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AGENȚIA PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ 

Data fondării 

Forma organizatorico-juridică 

Efectivul limită 

Domeniile de activitate 

Sectoare țintă 

21 decembrie 2010 

autoritate administrativă 

11 angajați 

•eficiența energetică 

•surse de energie regenerabilă 

•sectorul transformărilor energetice; 

•sectorul industrial; 

•sectorul construcții;  

•sectorul transport;  

•sectorul public. 



MISIUNEA AEE 

Misiunea AEE Agenţia, la nivelul autorităţilor publice centrale, are 

misiunea de a asigura şi a sprijini realizarea obiectivelor 

Programului Naţional de îmbunătăţire a eficienţei 

energetice, acordînd asistenţa necesară la elaborarea 

programelor şi planurilor locale pentru eficienţa energetică 

şi monitorizînd realizarea acestora. 

De asemenea, Agenţia are misiunea: 

•de a supraveghea evoluţia situaţiei în domeniul eficienţei 

energetice şi surselor de energie regenerabilă, 

•de a asigura pregătirea şi prezentarea sintezelor 

programelor, 

•de a evalua proiectele investiţionale în domeniu, 

•de a elabora proiecte de acte normative, 

•de a creea o bază informaţională în domeniile sale de 

activitate. 



• autorizează persoanele fizice şi juridice să efectueze audituri energetice, 

precum și asigură consolidarea capacităților specialiștilor în domeniu; 

• asigură supravegherea și monitorizarea în domeniul eficienței energetice și 

surselor de energie regenerabilă; 

• asigură diseminarea informaţiei referitoare la eficienţa energetică, inclusiv 

la mecanismele de eficienţă energetică, la cadrul financiar şi legal adoptat în 

scopul îndeplinirii obiectivului indicativ naţional, precum şi diseminarea 

informaţiei referitoare la utilizarea surselor regenerabile de energie; 

• creează o bază informaţională în domeniul eficienţei energetice şi al 

surselor regenerabile de energie, prezintă solicitanţilor informaţii. 

ATRIBUȚIILE AEE ÎN DOMENIUL EE ȘI SER 
ÎN CONTEXTUL COOPERĂRII CU INOGATE 

în conformitate cu Legea cu privire la eficiența energetică  

Nr. 142 din 2 iulie 2010, art. 9 



CONTEXTUL ELABORĂRII BAZEI DE DATE AEE 

• Lipsa unui sistem/mecanism unic de colectare și procesare a datelor și 

informațiilor despre clădirile publice; 

• Necesitatea datelor și informațiilor pentru monitorizarea consumurilor și 

cheltuielilor pentru energie; 

• Concentrarea mijloacelor financiare în cele mai necesare domenii; 

• Necesitatea prioritizării domeniilor/ ariilor de investiții (clădirile publice, 

industria, sectorul rezidențial, etc.) 

• Facilitarea accesului la informație pentru toate părțile interesate, inclusiv 

pentru donatori. 



SCOPUL BAZEI DE DATE AEE  

• Lipsa de date 
relevante 

• Lipsa studiilor 
și analizelor 

• Deficiența 
decizională 

• Investiții 
ineficiente 

• Intensitatea 
energetică 
ridicată 

PROBLEMA 

• Crearea unei 
baze de date 
unice 

• Efectuarea 
analizei  

• Selectarea și 
prioritizarea 
masurilor de 
eficiență 
energetică 

SOLUȚII 
• Informarea 

părților 
interesate 

• Facilitarea 
deciziilor 
corecte de 
finanțare a 
investițiilor în 
domeniu 

• Performanță 
energetică 
ridicată 

SCOP  



SELECTAREA PLATFORMEI  

PENTRU BDD AEE  

Portal AEE 

(geoportal) 

Date geo-
referențiale 

Actualizarea 
continuă  

Modalități 
de 

prelucrare 
Acces Web 

Posibilități de 
import-export 

Schimb de 
date 



STRUCTURA BAZEI DE DATE 



OPORTUNITĂȚILE OFERITE DE BDD AEE 




