor din domeniu. Acesta este motivul pentru care 
Autorităţile Locale pot lua, acum, decizii informate, mai uşor.

scopuri și repere ale procedurii de 
DISTRIBUIRE A DATELOR:
Acoperire geografică: tot teritoriul Estoniei
Tip de energie: energie electrică, sisteme de încălzire centrali-
zată, combustibili folosiţi pentru încălzire, combustibili folosiţi 
în transport, energie regenerabilă
Diferenţiere geografică: Estonia (pentru moment)
Diferenţiere în funcţie de client: sector clădiri rezidenţiale, sec-
tor + servicii private, industrie, transport
Intervale de timp pentru actualizare date şi frecvenţă: în fie-
care an

Modul în care a Fost inițiat și Finanțat 
(Factori cheie):
Pagina de internet este administrată de Fondul Estonian de 
Dezvoltare. Pagina de internet Energiatalgud.ee a fost creată 
în paralel cu Planul de Dezvoltare Durabilă în Sectorul Energe-
tic 2030+.

COST DE IMPLEMENTARE:
Nu este disponibil

ANEXA H: PAGINĂ DE INTERNET BAZĂ DE DATE 
ENERGETICE, ESTONIA

Example screenshot dataset: Sub-national greenhouse gas emissions statistics, DECC
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public țintă al inițiativei:
Organe legislative, angajaţi ai ministerelor şi municipalităţilor 
locale, consumatorii finali, producătorii, furnizorii

obstacole întâMpinate și lecții învățate:
Obstacolul principal îl reprezintă punerea la dispoziţie a date-
lor, actualizate şi publicate cu regularitate, la nivel local.  

potențial pentru replicare:
Sistemul poate fi replicat în întreaga Europă, în funcţie de 
instrucţiunile corespunzătoare şi de finanţare

linkuri utile pentru Mai Multe inForMații:
WWW.EnERGIATALGUD.EE

inForMații de contact persoane, pentru 
Mai Multe inForMații:
ESTOnIAn DEVELOPMEnT FUnD
MADIS ORG – MADIS.ORG@AREnGUFOnD.EE
JAAnUS UIGA – JAAnUS.UIGA@AREnGUFOnD.EE

DENUMIRE GhID DE BUNE PRACTICI: ENEL 
DISTRIBUzIONE S.P.A
țara: italia 

DESCRIERE PE SCURT: 
Enel Distribuzione S.p.A., ocupând prima poziţie în Italia ca 
operator distribuitor sistem, distribuie energie electrică pen-
tru peste 31 milioane de consumatori finali, din mai mult de 
8.000 municipalităţi, a pus în practică un sistem de distribuire 
a datelor, în scopul susţinerii nevoilor Autorităţilor Locale de a 
dezvolta un Plan de acţiuni durabile în cadrul Pactului Prima-
rilor. Remarcabil este faptul că Enel Distribuzione a conceput, 
pe bază de voluntariat şi mult înainte de demararea proiectu-
lui Meshartility, un model comun în scopul distribuirii datelor 
cu privire la consumul de energie electrică, cu respectarea re-
glementărilor privind confidenţialitatea informaţiilor.

Ulterior, ca urmare a participării Enel Distribuzione la Proiectul 
Meshartility, a fost posibilă actualizarea şi îmbunătăţirea me-
canismului de distribuire a datelor, datorită colaborării strân-
se între partenerii Meshartility (printre care Borghi Autentici 
Italiani, SOGESCA), municipalităţile italiene şi, remarcabil, prin 
dialogul încununat de succes între părţile interesate în timpul 
meselor rotunde la nivel naţional şi european. 

Principalele îmbunătăţiri pot fi rezumate asfel: 
1. Simplificarea procesului de solicitare de date pentru 
municipalităţile italiene 
2. Alinierea la Modelul comun PAED, în totalitate 

De asemenea, acest mecanism nou de distribuire a datelor 
preconizează semnarea acordului bilateral dintre Enel Distri-
buzione şi Autorităţile Locale, interesate în obţinerea datelor 
referitoare la consumul de energie electrică din teritoriile re-
levante, utilizând ”SEAP_Data Request Form”, disponibilă pe 
pagina de internet a Enel Distribuzione. Acest mecanism de 
distribuire a datelor, având la bază semnarea acordurilor bila-
terale, a introdus o colaborare stabilă, directă şi sistematică în-
tre Enel Distribuzione şi municipalităţile italiene în care Enel îşi 
desfăşoară activitatea. Din acest motiv, semnarea Memoran-
dumului de Înţelegere/Colaborare dintre Enel Distribuzione şi 
Autorităţile Locale italiene nu mai este necesară, deoarece co-
laborarea este garantată deja, aşa cum a fost anticipat, prin 
acest mecanism nou de distribuire a datelor. 

Modul în care acest instruMent sprijină 
distribuirea de date cu autoritățile locale:
Mecanismul, actualizat şi îmbunătăţit, de distribuire a datelor 
(pus în practică de Enel Distribuzione) va permite Autorităţilor 
Locale (acolo unde Enel Distribuzione îşi desfăşoară activita-
tea) să obţină datele proprii pentru consumul de energie elec-
trică, printr-un proces simplu de solicitare a acestor date. 
Municipalităţile vor putea descărca un formular specific pen-
tru solicitarea datelor de pe pagina de internet a Enel Distribu-
zione, pentru a fi completat de primar sau de personalul res-
ponsabil pentru managementul PAED şi pentru a-l trimite la 
Enel prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. În 
termen de 60 de zile, Enel Distribuzione va furniza datele, ali-
niate în totalitate cu Modelul comun PAED oficial. 

