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Declinare de responsabilitate 

Responsabilitatea deplină cu privire la conținutul prezentului raport aparține autorilor. 

Informația, opiniile și rezultatele incluse în prezentul raport se bazează pe interpretarea datelor 

colectate, analizele și interviurile efectuate în timpul implementării sarcinii. Raportul poate 

conține informație sensibilă și confidențială. 
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Introducere 

Descrierea succintă a auditului energetic și scopul acestuia. A fost elaborat în conformitate cu cerințele 

unui anumit program, proiect, cerere de propuneri sau un alt motiv. A se indica membrii echipei, 

autorizațiile și experiența. 

Informația despre beneficiarul final se va prezenta în tabelul de mai jos. 

Beneficiar 

Persoana de contact  

Funcția  

Telefon  

E-mail   

Confirmarea acceptării AE  

 

 

Semnătura 

 

 

Ștampila 

Informația despre compania de audit și auditor se va prezenta în tabelul de mai jos. În caz de 

participare a unui grup de auditori energetici, lista se va extinde. 

Auditor energetic 

Denumirea companiei  

Adresa de e-mail a companiei  

Nr. de telefon al companiei  

Adresa fizică a companiei  

Pagina web a companiei  

Numele auditorului-șef  

Adresa de e-mail a auditorului  

Nr. de telefon al auditorului  

Nr. Auditorului emis de AEE  

Data și nr. deciziei AEE privind înregistrarea 

Auditorului 
 

Confirmare de furnizare a AE 

 

 

Semnătura 

 

 

Ștampila 

În cazul în care auditul este finanțat de un program sau donator, vă rugăm să oferiți detalii în tabelul de 

mai jos. 

Autoritatea contractantă 

Denumirea organizației  

Denumirea proiectului  

Persoana de contact  

Funcția persoanei de contact  

Adresa de e-mail  
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Sumar executiv 

Descrierea succintă a modului în care s-a desfășurat auditul energetic, descrierea datelor colectate, 

analiza faptelor constatate, evaluarea măsurilor. 

Prezentarea informației generale privind transportul sau parcul de mașini auditat, pentru transportarea 

pasagerilor sau mărfurilor, cum ar fi: transportul aerian, maritim, feroviar sau rutier. Informația 

generală despre companie sau întreprinderea de stat cu indicatorii anuali ai mijloacelor de transport, 

cum ar fi numărul de pasageri, masa mărfurilor, distanța și carburantul folosit. 

Rezultatele Auditului Energetic se vor prezenta în tabelul de mai jos. 

Tabelul 1. Rezumatul succint al rezultatelor Auditului Energetic 

Nr. Descrierea măsurii 
Investiție 

[MDL] 

Perioada teoretică de 

recuperare a investiției 

Perioada reală de 

recuperare a investiției 

Reducer

ea 

emisiilor 

de CO2 

[tCO2/an

] 

Propus 

spre 

implement

are Simplă Actualizată Simplă Actualizată 

Măsuri de Eficiența energetică și Energia regenerabilă 

1 0 0 0 0 0 0 0.0 Da 

2 0 0 0 0 0 0 0.0 Da 

3 0 0 0 0 0 0 0.0 Da 

4 0 0 0 0 0 0 0.0 Da 

5 0 0 0 0 0 0 0.0 Da 

6 0 0 0 0 0 0 0.0 Da 

7 0 0 0 0 0 0 0.0 Da 

8 0 0 0 0 0 0 0.0 Da 

9 0 0 0 0 0 0 0.0 Da 

10 0 0 0 0 0 0 0.0 Da 

11 0 0 0 0 0 0 0.0 Da 

12 0 0 0 0 0 0 0.0 Da 

13 0 0 0 0 0 0 0.0 Da 

14 0 0 0 0 0 0 0.0 Da 

15 0 0 0 0 0 0 0.0 Da 

Total 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 

  Total propus spre 

implementare 
0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 

Notă explicativă: 

Economii teoretice – diferența dintre consumul de energie teoretic, în baza condițiilor standardizate (normate) până la implementarea 

măsurilor și consumul de energie teoretic, în baza condițiilor standardizate (normate) după după implementarea măsurilor. Perioadele de 

rambursare teoretice sunt utilizate și acceptate, de obicei, de stat şi de donatorii mari sau programele Instituțiilor Financiare Internaționale. 

Economii reale – diferența dintre consumul de energetic real, în baza condițiilor actuale până la implementarea măsurilor (în baza 

facturilor - media pentru ultimii 3 ani) și consumul de energie teoretic, în baza condițiilor standardizate (normate) după implementarea 

măsurilor. Perioadele de rambursare reale sunt utilizate și acceptate, de obicei, de bănci şi beneficiarii individuali. 

