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Agenţia pentru Energie a Austriei  

Pe scurt 

Este agenţia naţională a Austriei (fondată în 1977) 

Are 75 de angajaţi, cifra de afaceri anuală e de 7 mln. 
euro  

Este un think tank independent care pune baza pentru 
luarea deciziilor până la realizarea acestora 

Preşedinte 

Ministrul Mediului 

Niki Berlakovich 

Vicepreşedinte 1 

Ministrul Economiei 

Reinhold Mitterlehner 

Vicepreşedinte 2 

Guvernatorul de Salzburg 

Gabi Burgstaller 
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Responsabilităţi 

 a elabora, susţine şi realiza 
Măsuri orientate spre furnizarea şi utilizarea raţională a 
energiei 

 

 A susţine pe baze ştiinţifice 
Tehnologiile inovaţionale 

Sistemele energetice eficiente şi 

Resursele de energie renovabilă 
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Servicii 

Recomandări şi studii pentru politici şi companii 

Elaborarea şi realizarea proiectelor pilot 

Programe de management & monitoring 

Recomandări de propuneri pentru UE (în programele 

energetice) 

Cooperare şi reţele (EnR) 

Elaborarea şi realizarea evenimentelor/conferinţelor 

Transfer şi comunicare de know-how  

Servicii de informare (pagini web, buletine, …) 
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Membri 

Politică: guvernul federal, provinciile federale, municipalităţile 

Economie: OMV, OMV-Cogeneration, Wiener Stadtwerke 

Holding, Energie AG, TIWAG, VKW, Feistritzwerke-STEWEAG, A&B, E-
Control, BEWAG, EVN AG, Linz AG, KWI, Ökoplan, Bundesforste AG, 
VAMED, ÖBB, Schiedel Kaminsysteme, ÖBf 

Grupe şi asociaţii de interese: IV, WKÖ, 

Fachverbände, AEE, Austropapier, Biomasseverband, GBV, GDI, IWO, 
ÖAMTC, ÖEKV, ÖVE, ÖVFK, Städtebund, VKI, VÖWGW, u.a. 

Bănci şi companii de asigurări: KPC, S-Bank, 

Hagelversicherung 

Organizaţii şi institute ştiinţifice: WIFO, EIV, LEV 
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Cele mai importante proiecte AEA 

pentru proiectul UNIDO GEF 

 

Organul de monitoring a eficienţei energetice pentru ESD  

 

Programul naţional de protecţie a climei pentru 

întreprinderile industriale 

 

BESS – Scheme de indicatori şi management energetic 

pentru ÎMM-uri   
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Pachetul UE pentru climă şi energie 

“ţintele 20-20-20” 

Reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră în UE cu cel puţin 20% faţă 

de nivelul anului 1990  

20% din consumul de energie din UE va proveni din resurse renovabile  

Reducerea cu 20% a utilizării energiei primare comparativ cu nivelurile 

planificate, care se va relaiza prin îmbunătăţirea eficienţei energetice. 
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Directiva privind eficienţei utilizării finale 

a energiei şi serviciile 2006/32/EC (ESD) 

Uniunea Europeană (UE) a adoptat un cadru pentru eficienţa 

energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice. Printre altele, 

acesta include  

O ţintă indicativă de economisire a energiei pentru statele membre,  

Obligaţii ale autorităţilor publice naţionale privind economisirea 

energiei şi achiziţiile eficiente de enegie, precum şi măsuri de 

promovare a eficienţei energetice şi a serviciilor energetice 

Scopul Directivei e de a spori îmbunătăţirea cost-eficienţei energiei 

şi utilizării finale a energiei. 
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Organul de monitorizare a eficienţei 

energetice din Austria  

Agenţia pentru Energie a Austriei (AEA) a fost desemnată ca agenţie 
responsabilă pentru monitoringul măsurilor de eficienţă energetică, 
verificarea economisirilor energiei şi raportarea rezultatelor în faţa 
Comisiei Europene.  

AEA este partenerul principal al guvenrului federal în eforturile sale 
de a-şi atinge obiectivele de politici în domeniul energiei, care au ca 
scop preponderent o producţie eficientă la nivel macroeconomic şi 
utilizarea raţională a energiei, precum şi stimularea resurselor 
renovabile de energie şi a tehnologiilor inovaţionale. 

 

www.monitoringstelle.at 

http://www.monitoringstelle.at/
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Organul de monitorizare a eficenţei 

energetice din Austria  

Responsabilităţile de monitoring a eficienţei energetice în Austria includ  

Elaborarea metodelor de calculare a economisirilor de energie şi 

aplicarea lor la măsurile de eficienţă energetică deja realizate în 

Austria, 

Contabilizarea economisirilor de energie pentru a documenta 

evoluţia spre ţinta naţională de economisire a energiei conform 

Articolului 4 al Directivei privind serviciile energetice, 

Analiza evoluţiilor din domeniul eficienţei energetice din 

perspective mai largi şi acordarea de ajutor Ministerului Economiei în 

pregătirea unei foi de parcurs detaliate pentru politici viitoare. 
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Planuri de acţiuni naţionale în domeniul 

eficienţei energetice (PANEE)  

Conform Articolului 14(2) al Directivei, statele membre aveau sarcina 
să prezinte primele PANEE Comisiei Europene până la data de 30 
iunie 2007.  

În aceste PANEE, statele membre trebuiau să arate cum 
intenţionează să atingă ţinta indicativă de 9% de economisiri de 
energie către anul 2016. 