Autorităţile Locale au dreptul să solicite datele, atât pentru 
conceperea Inventarului de referinţă al emisiilor, cât şi pentru 
Inventarul de monitorizare al emisiilor (la fiecare doi ani). 

Remarcabil pentru Inventarul de referinţă al emisiilor este că 
Enel Distribuzione asigură datele cu privire la consumul de 
energie electrică pentru perioada cuprinsă între 2006 şi 2013; 
municipalităţile pot obţine date pentru o perioadă de 4 ani, 
din intervalul menţionat.

scopuri și repere ale procedurii de 
DISTRIBUIRE A DATELOR:
Noul mecanism de distrbuire a datelor a fost conceput folosin-
du-se modelul comun oficial al PAED (disponibil pentru a fi ac-
cesat pe pagina de internet a Pactului Primarilor), ceea ce în-
seamnă că Autorităţile Locale vor intra în posesia datelor cu 
privire la consumul de energie electrică în următorul format:

ANEXA I: ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.S, ITALY
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Modul în care a Fost inițiat și Finanțat 
(Factori cheie):
Enel Distribuzione a activat sistemele de distribuire a datelor 
pe bază de voluntariat, într-un mod independent, datorită gra-
dului sporit de conştientizare a importanţei acordate iniţiativei 
Pactului Primarilor, cu scopul de a spori eficienţa energetică şi 
sustenabilitatea, la nivel local şi urban. Din acest motiv, Enel 
Distribuzione a decis să sprijine şi să susţină municipalităţile 
în procesul de participare la Pactului Primarilor, prin asistenţa 
acordată în dezvoltarea PAED.

Acest mecanism nou de distribuire a datelor, introdus de Enel 
Distribuzione, a fost dezvoltat datorită colaborării strânse cu 
partenerii implicaţi în proiectul Meshartility şi datorită dialogu-
lui încununat de succes cu părţile interesate, la nivel naţional şi 
european, în timpul meselor rotunde organizate în cadrul Pro-
iectului Meshartility.

COST DE IMPLEMENTARE:
Costurile rezultate din stabilirea noului mecanism de distribu-
ire a datelor pot fi grupate în două articole de buget, primul, 
legat de procesul de elaborare al mecanismului, reprezentând 
eforturile de identificare a modului de îmbunătăţire a versiu-
nii anterioare a mecanismului de distribuire a datelor (format 
Model comun - eficientizarea procedurii şi altele), cel de-al doi-
lea buget referindu-se la implementarea mecanismului nou 
(pagina de internet - algoritmi de extrapolare din baza noastră 
de date, aliniată la Modelul comun PAED, management şi cos-
turi de funcţionare ale platformei, şi altele).

public țintă al inițiativei:
Sistemul de distribuire a datelor se adresează acelor 
municipalităţi italiene în care Enel Distribuzione îşi desfăşoară 
activitatea ca DOS. 

obstacole întâMpinate și lecții învățate:
Principalul obstacol întâmpinat l-au constituit ”solicitările ale-
atorii” (cu conţinut şi prevederi diferite), pe care Autorităţile 
Locale le-au trimis în formaturi diferite (poştă - email - fax) la 
sediile Enel, al căror subiect nu era strict legat de distribuirea 
de date. Ca urmare a acestei ”situaţii aleatorii”, s-a consumat 
timp şi efort pentru reorientarea solicitărilor. De asemenea, 
cu prilejul primei mesei rotunde, organizate în luna octombrie 
2013, în cadrul Proiectului Mershatility, Enel Distribuzione şi-a 
însuşit lecţii importante, în scopul îmbunătăţirii distribuirii de 
date. În special:

necesitatea clarificării procedurii de solicitare a datelor, • 
în scopul asigurării faptului că solicitările respective sunt 
trimise şi soluţionate într-un interval fix de timp
introducerea unei căsuţe dedicate pentru mesajele sosite • 
prin email, sau a unei pagini de internet, care să găzduias-
că tipurile diferite de solicitări
introducerea unui formular standard care să fie complicat • 
de către AL, în scopul simplificării procedurii de comple-
tare a solicitărilor 
necesitatea includerii informaţiilor cu privire la consumul • 
de energie electrică pentru iluminatul public printre ”da-
tele esenţiale”, în scopul dezvoltării PAED

iluminatul public reprezintă un element semnificativ în cal-• 
cularea cheltuielilor şi a consumului de energie electrică

Enel Distribuzione a ţinut cont, în mod adecvat, de informaţiile 
utile obţinute în urma primei mese rotunde organizată la ni-
vel naţional, în scopul îmbunătăţirii sistemului de distribui-
re a datelor, în formă actuală avansată. Deşi sistemul anteri-
or de distribuire a datelor Enel Distribuzione a demonstrat că 
întruneşte nevoile AL în procesul de dezvoltare al PAED şi a fost 
recunoscut de consorţiul Mershartility ca un exemplu concret 
de bune practici, Enel Distribuzione şi-a arătat interesul pentru 
îmbunătăţirea sistemului, în scopul unui sprijin mai bun acor-
dat AL de participare la Pactul Primarilor.

potențial pentru replicare:
Potenţial uriaş pentru replicare.

