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CUVÂNT DE DESCHIDERE
Pe parcursul anului 2018, în contextul revizuiiri și definitivării cadrului normativ primar în
domeniul eficienței energetice, Agenția pentru Eficiență Energetică (în continuare Agenția) și-a
orientat activitatea spre asistarea organului central de specialitate în domeniul energeticii la
elaborarea/ definitivarea și dezvoltarea mai multor acte normative în domeniul eficienței
energetice.
Astfel, odată cu aprobarea noii Legi cu privire la eficiența energetică Nr. 139 din 19.07.2018
(monitorul Oficial Nr. 309-320) prin care a fost transpusă Directiva 2012/27/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a
Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 315 din 14 noiembrie 2012, în varianta adaptată
și aprobată prin Decizia Consiliului Ministerial al Comunității Energetice nr. D/2015/08/MC-EnC,
au fost operate mai multe modificări/ ajustări privind activitatea Agenției, inclusiv asupra
statutului și atribuțiilor Agenției.
Totodată, în conformitate cu prevederile art. 30 din legea prenotată, Guvernul, în termen de până
la 6 luni de la intrarea în vigoare a legii prenotate, Agenția urma a fi reorganizată prin fuziune
(absorbție) cu Fondul pentru Eficiență Energetică și în acest sens a fost aprobat Regulamentul cu
privire la organizarea și funcționarea autorității responsabile de implementarea politicilor în
domeniul eficienței energetice, prin Hotărârea Guvernului nr. 45 din 30.01.2019.
Cu toate acestea, în perioada de referință Agenția a pus accent pe îmbunătățirea activității în
domeniile de gestiune conform cadrului legal, inclusiv continuarea și dezvoltarea relațiilor de
colaborare și parteneriat cu partenerii de dezvoltare, instituțiile de finanțare și donatorii în
domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă.
Agenția își va concentra și în continuare activitatea pe acțiunile de promovare a eficienței
energetice și utilizare a surselor de energie regenerabilă, implementarea, monitorizarea și
dezvoltarea cadrului normativ în domeniul de gestiune, cât și finanțarea și cofinanțarea proiectelor
în domeniul eficienței energetice și utilizării surselor de energie regenerabilă.
În acest sens sunt depuse toate eforturile pentru a consolida echipa Agenției în conformitate cu
prevederile noului Regulament de organizare și funcționare, pentru a putea asigura implementarea
politicii de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și
al valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor
financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punctul
de vedere al mediului înconjurător şi al schimbărilor climatice.

Directorul Agenției pentru Eficiență Energetică
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STATUTUL ȘI ROLUL AGENȚIEI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ
În conformitate cu prevederile noului Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea
AEE, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 45/2019, Agenția pentru Eficiență Energetică (în
continuare Agenția) este o autoritate administrativă în subordinea Ministerului Economiei și
Infrastructurii, care are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice,
performanței energetice a clădirilor, precum și al valorificării surselor de energie regenerabilă,
inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în
domeniile respective într-un mod durabil din punctul de vedere al mediului înconjurător şi al
schimbărilor climatice.
Agenția își exercită atribuțiile în următoarele domenii de activitate:
•
•
•

eficienţa energetică;
valorificarea surselor de energie regenerabilă;
finanțarea proiectelor în domeniile eficienţei energetice și surselor de energie regenerabilă.

