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INTRODUCERE
Promovarea eficienței energetice în condițiile Republicii Moldova este un imperativ și, totodată, se
dovedește a fi o adevărată provocare. Cu toate acestea, începând cu anul 2010, odată cu aprobarea
cadrului normativ primar în domeniul eficienței energetice, un șir de acțiuni/ activități au fost lansate
având la bază intenția eficientizării consumului de resurse energetice și valorificării potențialului
regenerabil național, dar și cultivarea, în același timp, a acestui deziderat prin educarea societății
Republicii Moldova.
Primul act normativ elaborat în baza Legii Nr. 142 din 02.07.2010 cu privire la eficiența energetică
este Programul Național pentru Eficiență Energetică 2011-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului
Nr. 833 din 10.11.2011. Programul respectiv vine cu o viziune strategică, în special la capitolul
eficientizare a consumului de energie, vizând luarea de atitudine în următoarelor sectoare:
 sectorul transformărilor energetice (sectorul electroenergetic, termoenergetic, sectorul
gazelor naturale, etc.);
 sectorul industrial;
 sectorul construcțiilor;
 sectorul transporturilor;
 sectorul public.
Programul vine cu un șir de obiective și măsuri specifice, pentru fiecare dintre sectoarele menționate
mai sus, astfel încât către orizontul de timp 2020 să se asigure eficientizarea consumului de resurse
energetice în sectoarele menționate, și totodată, asigurarea îndeplinirii obiectivele la nivel național pe
domeniul eficienței energetice și surse de energie regenerabilă.

De menționat că, în suportul Programului, pe parcursul anilor 2013-2017 au fost elaborate și aproba
două Planuri naționale de acțiuni în domeniul eficienței energetice pentru anii 2013-2015 (aprobat
prin HG Nr. 113 din 07.02.2013) și Planul național de acțiuni în domeniul eficienței energetice pentru
anii 2016-2018 (aprobat prin HG Nr. 1471 din 30.12.2016).
Primul PNAEE 2013-2015 a avut ca bază implementarea următoarele acțiuni prioritare în domeniul
eficienței energetice după cum urmează:
 promovarea auditării energetice;
 promovarea acordurilor voluntare;
 crearea premiselor necesare pentru dezvoltarea pieței de servicii energetice;
 elaborarea și implementarea a diferite stimulente, instrumente financiare atât pentru sectorul
privat, cât și pentru cel public, etc.

Al doilea PNAEE 2016-2018 vine cu o revizuire a obiectivelor stabilite de Programul național pentru
eficiență energetică 2011-2020 și cu o evaluare a implementării Planul național de acțiuni în domeniul
eficienței energetice pentru anii 2013-2015.
Prezentul plan prevede implementarea următoarele acțiuni prioritare în domeniul eficienței energetice
după cum urmează:
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 investiţii pentru renovarea clădirilor administraţiei publice centrale şi ale altor entităţi publice,
precum şi pentru renovarea clădirilor comerciale şi a blocurilor rezidenţiale din sectorul
public şi cel privat;
 încurajarea aplicării măsurilor de eficienţă energetică în mai multe sectoare, inclusiv în
transporturi, serviciile de aprovizionare cu apă potabilă şi evacuare a apelor uzate şi iluminatul
stradal;
 introducerea schemelor/sistemelor şi a instrumentelor de finanţare sau a stimulentelor
fiscale care să conducă la aplicarea unor tehnologii eficiente din punct de vedere energetic şi
care au efect de reducere a consumului la utilizatorii finali din sectoarele rezidenţial, de servicii
şi industrial, cum ar fi etichetarea energetică etc.;
 dezvoltarea şi promovarea pieţei de servicii energetice;
 încurajarea, prin politici adecvate privind tarifele vamale, a achiziţiilor celor mai performante
aparate de uz casnic ce funcţionează pe bază de energie electrică şi gaze naturale; impunerea
prin lege a obligaţiilor de eficienţă energetică privind achiziţiile publice;
 susţinerea cogenerării de înaltă eficienţă şi a sistemelor eficiente de încălzire şi de răcire
centralizată;
 reducerea pierderilor din reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice, gazelor
naturale şi a energiei termice, precum şi eficientizarea proceselor de transformare a energiei.
Astfel, pornind de la prevederile HG 833/2011, în prezentul raport, Agenția pentru Eficiență
Energetică va analiza situația curentă și tendințele din domeniu printr-o monitorizare permanentă a
tuturor acțiunilor întreprinse în direcția respectivă – premisă pentru o evaluare corectă a implementării
Programului și Planului de acțiuni.

5

1. OBIECTIVELE NAȚIONALE PENTRU ANUL 2020
1.1. Obiectivele în domeniul energiei regenerabile
Obiectivele privind utilizarea energiei din surse regenerabile sunt stabilite și descrise în noua Lege
privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile Nr. 10 din 26.02.2016. Legea creează
cadrul necesar pentru aplicarea Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din
23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior
de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L 140 din 5 iunie 2009.
Prezenta lege are drept scop instituirea unui cadru juridic pentru promovarea şi utilizarea energiei din
surse regenerabile şi stabilește obiectivele naționale obligatorii privind ponderea energiei din surse
regenerabile în consumul final brut de energie, precum şi ponderea energiei din surse regenerabile în
consumul final de energie în transporturi. Legea definește normele referitoare la schemele de sprijin,
la garanțiile de origine, la procedurile administrative, la accesul producătorilor de energie din surse
regenerabile la rețele.
Astfel, legea stabilește și creează baza legală pentru atingerea următoarelor obiectivele politicii de stat
în domeniul energiei din surse regenerabile după cum urmează:

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

Totodată, în conformitate cu Planul național de acțiuni în domeniul energiei din surse regenerabile
pentru anii 2013-2020 (PNAESR), aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 1073 din 27. 12. 2013 au
fost stabilite și alte obiective privind promovarea SER.
1.2. Obiective cu privire la eficiența energetică

Promovarea eficienței energetice precum și stabilirea/ implementarea obiectivelor în vederea
eficientizării consumului de resurse energetice sunt asigurate prin implementarea Legii cu privire la
eficiența energetică Nr. 142 din 02.7.2010. Legea creează cadrul juridic necesar aplicării Directivei
Europene 2006/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficiența
energetică la consumatorii finali şi serviciile energetice şi abrogarea Directivei 93/76/CEE a
Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial L 114 din 27 aprilie 2006, modificată prin Regulamentul (CE)
nr.1137/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2008. Scopul prezentei
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legi este de a reglementa activitățile menite să reducă intensitatea energetică în economia națională şi
să diminueze impactul negativ al sectorului energetic asupra mediului.
Întru implementarea obiectivelor naționale cu privire la eficiența energetică sunt abordate în
următoarele acte normative:
 Programul național de eficiență energetică 2011-2020, (aprobat prin HG Nr. 833 din
10.11.2011);
 Planul național de acțiuni în domeniul eficienței energetice pentru anii 2013-2015, (aprobat
prin HG Nr. 113 din 7.02.2013);
 Planul național de acțiuni în domeniul eficienței energetice pentru anii 2016-2018, (aprobat
prin HG Nr. 1471 din 30.12.2016).
Odată cu aprobarea celui de al doilea PNAEE pentru anii 2016-2018, au fost aprobate și noile
obiective sectoriale cu privire la eficiența energetică la nivel național. Obiectivul național global privind
eficientizarea consumului de energie primară este 9 % până în anul 2020, adică 167 ktep. Obiectivele
sectoriale privind eficiența energetică le vedeți descrise în tabelul de mai jos (tabelul 1).
Tabelul 1. Obiectivul indicativ național pentru economiile de energie pînă în anul 2020, dezagregat

pe sectoare

Obiectivul indicativ național în 2020 167.2 ktep
Divizarea obiectivului pe sectoare