LINkURI UTILE PENTRU MAI MULTE 
inForMații: 
HTTP://EnELDISTRIBUzIOnE.EnEL.IT/IT-IT/PAES

inForMații de contact persoane, pentru 
Mai Multe inForMații:
FILIPPO.GASPARIn@EnEL.COm

reFerințe: 
Il processo di data sharing per il settore Elettrico nel contesto 
dell’iniziativa “Patto dei Sindaci”: La best practice definita dal 
Progetto Europeo MESHARTILITY – The data-sharing mecha-
nism for the electrical sector in the framework of the “Cove-
nant of Mayors” initiative. The best practice defined by the Eu-
ropean Project MESHARTILITY. 

Publicat în: Focus ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale – Ministero dell’Ambiente (Environ-
ment Ministry) – X Rapporto sulla qualità dell’ambiente urba-
no, 54/2014 – Focus “Le città e la sfida dei Cambiamenti Cli-
matici” – “Cities and climate change challenge”

link pagină internet:
HTTP://WWW.ISPRAMBIEnTE.GOV.IT/IT/PUBBLICAzI-
OnI/STATO-DELLAMBIEnTE/FOCUS-SU-LE-CITTA-E-LA-
SFIDA-AI-CAMBIAMEnTI-CLIMATICI
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DENUMIRE GhID DE BUNE PRACTICI: 
PUBLICAREA DATELOR PENTRU CONSUMUL DE 
încălzire al iMobilelor 
țara:  letonia, salaspils

DESCRIERE PE SCURT: 
”Salaspils siltums”, furnizorul de încălzire în sistem centralizat, 
companie deţinută de municipalitatea din localitatea Salaspils, a 
creat o pagină de internet  – www.salaspilssiltums.lv cu scopul 
creşterii nivelului de conştientizare despre consumul de ener-
gie cu încălzirea, pentru imobile. Pagina de internet pune la 
dispoziţie informaţii despre companie, ştiri curente, detalii des-
pre proiecte şi preţurile curente pentru încălzire. De asemenea, 
compania a creat şi o secţiune pentru ilustrarea datelor consu-
mului lunar de căldură (MWh) pentru fiecare imobil branşat la 
sistemul de încălzire centralizat.  

Imobilele renovate sunt identificate în mod special în baza de 
date, pentru a fi comparate cu cele nerenovate, accentuând, 
astfel, importanţa beneficiilor rezultate din implementarea 
măsurilor de eficienţă energetică. 

Modul în care acest instruMent sprijină 
distribuirea de date cu autoritățile locale: 
informaţiile publicate permit Autorităţii Locale implementarea 
măsurilor de eficienţă energetică în municipiu, dar şi colecta-
rea rapidă a informaţiilor cu privire la consumul de energie. 

scopuri și repere ale procedurii de 
DISTRIBUIRE A DATELOR:
Acoperire geografică: datele publicate se referă la imobilele 
situate în Salaspils şi Saulkalne
Tip de energie: energie pentru încălzire
Diferențiere geografică: în funcţie de adresele imobilelor 
Diferențiere în funcție de client: toate imobilele branşate la sis-
temul de încălzire centralizat se împart în următoarele catego-
rii: locuinţe multifamiliale, clădiri publice; imobile private; clă-
diri din sectorul terţiar, cu marcaje speciale pentru imobilele 
renovate.  
Intervale de timp pentru actualizare date și frecvență: date 

lunare

Modul în care a Fost inițiat și Finanțat 
(Factori cheie):  
Pentru a asigura transparenţa datelor şi pentru a evita eventu-
alele dispute, s-a decis publicarea lunară pe pagina de internet 
a datelor. Această secţiune a fost creată ca secţiune suplimen-
tară la pagina de internet; din acest motiv, nu a fost necesară 
o investiţie majoră.

COST DE IMPLEMENTARE: 
Deoarece pagina de internet fusese deja creată, costurile sunt 
calculate numai pentru întreţinerea domeniului, în valoare 
de 79,69 EUR/lună (TVA inclus). Informaţiile sunt introduse 
manual.

public țintă al inițiativei: proprietarii 
IMOBILELOR. 
Comparaţia între imobile permite evaluarea diferenţelor din-
tre cel mai ridicat consum de energie pentru încălzirea imo-
bilului şi cel mai redus. De asemenea, încurajează rezidenţii în 
vederea reducerii consumului propriu de încălzire şi a permis 
contribuţia la renovarea imobilelor din Salaspils. 

