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Acest raport furnizează părților interesate din proiectul PUBLENEF o referință informațională care să
permită autorităților publice de la nivel local, regional și național să înțeleagă deficitul de necesități privind
politica eficienței energetice. La nivel regional și local, atuurile sunt expertiza internă în ceea ce privește
comunicarea, consultarea și serviciile, iar slăbiciunile constau într-un buget insuficient, lipsa timpului
părților interesate și interogarea cu privire la mobilizarea viitoare a părților interesate. Principalele
oportunități identificate sunt informații suficiente privind aspectele juridice, aspectele administrative,
posibilitățile de formare și tehnologiile energetice. Totuși, amenințările sunt limitele privind legislația
existentă, necesitatea simplificării procedurilor administrative și nevoia de instruire a reprezentanților aleși
în ceea ce privește problemele legate de eficiența energetică. La nivel național, atuurile identificate sunt
achiziționarea de către organizațiile publice a auditurilor și sistemelor de management al energiei existente,
disponibilitatea sistemelor de calificare, acreditare și certificare și Fondul național dedicat eficienței
energetice pentru finanțare și suport tehnic. Totuși, dacă analizăm nucleul deficiențelor, trebuie acordată o
atenție specială următorilor parametri: absența modelării energetice la nivel local și regional, absența
modelării programelor la nivel local și regional, lipsa informațiilor colectate. În ceea ce privește tehnologiile,
precum și cele privind cele mai bune practici în domeniul serviciilor energetice și lipsa de implicare în
sectorul public ca urmare a revizuirii și monitorizării implementării. Foile de parcurs create vor aborda
vulnerabilitățile și provocările identificate pentru a găsi soluții și potriviri mai bune pentru nevoile politicii
pentru eficiență energetică.
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