În conformitate cu domeniile de activitate prenotate, Agenția realizează următoarele atribuții:
1) implementează politica statului în domeniul eficienței energetice, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică, Legii nr. 128/2014 privind
performanța energetică a clădirilor, Legii nr. 44/2014 privind etichetarea produselor cu impact
energetic, Legii nr. 151/2014 privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile
produselor cu impact energetic, Legii nr. 92/2014 cu privire la energia termică şi promovarea
cogenerării, precum şi ale legislației secundare aferente, inclusiv:
a) acordă asistență organului central de specialitate al administrației publice în domeniul
energeticii la elaborarea și fundamentarea documentelor de politici în domeniul eficienței
energetice, precum şi la monitorizarea implementării acestora, inclusiv prin colectarea
informațiilor necesare de la autoritățile administrației publice centrale şi locale, alte părți
relevante;
b) dezvoltă, finanțează, cofinanțează și implementează proiecte-pilot în domeniul eficienței
energetice, precum și efectuează analiza post-implementare a acestora;
c) evaluează proiecte şi/sau programe în domeniul eficienței energetice, finanțate total sau
parțial din bugetul de stat, sub aspectul alinierii acestora la politicile statului și planurile
naționale de acțiuni în domeniul eficienței energetice;
d) elaborează studii, analize și cercetări în domeniul eficienței energetice, în conformitate cu
cerințele organului central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii;
e) instituie și ține registre în domeniul eficienței energetice, în conformitate cu Legea nr.
71/2007 cu privire la registre, precum și creează și gestionează un sistem informațional în
domeniul performanței energetice a clădirilor;
f) acordă, la solicitare, suport consultativ şi informațional, cu titlu gratuit, băncilor comerciale
şi altor instituții financiare care participă la finanțarea proiectelor în domeniul eficienței
energetice;
g) organizează concursuri naționale, ateliere de lucru, seminare, vizite de studiu, conferințe,
expoziții naționale și internaționale pentru promovarea eficienței energetice;
h) cooperează cu instituțiile şi cu organismele internaționale în vederea promovării eficienței
energetice, în limitele competenței stabilite de Guvern, în coordonare cu organul central de
specialitate al administrației publice în domeniul energeticii;
2) implementează politica statului în domeniul surselor de energie regenerabilă, în
conformitate cu prevederile Legii nr.10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse
regenerabile şi ale legislației secundare aferente, inclusiv:
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a) acordă asistență organului central de specialitate al administrației publice în domeniul
energeticii la elaborarea și fundamentarea documentelor de politici în domeniul surselor
de energie regenerabilă, precum și la monitorizarea implementării acestora, inclusiv prin
colectarea în acest sens de informații necesare de la autoritățile administrației publice
centrale şi locale, alte părți relevante;
b) evaluează proiecte şi/sau programe în domeniul surselor de energie regenerabilă, finanțate
total sau parțial de la bugetul de stat, sub aspectul alinierii acestora la planurile naționale
de acțiuni în domeniul surselor de energie regenerabilă;
c) elaborează studii, analize și cercetări în domeniul surselor de energie regenerabilă, în
conformitate cu cerințele organului central de specialitate al administrației publice în
domeniul energeticii;
d) dezvoltă, finanțează și implementează proiecte-pilot în domeniul surselor de energie
regenerabilă, precum și efectuează analiza post-implementare a acestora;
e) acordă asistență consultativă şi informațională cu titlu gratuit băncilor comerciale şi altor
instituții financiare în legătură cu finanțarea sau cofinanțarea proiectelor în domeniul
respectiv;
f) acordă asistență consultativă și informațională privind măsurile de sprijin consumatorilor,
constructorilor, instalatorilor, arhitecților și furnizorilor de echipamente și sisteme pentru
încălzire, răcire, alimentare cu energie electrică și de vehicule compatibile cu utilizarea
surselor de energie regenerabilă;
g) organizează concursuri naționale, ateliere de lucru, seminare, conferințe, expoziții
naționale și internaționale pentru promovarea surselor de energie regenerabilă;
h) cooperează cu instituțiile şi cu organismele internaționale în vederea promovării utilizării
surselor de energie regenerabilă, în limitele competenței stabilite de Guvern, în coordonare
cu organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii;
3) atrage și gestionează resurse financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniul
eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă, cu respectarea prevederilor
Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat, inclusiv:
a) finanţează, cu titlu gratuit și/sau oneros, proiectele în domeniul eficienţei energetice şi
valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin punerea la dispoziția
companiilor de servicii energetice a instrumentelor financiare disponibile;
b) cofinanțează proiectele în domeniul eficienţei energetice şi valorificării surselor de energie
regenerabilă, finanțate de donatori, parteneri de dezvoltare, autorități/instituții publice,
asociații;
c) finanțează proiecte-pilot în domeniul eficienţei energetice şi valorificării surselor de
energie regenerabilă, inclusiv acoperă cheltuielile de operare și mentenanță aferente
acestora, dacă consiliul decide astfel;
d) identifică și asigură accesul consumatorului final la programe de finanțare, împrumuturi
nerambursabile sau subvenții în vederea finanțării proiectelor în domeniul eficienței
energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă;
e) se înregistrează la programe, proiecte sau inițiative naționale și internaționale, finanţate de
donatori și parteneri de dezvoltare, în vederea atragerii de resurse financiare pentru
finanțarea și/sau cofinanțarea de proiecte;
f) finanţează contracte de performanță energetică de implementare a proiectelor în domeniul
eficienţei energetice şi valorificării surselor de energie regenerabilă;
g) promovează şi diseminează informația cu privire la oportunitățile de finanțare în domeniul
eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă.
Agenția este condusă de un director, care este asistat de un director adjunct. Totodată, în cadrul
Agenției este instituit un consiliu, organ colegial învestit cu funcția de examinare, evaluare și
selectare a propunerilor de proiect în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de
energie regenerabilă.
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INVENTARIEREA OBIECTIVELOR DE PROMOVARE A DEZVOLTĂRII
DURABILE
Documentele strategice/de planificare ale Republicii Moldova indică diferite obiective cu privire
la reducerea consumului de energie exprimate, de regulă, în procente sau în valori absolute.
Tabelul 1 prezintă obiectivele cu privire la eficienţa energetică și valorificarea surselor de energie
regenerabilă, care vizează perioada 2011-2020. Unele dintre acestea fiind revizuite pe parcursul
anilor, odată cu revizuirea/ actualizarea documentelor de planificare și legislative în domeniu.
Tabel 1. Inventarul obiectivelor stabilite de diverse documente strategice ale Republicii Moldova

Nr.
crt.

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Căile de
reducere a
consumului
de energie

2
Reducerea
consumului
de energie
finală în
toate
sectoarele
economiei
naţionale
(faţă de
2009)
Reducerea
intensităţii
energetice
Reducerea
pierderilor în
reţelele de
T+D a
energiei
electrice
Reducerea
pierderilor în
reţelele de
T+D a
gazelor
naturale
Reducerea
pierderilor în
reţelele
termice
Reducerea
consumului
de energie în
construcţii
Ponderea
SER1

Strategia
de mediu
Strategia
pentru
Moldovaanii
2020
20142023
3

4

Strategia
energetică
a
Republicii
Moldova
până în
anul 2030
5
9% -2016,
20% -2020

Programul
naţional
pentru
eficienţă
energetică
2011-2020
6
20% -2020

10% -2020

10% -2020

până la
13% -2015,
11%- 2020

pâna la
până la 713% -2015,
10%,
11%- 2020 cu 5-8% pe
an

Planul naţional
de acţiuni în
domeniul
energiei din
surse
regenerabile
pentru anii
2013-2020
7

Strategia de
dezvoltare cu
emisii reduse
a Republicii
Moldova
până în anul
2030
8

20% -2015,
39% -2020

2% -2015,
5% -2020

10%-2020

10% -2020

10% -2015, , 20% 20% -2020 2020

10% -2015, 20% -2020
20% -2020

20% -2020,
17%
conform
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8.

9.

10.

11.

Ponderea
10% -2020
energiei din
surse
regenerabile
– energie
electrică
Ponderea
10%energiei din
2020
surse
regenerabiletransp.
Ponderea
clădirilor
publice
renovate
Reducerea
25% - 2020 cel puţin
emisiilor de
20% −
gaze cu efect
2020
de seră
(1990)

legislației
primare
10% -2020

10% -2020

4% -2015,
10% -2020

10% -2020

10% -2020

10% -2020

25% - 2020

cel puţin
25% − 2020

cel puțin
64% - 2030

EVOLUȚIILE OBIECTIVELOR NAȚIONALE ÎN DOMENIUL EE ȘI SER
Prezentarea generală a tendințelor consumului de energie
Diagramele prezentate mai jos prezintă evoluția consumului intern brut (CIB) și final de energie
(CFE) în Republica Moldova pentru o perioadă ceva mai lungă (2014-2017), în vederea
conștientizării tabloului general și a trendului, la capitolul consumuri. Pe parcursul perioadei
analizate se observă o creștere de 3,28 %/an a consumului primar și respectiv 4,26 %/an a
consumului final de energie.
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Figura 1. Tendințele de consum primar și final de energie, 2014-2017

Figura 2 reprezintă evoluția consumului final de energie pentru perioada 2014-2017. Se poate
observa o schimbare majoră în cadrul sectorului transporturilor, care a înregistrat o creștere de 8,3
% în 2016 comparativ cu 2015. În anul 2017 sectorul rezidențial este cel mai mare consumator de
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energie cu o cotă de 50,3 % în consumul final de energie. Singurul sector care a înregistrat o
scădere în materie de consum al energiei este sectorul serviciilor, pe când sectorul industrial atestă
o creștere semnificativă, în comparație cu anii 2015-2016. Acest lucru se explică prin creșterea
indicelui producției industriale.
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Figura 2. Structura consumului final de energie, 2014-2017