Deoarece rezidenţii ţin evidenţa modului în care administrato-
rii de imobile plătesc costurile de încălzire, s-a îmbunătăţit ast-
fel plata şi pentru organizaţie, iar cheltuielile totale per imo-
bil au scăzut.

obstacole întâMpinate și lecții învățate: 
Publicarea datelor consumului lunar de încălzire şi a plăţilor 
efectuate a optimizat procedura de plată a facturilor la nivel 
general în cadrul municipalităţii. Rezidenţii pot compara, în 
acest moment, consumul de energie din imobilele încălzite şi 
cele neîncălzite, dar şi între clădirile similare din cartier.

potențial pentru replicare:  
Acest instrument poate fi utilizat pentru toate furnizorii de 
utilităţi în domeniul energiei, pentru îmbunătăţirea mijloace-
lor de comunicare cu publicul, dar şi pentru distribuirea date-
lor cu municipalitatea.

linkuri utile pentru Mai Multe inForMații:  
HTTP://WWW.SALASPILSSILTUMS.LV/InDEx.PHP?ID=7

inForMații de contact persoane, pentru 
Mai Multe inForMații:  
 „Salaspils siltums“ Ltd.
Ina Bērziņa-Veita, Membru în Consiliul de Administraţie
contact: InFO@SALASPILSSILTUMS.LV 
Telefon: +371 67944930

ANEXA J: SISTEM DE ÎNCĂLZIRE CENTRALIZAT, LETONIA
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ExEMPLU GhID DE BUNE PRACTICI: 
”PUBLICAREA DATELOR PENTRU CONSUMUL 
Municipal de energie electrică” 
țara:  letonia

DESCRIERE PE SCURT:
 la data de 5 august2014 Agenţia de Stat pentru Dezvoltare Re-
gională (SRDA) a lansat o bază de date nouă, la nivel naţional, 
Modul Indicatori pentru Dezvoltare Regională (RDIM)4. Baza 
de date serveşte ca instrument pentru monitorizarea dezvoltă-
rii regionale şi ca suport în procesul de luare a deciziilor. Ea re-
prezintă un instrument auxiliar pentru evaluarea tendinţelor de 
dezvoltare teritorială pentru Autorărităţile Locale, dar şi pentru 
pregătirea şi supervizarea programelor de dezvoltare. Baza de 
date include peste 30 de indicatori diferiţi. În orice caz, până în 
acest moment, datele cu privire la energie, per municipiu, nu au 
fost colectate şi făcute publice. 

Principalul posesor al datelor cu privire la consumul de energie 
electrică din Letonia este compania de distribuţie a energiei 
electrice Sadales tikls AS (DSO). Activităţile sale principale con-
stau în: operarea şi dezvoltarea reţelelor de distribuţie, supra-
vegherea consumului de energie electrică, reducerea pierde-
rilor, contorizarea consumului de energie electrică şi punerea 
la dispoziţie a unor linii noi de alimentare cu energie electrică. 
Compania are o acoperire pe o suprafaţă de cel puţin 99% din 
teritoriul leton. 

Pe perioada desfăşurării Proiectului Meshartility, reprezentanţii 
ambelor organizaţii au avut întâlniri pentru a discuta despre 
posibilităţile de publicare a consumului de energie electrică 
anual, pentru toate cele 119 unităţi administrative din Leto-
nia. S-a ajuns la un acord în luna decembrie 2014, în baza că-
ruia s-a convenit că primele date referitoare la consumul de 
energie electrică (pentru perioada cuprinsă între 2008-2014) 
vor fi făcute publice în RAIM în mai 2015.

Procedura ulterioară se va desfăşura astfel: La începutul fiecă-
rui an, SRDA va solicita datele cu privire la consumul de ener-
gie electrică din partea Sadales tikls AS şi le va publica pe pa-
gina de internet  www.raim.gov.lv. Sadales tikls AS va pune la 
dispoziţie datele, gratuit. 

Modul în care acest instruMent sprijină 
distribuirea de date cu autoritățile locale: 
în acest mod, se va asigura publicarea datelor referitoare la 
consumul anual de energie electrică, pe diferite grupuri de 
consumatori, la nivel de fiecare municipalitate. DSO Sadales ti-
kls AS va transmite către SRDA şi istoricul datelor pentru con-
sumul de energie electrică începând cu anul 2008.

Consumul anual de energie electrică, exprimat în MWh, va fi 
calculat pentru următoarele grupuri de consumatori:

Locuinţe, inclusiv locuinţele multifamiliale;• 
Sector terţiar;• 
Consumatori industriali;• 

Infrastructura de pe teritoriul ce revine municipalităţii, • 
inclusiv:
Iluminatul public;• 
Staţiile de pompare, distribuitorii de apă şi apă menajeră• 
Transport;• 
Întreprinderile agricole şi fermele.• 

scopuri și repere ale procedurii de 
DISTRIBUIRE A DATELOR:
Acoperire geografică: toate cele 119 unităţi administrative (9 
centre urbane + 110 autorităţi locale) 
Tip de energie: energie electrică.
Diferențiere geografică: În funcţie de teritoriul specific 
municipalităţii respective
Diferențiere în funcție de client: şase grupuri principale de 
consumatori: locuinţe, sector terţiar, sector industrial, infra-
structura municipală, transport şi întreprinderi agricole
Intervale de timp pentru actualizare date și frecvență: date 
anuale

Modul în care a Fost inițiat și Finanțat 
(Factori cheie): 
Această iniţiativă a aparţinut companiei Ekodoma, în cadrul Pro-
iectului Meshartility. Publicarea datelor în baza de date de la ni-
vel naţional este asigurată de SDRA. Datele cu privire la consu-
mul de energie electrică sunt furnizate de DOS Sadales tīkls AS. 