Economii calibrate – diferența dintre consumul de energie real, în baza condițiilor actuale până la implementarea măsurilor de eficiență 

energetică (în baza facturilor - media pentru ultimii 3 ani) și consumul de energie simulat, în baza condițiilor actuale după implementarea 

acestora. Consumul de energie simulat în baza condițiilor actuale după implementarea măsurilor de eficiență energeică va fi calculat prin 

aplicarea coeficientului de calibrare față de consumul de energie real în baza condițiilor actuale până la implementarea măsurilor de 
eficiență energetică (în baza facturilor - media pentru ultimii 3 ani). Coeficientul de calibrare va fi stabilit prin împărțirea consumului de 

energie teoretic, în baza condițiilor standardizate (normate) după implementarea măsurilor de eficiență energetică, la consumul de energie 
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teoretic, în baza condițiilor standardizate (normate) până la implementarea acestora. Perioadele de rambursare calibrată sunt utilizate și 

acceptate, de obicei, de beneficiarii individuali. 

Perioada de recuperare a investiției – va fi calculată în baza economiilor de energie finale. Economiile monetare brute vor fi calculate, 

realizând diferența dintre economiile monetare anuale parvenite datorită reducerii consumului de energie și costurile de mentenanță 

posibile. 

Emisii de CO2 – pentru calculul emisiilor de CO2 se vor utiliza factorii de conversie din Anexa D al NCM M.01.02-2016. Utilizarea altor 

factori de emisie trebuie să fie argumentată corespunzător, cu explicarea motivelor clare de ce au fost utilizați alți factori, 

decât cei din Anexa D la NCM M.01.02-2016 (de ex. pentru energia electrică din rețea, etc.). 
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1 DESCRIERE  

În cazul companiilor cu un număr mare de mijloace de transport de același tip, se vor examina doar 

câteva unități de transport (selectate de auditor împreună cu beneficiarul, după tipul de motor, tipul de 

carburant folosit și dimensiuni), apoi rezultatele vor fi extrapolate la restul unităților de transport. 

În acest capitol, se va prezenta informația generală ce va include activitatea principală, cifrele anuale 

privind: distanța parcursă, numărul de pasageri, informația despre marfa livrată (dimensiuni, greutate, 

distanța) etc. Informația se va colecta și prezenta conform prevederilor capitolului III. 

„COLECTAREA INFORMAȚIEI DESPRE COMPANIE ȘI VEHICULELE ACESTEIA” din 

„CERINȚELE MINIME PRIVIND AUDITUL ENERGETIC ÎN SECTORUL TRANSPORTURI”. 

Capitolele următoare pot fi ajustate în dependență de tipul de transport sau tipul de motor auditat și, 

totodată, pot fi extinse la discreția autorului. 

Calculele se vor efectua în baza rezultatelor măsurărilor sau a informației colectate în timpul 

interviurilor, în special a datelor privind utilizarea anumitor echipamente, procese sau a manierei de a 

conduce mijlocul de transport. 

2 Prezentarea generală a situației curente 

2.1 Energia folosită de instalații și echipamente 

Prezentul capitol descrie toate sistemele tehnologice și de confort existente a unității de transport 

auditate care influențează consumul final de energie. Energia consumată se va calcula pentru perioada 

medie de un an. Informația generală privind consumul de energie se va prezenta urmând cerințele 

minime stipulate în secțiunea „IV. INDICATORII DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI ANALIZA 

CONSUMULUI DE ENERGIE A VEHICULULUI” din „CERINȚELE MINIME PRIVIND 

AUDITUL ENERGETIC ÎN SECTORUL TRANSPORTURI”. 

 Încălzire 

În acest capitol, se va descrie procesul de generare a căldurii (de ex. Convector electric, asigurat cu un 

mic generator, amplasat în cabina camionului). Descrierea exactă, însoțită de imagini, caracteristicile 

tehnice, cu descrierea stării curente a echipamentului, eficiența pentru toate echipamentele identificate.  

Tabelul cu rezultatele calcului se va atașa la Anexa nr. 2. 

 Apa caldă menajeră 

În acest capitol, se va descrie procesul de pregătirea apei calde menajere. Descrierea se va axa pe 

prezentarea imaginilor, caracteristicilor tehnice și a stării curente a echipamentului. Calculul 

consumului de apă caldă menajeră de sursele existente se vor prezenta în tabelul din Anexa nr. 2.  

 Ventilare și condiționare 

În acest capitol, se va descrie sistemul de ventilare și condiționare. Descrierea se va axa pe prezentarea 

imaginilor, caracteristicilor tehnice și a stării curente a echipamentului. Calculele se vor face în baza 

condițiilor standarde pentru regimurile de răcire și încălzire obținute în timpul interviurilor, conform 

programului de lucru. 