Obiectivele sectoriale în domeniul eficienței energetice
Odată cu aprobarea Legii nr. 139 din 19.07.2018 cu privire la eficiența energetică care transpune
în totalitate Directiva 27/2012/UE privind eficiența energetică art. 30, alin. (1) stabilește
obiectivele naționale în domeniul eficienței energetice pentru anul 2020, la nivel ce nu vor depăși
consumul de energie finală în valoare de 2796 mii tone echivalent petrol (ktep) sau de energie
primară în valoare de 2968 ktep. Figura 3 prezintă viziunea Guvernului Republicii Moldova asupra
consumului de energie până în anul 2020, stabilită în conformitate cu Legea nr. 139/2018.

Figura 3. Prognozele consumului primar și final de energie pentru a. 2020

Având în vedere faptul că Planul național de acțiuni în domeniul eficienței energetice stabilește un
cadru de măsuri care urmează a fi întreprinse în limitele unui interval de 3 ani, în Tabelul 2 sunt
prezentate țintele naționale de eficiență energetică pentru perioada anilor 2016 - 2018.

8

Tabel 2. Obiectivele sectoriale în domeniul eficienței energetice pentru peroioada anilor 20162018
Divizarea obiectivului pe sectoare

Economii de energie planificate (ktep)
2016
2017
2018
40,1
48,12
56,14
27,8
33,36
38,92
8,3
9,96
11,62
16,7
20,04
23,38
92,9
111,5
130,1

Rezidențial
Public (servicii)
Industrie
Transporturi
TOTAL

Economii de energie finală

Mii tone echivalent petrol

Rezultatele și evoluțiile economiilor de energie finală estimate în baza abordării de jos în sus
(bottom - up) a proiectelor implementate preponderent cu suportul Partenerilor de dezvoltare pe
parcursul anilor 2012-2018, conform informației disponibile, este prezentată în Figura 4.
Metodologic, proiectele sau programele de finanțare care nu au raportat economiile de energie în
baza unor estimări ex-ante, valoarea economiilor a fost apreciată în baza informației tehnice
disponibile.
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Figura 4. Evoluțiile economiilor de energie finale raportate aferente proiectelor implementate
pe parcursul anilor 2012-2018 (ktep)
Totodată, a fost posibil de estimat și economiile de energie după metoda ex-ante, pentru eventuale
măsuri de eficiență energetică finanțate de către băncile comerciale locale, conform unor ipoteze
argumentate. Datele sunt prezentate în Tabelul 3.
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Tabel 3. Valoarea estimată a investițiilor și economiilor de energie finală sprijinite financiar de
băncile comerciale locale
Divizarea obiectivului pe
sectoare

Resurse oferite de băncile
comerciale locale (mil. MDL)
2016
2017
2018

Economii de energie finală
estimate (ktep)
2016
2017
2018

Rezidențial

388

460

647

3,59

4,46

5,99

Public (servicii)

2,3

1

1

0,02

0,01

0,01

Industrie

519

496

490

8,02

7,57

7,14

20

19

22

0,09

0,09

0,11

909,3

976

1.160

11,91

12,13

13,25

Transporturi
TOTAL

Sursa: Banca Națională a Moldovei, pentru care au fost aplicate un șir de ipoteze

Respectiv, valoarea sumară a economiilor de energie finală în toate sectoarele economiei naționale
este prezentată în Tabelul generalizator nr. 4.
Tabel 4. Valoarea sumară a economiilor de energie finală estimată conform abordării ex-ante
Economii de energie
planificate (ktep)
2016
2017
2018

Economii de energie finală
estimate (ktep)
2016
2017
2018

Rezidențial

40,1

48,12

56,14

15,87

20,33

26,33

Public (servicii)

27,8

33,36

38,92

15,32

22,56

27,94

Industrie

8,3

9,96

11,62

51,97

59,54

67,93

Transporturi

16,7

20,04

23,38

0,36

0,49

0,59

TOTAL

92,9

111,5

130,1

83,52

102,93

122,79

Divizarea obiectivului pe
sectoare

Obiectivul stabilit pentru anul 2018 este de 130,1 ktep. Pornind de la informaţiile disponibile, au
fost estimate circa 122,8 ktep economii cumulative de energie finală în anul respectiv, ceea ce
practic corespunde cu țintele stabilite, cu o deviere de 5,6%.
Valoarea economiilor efective ar urma a fi mai mari, dat fiind faptul că nu toate proiectele au
raportat Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, în timp util, rezultatele obţinute, unele din estimările
făcute au urmărit descrierea celui mai pesimist scenariu posibil, iar măsurile de eficiență energetică
finanțate din economiile gospodăriilor casnice, remitențe și alte surse, nu pot fi cuantificate.
Economii de energie primară
Evaluarea economiilor de energie primară, aferente sectorului energetic (transformări, cât și
distribuția și transportul energiei), a fost asigurată prin aplicarea metodei bottom-up, în baza
informațiilor oferite de către operatorii ce activează în domeniul energetic, cât și prin aplicarea
metodei top-down, în condițiile în care informația primară nu este disponibilă. Datele respective
sunt introduse în Tabelul 5.
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Tabel 5. Economii de energie primară aferente sectorului energetic (ktep)

Energie electrică

Metoda de estimare a
economiilor
„de sus în jos”

Energie termică

„de jos în sus”

0

1,2

0,24

Gaze naturale

„de sus în jos”

8,1

3,2

6,3

---

8,13

5,0

6,74

Indicator/ an

TOTAL

2016

2017

2018

0,03

0,6

0,2

Notă: Estimarea economiilor de energie prin metoda „de sus în jos” a avut la bază rapoartele de activitate ale
Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

În Tabelul 6 este prezentată estimarea economiilor de energie primară prin conversia economiilor
de energie finală, obținute prin aplicarea factorilor de conversie stabiliți de normativul în
construcții NCM M.01.02:2016 - Performanța energetică a clădirilor, Metodologia de calcul al
performanței energetice a clădirilor, valabile pentru sectorul construcțiilor/ clădiri, atât
rezidențiale cât și publice.
Tabel 6. Economii de energie primară în sectorul clădiri
Indicator/ an
Economii de energie
primară
TOTAL