COST DE IMPLEMENTARE: 
pagina de internet raim.gov.lv a fost creată în cadrul proiec-
tului EDRF (Fondul de Dezvoltare Regională UE), Sistem de 
informaţii pentru administrarea şi supravegherea planifică-
rii de dezvoltare teritorială la nivel de autoritate locală, infra-
structură şi bunuri imobiliare. Costurile de includere a datelor 
cu privire la consumul de energie electrică în baza de date (în 
mare parte, doar servicii IT) sunt de aproximativ 9000 Euro. 

public țintă al inițiativei: 
În principal, municipalităţile, deşi aceste date statistice pot fi 
utile şi ministerelor şi celorlalte instituţii publice în vederea 
elaborării strategiei de planificare şi în alte scopuri. În baza 
acestor date, municipalităţile vor avea posibilitatea să ţină 
evidenţa consumului anual de energie electrică, să elaboreze 
Planuri de acţiune pentru energie durabilă şi să monitorizeze 
rezultatele obţinute. 

obstacole întâMpinate și lecții învățate: 
Nu există 

potențial pentru replicare: 
Situaţie avantajoasă pentru ambele părţi: autorităţi locale şi 
DOS. Datorită numărului în creştere de solicitări venite din par-
tea municipalităţilor, DOS şi-a manifestat interesul pentru gă-
sirea unei soluţii rentabilă din punct de vedere al costurilor. 

ANEXA K: DATĂ DE BAZE REGIONALĂ, LETONIA

4 www.raim.gov/lv
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Soluţia propusă de DOS, de furnizare a datelor anuale către 
o agenţie de stat, a fost aleasă ca soluţie optimă. De aseme-
nea, poate fi replicată şi în cazul, de exemplu, includerii celor-
lalte date cu privire la energie, respectiv consumul de gaz, în 
aceeaşi bază de date.  

LINkURI UTILE PENTRU MAI MULTE 
inForMații: 
WWW.VRAA.GOV.Lv AnD WWW.RAIM.GOV.Lv AnD  
WWW.SADALESTIKLS.Lv 

inForMații de contact persoane, pentru 
Mai Multe inForMații:  
Agenţia de Stat pentru Dezvoltare Regională
Elizabetes Street 19, Riga LV-1010, Latvia
Telefon: +371 67079000
Email: RAIM@VRAA.GOV.LV

DSO Sadales tikls AS
Smerla street 1, Riga LV-1160, Latvia
Telefon: +371 67 727 403
Email: InFO@SADALESTIKLS.LV 

Marika Rošā
Ekodoma
Noliktavas street 3-3, Riga LV-1010, Latvia
Telefon: +371 67323212
Email: MARIKA@EKODOMA.LV 

DENUMIRE GhID DE BUNE PRACTICI: 
COLECTARE DE DATE ENERGETICE
țara: roMânia

DESCRIERE PE SCURT:
Agenţia Locală a Energiei Alba a reuşit să colecteze datele 
energetice necesare BEI pentru PAED raportat la judeţul Alba 
din Acordul tacit încheiat între actorii de pe piaţa de energie 
(document nesemnat), bazat pe relaţii de colborare bune, la 
nivel local, pentru judeţul Alba.

Modul în care acest instruMent sprijină 
distribuirea de date cu autoritățile 
LOCALE:
Judeţul Alba, în calitate de Susţinător desemnat al Pactului 
pentru România, va sprijini Autorităţile Locale din zona geo-
grafică Alba să dezvolte BEI în baza datelor reale cu privire la 
consumul de energie.

scopuri și repere ale procedurii de 
DISTRIBUIRE A DATELOR:
Acoperire geografică: regiunea judeţului Alba, România
Tip de energie: energie electrică şi gaz natural
Diferențiere geografică: da
Diferențiere în funcție de client: da
Intervale de timp pentru actualizare date și frecvență: anua

Modul în care a Fost inițiat și Finanțat 
(Factori cheie):
Nu au fost necesare fonduri.
Agenţia Locală a Energiei Alba
Electrica Transilvania Centru
Distrigaz

COST DE IMPLEMENTARE:
Nu au fost necesare fonduri

public țintă al inițiativei:
Agenţie regională

obstacole întâMpinate și lecții învățate:
Datele cu privire la energie nu au fost diferenţiate în funcţie 
de zona geografică şi clienţi, dar Programul utilitar a sprijinit 
autorităţile locale cu informaţii suplimentare.

potențial pentru replicare:
Nu există. Fiecare caz se adaptează necesităţilor la nivel local. 

LINkURI UTILE PENTRU MAI MULTE 
inForMații:
HTTP://WWW.ALEA.RO 

inForMații de contact persoane, pentru 
Mai Multe inForMații:
COnTACT@ALEA.RO 

ANEXA L: AGENȚIA LOCALĂ A ENERGIEI ALBA, ROMÂNIA
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DENUMIRE GhID DE BUNE PRACTICI: 
distribuire de date în cadrul proiectului 
kuk, saxonia de jos, gerMania
țara: gerMania

DESCRIERE PE SCURT:
Klimaschutz & Kommunen (KuK) este un proiect comun, 
desfăşurat între Autorităţile Locale din landul german din Sa-
xonia de Jos şi un număr mare de parteneri comerciali puter-
nici. Obiectivele proiectului sunt:

introducerea temelor cu privire la protecţia climei şi la • 
schimbările climatice în cadrul planificării acţiunilor la ni-
vel local.
comunicarea opţiunilor de acţiune către comunităţi• 
sensibilizarea cetăţenilor, prin intermediul Autorităţilor Lo-• 
cale, asupra temei reprezentate de protecţia climei, dar şi
sprijinirea schimbului intercomunal• 

Ca parte a acestui proiect, care se desăşoară pe o perioadă de 
3 ani, a fost elaborat un ghid de colectare a datelor energeti-
ce şi s-au încheiat acorduri cu furnizorii de date cu privire la 
mecanismele şi formatul de distribuire a datelor, în special în 
privinţa furnizorilor de energie şi curăţare a coşurilor.

