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Proiectul EU-MERCI 

EU‐MERCI – Metode și proceduri coordonate la nivelul UE bazate 
i l i l f i ă li i il ipe cazuri reale pentru implementarea efectivă a politicilor și 

măsurilor suport privind eficiența energetică în industrie.

01 02 2016 31 01 201801.02.2016 – 31.01.2018

‐ Programul Orizont 2020,

P i t l ă t ă li ii d i d i t d‐ Proiectul urmăreste să analizeze mii de cazuri de proiecte de
eficiență energetică implementate în industrie (Austria, Italia,
Polonia, UK) în conformitate cu politicile și măsurile aplicate în, ) p ș p
diverse state membre.

‐ Experiența țărilor cu scheme consolidate privind eficiența
energetică va fi transferată către țările mai puțin avansate în
această privință.



Obiectivele sistemului

• Proceduri ușoare de încărcare a datelor 
• Asigurarea integrității datelor 
• Recuperarea facilă a datelor 

• Extensibilitate nelimitată în viitor



Baza de date

Obiectiv principal: organizarea și stocarea informațiilor disponibile 
din seturile de date Naționale și punerea lor la dispoziția celor 
interesați pentru analiză și elaborare ulterioarăinteresați pentru analiză și elaborare ulterioară. 

Task 2.1 Dezvoltarea unui  Implementarea unui repertoriu de date, care 
repertoriu va fi încărcat de către proprietarii acestora, 

cu protejarea datelor personale din 
repertoriile naționale (Access mdb files)

Task 2.2 Dezvoltarea bazei de date 
EU‐MERCI

Realizarea unei platforme WEB, organizând 
informațiile disponibile într‐un mod ușor de 
accesat și analizat de oricine (MySQL RDBMS)
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• Metodologie: 

• Definirea structurii bazei de date EU MERCI• Definirea structurii bazei de date EU‐MERCI

• Unele coloane conțin text

• Unele coloane conțin valori ț

predefinite

• Unele coloane conțin numere



Ușurința încărcării datelor

• Datele sunt încărcate sunt tip Access mdb



Integritatea datelor



Recuperarea datelor

Filtrarea datelor online în 2 etape
Etapa 1: Selectarea mai multor opțiuni

Etapa 2: Filtre dinamice

Capacitatea de a compila ”orice raport”
Export în format excel



Recuperarea datelor – Etapa 1

Etapa 1: Selectarea mai multor opțiuni



Recuperarea datelor – Etapa 2

Etapa 2: Filtre dinamice    (http://www.eumerci.eu/)
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Fiecare câmp: 

•este definit

•primește însușiri

•Și reguli de validare

•mdbs sunt testate populate ajustate șimdbs sunt testate, populate, ajustate și 
validate de mai multe ori.

•EFORT ȘI TIMP

•Normele de validare au fost stabilite•Normele de validare au fost stabilite 
pentru a:

•→  Menține și securiza armonizarea 
datelor

•→ ne asigura că baza de date EU‐MERCI va 
livra rezultate statistice de încredere
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Li t i tă ăt l 11 â i d b ăLista prezintă următoarele 11 câmpuri de bază:
Mărimea companiei
Anul implementării
Schema de referințăSchema de referință
Bune practici
Țara
L3 A specificL3 A specific
L3 A generic
L3 B specific
L3 B genericL3 B generic
Codul NACE
Id



Consortiu condus de RSE (Italia) si parteneri din Austria, Bulgaria, Croatia, Grecia, 

Olanda, Polonia, Slovenia, UK si Romania.