2016

2017

2018

43,20

59,31

75,09

43,20

59,31

75,09

Valoarea sumară a economiilor de energie primară pentru perioada analizată este prezentată în
Tabelul 7.
Tabel 7. Valoarea sumară a economiilor de energie primară
Economii de energie primară (ktep)
Sectoare de consum

2016

2017

2018

S. transformări

8,13

5,0

6,74

S. rezidențial

22,48

28,80

37,30

S. public (servicii)

20,72

30,52

37,80

Industrie

55,40

63,48

72,35

Transporturi

0,36

0,49

0,59

107,09

128,29

154,78

TOTAL

Intesitatea energetică a Republicii Moldova
Structura economică a țării, fondul imobiliar și parcurile auto învechite fac Republica Moldova
una din cele mai energointensive țări în comparație cu țările din spațiul european. Totuși, în ultimii
ani se observă o ușoară diminuare a intensității energetice influențată de investițiile în măsuri de
eficiență energetică în toate sectoarele economiei naționale, inclusiv industrial, cât și sporirea
valorii adăugate brute rezultate din sectorul serviciilor (sectorul IT, etc.).
Astfel, în Figura 5 este prezentată evoluția intesității energiei primare și finale pentru ultimii ani.
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Figura 5. Evoluția intensității energetice a Republicii Moldova
Notă: Cadrul legal al Republicii Moldova nu stabilește obiective în ceea ce privește reducerea
intensității primare sau finale a energiei, acești indicatori fiind doar monitorizați de Ministerul
Economiei și Infrastructurii și Agenția pentru Eficiență Energetică
Obiectivele sectoriale în domeniul surselor de energie regenerabilă
Pentru promovarea dezvoltării domeniului surselor de energie regenerabilă a fost aprobată Legea
Nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile cu modificarea ulterioară
(Legea nr. 34 din 16.03.2018), prin care au fost stabilite obiectivele naționale pe filiera promovării
utilizării surselor de energie regenerabilă, după cum urmează:
-

-

diversificarea resurselor energetice primare;
realizarea unei ponderi a energiei din surse regenerabile de cel puţin 17% în
consumul final brut de energie în anul 2020;
realizarea unei ponderi a energiei din surse regenerabile de cel puţin 10% în
consumul final de energie în transporturi în anul 2020;
promovarea cooperării între autorităţile publice centrale şi locale;
asigurarea securităţii, sănătăţii şi protecţiei muncii în procesul de producere a
energiei din surse regenerabile;
promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;
promovarea cercetării şi colaborării tehnico-ştiinţifice la nivel naţional şi
internaţional, implementarea bunelor practici de promovare a utilizării rezultatelor
ştiinţifice şi dezvoltării tehnice în domeniul energiei din surse regenerabile;
asigurarea comunicării şi informării publicului despre energia din surse
regenerabile.

În continuare, sunt prezentate un șir de date tehnice care vin să prezinte un tablou general cu privire
la situația în domeniul energiei regenerabile, sub aspectul capacităților de generare a energiei.
Tabelul 8. Capacitățile SER existente de producere a energiei electrice (sfârșitul a. 2018)
Nr.
1.
2.
3.
4.

Sursa
Centrală hidro-electrică
Centrale electrice solare /PV/
Centrale electrice eoliene
Centrale electrice în cogenerare pe biogaz

Puterea instalată, MW
EE*
Î&R**
16,25
4,02
35,62
5,71
12

Biomasă
- Sectorul rezidențial
- Sectorul public
TOTAL

5.

153,24
67,54
85,7
153,24

61,60

Notă: - capacități instalate pentru producerea energiei electrice
** - capacități instalate pentru producerea energiei pentru încălzire și răcire
*

Capacitățile de generare a energiei electrice menționate mai sus au permis generarea, în 2017, a
unui volum de energie electrică ce a permis atingerea țintei de 2,16% a ponderii energiei electrice
regenerabile în consumul final brut de energie electrică. Mai mult ca atât, tabelul de mai jos
prezintă, în retrospectivă, evoluția țintelor naționale sectoriale în materie de eficiență energetică.
Tabelul 9. Ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie, pe
sectoare (%)
Anul

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Energie electrică

1,70

1,70

1,70

1,70

1,93

2,00

2,03

2.16

Energie termică

34,29

36,04

39,02

39,99

43,61

44,53

45,54

46,09

Energie în transport

0,01

0,06

0,04

0,03

0,01

0,02

0,01

0,31

Total energie SER

21,26

21,97

24,32

24,41

26,16

26,16

26,88

27,83

Graficul de mai jos prezintă dinamica evoluției ponderii energiei regenerabile în mixul energetic
total (consum final brut de energiei, determinat conform orientărilor comunitare).
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Figura 6. Ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie
MĂSURILE DE POLITICĂ IMPLEMENTATE ÎN PERIOADA 2018
Măsuri legislative
În plan de dezvoltare și consolidare a cadrului normativ în domeniul eficienței energetice și
regenerabilelor, ori care are o anumită tangență prin promovarea consumului rațional de energie,
ar putea fi raportate următoarele:
•
•
•

Legea nr. 139 din 19.07.2018 cu privire la eficiența energetică;
Legea nr.34 din 16.03.2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2016 privind
promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;
Hotărârea Guvernului nr.688 din 11.07.2018 cu privire la aprobarea completărilor ce se
operează în Hotărârea Guvernului nr.1003 din 10 decembrie 2014 pentru aprobarea
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•
•

•
•
•

regulamentelor privind cerințele de etichetare energetică a unor produse cu impact
energetic (3 categorii de produse noi);
Hotărârea Guvernului nr.685 din 11.07.2018 pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la etichetarea pneurilor;
Hotărârea Guvernului nr. 689 din 11.07.2018 cu privire la aprobarea limitelor de
capacitate, cotelor maxime și categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice
din surse regenerabile până în anul 2020;
Hotărârea Guvernului nr.690 din 11.07.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind
desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil;
Hotărârea Guvernului nr.643 din 10.07.2018 cu privire la modificarea Hotărîrii
Guvernului nr. 401 din 12 iunie 2012;
Hotărârea Guvenului nr.1051 din 08.11.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind
certificarea instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme
fotovoltaice solare şi termice solare, de sisteme geotermale de mică adâncime şi pompe
de căldură.