Modul în care acest instruMent sprijină 
distribuirea de date cu autoritățile locale:
S-a stabilit un format comun pentru solicitările datelor energe-
tice şi s-au stabilit mecanisme de furnizare a datelor. În acest 
mod, a fost facilitat şi accelerat schimbul de date.
Unii dintre furnizori trimit informaţiile cu privire la consumul 
anual de energie către municipalităţi.

scopuri și repere ale procedurii de 
DISTRIBUIRE A DATELOR:
Acoperire geografică: landul Saxoniei de Jos
Tip de energie: Toate
Diferențiere geografică: în funcţie de municipalitate
Diferențiere în funcție de client: locuinţe, sectoarele primar, 
secundar şi terţiar (în funcţie de profilul de sarcină); servicii 
publice municipale 
Intervale de timp pentru actualizare date și frecvență: anu-
al, la fiecare 3 ani

2009 2010 2011
kWh/a kWh/a kWh/a

Verbruchssektor Storm Gas Storm Gas Storm Gas
Haushalte
Primarsector
Sekundarsektor
Tertiarsektor
Kommunale 
Liegenschaften
Gesamt

Structură date pentru consumul de energie electrică şi gaz 
natural

Modul în care a Fost inițiat și Finanțat 
(Factori cheie):
Proiectul a fost finanţat de către furnizorii de energie din Saxo-
nia de Jos, e.on, Avacon, eon Mitte und eon Westfalen Weser, 
EWE şi RWE, dar şi de parteneri comerciali din domeniul bănci 
şi asigurări (Sparkassenverband, Nord LB und VGH).

Reprezentanţii părţilor finanţatoare au alcătuit un comitet de 
coordonare al proiectului, care se întruneşte cu regularitate şi 
ia decizii cu privire la activităţile şi conţinutul proiectului.

Proiectul este implementat de Kommunale Umwelt-Akti-
oN U.A.N., o asociaţie care are ca membrii centrele urbane şi 
municipalităţile din Saxonia de Jos.

COST DE IMPLEMENTARE:
Toate datele au fost furnizate gratuit. Singurul cost a acoperit 
cheltuielile cu personalul care a procesat aceste cifre.

public țintă al inițiativei:
În special Autorităţile Locale, în scopul elaborării inventarelor 
de emisii de gaz de seră şi dezvoltării PAED

obstacole întâMpinate și lecții învățate:
În timp ce furnizorii mari de energie au participat activ la 
desfăşurarea proiectului şi au stabilit bune practici de distribu-
ie a datelor, alţi furnizori, mai mici şi de la nivel regional (Stad-
twerke) au fost mai puţin pregătiţi pentru o colaborare în ca-
drul proiectului.

Deoarece datele măsurătorilor se citesc în perioade diferite 
din an, dar datele consumului de energie se solicită, în mod 
obişnuit, pe perioada unor ani calendaristici, a fost necesară 
stabilirea unui mecanism clar de alocare a consumului (con-
sum estimat pe o perioadă a anului).

A fost necesară adresarea de întrebări referitoare la 
confidenţialitatea datelor şi s-au elaborat următoarele 
instrucţiuni în cursul proiectului:

Anumiţi clienţi trebuie să alcătuiască o parte a setului • 
agregat de date
Nici unui client nu îi va fi permis monopolul asupra setului • 
agregat de date (nici un client nu va fi responsabil pentru 
mai mult de 80% din consumul total)
Este necesară includerea clienţilor mari industriali, prin • 
obţinerea de acorduri cu privire la accesul la datele pro-
prii ale consumului de energie

potențial pentru replicare:
Există posibilitatea replicării în toată Europa, datorită interesu-
lui acordat colaborării şi resurselor adecvate pentru implicarea 
părţilor interesate.

ANEXA M: PROIECT KUK, SAXONIA DE JOS, GERMANIA
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Exemplu pentru datele furnizate, cu privire la consumul de energie

LINkURI UTILE PENTRU MAI MULTE 
inForMații:
HTTP://WWW.KUK-nDS.DE

inForMații de contact persoane, pentru 
Mai Multe inForMații:
Ruth Drügemöller, Project Leader KuK, 
DRUEGEMOELLER@KUK-nDS.DE 
Henrik Tietje,  EWE Abteilung Abrechnung und Kundenservice, 
HEnRIK.TIETJE@EWE.DE
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DENUMIRE GhID DE BUNE PRACTICI: hARTA 
energetică (potentialatlas) lubW
țara: gerMania

DESCRIERE PE SCURT:
Agenţia Statală pentru Mediu, Măsurători şi Protecţia Natu-
rii Baden-Württemberg (Landesanstalt für Umwelt, Messun-
gen und Naturschutz Baden-Württemberg, LUBW) colectează 
datele pentru Potentialatlas pentru Energie Regenerabilă şi ni-
velurile existente ale consumului de energie. Scopul este pu-
nerea la dispoziţia municipalităţilor a unei baze prin care să-şi 
elaboreze propriile planuri de dezvoltare, pentru a contribui la 
realizarea obiectivului comun, de protecţie a climei. Atlasul a 
fost elaborat pe etape, cu prima etapă care acoperă energia 
solară şi cea eoliană, făcută publică în martie 2013.