PANEE aveau menirea să descrie măsurile de sporire a eficienţei 
energetice orientate spre atingerea ţintelor incluse în Articolul 4(1) al 
Directivei.  

Mai mult, PANEE aveau sarcina de a descrie cum intenţionează 
statele membre să se conformeze cu prevederile de rol exemplar al 
sectorului public şi cu prevederea de acordare a informaţiei şi 
recomandărilor către consumatorii finali. 

Prima ANEE (2007) şi al 2-lea PANEE (2011) au fost create de AEA 

 



klima:aktiv 

Program pentru companiile eficiente din punct de 

vedere energetic 
 

Petra Lackner, Agenţia pentru Energie a Austriei 



Initiativă de combatere a schimbării climei 

 klima:aktiv este o parte a Strategiei de protecţie a climei şi 

energie a Austriei 

 klima:aktiv este umbrela pentru măsuri moderate 

 klima:aktiv fortifică şi complementează iniţiativele existente 



klima:aktiv Management 

 
Ministerul Mediului 

Coordonare strategică şi management operaţional 

Control strategic 

Construire şi  

renovare 
Mobilitate 

Economisirea  

Energiei 

Energie  

renovabilă 

Agenţia p-u Energie a Austriei 

Instruire şi educaţie Relaţii cu publicul 
Managementul 

partenerilor 

klima:aktiv-Structură  

klima:aktiv Programe 



Obiectivele programului “companii eficiente din punct 

de vedere energetic” 

 Sensibilizarea pentru eficienţă energetică 
în industrie 

• Organizarea evenimentelor 
informaţionale în cooperare 

cu asociaţiile de sector 

• Organizarea premierii pentru 
eficienţă energetică 

 Implementarea managementului energetic 
conform ISO 50001 

 Implementarea măsurilor de eficienţă 
energetică în întreprinderile industriale în 
cooperare cu partenerii 

 Implementarea auditurilor energetice 
standardizate prin organizarea instruirilor  
standardizate pentru auditorii energetici 



klima:aktiv puncte de pornire 

Auditori instruiţi şi 

parteneri tehnici 

Programe federale de 

susţinere a auditurilor 

energetice, camerele de 

comerţ  

831 auditori 

energetici au 

participat la 37 

instruiri din 2006   

Standarde pentru auditul 

iniţial şi auditurile 

speciale 

Premii pentru eficienţă energetică, 

buletine, 102 cazuri de practici 

bune, concepte energetice de 

sector 
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BESS – Scheme de indicatori şi management energetic 
pentru întreprinderile mici şi mijlocii 
 
Elaborarea instrumentelor de susţinere pentru 
implementarea managementului energetic în companiile 
din sectorul alimentelor şi băuturilor 

 
Elaborarea unei scheme internaţionale de indicatori 
energetici 
 
Testarea pachetului de susţinere în companiile pilot (în 
FABRICI DE LACTATE din Austria) 

Obiectivele proiectului BESS  

Supported by 
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CompaniILE PILOT BESS şi 

ExBESS 
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Colectarea datelor despre companii pilot şi indicatori 
 
Îndeplinirea unei liste de verificare privind managementul energetic   
 
Pregătirea graficelor cu primele rezultate de indicatori 
 
Pregătirea rezultatelor listei de verificare în managementul energetic 
cu sugestii pentru primele activităţi de implementare a 
managementului energetic 
 
Pregătirea unei agende a vizitei împreună cu compania pilot (noi 
pregătim proiectul de agendă)  
 
O listă de date şi informaţii necesare pentru vizită din partea 
companiei pilot 
 

Etapa-pilot – primele acţiuni 

înainte de vizite 
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De obicei aceasta e o vizită de jumătate de zi din partea AEA cu un 
consultant împreună cu persoanele responsabile din administraţia de 
vârf,  departmentele tehnic, de control şi de producţie 
 
Prezentarea primelor rezultate ale cazului de afaceri şi prima analiză 
a indicatorilor 
 
Prezentarea detaliilor privind managementul energetic şi sugerarea 
primilor paşi 
 
Discutarea indicatorilor şi categoriilor de produse 
 
Prezentarea “primului instrument de control“ din programul naţional  
 
Vizita la sectorul de producţie 

 

Etapa - pilot – vizitarea tuturor 

întreprinderilor de lactate 
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Consumul de energie 
Volumul de producţie conform claselor de produse 
Eficienţa medie anuală a cazanelor (%) 
Rezultatele listei de verificare în managementul energetic 

opţionale 
Utilizarea capacităţilor (de ex. în cazul unor defecţiuni la 
fabrică)  
Consumul de bază de energie (energia utilizată 
independent de volumul de producţie aşa ca iluminarea, 
computere, încălzirea etc.) 
Grad-zile de încălzire 

Contribuţia necesară din partea 

companiilor 
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Rezultat:  

consumul specific 

de energie (CSE) al 

sectorului în 

totalitate cu 

coeficienţi de 

normalizare 
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Rezultat:  

Consumul specific 

de energie (CSE) al 

sectorului în 

totalitate fără 

coeficienţi de 

normalizare 
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Spezifischer Gesamtenergieverbrauch, nicht angepasste Produktion

(Österreichische Molkereien)
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Bester Wert Norwegen: 0,43 MJ/Liter

Quelle: Österreichische Energieagentur

Consumul specific de energie fără 

coeficienţi de normalizare 
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www.energymanagement.at 

Instrument de indicatori – disponibil Online din ianuarie 2008 

  

http://www.energymanagement.at/