Totodată, sunt în proces de elaborare și promovare un șir de proiecte de acte normative, precum:
•

•

•
•
•
•

•
•

proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului privind criteriile de
durabilitate pentru biocarburanți și procedura de verificare a respectării criteriilor de
durabilitate la producerea biocarburanților;
proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea prevederilor Hotărârii
Guvernului nr.1073 din 27 decembrie 2013 cu privire la aprobarea Planului naţional de
acţiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020;
proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului privind auditul
energetic şi autorizarea auditorilor energetici;
proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la efectuarea
auditului energetic de către întreprinderile mari;
proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la Programul privind implementarea schemei
de obligații în domeniul eficienței energetice;
proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Programului cu privire la implementarea
obligației privind renovarea clădirilor autorităților administrației publice centrale de
specialitate;
proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Strategiei sectoriale pentru renovarea
fondului imobiliar național pe termen lung;
proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Planului Național de Acțiuni în
domeniul Eficienței Energetice pentru anii 2019-2021.
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PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE A EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI
UTILIZĂRII SURSELOR DE ENERGIE REGENERABILĂ
Evenimente organizate
Pe parcursul anului 2018 au fost realizate mai multe activități de promovare a eficienței energetice
și utilizării surselor de energie regenerabilă, fiecare dintre acestea având ca scop diseminarea
informației cu privire la importanța eficienței energetice cât și a valorificării potențialului
regenerabil național.
Activitatea de promovare a efcienței energetice cât și de promovare a surselor de energie
regenerabilă a fost asigurată prin organizarea diferitor evenimente de către instituțiile din domeniul
energetic.
Unele dintre evenimentele organizate au avut Agenția pentru Eficiență Energetică ca și
organizator, în alte cazuri, acțiunile au fost organizate urmare a stabilirii unor parteneriate cu
instituțiile/organizațiile implementatoare de proiecte în domeniul EE și SER. În cele ce urmează
este prezentată o scurtă descriere a celor mai importante activități realizate.
1. Eveniment dedicat Zilei Mondiale a Eficienței Energetice, 05 martie, 2018
Agenția pentru Eficiență Energetică, în parteneriat cu
guvernul Lituaniei, au implementat un proiect pilot, care
vine să evalueze eficiența și viabilitatea economică a
acestor tipuri de panouri fotovoltaice pe teritoriul
Republicii Moldova.
Prin urmare, pe clădirea Ministerului Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului au fost montate și
conectate la rețea 222 de panouri solare. Această
instalație captează radiația solară prin intermediul celulelor fotovoltaice și o transformă în curent
electric. Puterea totală a panourilor instalate este de 55kW.
Proiectul a fost inițiat de către Agenția pentru Eficiență Energetică și finanțat de Guvernul
Lituaniei în anul 2016 și are un buget total de 228 690 euro.
LINK: http://aee.md/primele-stiri/buletin-comunicat-anun/529-aee-prima-institu-ie-public-careva-fi-asigurat-cu-electricitate-exclusiv-din-surse-regenerabile
2. Participarea la expozițiile naționale de profil Moldconsruct și Moldenergy, 22-25
martie, 2018
AEE a fost partenerul evenimentelor, organizând un
atelier de informare privind situația actuală în
domeniul eficienței energetice și surselor de energie
regenerabilă din Republica Moldova, de asemenea a
fost organizat un workshop cu privire la potențialul de
biogaz.
Agenţia pentru Eficienţă Energetică împreună cu
Proiectul „Energie și Biomasă” au prezentat situația
actuală în domeniul energiei din surse regenerabile în
cadrul Expoziției Internaționale de Specialitate ”Moldenergy”. Experți în energetică, companii şi
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instituții publice ce utilizează energia din surse regenerabile au participat la un atelier de informare,
unde au făcut cunoștință cu noile reglementări legislative și proiectele investiționale derulate în
sectorul energiei verzi.
Participanţii au cunoscut standardele și soluțiile moderne în construcții eficiente energetic și
procedura de testare a biocombustibililor solizi în Republica Moldova.
LINK:
http://aee.md/primele-stiri/buletin-comunicat-anun/530-aee-prezint-situa-ia-dindomeniul-eficien-ei-energetice-la-cea-mai-mare-expozi-ie-de-specialitate-moldenergy
3. Eveniment de informare a șoferilor cu privire la eticheta energetică a pneurilor, 04
aprilie, 2018
AEE în parteneriat cu Inspectoratul Național de Patrulare
a organizat un eveniment de informare a șoferilor cu
privire la schimbarea pneurilor de iarnă cu cele de vară.
Totodată, specialiștii AEE au îndemnat conducătorii auto
să aleagă pneurile în baza etichetei energetice.
Anvelopele cu o clasă energetică superioară oferă mai
multă siguranță în trafic, reduc consumul de combustibil
și zgomotul emis de autoturism.
LINK:
http://aee.md/primele-stiri/buletin-comunicat-anun/532-aee-ndeamn-oferii-s-aleaganvelope-n-baza-etichetei-energetice
4. Atelier de lucru cu tematica „Experiența internațională privind planificarea în
domeniul Eficienței Energetice”, 12 aprilie, 2018
Evenimentul a fost desfășurat cu suportul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în
Republica Moldova” (GIZ), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei
(GIZ).
La eveniment au participat reprezentanții Agențiilor
de Dezvoltare Regională (ADR), administrației
publice locale (APL), managerii raionali pentru
eficiență energetică (EE), experții naționali și
internaționali, precum și managerii și consultanții
proiectului MSPL/GIZ. Evenimentul a constituit o
platformă pentru schimb de experiență, cunoștințe și
practici dintre experți și specialiști naționali și
internaționali.
LINK:
http://aee.md/primele-stiri/buletin-comunicat-anun/533-50-de-speciali-ti-na-ionali-iinterna-ionali-n-domeniul-eficien-ei-energetice-au-f-cut-schimb-de-experien-i-practici-ndomeniu
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5. Eveniment de informare a funcționarilor publici despre măsurile de economisire a
consumului de energie la locul de muncă, 25 mai, 2018
Agenția pentru Eficiență Energetică a organizat un
eveniment de informare a funcționarilor publici
despre măsurile de economisire a consumului de
energie la locul de muncă. Un grup de elevi de clasa
a VIII-a (care anterior au beneficiat de un curs
opțional despre sursele SER și EE) au oferit sfaturi
practice angajaților din instituțiile de stat. Aceștia au
vizitat mai multe instituții publice ce-și au sediile
într-un bloc administrativ din sectorul Râșcani al
Capitalei.
Elevii au venit cu idei inovative de economisire a energiei la locul de muncă. Aceștia își fac studiile
în Liceul Teoretic ”Nicolae Caso”, din satul Chișcăreni, raionul Sîngerei, unde au fost instruiți în
cadrul unui curs opțional privind sursele de energie regenerabilă.
LINK: http://aee.md/primele-stiri/buletin-comunicat-anun/544-copiii-nva-func-ionarii-publicicum-s-economiseasc-energie-la-locul-de-munc
6. Atelier de informare privind oportunitățile de cooperare și instrumentele de finanțare în
domeniul surselor de energie regenerabilă, 07 iunie, 2018
Agenția pentru Eficiență Energetică a organizat un
atelier de informare privind oportunitățile de
cooperare și instrumentele de finanțare în domeniul
surselor de energie regenerabilă. La eveniment au
participat experți în energetică, reprezentanți ai
autorităților publice centrale și locale și persoane
care doresc să implementeze proiecte de eficiență
energetică cu ajutorul sprijinului financiar oferit de