ANEXA N: POTENTIALATLAS LUBW, BADEN WÜRTTEMBERG, 
GERMANIA

Chiar dacă Potentialatlas identifică, în principal, potenţialul pen-
tru mai multă energie regenerabilă, se străduieşte, pentru o 
etapă ulterioară, să colecteze şi să compare acest potenţial cu 
consumul actual de energie electrică, gaze naturale, sisteme de 
încălzire centralizate şi consumul de energie cogenerată (CHP), 
în baza Acordurilor de concesiune, semnate la nivel local.

Modul în care acest instruMent sprijină 
distribuirea de date cu autoritățile locale:
Instrumentul va furniza AL, în final, toate informaţiile referi-
toare la consumul de energie electrică şi gaze naturale, într-un 
singur loc, necesare stabilirii inventarului propriu de CO2, îm-
preună cu informaţiile despre producţia curentă şi potenţialul 
pentru energia regenerabilă.

scopuri și repere ale procedurii de 
DISTRIBUIRE A DATELOR:
Acoperire geografică:  landul Baden-Württemberg
Tip de energie: în prima etapă, energia solară şi eoliană ac-
tuală şi preconizată, consumul curent de energie electrică, 
gaze naturale, sisteme de încălzire centralizate şi consumul de 
energie cogenerată (CHP), în baza Acordurilor de concesiune 
încheiate la nivel local. Planificat: consumul pompelor de încăl-
zire şi sisteme de încălzire cu stocare pe timp de noapte.
Diferențiere geografică: 
Diferențiere în funcție de client: 
Intervale de timp pentru actualizare date și frecvență: 

Modul în care a Fost inițiat și Finanțat 
(Factori cheie):
Iniţiativa a fost convenită în cadrul Forumului Energiewende, 
un grup comun de lucru alcătuit din reprezentanţii autorităţilor 
regionale, municipale şi ale Ministerului Mediului  (Landkre-
istag, Städtetag, Gemeindetag und Umweltministerium) din 
landul Baden Württemberg. În afară de instituţiile menţionate 
mai sus, iniţiativa este puternic sprijinită de Agenţia Federa-
lă pentru Protecţia Climei şi pentru Energie (Klimaschutz- und 
Energieagentur Baden-Württemberg, KEA), agenţiile regio-
nale pentru energie, asociaţiile regionale, Biroul Naţional de 
Statistică (Statistisches Landesamt), asociaţiile întreprinderi-
lor de servicii de infrastructură alese de municipalitate şi ale 
întreprinderilor economice, dar şi de agenţiile de stat pentru 
protecţia naturii (Landesnaturschutzverband).

Un grup consultativ special care a inclus reprezentanţi ai 
Asociaţiei Furnizorilor de Energie şi Apă (Verband für Ener-
gie- und Wasserwirtschaft VfEW) şi Asociaţiile Întreprinderi-
lor de Servicii de Infrastructură alese de municipalitate şi ale 
întreprinderilor economice (Verband Kommunaler Unterneh-
men, VKU) susţin înfiinţarea Potentialatlas din punct de vede-
re organizaţional şi tehnic.

Ministerul Federal al Mediului Baden-Württemberg (Ministe-
rium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Würt-
temberg) a delegat LUBW să alcătuiască, pe etape, un Potenti-
alatlas la nivelul întregului land.
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COST DE IMPLEMENTARE:
??

public țintă al inițiativei:
În special Autorităţile Locale

obstacole întâlnite:
Numai 761 de municipalităţi, din numărul total de 1002 din 
landul BW, au fost acoperite până în acest moment, din ca-
uza lipsei de informaţii, în special de la furnizorii mai mici şi 
municipalităţile cu câţiva furnizori (DSO?)
Este necesar acordul municipalităţilor pentru a solicita date 
despre furnizorii de servicii

potențial pentru replicare:
Sistemul poate fi replicat în întreaga Europă, în funcţie de 
instrucţiunile corespunzătoare şi de finanţare

linkuri utile pentru Mai Multe inForMații:
HTTP://RIPS-APP.LUBW.BADEn-WUERTTEMBERG.DE/
MAPS/?APP=POTEnzIALATLAS

inForMații de contact persoane, pentru 
Mai Multe inForMații:
Manfred Müller, LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen 
und Naturschutz Baden-Württemberg
E-Mail: MAnFRED.MUELLER@LUBW.BWL.DE

exeMplu ghid de bune practici: ”legislație 
privind eFiciența energetică 121/2014” 
țara:  roMânia