Obiectivul per sector (ktep)
2020

Rezidențial

72.2

Public (servicii)

50.0

Industrie

15.0

Transporturi

30.0

Total (ktep):

167.2

Total (GWh):

1 944.5

Procent (%) (comparativ cu nivelul consumului de
referință stabilit de Directiva 2006/32/CE
privind serviciile energetice

9.0%

Analiza realizării țintelor sectoriale, globale este prezentată în Capitolul 2 al prezentului raport. În
același timp, având la bază evoluția situației pe parcursul perioadei 2010 – 2016, este prezentată linia
de trend, astfel încât să fie posibilă estimarea atingerii acesteia ori, din contra, a neatingerii unui anumit
obiectiv.
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2. MONITORIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ ÎN
DOMENIUL EE ȘI SER
Având în vederea că ultimul an pentru care este disponibilă Balanța Energetică este anul 2016,
prezentul Raport își propune analiza situațiilor în sector, monitorizarea realizării/ atingerii țintelor
naționale globale și sectoriale în domeniile de activitate ale AEE utilizând datele disponibile în această
culegere de date statistice. Totodată, reieșind din faptul că anul de referință utilizat la stabilirea țintelor
în domeniul EE și SER este anul 2009, trendurile prezentate în figurile de mai jos sunt construite
utilizând datele disponibile în Balanțele Energetice pentru întreaga perioadă 2009-2016.
De menționat că, Balanța energetică a Republicii Moldova, ediția 2017 reprezintă o culegere statistică
amplă, care prezintă indicatorii statistici privind formarea resurselor primare și generale de energie,
distribuția și consumurile energetice finale pe principalele activități ale economiei naționale, în
perioada anilor 2010-2016. Culegerea este elaborată în baza datelor cercetărilor statistice anuale
efectuate de către Biroul Național de Statistică asupra întreprinderilor, organizațiilor, autorităților
administrative, altor instituții de stat și private cu personalitate juridică. Datele vizând consumul de
Biocombustibili și deșeuri în sectorul rezidențial (populație) au fost revizuite pentru anii 2010-2016.
Recalculul datelor a fost realizat cu suportul experților Comunității energetice și a avut ca bază
rezultatele obținute în cadrul “Cercetării vizând consumul de energie în gospodăriile casnice”, realizată
de către BNS pentru anul de referință 2015. Din aceste considerente, unii indicatori calculați și
prezentați anterior de AEE au fost, de asemenea, revăzuți.
2.1. Intensitatea energiei primare în Republica Moldova
Intensitatea energetică este un indicator sintetic care caracterizează eficiența energetică la nivel
macroeconomic. Intensitatea energetică este definită ca raportul între consumul de energie exprimat
în unități fizice și o variabilă macroeconomică exprimată în unități monetare. La cel mai înalt nivel de
agregare, nivelul economiei naționale, se definește: intensitatea energiei primare ca raport între
consumul total de energie primară și produsul intern brut exprimat în Euro.
Atât consumul total de energie primară, cât și produsul intern brut reprezintă informații primare
publicate de Biroul Național de Statistică.

Valorile obținute pentru intensitatea energiei primare (calculate în tep/1000 euro) sunt prezentate în
tabelul 2. Aceste valori reflectă mai corect evoluțiile înregistrate în economie și care ne permite
estimarea unor anumite scenarii de evoluție a lucrurilor în sectorul dat. Menționăm că în conformitate
cu datele diponibile în Balanța energetică, ediția 2017, consumul de energie primară pentru anul 2009
nu a fost revizuit spre deosebire de ceilalți ani.
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Tabelul 2. Analiza intensității energiei primare în RM și UE-28
Ani

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Consumul de energie
primară, ktep

2409

2633

2676

2624

2643

2669

2686

2796

Produsul intern brut,
mii EURO

3 892
469

4 383
394

5 040
657

5 668
998

6 009
918

6 013
792

5 864
794

6 139
107

594,0

600,7

530,9

462,9

439,8

443,8

458,0

455,4

135,3

137,5

130,3

129,8

128,1

121,3

120,1

118,6

4,4

4,4

4,1

3,6

3,4

3,7

3,8

3,8

Intensitatea Energetică
MD,
kgep/1000 Euro
Intensitatea Energetică
UE,
kgep/1000 Euro1
Raportul intensității
energetice, MD/UE

În figura de mai jos este prezentat trendul evoluţiei intensităţii energiei primare în Republicii Moldova,
calculat în baza datelor statistice disponibile pentru anii 2009 – 2016.

Figura 1. Intensitatea energiei primare a RM

Analizând datele de mai sus, putem observa o tendință de reducere a intensității energiei primare în
Republica Moldova. O medie privind reducerea intensității energetice pe perioada anilor 2009-2016 a
fost înregistrată la nivel de aproximativ 4,5 % anual. Intensitatea energetică înregistrată la sfârșitul
anului 2016 a scăzut cu 23,3 % față de anul de bază, anul 2009, însă totuși este de aproximativ 4 ori
mai mare de cât media UE-28.
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2.2. Ponderea energiei regenerabile în mixul de resurse energetice

PONDEREA SER ÎN CFBE

Pornind de la faptul că în anul 2016 datele vizând consumul de Biocombustibili și deșeuri în sectorul
rezidențial (populație) au fost revizuite pentru anii 2010-2016, ponderea energiei regenerabile în
consumul final brut de energie practic s-a dublat. Astfel, Republica Moldova a depășit obiectivul global
stabilit pentru anul 2020, sumând o pondere a energie din surse regenerabile în consumul final brut
de energie de peste 26 %, față de ținta globală de 17%. În figura de mai jos este prezentată evoluția
revăzută a ponderii energiei regenerabile în mixul total de resurse energetice pe parcursul perioadei
2010 – 2016, în comparație cu obiectivul asumat pentru a fi atins către orizontul de timp 2020.
30%
25%

26.00%

20%
15%
10%
5%
0%
2010
ținta

2012

2014
consumul real

2016

2018

2020

trend

Figura 2. Ponderea energiei regenerabile în consumul final brut de energie

Având însă în vedere că, Planul național de acțiuni în domeniul energiei din surse regenerabile vine cu
o abordare specifică la capitolul ținte sectoriale, sunt distinse 3 ținte specifice în acest sens, și anume:




SER – Î&R (energie din surse regenerabile – încălzire şi răcire)- 27%,
SER – E (energie din surse regenerabile – energie electrică)- 10%,
SER – T (energie din surse regenerabile - transport)- 10%.

Mai jos sunt reprezentate evoluțiile țintelor sectoriale în consumul final brut de energie vizavi de
obiectivul asumat de Republica Moldova până în anul 2020. Aceste pondere, așa după cum a fost
menționat și mai sus, fiind asigurată de energia produsă de unitățile de generare construite pe parcursul
ultimei perioade.

