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proiectul PUBLEnEf 

• PUBLEnEf finanțat în cadrul "Orizont 2020 EE7-2015“ abordează 
tema "Îmbunătățirea capacității autorităților publice de a planifica și 
implementa politici și măsuri în domeniul energiei durabile“ 

Obiectivele specifice ale PUBLEnEf: 

• evaluarea și învățarea din practicile existente de implementare a 
politicilor de eficiență energetică în țările, regiunile și orașele UE;  

 

• să consolideze oportunitățile de creare de rețele pentru autoritățiile 
publice relevante;  

 

• să dezvolte și să adapteze instrumentele existente pentru 
autoritățiile publice pentru a le ajuta să implementeze politici de 
eficiență energetică. 

• http://www.publenef-project.eu >>>Official Trailer 
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proiectul PUBLEnEf 
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Identificarea nevoilor 

• Rolul exemplar al autorităților publice (articolul 5) 

• Achizițiile publice (articolul 6) 

• Audituri energetice și sisteme de gestionare (articolul 8) 

• Tehnologia - adică promovarea eficienței în încălzire și răcire 
(articolul 14) 

• Disponibilitatea sistemelor de calificare, acreditare și certificare 
(articolul 16) 

• Informare și formare (articolul 17) 

• Servicii energetice (articolul 18) 

• Fondul Național pentru eficiență energetică, finanțare și asistență 
tehnică (articolul 20) 

• Revizuirea și monitorizarea punerii în aplicare (articolul 24) 

Energy Efficiency Directive 2012/27/EU 
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Colectarea instrumentelor 

• Retrofit Action Hub (=Request2Action)  

• TABULA WebTool EEM in E (= Guideline on energy efficiency 
management  in industrial enterprises)   

• SMIV Energyplan MEC (= Municipal energy  consumption 
calculator)  

• Cit’ergie Gap Tap Target Model (template)  

• Energy Bill, Energy Scoreboard (=The Territorial Energy Bill/Energy 
Scoreboard)  

• multEE SEC-suisse Monitoring & Reporting (Online Tool)  

• Green Digital Charter  Local Authority Social Housing Upgrade 
Management System  (software/digital tool/database)  

• Local Authority Energy Index Tool emission inventory   

• ODYSEE-MURE Regional Energy Information System (SIER) 

• Ghidul de Acces la Date pentru SEAP  
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“MatchMaking wEEb” 
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Vă mulțumesc pentru atenție! 
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