DESCRIERE PE SCURT: 
”legislația privind eFiciența energetică 
121/2014”
Responsabilităţi ale furnizorilor de energie: 
1) Furnizorul de energie are obligaţia ca, la cererea consuma-
torului final şi, cel puţin o dată pe an, să livreze informaţii refe-
ritoare la calcularea electricităţii, consumului de energiei pen-
tru încălzire şi consumului de gaz, precum şi pentru consumul 
de energie al clientului pe perioadele anterioare, care includ:

preţul şi consumul real de energie• 
informaţii grafice comparabile privind consumul actual de • 
energie comparativ cu consumul de energie al clientului, 
pentru fiecare perioadă în parte
persoanele de contact ale organizaţiilor consumatorilor, • 
agenţiilor de energie, adresele şi paginile de internet 
unde pot fi găsite informaţii privind măsurile disponibile şi 
sfaturile utile pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice, 
comparabile cu profilurile consumatorilor finali
comparaţie cu consumatorii finali cu consum mediu de • 
energie din aceeaşi categorie de clienţi

2) Furnizorul are obligaţia de a livra date privind electricitatea 
şi consumul de energie pentru încălzire şi consumul de gaze, 
anual, către Autoritatea Naţională de Reglementare în dome-
niul Energiei (ANRE)

Obligaţiile Furnizorului de energie sunt următoarele:

Distribuitorii au obligaţia ca, o dată pe an, până la sfârşitul lu-
nii februarie al anului curent, să livreze către ANRE următoa-
rele date:

1. Date statistice agregate cu privire la consumatorii finali

2. Informaţii curente privind consumul de energie la consuma-

torul final, inclusiv, după caz, profilurile de sarcină, segmen-
tarea consumatorilor şi localizarea geografică a consumatori-
lor, păstrând, în acelaşi timp, integritatea şi confidenţialitatea 
informaţiilor cu caracter privat sau confidenţial din punct de 
vedere comercial

3. Plan de Eficienţă Energetică

De asemenea,
Operatorul Sistemului de Distribuţie are obligaţia să:

Livreze date despre măsurători, din punct de vedere con-• 
tabil, al producţiei şi consumului de energie electrică, 
către Autorităţile Locale şi regionale în scopul planificării 
energetice,
Începând cu luna ianuarie 2017, trebuie să fie disponibilă • 
o bază de date energetice, gratuit.

Trebuie folosit un format uniform prevăzut (reglementat de 
ANRE – cu preluarea iniţială a modelului Pactului Primarilor)

Modul în care acest instruMent sprijină 
distribuirea de date cu autoritățile 
LOCALE: 
în acest mod, se va asigura publicarea datelor referitoare la 
consumul anual de energie electrică, pe diferite grupuri de 
consumatori, la nivel de fiecare municipalitate. 

Consumul anual de energie electrică, exprimat în MWh, va fi 
calculat pentru următoarele grupuri de consumatori:

Locuinţe, inclusiv locuinţele multifamiliale;• 
Sector terţiar;• 
Consumatori industriali;• 
Infrastructura de pe teritoriul ce revine municipalităţii, • 
inclusiv:
Iluminatul public;• 
Staţiile de pompare, distribuitorii de apă şi apă menajeră• 
Transport;• 
Întreprinderile agricole şi fermele.• 

ANEXA O: TRANSPUNEREA DIRECTIVEI CU PRIVIRE LA 
EFICIENȚA ENERGETICĂ, ROMÂNIA
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scopuri și repere ale procedurii de 
DISTRIBUIRE A DATELOR:
Acoperire geografică: toate unităţile administrative. 
Tip de energie: energie electrică.
Diferențiere geografică: în funcţie de teritoriul specific 
municipalităţii respective
Diferențiere în funcție de client: şase grupuri principale de 
consumatori: locuinţe, sector terţiar, sector industrial, infra-
structura municipală, transport şi întreprinderi agricole
Intervale de timp pentru actualizare date și frecvență: date 
anuale

Modul în care a Fost inițiat și Finanțat 
(Factori cheie): 
Această iniţiativă a fost demarată de AEEPM în cadrul Proiec-
tului Meshartility (cu primă masă rotundă, la nivel naţional). 
AEEPM a luat parte la lucrările grupului de lucru parlamentar, 
responsabil cu pregătirea propunerii legislative din cadrul Co-
misiei pentru Industrii şi Servicii, în perioada decembrie 2013 
– iunie 2014.

COST DE IMPLEMENTARE: 
Nu au fost costuri.

public țintă al inițiativei: 
În principal, municipalităţile, deşi aceste date statistice pot fi 
utile şi ministerelor şi celorlalte instituţii publice în vederea 
elaborării strategiei de planificare şi în alte scopuri. În baza 
acestor date, municipalităţile vor avea posibilitatea să ţină 
evidenţa consumului anual de energie electrică, să elaboreze 
Planuri de acţiune pentru energie durabilă şi să monitorizeze 
rezultatele obţinute. 

obstacole întâMpinate și lecții învățate: 
nu există 

potențial pentru replicare: 
este o situaţie avantajoasă de ambele părţi: Autorităţi Loca-
le şi DSO. 

LINkURI UTILE PENTRU MAI MULTE 
inForMații:  
WWW.AnRE.RO  AnD WWW.MAnAGEnERGY.RO 

inForMații de contact persoane, pentru 
Mai Multe inForMații:  
AEEPM – Asociaţia Agenţia pentru Eficienţa Energetică şi 
Protecţia Mediului, Bucureşti
Calea Victoriei 224, Bucureşti – 010099, România
Telefon: +4021 3116690
Email: IOn.DOGEAnU@MAnAGEnERGY.RO 

Ion DOGEANU
Director Executiv
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