10

PONDEREA E-ESR ÎN CFBEE
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Figura 3. Ponderea energiei regenerabile în consumul final brut de energie electrică
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Figura 4. Ponderea energiei regenerabile în consumul final brut de energie

pentru încălzire și răcire

Analizând figurile de mai sus poate fi observat trendul ascendent al volumului de energie electrică ESER în consumul final de energie electrică al economiei naționale. Totodată, observăm că consumul
de energie termică din SER este peste obiectivul stabilită pentru anul 2020 privind sporirea acestuia.
Acest fapt se datorează consumului de biocombustibili solizi în sectorul gospodăriilor casnice, care
începând cu anul 2010 a fost recalculat de către BNS în baza cercetării privind Consumurile de energie
în gospodăriile casnice, lucrare elaborată pe parcursul anului 2015.
În aceiași ordine, creșterea ponderii energiei regenerabile în sectorul transporturi precum și crearea
condițiilor necesare în vederea atingerii țintei de 10 % asumată de Republica Moldova, reprezintă o
adevărată provocare, și presupune un efort considerabil, ce urmează a fi depus în acest sens.
Având în vedere că în Republica Moldova biocarburanți nu sunt utilizați, ponderea energiei electrice
„verzi” utilizată în sectorul transporturi rămânea a fi foarte căzută. Cu toate acestea, există o trend
pozitiv de percepere la nivel național privind importanță reducerii consumului de energie în transport,
fapt demonstrat prin cele peste 5700 autoturisme electrice și hibrid înregistrate în Republica Moldova.
O imagine privind numărul acestora în dependență de marca autoturismelor o vedeți în figura de mai
jos.
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Figura 5. Autoturisme electrice și hibrid la sfârșitul anului 2017

Total autoturisme electrice și hibrid la sfârșitul anului 2017 sunt 5761, acestea constituind aproximativ
1% din total autoturismelor înregistrate în Republica Moldova.

Totodată, mai jos este prezentat consumul final brut de energie regenerabilă în sectorul transporturilor
conform datelor statistice. Acesta reprezentînd o valoare de 0,028 ktep pentru anul 2016.
Tabelul 3. Consumului final brut de energie în transport (ktep/an)
Anul

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Consumul final brut de energie

2 412

2 466

2 412

2 450

2 454

2 495

2 599

Consumul final brut de energie în
transport (CFB-T)

592

624

561

586

610

646

717

0

0

0,05

0,05

0,019

0,029

0.028

Consumul de energie regenerabilă în
sectorul transporturi
13%
10%
8%
5%
3%

0.03%

0%
2010

2012
ținta

2014

2016

consum real

2018

2020

trend

Figura 6. Ponderea energiei din SER în consumul final brut de energie în transporturi

În vederea monitorizării situației detaliate în domeniu EE și SER, AEE a expediat, în adresa diverselor
instituții cu tangențe în domeniul respectiv, scrisori de solicitare a informațiilor privind
proiectele/activitățile implementate în acest sens. Informațiile prezentate de către acestea sunt afișate
în anexele 1-4.
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Tabelul 3. Capacitățile SER existente în Republica Moldova, la sfîrșitul anului 2017
Potenţialul tehnic
Sursa
PJ
1.
2.
3.
4.

5.

Hidro (fără pompaj)
Solare
Eoliene
Biomasă
 sectorul
rezidențial
 sectorul public

milioane
tep

12,1
50,4
29,4

0,3
1,2
0,7

21,5

0,5

Capacități existente, MW

E

Î&R
16,25
2,80
9,20

2,3
155,2

TOTAL

Lei/kWh
1,99
1,8 – 1,92
0,87 – 1,4

67,5
87,7
5,70

Biogaz

Tarifele
existente

33,95

1,73 – 1,96
155,2

Valorile numerice prezentate în tabelul de mai sus vin
să prezinte o situație la zi privind capacitățile de
valorificare a potențialului național regenerabil.
Astfel, la sfârșitul anului 2017 avem instalate
capacități SER de peste 33,96 MW, principalele fiind
instalațiile noi eoliene, fotovoltaice și pe biogaz, cu o
putere instalată cumulativă de peste 17,7 MW.
Cu referință la capacitățile termice, în special cele pe
biomasă, inclusiv biocombustibil solid, majoritatea
dintre acestea au fost instalate în cadrul proiectelor de
asistență tehnică, precum PEBM, FISM, etc.

Merită a fi scoasă în evidență activitatea PEBM
implementată de către Agenția pentru Eficiență
Energetică, parțial finanțată și de FEE, care consta în
subvenționarea
procurării
de
cazane
pe
biocombustibil solid activitate încheiată la sfârșitul
anului 2016 pentru sectorul rezidențial și
Figura 7. Reprezentarea capacităților Emicroîntreprinderile din Moldova. Astfel, doar prin
SER instalat în profil teritorial
intermediul instrumentului respectiv au fost acordate
subvenții pentru 1134 de cazane, fiind instalate în acest sens cazane pe brichete și pelete cu o capacitate
cumulativă de peste 25 MWth .

Cu toate acestea, situația la nivel național la capitolul generare a energiei electrice din surse regenerabile
de energie, este caracterizată drept una aferentă unei piețe în dezvoltare, unei economii care abia de a
început să cunoască și să realizeze care sunt beneficiile de pe urma valorificării potențialului
regenerabil. Realizarea acestor particularități este posibilă datorită acelei ample campanii de
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comunicare focusate pe promovarea beneficiilor respective, pe promovarea potențialului național,
întreprinse odată cu lansarea și aplicarea unor instrumente de finanțare, subvenționare, etc.
Totodată, în suportul investitorilor din domeniul surselor de energie regenerabilă, a fost aprobată
Legea Nr. 10 din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile care vine
cu un domeniu de reglementare mai larg, bazat pe prevederile Directivei 2009/28/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse
regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 140 din 5 iunie 2009.
Elementele importante ale noii Legi sunt descrise mai jos după cum urmează:
Legea Nr. 10 din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, prevede
aplicarea unei scheme de sprijin în vederea sporirii interesului pentru aceasta. Elementul distinctiv al
acestor scheme este capacitatea/ puterea centralei electrice în care se decide să investească agentul
economic/ persoana fizică, precum și intențiile pe care acesta le urmărește (comerciale ori noncomerciale). Figura de mai jos prezintă în mod grafic întregul concept din spatele schemei de sprijin.

Figura 4. Schemele de suport a investițiilor în domeniul ER

Astfel, principalele elemente distinctive ale suportului oferit de stat pentru părțile interesate de a investi
în domeniul regenerabilelor, sunt următoarele:
Contorizare Netă – schemă care vizează consumatorul final, deținător al centralei electrice cu o
putere instalată de până la 200 kW, dar nu mai mare decât puterea contractată cu furnizorul de energie
electrică conform legii, care produce energie electrică din surse regenerabile pentru uz propriu și este
în drept să livreze în rețeaua electrică surplusul de energie electrică produsă.

