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PREMISE

PREMISELE bazei de date

LIMITE: Informații sintetice, nu pot fi prezentate detalii ale soluțiilor tehnice sau 
li t h i i l fi ă i ianalize tehnico-economice ale fiecărei masuri;

Analiză laborioasă a datelor disponibile pentru fiecare țară în parte, 
astfel încât să se obțină un set de date comun, protejând datele sensibile;

Informațiile acoperă aria geografică pentru Austria Italia Polonia și UKInformațiile acoperă aria geografică pentru Austria, Italia, Polonia și UK. 
Țări partenere: Austria, Italia, Olanda, Polonia / Bulgaria, Grecia, România

AVANTAJE: datorită numărului mare de informații se pot cristaliza statistic celeAVANTAJE: datorită numărului mare de informații, se pot cristaliza statistic cele 
mai uzuale si deci avantajoase (tehnico-economic) măsuri.
Numărul mare de informații este un succes, având în vedere dificultatea adunării 
de informații din mediul privatde informații din mediul privat

Platforma DEEP Platforma de eliminare a riscurilor privind eficiența energetică 
(deep.eefig.eu)(deep.eefig.eu)



Caracteristicile bazei de date

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

• Extensibilitate nelimitată în viitor



Baza de date măsuri EE în industrie

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

Task 2.1 Dezvoltarea unui depozit  Implementarea unui repertoriu de date, care 
de date 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)



Baza de date
• 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



Structurarea datelor



Baza de date
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



Baza de date

Lista prezintă următoarele 11 câmpuri de bază:Lista prezintă următoarele 11 câmpuri de bază:

Mărimea companiei
Anul implementăriip
Schema de referință
Bune practici
ȚaraȚ
L3 A specific
L3 A generic
L3 B specific
L3 B generic
Codul NACE
Id



Folosirea bazei de date

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

EU-MERCI-User_Guide_v1.0 (română și engleză) pe CD



Utilizarea datelor – Etapa 1

Etapa 1: Selectarea mai multor opțiuni



Recuperarea datelor – Etapa 2

Etapa 2: Filtre dinamice



Baza de date Online

Baza de date poate fi accesată la adresaBaza de date poate fi accesată la adresa 

http://www.eumerci-portal.eu/web/guest/database/free-navigation



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

Olanda, Polonia, Slovenia, UK si Romania.