În cazul frigiderelor și spațiilor de răcire, calculele se vor face în tabele separate, inclusiv pierderile de 

căldură prin anvelopă. Tabele elaborate vor fi atașate la Anexa nr. 2. 
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 Iluminare 

În cazul în care există un generator separat pentru producerea energiei electrice pentru iluminat, atunci 

se va completa prezentul capitol. 

Se vor enumera toate sursele de iluminare, însoțite de imagini și descriere. Tabelul privind sursele de 

iluminare, nivelul de iluminare și calculele, se vor include în Anexa nr. 2. 

 Alte echipamente 

În acest capitol, se vor enumera celelalte tipuri de echipamente, care consumă energie electrică 

furnizată de un generator suplimentar sau când mijloacele de transport staționează, împreună cu 

imagini și descrierea corespunzătoare. Rezultatele calculelor pentru echipamentele existente și 

calculele pentru energia electrică consumată, se vor include în Anexa nr. 2. 

2.2 Pierderi 

Lista principală a pierderilor în sectorul transporturilor se vor calcula conform capitolelor prezentate în 

continuare, dar nu se vor limita la: 

 Aerodinamică 

Descrierea structurii existente și a elementelor suplimentare, care pot fi instalate, dar nu au fost luate în 

considerare de producător și problemele conexe acestui fapt. 

Calculul coeficientului aerodinamic și al pierderilor cauzate pentru depășirea rezistenței, luând în 

considerare structura actuală, se vor prezenta într-un tabel separat și se va atașa la Anexa nr. 2. 

 Pierderi în pneuri 

În acest capitol, se vor descrie pierderile de energie cauzate de frânare și rezistența la rulare, în cazul 

energiei recuperabile la frânare, aceasta se va lua în considerare la bilanț. Calculul se va prezenta  

într-un tabel separat și se va atașa la Anexa nr. 2 

 Motor 

În prezentul capitol, se vor descrie toate tipurile de motoare existente, inclusiv caracteristicile și faptele 

constatate. De asemenea, se vor descrie pierderile de căldură, pierderile cauzate prin frecare și 

pompare. Rezultatele calculelor se vor prezenta într-un tabel atașat la Anexa nr. 2. 

 Pierderi prin transmisie 

Transmisia se va descrie în acest capitol. Tabelul cu calcule se va anexa la Anexa nr. 2. 

 Pierderi în timpul staționării 

În acest capitol, se vor descrie toate pierderile posibile. Calculul pierderilor pe durata anului se vor 

prezenta într-un tabel separat și se va atașa la Anexa nr. 2. 

3 Consumul de carburanți 

Se va prezenta o diagramă privind consumul lunar de carburanți din ultimii ani (preferabil ultimii 3 

ani). În cazul unor fluctuații neobișnuite în consumul de carburanți de la o lună la alta, preferabil, se 
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vor oferi explicații. Tabelul consumului lunar de carburanți din ultimii 3 ani, inclusiv media (linia de 

bază), se va include la Anexa nr. 2. 

4 Repartizarea consumului de energie – consum de energie de 

referință 

Consumul de referință pentru un ciclu anual complet se va prezenta în MWh/an.  

În baza calculelor prezentate în Capitolul 2, se va întocmi un tabel privind consumul teoretic de 

energie anterior, pentru a vedea cantitatea energiei consumată în diverse scopuri, în procente. 

Apoi, procentul respectiv, pentru diverse scopuri, din consumul teoretic de energie standardizat înainte 

de renovare se aplică consumului mediu de carburanți (facturi) calculat la Capitolul 3, reprezentând 

linia de bază (consum de referință) a consumului anual de energie. 

5 Măsuri de intervenție 
Scopul acestui capitol este de a prezenta și explica măsurile examinate, selectate și recomandate, până 

a fi implementate de unitatea supusă auditului energetic.  

Informația generală despre măsurile de economisire a energiei se vor prezenta în conformitate cu 

cerințele minime specificate în capitolul „V. PREZENTAREA ȘI JUSTIFICAREA ECONOMICĂ A 

MĂSURILOR DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ” din „CERINȚELE MINIME PRIVIND AUDITUL 

ENERGETIC ÎN SECTORUL TRANSPORTURI”. 

 

5.1 Energia folosită de instalații și echipamente 

 Încălzire 

În acest capitol, vor fi descrise măsurile aplicate. Pentru calculul CAPEX, se va explica ce include 

costul, prin descrierea măsurilor de intervenție, inclusiv caracteristicile tehnice ale 

materialelor/echipamentului utilizat și durata de implementare a măsurii. Tabelul cu calculele se va 

atașa la Anexa nr. 2. 