Astfel, consumatorul va achita conform tarifului la energia electrică a propriului furnizor, diferența
dintre volumul de energie consumat din rețea și cel produs de instalația proprie sau, dacă, la sfîrşitul
anului, furnizorul stabileşte că consumatorul final, deținător al centralei electrice, a livrat în reţeaua
electrică o cantitate de energie ce depăşeşte cantitatea de energie electrică ce a fost consumată din
reţea, acest furnizor este obligat să determine şi să achite consumatorului final respectiv contravaloarea
energiei electrice neutilizate la preţul mediu de procurare a energiei electrice pe piaţă de către furnizorul
serviciului universal în anul de gestiune.
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Tarife fixe – schemă de suport de care pot beneficia producătorii eligibili care dețin sau urmează să
dețină centrale electrice cu o putere cumulată ce nu depășește limita de capacitate stabilită de către
Guvern, dar care nu este mai mică de 10 kW.
Schema respectivă de sprijin vizează producătorii mici, care intenționează să investească în puteri de
până la o anumită limită (vezi tabelul 4).
Pentru a beneficia de această schemă de sprijin, sunt invitați agenții economici locali, comunitățile
naționale (în cadrul unor parteneriate stabilite cu agenții economici), etc. Această schemă ar urma să
asigure „canalizarea” tuturor beneficiilor, de natură economico-socială, în Republica Moldova.
Prețul fix – schemă de sprijin stabilită în cadrul licitației pentru oferirea statutului de producător
eligibil, pentru producătorul care deține sau urmează să dețină centrale electrice cu o putere cumulată
mai mare decât limita de capacitate stabilită de către Guvern.
Limita de capacitate descrisă mai sus este valabilă și în acest caz.

Astfel, toți investitorii mari, vor fi invitați să-și depună ofertele în cadrul unor licitații anunțate de
către o comisie guvernamentală creată în acest sens. Competiția asigurată între investitorii respectivi
ar asigura obținerea celui mai mic preț la energia electrică produsă prin valorificarea surselor
regenerabile de energie.
Licitația a fi anunțată de către Guvern, conform proiectului de regulament disponibil la zi, va include
precalificarea investitorilor în baza unui set de criterii. Criteriile privind viabilitatea unui proiect de
dezvoltare sunt menite să demonstreze credibilitatea realizării de facto a proiectului de dezvoltare şi
sunt patru la număr, după cum urmează:
a. criteriul credibilităţii tehnice a proiectului de dezvoltare se demonstrează de către investitor
prin prezentarea și depunerea o dată cu oferta a următoarelor documente:
- extrasul din proiectul tehnic de execuţie a centralei electrice ce utilizează SRE, care
demonstrează corespunderea proiectului cu cerinţele tehnice stabilite în documentaţia de
licitaţie, eficienţa tehnologiei de producere şi a echipamentelor centralei electrice care utilizează
SRE, deţinerea echipamentului specific pentru tehnologia respectivă de producere sau dovada
faptului că ofertantul are semnat cu producătorul un act juridic cu privire la intenția de achiziție
a echipamentelor, calendarul de implementare a proiectului, care include data inițierii
construcției și data preconizata pentru finalizarea proiectului;
- în cazul centralei/centralelor electrice în curs de construcție sau care au fost puse în funcțiune,
investitorul va face dovada credibilității tehnice a proiectului de construcție prin prezentarea
actului de recepție finală a centralei/ centralelor.
b. criteriul credibilităţii financiare a proiectului de dezvoltare se demonstrează de către
investitor prin prezentarea următoarelor documente:
- business plan – cu indicarea tuturor costurilor, inclusiv a costurilor de racordare, a costurilor
de operare şi de mentenan ă;
- planul de finan are a proiectului;
- dovada faptului că investitorul dispune de surse proprii de finanţare, de garanţii bancare, de
scrisori/exprimări de interes emise de institu iile financiare, de cofinanţare în realizarea
proiectului de construcţie sau prezentarea unui plan viabil de finanţare a proiectului de
construcţie.
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c. criteriul eligibilităţii terenului necesar pentru amplasarea centralei electrice care utilizează
SRE în zona propusă de dezvoltator, sau după caz, în zona indicată de Beneficiar se
demonstrează de către investitor prin prezentarea următoarelor documente:
- planul de amplasare a centralei electrice, inclusiv a drumurilor de acces;
- lista terenurilor/parcelelor necesare pentru amplasarea centralei/centralelor electrice;
- originalul şi copiile documentelor care atestă dovada dreptului de proprietate/folosin ă
asupra terenurilor/parcelelor de teren inclusiv extrasele valabile din Registrul bunurilor
imobile;
- după caz, dovada schimbării destina iei terenurilor agricole i/sau decizia de aprobare a
dosarului privind schimbarea categoriei de destinaţie întocmit în conformitate cu
Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destina iei şi schimb de
terenuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1170 din 25 octombrie 2016.
d. criteriul credibilităţii racordării centralei electrice care utilizează SRE la rețelele electrice
se demonstrează de către investitor prin prezentarea avizului tehnic de racordare, eliberat de
operatorul de sistem la ale cărui reţelele urmează să fie racordată centrala electrică respectivă
sau prin prezentarea unui act juridic încheiat de către operatorul de sistem și investitor, prin
care ultimul consimte, în sensul prevederii de la art. 28 alin. (61) din Legea nr. 10 din 26
februarie 2016 cu privire la promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, să suporte
costurile aferente dezvoltării reţelei electrice de transport şi/sau de distribuţie stabilite de
operatorul de sistem.
De menționat că, conform proiectului regulamentului se consideră oferte cîștigătoare, ofertele cu cel
mai mic preţ față de prețul plafon stabilit în documentația de licitație, a căror capacitate totală cumulată
nu depăşeşte capacităţile de producere a energiei electrice din surse regenerabile scoase la licitaţie, dacă
este cazul, pentru tehnologia de producere respectivă.
Suplimentar la criteriile listate mai sus, micii investitori urmează să se conformeze și următoarelor
condiții:
-

-

-

un investitor nu este îndrept să solicite confirmarea statutului de producător eligibil pentru
proiectele de investiţii, care implică dezvoltarea a două sau mai multe centrale electrice care
utilizează SRE şi care utilizează acelaşi tip de tehnologie de producere, dacă puterea instalată
cumulată a acestora este mai mare decât limita de capacitate stabilită de Guvern. În acest caz,
investitorul respectiv urmează să participe la licitaţii pentru a obţine dreptul de producător
eligibil;
în cazul în care, după obţinerea statutului de producător eligibil, un investitor intenţionează să
majoreze capacitatea centralei electrice existente, iar capacitatea cumulată este mai mare decât
limita de capacitate stabilită de Guvern, acesta urmează să participe la licitaţii pentru a obţine
dreptul de producător eligibil în legătură cu capacitatea nou-instalată.
în cazul în care, după obţinerea statutului de producător eligibil, un investitor intenţionează să
majoreze capacitatea centralei electrice existente, iar capacitatea cumulată este mai mare decât
limita de capacitate stabilită de Guvern, acesta urmează să participe la licitaţii pentru a obţine
dreptul de producător eligibil în legătură cu capacitatea nou-instalată.