SPIRE.
Atelierul de informare a fost organizat în cadrul Săptămânii Europene a Energiei Durabile
(EUSEW), care se desfășoară în perioada 6 - 10 iunie la Chișinău.
În cadrul evenimentului au fost oferite sfaturi practice privind modalitatea de aplicare și obținere
a finanțării prin intermediul asociației SPIRE.
LINK:
http://aee.md/primele-stiri/buletin-comunicat-anun/548-aee-ofer-noi-instrumente-definan-are-n-domeniul-energiei-verzi
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7. Festivalul SUN Dă-i Fest, eveniment destinat promovării tehnologiilor regenerabile și
eficienței energetice, organizat în Grădina Publică Ștefan cel Mare, 11 iunie, 2018
Ajuns la a șasea ediție, Sun Dă-I Fest este organizat
de Proiectul Energie şi Biomasă - finanțat de Uniunea
Europeană şi implementat de Programul Naţiunilor
Unite pentru Dezvoltare, Agenţia pentru Eficienţă
Energetică şi Ministerul Economiei şi Infrastructurii.
Festivalul a încheiat Săptămâna Europeană a
Energiei Durabile în R. Moldova, care s-a desfășurat
în perioada 4-10 iunie.
La ediția din anul 2018 a festivalului au venit
vizitatori nu doar din Chișinău, dar și din diferite raioane ale Republicii. Maturii au participat la
concursurile interactive la tema energiei regenerabile și la atelierele practice de producere a
energiei regenerabile și de valorificare a deșeurilor, iar copiii s-au distrat și au învățat secretele
energiei regenerabile.
La eveniment au participat zeci de producători de tehnologii bazate pe energia curată, care au
demonstrat, în regim real, cum funcționează panourile fotovoltaice, colectoarele solare, cazanele
pe biomasă, pompele geotermale etc.
Festivalul a devenit o platformă interactivă de promovare a eficienței energetice și utilizării
surselor de energie regenerabilă, adunând mii de susținători ai energiei curate. Astfel, vizitatorii
au avut parte de o expoziție a tehnologiilor și inovațiilor eco, pe lângă concertul rock, alimentat de
baterii solare și sută la sută live.
SUN Dă-I Fest a culminat cu un concert de muzică live alimentat de la energia solară susţinut de
formaţiile: Alex Calancea Band & RUPT, The Glimpse, Flash Blood, Dandies, Delta pe Obraz,
Tamala.
LINK: http://aee.md/primele-stiri/buletin-comunicat-anun/550-sun-d-i-fest-a-adus-tehnologiileverzi-i-muzica-de-calitate-n-inima-capitalei
8. Lansarea unui desen animat informativ despre sursele de energie regenerabilă, 03 iulie,
2018
Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) a
produs, în premieră, un desen animat informativ
despre sursele alternative de energie.
Lansarea acestui desen animat informativ a avut
loc la grădinița nr. 225 din sectorul Ciocana al
Capitalei. Scopul a fost de a informa copii despre
SER într-un limbaj accesibil și distractiv, astfel
formând o viziune despre tehnologii și
beneficiile acestora, încă de la o vârstă fragedă.
De asemenea acest desen animat a fost expediat în format electronic tuturor instituțiilor
preșcolare și în format fizic celor din Chișinău.
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LINK: http://aee.md/primele-stiri/buletin-comunicat-anun/552-copiii-vor-nv-a-ce-nseamnenergia-verde-printr-un-desen-animat
9. Săptămâna Moldova Eco Energetică, 15-18 octombrie 2018
Săptămâna Moldova Eco Energetică se organizează de 8 ani, cu scopul promovării eficienței
energetice și surselor de energie regenerabilă. În cadrul săptămânii au fost organizate workshopuri și ateliere de lucru la care au participat instituții naționale și internaționale, financiare dar și
reprezentanții autorităților publice.
În 2018 Moldova Eco Energetică a fost organizată în alt format, sub forma unor workshop-uri,
destinate informării și schimbului de experiență între oamenii din diferite domenii dar care ar putea
contribui la buna dezvoltare a domeniului energetic și anume EE și SER.
10. Workshop-ul ”Instrumente de finanțare în domeniul eficienței energetice”, 16
octombrie 2018
Agenția pentru Eficiență Energetică a organizat
workshop-ul ”Instrumente de finanțare în
domeniul eficienței energetice”. Evenimentul a
avut loc în cadrul Zilelor Moldova Eco
Energetică, ediția a opta, care se desfășoară la
Chișinău în perioada 15 – 18 octombrie.
La workshop au participat experți naționali și
internaționali care au prezentat mecanismele de
finanțare accesibile în Republica Moldova, pentru
inițierea, lansarea și dezvoltarea unei afaceri în sectorul energiei verzi. Acest eveniment a fost
dedicat, în special, autorităților publice locale dar și celor interesați de instrumentele de finanțare
în sectorul eficienței energetice.
LINK: http://aee.md/primele-stiri/buletin-comunicat-anun/571-agen-ia-pentru-eficien-energeticidentific-investi-ii-pentru-proiectele-din-domeniu-energiei-regenerabile
11. Workshop-ul ”Software, soluții IT și tehnologii moderne în domeniul eficienței
energetice”, 17 octombrie 2018
Agenția pentru Eficiență Energetică a semnat un
concept de proiect cu Organizația Națiunilor Unite
pentru Dezvoltare Industrială în sensul informării
celor care intenționează să lanseze sau să dezvolte o
afacere în domeniul eficienței energetice, dar și despre
oferirea suportului financiar și tehnic. Evenimentul a
avut loc în cadrul Zilelor Moldova Eco Energetică,
ediția 2018.
Proiectul se adresează IMM-urilor și startup-urilor din
Moldova și are drept scop promovarea noilor tehnologii în domeniul energiei regenerabile.
Activitățile de bază se concentrează pe suportul agenților economici în implementarea proiectelor
ce ar duce la retehnologizarea sectorului energetic din țară, optimizarea consumului de energie
către consumatorii finali și diversificarea surselor de energie.
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Bugetul total al proiectului este de 2.250.000 de dolari și va fi implementat timp de trei ani. Acesta
prevede realizarea pas cu pas a activităților necesare pentru lansarea unei afaceri în sectorul
energiei verzi: vor fi elaborate studii de fezabilitate, antreprenorii vor beneficia de instruire în
domeniu, iar proiectele pilot selectate vor obține finanțare.
LINK: http://aee.md/primele-stiri/buletin-comunicat-anun/573-aee-identific-suport-financiar-itehnic-pentru-afacerile-din-sectorul-energiei-verzi
12. Evenimentul “Alege inteligent! Economisește energie și bani!”, 12 decembrie 2018
Agenția pentru Eficiență Energetică, împreună cu
Agenția pentru Protecția Consumatorilor și
Supravegherea Pieței , au dat start campaniei “Alege
inteligent! Economisește energie și bani!”.
Campania are drept scop informarea cetățenilor în
legătură cu beneficiile procurării electrocasnicelor în
baza etichetei energetice. Evenimentul a avut loc la
mai multe magazine din Chișinău, specializate în
comerțul aparatelor de uz casnic.
Specialiștii ambelor instituții au informat cumpărătorii despre necesitatea procurării aparatelor de
uz casnic în funcție de gradul de eficiență energetică pe care îl au.
Potrivit calculelor efectuate de specialiștii Agenției pentru Eficiență Energetică, dacă alegem un
frigider de clasa A+++, în detrimentul unuia de clasa B, putem economisi anual peste 490 de lei
la factura pentru energia electrică.
LINK: http://aee.md/primele-stiri/buletin-comunicat-anun/580-consumatorii-au-fost-informa-idespre-importan-a-etichetei-energetice
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PROIECTE INIȚIATE ȘI IMPLEMENTATE DE AEE, ANUL 2018
Proiecte finalizate
Pe parcursul anului 2018 au fost finalizate 3 proiecte în domeniul EE și SER descrise mai jos:
1. Proiectul ,,Consolidarea capacităților locale
privind producția colectoarelor solare în
Republica Moldova”, finanțat de către
Ministerul Economiei al Republicii Polonia.
Proiectul a avut ca scop promovarea utilizării
energiei regenerabile în țară și crearea locurilor
de muncă prin instalarea unei linii de producere
a colectoarelor solare echipate cu tehnologii
moderne avansate și care angajează femei și bărbați calificați.
Activitățile proiectului au fost:
-