 Etc. 

5.2 Pierderi 

 Aerodinamică 

În acest capitol, vor fi descrise măsurile aplicate. Pentru calculul CAPEX, se va explica ce include 

costul, prin descrierea măsurilor de intervenție, inclusiv caracteristicile tehnice ale 

materialelor/echipamentului utilizat și durata de implementare a măsurii. Tabelul cu calculele se va 

atașa la Anexa nr. 2. 

 Alte măsuri 

De exemplu EMS, logistică, instruiri conducători auto, etc. Tabelele cu calcule se vor include la Anexa 

nr. 2. 
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6 Emisiile de gaze cu efect de seră  

În acest capitol, se va prezenta Tabelul cu reducerea emisiilor de CO2, calculate în baza economiilor 

teoretice, cu descrierea succintă a coeficienților aplicați. 

7 Indicatori financiari 

7.1 Asumări 

În acest capitol, se va prezenta explicații privind datele folosite la calcule, cum ar fi: rata dobânzii, 

inflația anuală, impozitul pe venit (dacă relevant), prețul la carburanți, salariile, administrația, taxa 

pentru drumuri/staționare/port și aeriene, întreținere (reparații), asigurare, venituri conexe, etc. 

7.2 Analiză 

În acest capitol, se va prezenta fiecare măsură într-un tabel separat, care va include Valoarea Netă 

Actualizată (VNA) și Rata Internă de Rentabilitate (RIR) teoretice, actuale și calibrate. 

8 Concluzii 

În acest capitol, se vor prezenta, cel puțin, explicații privind lista de măsuri propuse și argumente de ce 

unele măsuri au fost excluse.  

În baza calculelor, se va întocmi un tabel cu datele referitoare la eficiența generală după intervenție și 

un alt tabel privind bilanțul consumului de energie în baza condițiilor standardizate după 

implementarea măsurilor, care vor fi prezentate în Anexa nr. 2. Consumul specific de carburanți poate 

fi prezentat în diverse unități de măsură, în dependență de tipul de motor și mijlocul de transport, de 

ex. litri pe km., de asemenea, se vor prezenta toate datele care au stat la baza calculului pierderilor de 

energie și necesitățile în diverse scopuri. 
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Anexa nr. 1 

Tabelul 2. Rezumatul general al rezultatelor AE 

Nr. 
Descrierea 

măsurii 

Investi

ție 

[MDL] 

Economiile 

teoretice în baza 

condițiilor 

standardizate 

Perioada 

teoretică de 

recuperare a 

investiției 

Economii 

reale în baza 

condițiilor 

standardizat

e  

Perioada reală 

de recuperare a 

investiției 

Economii 

calibrate în 

baza 

condițiilor 

standardizat

e  

Perioada 

calibrată de 

recuperare a 

investiției 

Dura

ta de 

viață 

a 

măsu

rii 

[ani] 

Valoare

a netă 

actualiz

ată 

(VNA¹) 

Rata 

internă 

de 

rentabilit

ate 

(RIR¹) 

Valoare

a netă 

actualiz

ată 

(VNA²) 

Rata 

internă 

de 

rentabilit

ate 

(RIR²) 

Reduce

rea 

emisiilo

r de 

CO2 

[tCO2/a

n] 

Propus 

spre 

implement

are 

[litri*/

an] 

[MD

L] 

Simpl

ă 

Actualiz

ată 

[litr

i* 

/an] 

[MD

L] 

Simpl

ă 

Actualiz

ată 

[litr

i* 

/an] 

[MD

L] 

Simp

lă 

Actualiz

ată 

EE, RE măsurări  

1                     
    

            Da 

2                     
    

            Da 

3                     
    

            Da 

4                                     Da 

5                                     Da 

6                                     Da 

7                     
    

            Da 

8                     
    

            Da 

9                     
    

            Da 

10                                     Da 

11                                     Da 

12                                     Da 

13                     
    

            Da 

14                     
    

            Da 

15                     
    

            Da 

Total 0 0 0 
#DIV/

0! 
  0 0 

#DIV/

0! 
  

    

  

        0 

  
Total propus pentru 

implementare 
0 0 0 

#DIV/

0! 
  0 0 

#DIV/

0! 
  

    
        0 

Notă: * Unitățile de măsură pentru economiile de carburanți pot fi ajustate în conformitate cu unitățile de măsură pentru carburanții folosiți.  
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Anexa nr. 2 

La Anexa nr. 2 se vor prezenta tabelele cu cifrele și calculele inițiale. 
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Cadrul de reglementare aplicabil 

1. SM EN 16247-4:2015 Audituri energetice. Partea 4: Transport; 

2. A se completa de auditor. 

https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/270065
https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/270065