Totodată, prevederile punctelor de mai sus se extind şi asupra soţului, rudelor şi afinilor în linie dreaptă
şi în linie colaterală, până la gradul doi inclusiv ai investitorului.
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Cât privește intențiile statului de sprijin a investițiilor în domeniul regenerabilelor, sub aspectul
capacității cumulative a fi instalate, per tehnologie, în tabelul de mai jos este prezentată viziunea la zi
a Ministerului Economiei și Infrastructurii la acest capitol, care a fost remisă spre aprobare Cancelariei
de Stat.
Tabelul 4. Capacității cumulative a fi instalate, per tehnologie propuse spre aprobare

#

Tipul tehnologiei

Scheme de suport aplicabile,
MW
Tarif classic
Licitații
feed-in
(preț fix)
(tarif fix)

Limitele de capacități/
cote
(pentru diferențierea
investitorilor la scară
mică și mare, MW)

1

Eolian

20

80

4

2

Solar PV

15

25

1

3

Instalații de cogenerare
pe biogaz

12

8

1

4

Instalații de cogenerare
pe biomasă

5

-

1

5

Centrale
mici

3

-

1

55

113

-

TOTAL

hidroelectrice

De menționat că, conform Legii Nr. 10 din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse
regenerabile Guvernul poate decide asupra organizării licitațiilor neutre din punct de vedere al
tehnologiei, sau pe tehnologii specifice.
2.3. Indicatori de performanță în domeniul eficienței energetice în Republica Moldova
Calculul economiilor de energie finală pentru perioada 2010-2016 s-a realizat utilizând în mod prioritar
recomandările Comisiei Europene din documentul “Recommendations on measurment and
verification methods in the framework of Directive 2006/32/EC on Energy end-use efficiency and
energy services” pentru metoda top-down cu unele adaptări la condițiile naționale de aplicare.
Prevederile Metodologiei sus-menționate precum și principiul de calculare al economiilor de energie,
într-o abordare de sus în jos, este pus și la baza Metodologiei de calculare a economiilor de energie pe
țară – proiect de act normativ secundar pentru implementarea legislației primare în domeniul eficienței
energetice.
Indicatorii vor ilustra modul în care schimbările operate în diferite sectoare contribuie la atingerea
obiectivului național. De precizat că, având la bază abordarea de sus în jos, principiul aplicat pentru
identificarea economiilor de energie furnizează rezultate pozitive nu doar pentru economiile efectiv
obținute ca urmare aplicării unor măsuri concrete de eficiență energetică, dar și ca urmare a schimbării
comportamentului de consum al energiei de către actorii din toate sectoarele economiei naționale. Iar
la capitolul respectiv se înscriu, totodată, și consecințele unor astfel de fenomene precum creșterea
tarifelor, costurilor la purtătorii de energie.
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Evitarea înregistrării și cuantificării unor astfel de rezultate precum cele descrise de mai sus pot fi
efectuate prin schimbarea abordării menționate mai sus pe cea cunoscută drept „de jos în sus” (En.:
bottom-up).
Totodată, menționăm ca Balanța Energetică pentru anii 2010-2016 a fost revizuită de către Biroul
Național de Statistică. Și anume datele vizând consumul de Biocombustibili și deșeuri în sectorul
rezidențial (populație) au fost revizuite pentru anii 2010-2016. Recalculul datelor a fost realizat cu
suportul experților Comunității energetice și a avut ca bază rezultatele obținute în cadrul “Cercetării
vizând consumul de energie în gospodăriile casnice”, realizată de către BNS pentru anul de referință
2015. Astfel, toți indicatorii au fost redați pentru perioada 2010-2016, calculați pe baza datelor
statistice disponibile pe pagina Web a BNS.
2.3.1. Indicatorii de performanță energetică în sectorul construcțiilor (rezidențial)
Identificarea economiilor de energie în sectorul rezidențial poate fi efectuată în baza unor indicatori
agregați, ori, din contra, în baza unor indicatori specifici. Lista indicatorilor propuși spre calculare este
prezentată mai jos.
1) Consumul de energie non-electrică al gospodăriilor în tone echivalent petrol (tep) pe locuință,
cu corecție climatică (M1)
2) Consumul de energie electrică al gospodăriilor în kWh/ tep pe locuință (M2)
3) Consumul de energie al gospodăriilor pentru încălzirea spațiului în tone echivalent petrol
(tep) pe suprafața în m², cu corecție climatică (P1)
4) Consumul de energie al gospodăriilor pentru răcirea spațiului în tone echivalent petrol (tep)
pe suprafață în m², cu corecție climatică (P2)
5) Consumul de energie al gospodăriilor în tone petrol (tep) pentru încălzirea apei pe cap de
locuitor (P3)
6) Consumul de energie electrică pentru fiecare tip de aparat în kWh/an (P4)
7) Consumul de energie electrică al gospodăriilor pentru iluminare în kWh/an pe locuință (P5)

Indicatorii care au putut fi calculați în prezent


Consumul de energie non-electrică al gospodăriilor în tone echivalent petrol (tep) pe
suprafa a fondului locativ, sectorul privat, cu corecție climatică (M1);

Sectorul
rezidențial
tep/m2

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0,0776

0,0879

0,0771

0,0569

0,0624

0,0696

0,0810

Reprezentarea grafică a evoluției în sectorul rezidențial, și anume la capitolul consum de energie
termică, în tep, este prezentată mai jos. Conform graficului putem observa un trend negativ în acest
sector, care se datorează în comportamentului de consum de energie termică al reprezentanților
sectorului casnic, și totodată, revizuirii consumului de biocombustibili pentru perioada 2010-2016.
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Figura 9. Economii de energie termică aferente sectorului rezidențial
Conform figura 9 poate fi observat că, în perioada 2013-2016 este înregistrat un trend negativ, astfel
încât economii de energie au fost înregistrate doar în anul 2012 și 2013. Pentru anul 2016 merită a fi
menționat faptul că conform datelor BNS privind numărul total de locuințe acesta este cu aproximativ
40 mii mai mic în comparație cu cifra pentru anul 2015. Această diferență se datorează revizuirii
cifrelor privind fondul locativ în baza recensământului publicat cu întârziere.
În vederea obținerii unei imagini de ansamblu pentru acest sector, se propune spre analiză consumul
de energie electrică caracteristică acestui sector.
 Consumul de energie electrică al gospodăriilor în kWh/tep pe locuință (M2);
Sectorul
rezidențial

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

kWh/m2

149,4

148,0

146,6

157,3

149,7

145,9

149,4

tep/m2

0,013

0,013

0,013

0,014

0,013

0,013

0,013

Același sector rezidențial este caracterizat printr-o majorare a consumului specific de energie electrică,
ceea ce a condus la înregistrarea unor „pierderi” – evoluție observată pentru întreaga perioada.

Mii tep

Cel mai mare aport la cumularea pierderilor în acest sector l-a adus anul 2013-2014 – anul în care
consumul de resurse energetice a crescut în timp ce numărul de locuințe a fost practic același la nivel
de 1,3 mil. Mai jos vedeți evoluția grafică a acestora.
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Figura 10. Economii de energie electrică în sectorul rezidențial
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2.3.2. Indicatorii de performanță energetică în sectorul public și servicii
Indicatori propuși spre utilizare:
1) Consumul de energie non electrică a sectorului servicii în tone echivalent petrol (tep) pe angajat în
echivalent de normă întreagă, cu corecție climatică (M3)
2) Consumul de energie electrică a sectorului servicii în kWh pe angajat în echivalent de normă
întreagă (M4)
3) Consumul de energie non electrică a sectorului public în tone echivalent petrol (tep) pe angajat în
echivalent de normă întreagă, cu corecție climatică (M3)
4) Consumul de energie electrică a sectorului public în kWh pe angajat în echivalent de normă întreagă
(M4)

Indicatorii disponibili în prezent


Consumul de energie non electrică a sectorului servicii în tone echivalent petrol (tep) pe angajat
în echivalent de normă întreagă, cu corecție climatică (M3)

Sectorul
servicii

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

tep/angajat

0,0776

0,0879

0,0771

0,0569

0,0624

0,0696

0,0810

La capitolul consum de energie termică, în sectorul servicii, observăm un trend general de creștere, ca
urmare a unui consum specific mai redus de energie. Situația respectivă din sector este prezentată în
figura de mai jos. De menționat că, economii au fost înregistrate pe parcursul anilor 2011-2012, (figura
11).