Lansarea unei linii de asamblare a colectoarelor solare;

-

Instruirea personalului tehnic specializat;

-

Producerea unui lot de 100 colectoare solare.

Bugetul total a fost de 273 620 EURO și a fost implementat pe parcursul anilor 2016-2018.
2. Proiectul ,,Cooperarea bilaterală pentru
introducerea tehnologiilor care utilizează
resursele de energie regenerabilă în Moldova”
finanțat de către Ministerul Mediului
al
Republicii Lituania.
Obiectivul principal al proiectului a fost de a
proiecta, implementa, monitoriza și evalua
funcționalitatea unei instalații fotovoltaice cu o
capacitate de 55 kW.
Proiectul va demonstra viabilitatea tehnică și economică a noilor tehnologii de energie pentru
a suplimenta sursele tradiționale de energie electrică.
Proiectul va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea sistemelor
fotovoltaice (PV).
Activitățile proiectului au fost:
-

Importul echipamentelor în Republica
Moldova;

-

Montarea instalației fotovoltaice pe acoperișul
clădirii amplasate pe adresa C. Tănase 9, din
mun. Chișinău;

-

Monitorizarea producerii de energie electrică
și colectarea datelor.

Bugetul total a fost de 228 690 EURO și a fost implementat pe parcursul anilor 2017-2018.
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3. Proiectul ,, Implementation of training actions
in the field of Energy Efficiency standards and
certification” finanțat de către Italia Lavoro
S.p.A., Republica Italia.
Scopul proiectului a fost transferul de cunoștințe
prin diseminarea tehnicilor și metodelor
recunoscute pe plan internațional și prin
consolidarea sistemului de formare profesională
din Moldova care vizează eficiența energetică și
energia regenerabilă.
Activitățile proiectului au fost:
-

Selectarea unui grup în număr de 20 de persoane care au fost instruite atât în Italia cât
și în Moldova;

-

Organizarea sesiunilor de instruire în Italia și Moldova;

-

Prezentarea lucrărilor de curs și înmânarea diplomelor.

Bugetul total a fost de 48 000 EURO și a fost implementat pe parcursul anilor 2017-2018.
Proiecte inițiate
1. Proiectul “Clean Technology Innovation Programme for SMEs and Start-ups in the
Republic of Moldova”
În anul 2018, Agenția pentru Eficiență Energetică și Organizația Națiunilor Unite pentru
Dezvoltare Industrială au inițiat activitățile necesare implementării proiectului “Clean Technology
Innovation Programme for SMEs and Start-ups in the Republic of Moldova”
Proiectul “Clean Technology Innovation Programme for SMEs and Start-ups in the Republic of
Moldova” va fi implementat în baza conceptului proiectului “Global Cleantech Innovation
Programme for SMEs and Startups” deja realizat de către United Nations Industrial Development
Organization (UNIDO) în parteneriat cu Global Environment Facility (GEF) în 8 țări.
Obiectivul proiectului este “Promovarea și susținerea tehnologiilor în domeniul energiei
regenerabile în Republica Moldova prin pilotarea unui Accelerator Antreprenorial, care să conducă
la dezvoltarea spiritului antreprenorial, crearea de locuri de muncă și impactul pozitiv asupra
mediului”.
Activitățile includ elaborarea unui set de instrumente pentru autoritățile publice, mediul de afaceri
și consumatorii finali cu privire la eficiența energetică și energia regenerabilă adaptate pentru
nevoile specifice precum și recomandări de finanțare a activităților de eficiență energetică și
energie regenerabilă. Proiectul promovează în mod unic abordarea ecosistemică care sprijină
inovațiile de tip cleantech în IMM-urile existente și în start-up-uri prin furnizarea unor instrumente
și metodologii care pot să îmbunătățească productivitatea și competitivitatea companiilor locale.
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Componentele Proiectului:
a) Platforma națională Cleantech Moldova lansata pentru a promova inovațiile și
tehnologiile noi în proiecte de energie regenerabila;
b) Dezvoltarea capacităților naționale pentru a sprijini și promova inovațiile în domeniul
energiei;
c) Cadrul național pus în aplicare pentru implementarea proiectelor de energie regenerabilă;
d) Pentru implementarea componentelor proiectului și în special pentru dezvoltarea
Platformei naționale Cleantech Moldova, pentru componenta de premiere a
participanților, din bugetul grantului alocat este prevăzută suma de 40 000 EURO.
2. Proiectul “Integration of “Zero CO2 public transport” in the interurban routes of
Moldova Pilot Project”
La fel, în anul 2018, Agenția pentru Eficiență Energetică a elaborat conceptul proiectului
“Integration of “Zero CO2 public transport” in the interurban routes of Moldova Pilot Project”.
Conceptul proiectului dat prevede punerea în circulație pe liniile interurbane a autobuzelor
electrice și crearea infrastructurii de alimentare pentru autobusele date.
Rezultatele specifice ale proiectului sunt:
a)
b)
c)
d)