Mii tep
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Figura 11. Economii de energie termică aferente sectorului servicii
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Consumul de energie electrică a sectorului servicii în kWh/tep pe angajat în echivalent de
normă întreagă (M4)

Sectorul
servicii

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

kWhel/
angajat

1085

1204

1380

1594

1682

1469

1315

tep/angajat

0,093

0,104

0,119

0,137

0,145

0,126

0,113

Ca și în cazul sectorului rezidențial, sectorului servicii de asemenea îi este caracteristic un trend negativ
la capitolul economii de energie electrică. Acest lucru este explicat prin creșterea consumului de
energie electrică pe fundalul unui număr relativ constant de angajați în sector – cu o medie a numărului
de angajați permanent pe perioada anlizată de 169,8 mii. Cu toate acestea pentru anul 2015 și 2016 au
fost înregistrate economii de energie electrică în sumă de peste 5 ktep, (figura 12).
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Figura 12. Economii de energie electrică aferente sectorului servicii


Consumul de energie non electrică a sectorului public în tone echivalent petrol (tep) pe angajat
în echivalent de normă întreagă, cu corecție climatică (M3)
Sectorul
public

tep/angajat

2010
0,743

2011
0,770

2012
0,736

2013
0,818

2014

2015

2016

0,699

0,642

0,726

În conformitate cu actele naționale de politici în domeniul eficienței energetice, Guvernul Republicii
Moldova și-a luat angajamentul de a îmbunătăți situația la capitolul respectiv în sectorul public, astfel
încât acesta să devină un exemplu pentru celelalte sectoare ale economiei. Primele acțiuni orientate
către atingerea scopului respectiva a fost realizat de AEE în anul 2011, odată cu Programul de
implementare a proiectelor de eficiență energetică și valorificare a surselor de energie regenerabilă
pentru obiective publice.
Un pas secund în această direcție, de consolidare și îmbunătățire a situației în sector, a fost întreprins
odată cu crearea și asigurarea funcționalității Fondului pentru Eficiență Energetică. Începând cu 2014,
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FEE a asigurat implementarea primelor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și proiectelor
de valorificare a surselor de energie regenerabilă în instituțiile publice.
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Figura 13. Economii de energie termică aferente sectorului public
După cum poate fi observat din figura 13, economii considerabile au fost înregistrate în anul 2014 și
2015 comparativ cu 2010, ca mai apoi, în 2016 să fie observată o cre tere a consumului.


Consumul de energie electrică a sectorului public în kWh pe angajat în echivalent de normă
întreagă (M4)

Sectorul
public

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

kWhel/ angajat

2366

2417

2446

2863

3022

3847

4059

tep/angajat

0,203

0,208

0,210

0,246

0,260

0,331

0,349

Mii tep

În sectorul public, la capitolul consumul de energie electrică putem observa o evoluție ascendentă iar
numărul angajaților a rămas același practic, ceea ce a condus la înregistrarea unor „pierderi” – evoluție
observată pentru întreaga perioada.
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Figura 14. Economii de energie electrică aferente sectorului public
22

Consumul total de energie electrică și non electrică în sectorul public, precum și numărul totală de
angajați în sectorul sunt obținute din culegerile Biroului Național de Statistică.
2.3.4. Indicatorii de performanță energetică în sectorul transporturi

Indicatori propuși spre utilizare:
1) Consumul de energie al vehiculelor rutiere în tone echivalent petrol (tep) pe auto echivalent
(M5)
2) Consumul de energie al transportului feroviar de pasageri în grame echivalent petrol (gep) pe
pasager-km (P10)
3) Consumul de energie al transportului rutier de pasageri în grame echivalent petrol (gep) pe
pasager-km (P8)
4) Consumul de energie al transportului rutier de pasageri în litri la 100 km parcurse (A1 pentru
(P8)
5) Consumul de energie al camioanelor și vehiculelor ușoare în grame echivalent petrol (gep)
pe tonă-km (P9)
6) Consumul de energie al camioanelor și vehiculelor ușoare în tone echivalent petrol (tep) pe
vehicul (A2 pentru P9)
7) Consumul de energie al transportului feroviar de pasageri în grame echivalent petrol (gep) pe
pasager-km (P10)
8) Consumul de energie al transportului feroviar de mărfuri în grame echivalent petrol (gep) pe
tonă-km (P11)
9) Ponderea transportului public în transportul terestru total de pasageri în % (P12)
Sectorul
transportului
tep/auto
echivalent

2010

2011

0,4549

0,4579

2012

2013

0,3778

0,4013

2014

2015

2016

0,4381

0,3975

0,4138

Situația în sectorul transporturilor al Republicii Moldova a înregistrat pentru perioada 2010-2016, atât
trenduri negative precum și pozitive. Evoluțiile negative majore în anul 2013, 2014 și 2016 sunt cauzate
de creșterea constantă a consumului de carburanți conform datelor BNS.
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Figura 15. Economii de energie aferente sectorului transporturi
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2.3.5. Indicatorii de performanță energetică în sectorul industrial
Sectorul industrial al Republicii Moldova contribuie la formarea balanței energetice a statului, la
formarea consumului final brut, cu aproximativ 203 ktep (anul 2016), sau cu aproximativ 8% în valori
relative.
Analiza economiilor de energie în sectorul dat, este efectuată prin raportarea consumului de energie la
valoarea adăugată generată pe economie, în ansamblu, ori, în cazul disponibilității datelor, raportânduse la valoarea adăugată a fiecărui sub-sector al economiei naționale.
Pentru calculul economiilor de energie sectorul industrial s-a divizat în două subsectoarea în
dependență de consum – industria mineralelor nemetalice, industria produselor alimentare și de tutun.
Reieșind din cele expuse mai sus, economiile de energie caracteristice acestui sector sunt reprezentate
tabelar și grafic, pe subsectoare.
1. Consumul de energie al sub-sectorului industrial pe valoare adăugată brută (tep/euro) (M8)
2. Consumul de energie al sub-sectorului industrial pe unități de produs, (tep/euro) (P14)

Indicatorii disponibili în prezent


Consumul de energie al sectorului industrial (minerale nemetalice) pe valoare adăugată
brută (tep/euro) (M8)

Sectorul
industrial
Industria minerale
nemetalice
tep/mii
Industria
euro
alimentară și de
tutun

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2,324

2,100

1,965

1,752

1,598

2,161

1,881

0,456

0,372

0,338

0,366

0,522

0,531

0,602

Conform datelor din tabelul de mai sus putem observa că în anul 2016 au fost economii de energie
pentru
sectorul
minerale
nemetalice
și
alte
industrii
în
valoare
de
10,3 ktep în timp ce industria alimentară și de tutun a consumat mai mult față de anul 2015,
aproximativ cu 12 ktep mai mult.
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Figura 16. Economii de energie (economii anuale)
aferente sectorului industrial

24
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Anii 2011 – 2012 au înregistrat rezultate pozitive pentru ambele subsectoare prezentate mai sus.
Aceasta, și alte concluzii pot fi trase analizând informația privind evoluția economiilor cumulative de
energie prezentată în figura de 20.
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Figura 17. Economii de energie (economii cumulative)
aferente sectorului industrial
2.3.6. Indicatorii de performanță energetică în sectorul transformărilor energetice
Sectorul transformărilor energetice nu este propus spre analiză de proiectul Metodologiei de
monitorizare și verificare a economiilor de energie, elaborată în baza Directivei 32/2006/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficiența energetică la utilizatorii
finali și serviciile energetice, cu toate acestea, indicatori de analiză a evoluției situației în sector sunt
propuși de un șir de alte acte/ documente.
Astfel, printre indicatorii propuși spre analiză avem:
1. Ponderea capacităților de generare a energiei electrice din SER instalate
2. Coeficientul de utilizare a capacităților de generare a energiei electrice instalate
3. Eficiența sectorului transformărilor energetice
4. Eficiența de generare a centralelor termice
5. Consumul specific al centralelor termice
6. Eficiența generării energiei electrice
7. Consumul specific al generării energiei electrice
8. Eficiența sistemului de transport și distribuție al energiei electrice
9. Factorul de emisii al sectorului generării energiei electrice
10.Factorul de emisii al sectorului electroenergetic
Reieșind din datele statistice disponibile în culegerile Biroului Național de Statistică și paginile web ale
producătorilor de energie naționali, în prezentul raport sunt analizate sub aspectul eficienței energetice
astfel de sectoare precum transportul și distribuția energiei electrice, energiei termice, gazelor naturale,
eficiența generării energiei la unitățile locale de generare, etc.
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Indicatorii disponibili în prezent
1. Eficiența în sectorul generare a energiei (ktep)
Sectorul
transformări
energetice
ktep/ ktep

2010

2011

1,243

2012

1,226

2013

1,236

1,289

2014

2015

1,261

1,241

2016
1,221

tep

Situația per ansamblu în acest sector este caracterizată drept una stabilă, fără a fi înregistrate economii
ori pierderi majore de energie. Acest lucru poate fi observat din figura 21, acolo unde situația pe sector
pentru întreaga perioadă este caracterizată de economii cumulative de energie în valoare de 7,7 tone
echivalent petrol.
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Figura 18. Economii de energie aferente sectorului transformărilor energetice
2. Eficiența în rețelele de transport și distribuție a energiei electrice, termice și gazelor naturale
(tep)
Sectorul

2010

T&D EE
T&D ET
T&D GN

ktep

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3,39

0,81

50,21

-4,98

-38,37

-4,93

3,39

6,37

-4,06

3,39

-3,76

1,75

-1,17

6,37

2,13

-1,93

-23,90

-3,80

21,48

0,53

2,13

Indicatorii de eficiență energetică în sectorul transport și distribuție a energiei electrice, a energiei
termice, precum și a gazelor naturale, sunt calculați în baza datelor disponibile în balanța energetică.
Reglementările în acest sector țin de competența ANRE, iar îmbunătățirea eficienței transportului și
distribuției energiei la consumatorii finali este impusă prin deciziile și hotărârile autorității susmenționate.
Economiile de energie înregistrate în perioada analizată 2010 – 2016, după modelul „an curent la an
precedent” este prezentată grafic în figura 19.
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Figura 19. Economii de energie (anuale) aferente transportului și distribuției
energiei electrice, termice și gazelor naturale
La o analiză în dinamică a celor petrecute în sectorul transportului și distribuției purtătorilor de energie,
observăm o mediere a situației în anul 2016.
2.4. Monitorizarea economiilor de energie pe țară (top-down)
Informația prezentată mai sus este reprezentată, în mod agregat, în tabelul de mai jos. După cum poate
fi observat din datele de mai jos, la nivel de țară, pe parcursul perioadei 2010 – 2015 au fost înregistrate
economii cumulative în valoare de aproximativ 98 ktep. Subiectul motivelor înregistrării unor astfel
de economii a fost detaliat mai sus.

Tabelul 4. Economiile de energie înregistrate la nivel de țară
SECTOARE

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2011

economii anuale, ktep

2012

2013

2014

2015

2016

economii cumulative, ktep

7,24

7,94

-74,84

48,36

25,97

-12,38

7,24

15,19

-59,66

-11,29

14,67

2,30

-3,57

-0,74

0,32

-2,17

1,84

0,32

-3,57

-4,31

-3,99

-6,16

-4,32

-4,00

Sectorul public

-7,85

7,82

-27,74

24,22

-3,38

-22,78

-7,85

-0,02

-27,76

-3,54

-6,92

-29,70

Transporturi

-3,97

113,2
2
16

-34,64

-56,26

63,49

-26,11

-3,97

18,36

81,85

55,74

7

-25

-25

-2

30,61

109,2
6
46,91

74,61

31

53,41

28,30

3,73

1,92

18,27

-8,69

12,05

-3,25

-8,54

1,08

18,27

9,58

21,63

18,38

9,84

10,92

135,9

-118,4

-14,2

54,8

40,73

176,6
0

58,25

44,05

98,85

37,18

Sectorul
rezidențial
Sectorul
servicii

Industriei
Transformări
energetice
ECONOMII
DE
ENERGIE

40,7

-61,7

Din datele obținute în urma agregării economiilor de energie pe sectoarele economiei naționale,
observăm o imagine generală pozitivă, economii fiind înregistrate în fiecare an al perioadei analizate
pe anumite sectoare ale economiei naționale. Așadar, economii considerabile au fost obținute în anii
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2011, 2012, 2013 și 2015, evoluția pe economie fiind una pozitivă pentru întreaga perioadă cu excepția
anului 2016, an în care sectorul public a înregistrat pierderi. În general, economiile pot fi cauzate atât
de introducerea și utilizarea unor echipamente mai performante din punct de vedere al consumului de
resurse energetice, datorită proiectelor investiționale în eficiență energetică, dar nu în ultimul rând
grație măsurilor simple de conservare și economie de resurse de către consumatori.
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Figura 20. Economiile de energie înregistrate la nivel de țară
2.5. Monitorizarea economiilor de energie pe țară (battom up)
Având în vedere stabilirea unor ținte în materie de eficiență energetică de Planul Național de Acțiuni
în domeniul Eficienței Energetice pentru anii 2016 – 2018, au fost estimate economiile de energie
obținute pe parcursul anului 2013-2017, în baza proiectelor implementate de către principalii
finanțatori în domeniul EE, date colectate de AEE în limetele competențelor sale funcționale.
Astfel, mai jos sunt prezentate rezultatele și evoluțiile economiilor de energie estimate în baza
proiectelor implementate pe parcursul anilor 2013-2016, conform informație disponibilă în cadrul
AEE. Economiile au fost calculate ca suma economiilor calculate de energie în baza proiectului,
raportate de fiecare beneficiar sau investitor în domeniu pentru fiecare proiect în parte. Pentru
proiectele care nu au fost raportat economiile de nergie calculate în baza proiectului, economiile au
fost estimate în baza coieficientului privin eficiența investiției calculat pe baza proiectelor care au
raportat economiile de enrgie și investiția. Toate proiectele au fost tratate la fel, luînduse un
coeieficient mediu pentru toate proiectele analizate.
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Figura 21. Evoluțiile economiilor de energie estimate în baza proiectelor implementate

pe parcursul anilor 2013-2016

Totodată, analizînd informaț deținută de AEE privind proiectele implementate în sectorul public,
rezidențial și industrial în anul 2016 (Anexa 5, Proiecte implementate în sectorul public), au fost
estimate economii în anul 2017 de aproximativ 7,1 ktep. În anul 2016 au fost implementate/finisate
circa 464 de proiecte în domeniul EE și SER, cu o investiție totală de circa 288 mln lei.
Tabelul 5. Obiectivul indicativ național pentru consumul de energie finală şi și economiile estimate
în anul 2017
Obiectivul indicativ național în 2020