1 parc fotovoltaic cu capacitatea de 1MW instalat și pus în funcțiune;
4 autobuse electrice lansate pe rutele interurbane;
8 stații de încărcare instalate și puse în funcțiune pentru alimentarea autobuselor;
1 set de documentație tehnică elaborat pentru replicarea proiectului pe întreg teritoriul
tarii;

Proiectul dat va implementa pentru prima data în Republica Moldova conceptul “Zero CO2 public
transport” prin montarea unui parc fotovoltaic cu capacitatea de 1MW și punerea în funcțiune pe
rutele interurbane a autobuselor electrice.
Proiectul are 3 componente de baza:
a) Elaborarea studiului de fezabilitate și a documentației tehnice - 280 000 EUR, finanțat
sub formă de asistență tehnică;
b) Montarea unui parc fotovoltaic cu capacitatea de 1MW - 1 980 522
formă de grant;

EUR, finanțat sub

c) Plasarea pe rutele interurbane a autobuselor electrice - 1 920 000
formă de credit.

EUR, finanțat sub
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CONCLUZII
La abordarea subiectului realizărilor anului 2018, trebuie menționat faptul că și pe parcursul
acestei perioade, un mare accent a fost pus pe transpunerea legislației comunitare, pe consolidarea
capacităților instituționale ale Agenției, pe crearea cadrului juridic de funcționare a mai multor
pieți. Astfel, odată cu adoptarea noii legi nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică, au fost
stabilite principiile de bază în domeniul eficienței energetice:
-

-

-

promovarea eficienței energetice, în special prin susținerea programelor de îmbunătățire a
eficienței energetice care prevăd implementarea tehnologiilor performante de producere a
energiei, cum ar fi cogenerarea și trigenerarea, de distribuție, transport și utilizare a energiei
și a combustibilului, prin adoptarea standardelor internaționale în domeniul eficienței
energetice pentru instalații, clădiri, aparate și echipamente și prin monitorizarea aplicării
acestor standarde;
promovarea inițiativei private și încurajarea apariției prestatorilor noi de servicii
energetice;
susținerea cooperării dintre participanții la piața serviciilor energetice în vederea atingerii
obiectivelor politicii de stat în domeniul eficienței energetice;
asigurarea transparenței în activitatea autorităților și instituțiilor publice abilitate cu
atribuții în domeniul eficienței energetice în conformitate cu prevederile din capitolul III;
instruirea factorilor de decizie în legătură cu îndeplinirea măsurilor de eficiență energetică;
crearea premiselor necesare pentru dezvoltarea capacităților tehnice în legătură cu
prestarea serviciilor energetice, inclusiv în legătură cu auditul energetic și managementul
energetic, prin organizarea de cursuri de formare profesională și prin punerea în aplicare a
schemelor de calificare și înregistrare;
informarea publicului cu privire la politica de stat în domeniul eficienței energetice;
sensibilizarea și antrenarea societății civile în procesele de adoptare a deciziilor și de
implementare a măsurilor de eficientă energetică;
cooperarea cu alte țări, inclusiv în cadrul organizațiilor internaționale, în scopul promovării
tehnologiilor performante, implementării realizărilor științei și a experienței înaintate în
domeniul utilizării eficiente a energiei.

De menționat că, pe parcursul perioadei imediat următoare AEE urmează să întreprindă un șir de
acțiuni orientate spre:
-

Consolidarea capacităților Agenției, responsabilă de implementarea politicilor EE și SER;
Promovarea și dezvoltarea pieței auditului energetic și de certificare a performanței
energetice a clădirilor;
Finanțarea și implementarea proiectelor în domeniul eficienței energetice și surselor de
energie regenerabilă;
Consolidarea capacităților managerilor energetici raionali;
Consolidarea pieței locale a serviciilor energetice;
Promovarea eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă.

Deși activitățile respective nu se materializează prin eficientizarea nemijlocită a consumului de
resurse energetice, exercițiul respectiv este unul absolut necesar întru implementarea pe deplin, pe
de o parte și calitativă, pe de altă parte, a politicii statului în domeniul eficienței energetice, având
în vedere, totodată, angajamentele Republicii Moldova vizând armonizarea legislației naționale la
cea comunitară. Mai mult decât atât, crearea unui cadru juridic de funcționare al unei pieți de
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servicii energetice ar garanta investițiile de milioane în măsuri de EE și SER atât în sectorul public,
cât și în privat. Așteptările Guvernului față de intervenția privatului în implementarea unor astfel
de proiecte și oferirea de rezultate palpabile, în acest sens, sunt iminente.
Cât ține de atingerea țintelor naționale sectoriale fixate vis-a-vis de economiile de energie estimate,
consumul de resurse energetice și ponderea energiei regenerabile în consumul final brut de energie,
toate calculele, precum și argumentele, interpretările de rigoare, sunt aduse pe parcursul
Raportului. În acest context este imperios necesarul de mijloace financiare directe spre proiecte de
reabilitare termică a clădirilor publice, ale fondului de clădiri rezidențiale. O adevărată provocare,
la zi, o reprezintă sectorul transporturilor și atingerea țintelor în acest domeniu.
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