167.2 ktep

Economiile de energie
cumulative estimate în anul
2017 (ktep)

Obiectivele sectoriale
pentru anul 2020 (ktep)

Rezidențial

1,8

72.2

Public (servicii)

20,7

50.0

Industrie

35,9

15.0

Transporturi

0,07

30.0

Total (ktep):

59,7

167.2

Divizarea obiectivului pe sectoare

Astfel, urmărind situțdescrisă mai sus, întru sprijunirea realizării obiectivelor naționale în domeniul, și
totodată, întru dezvoltare/crearea cadrului juridic necesar pentru promovarea și îmbunătătțirea
eficienței energetice, inclusiv prin realizarea planurilor de acțiuni în domeniul eficienței energetice,
prin dezvoltarea pieței de servicii energetice, precum și prin implementarea altor măduri de
eficientizare a consumurilor energetice, în perioada următoare urmează a fi aprobat proiectul unei noi
Legi cu privire la eficiența energetică care va transpune 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 nr. L 315/1 din 14 noiebbrie 2012, în varianta
aadaptată și aprobată prin Decizia Consiliului Ministerial nr. D/2015/08/MC-EnC.
Printre „pilonii” vizați de către proiectul de lege, sus numit, pot fi menționați următorii:
-

implementarea conceptului de „scheme de obligații de eficiență energetică”;
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-

-

consolidarea rolului exemplar al clădirilor publice în promovarea eficienței energetice pe acest
segment;
elaborarea auditurilor energetice de către marile companii din economia națională, în calitate
de instrumente de conștientizare a importanței consumului rațional, dar și a oportunităților
existente de raționalizare a acestuia;
fortificarea rolului autorităților publice locale în implementarea politicilor de eficiență
energetică, implicit a managerilor energetici raionali;
promovarea eficienței energetice în procedurile de achiziții publice;
promovarea contractelor de performanță energetică, în calitatea acestora de instrumente de
piață de finanțare a domeniului.

O altă componentă importantă a „reformei”, este tocmai revizuirea cadrului instituțional de
implementare a acestor politici, unde se propune consolidarea respectivei platforme prin reorganizarea
Agenției pentru Eficiență Energetică prin fuziune (absorbție) a Fondului pentru Eficiență Energetică
(în calitate de instituție absorbită).
Toodată, noua abordare comunitară în materie de stabilire a obiectivelor pe domeniu, preluate și puse
în aplicare în cadrul Comunității Energetice, prin care se urmărește stabilirea țintelor respective în
valori absolute, sub forma unor prognoze a consumului primar de energie și a celui de energie finală
pentru orizontul de timp 2020, care nu trebuie depășite. Așadar, obiectivul Republicii Moldova în
domeniul eficienţei energetice pentru anul 2020 se stabileşte la nivel ce nu va depăși 2796 kilotone
echivalent petrol (ktep) al consumului final de energie sau 2968 ktep de energie primară.
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3. ACTIVITĂȚI DE PROOMOVARE A EE ȘI SER, PE PARCURSUL ANULUI 2017
3.1. Evenimente organizate de AEE
Pe parcursul anului 2017 au fost realizate mai multe acțiuni, activități, fiecare dintre acestea având ca
și scop diseminarea informației cu privire la importanța subiectului eficienței energetice cât și a
valorificării potențialului regenerabil național. Toate aceste activități fac parte din Strategia Națională
de Comunicare în domeniul eficienței energetice, aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr. 833 din
10.11.2010 cu privire la Programul național pentru eficiență energetică 2011-2020.
Unele dintre evenimentele organizate au avut Agenția pentru Eficiență Energetică ca și organizator,
în alte cazuri, acțiunile au fost organizate urmare stabilirii unor parteneriate cu instituțiile/organizațiile
implementatoare de proiecte în domeniu EE și SER.
Astfel, în cele ce urmează este prezentată o scurtă descriere a celor mai importante activități realizate
în contextul Strategiei naționale de comunicare în domeniul EE și SER. Totodată, lista integrală a
evenimentelor desfășurate este prezentată în anexă la prezentul Raport.
1. Consolidarea capacităților locale privind efectuarea auditului energetic, 17 ianuarie 2017

Agenția pentru Eficiență Energetică, cu suportul
proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în
Republica Moldova”, implementat de Agenția de
Cooperare Internațională a Germaniei (MSPL/GIZ), a
organizat atelier de lucru cu genericul: Consolidarea
capacităților locale privind efectuarea auditului energetic.
La atelier au fost invitați reprezentanți ai Ministerului
Economiei, Ministerului Dezvoltării Regionale și
Construcțiilor, Agențiilor de Dezvoltare Regională, auditori energetici, manageri energetici, mediul
academic, precum și experții EUREM. Participanții s-au întrunit în incinta Agenției pentru Eficiență
Energetică, unde au fost familiarizați cu metodologia recomandată de elaborare a auditurilor
energetice.
2. Oportunități de dezvoltare și implementare a proiectelor de eficiență energetică în

sectorul clădiri publice în Republica Moldova, 18 ianuarie 2017

Agenția pentru Eficiență Energetică, în parteneriat cu
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare , au
organizat atelierul de lucru cu tematica: „Oportunități de
dezvoltare și implementare a proiectelor de eficiență
energetică”.

La eveniment au participat reprezentanții autorităților
publice centrale și locale, agențiilor de dezvoltare
regională, auditori și manageri energetici precum și
partenerii de dezvoltare.
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3. Atelierul de lucru: piața locală a sistemelor de încălzire și preparare a apei calde utilizând

tehnologiile de valorificare SER, 01 februarie 2017

Evenimentul a avut loc în cadrul programului de afaceri
a celei de-a 16-a ediții a expoziției „Fabricat în
Moldova”.

valorificare SER”.

Agenția pentru Eficiență Energetică în calitate de
autoritate administrativă în domeniul eficienței
energetice și surselor de energie regenerabilă, în comun
cu Proiectul Energie și Biomasă, a organizat atelierul de
lucru cu tematica: “Piața locală a sistemelor de încălzire
și preparare a apei calde utilizând tehnologiile de

În cadrul evenimentului au fost prezentate proiecte și investiții sustenabile implementate utilizând
sisteme combinate de centrale termice pe biocombustibil solid și sisteme de încălzire a apei calde în
Republica Moldova. Totodată, în cadrul atelierului a fost prezentat ghidul destinat operatorilor de
centrale termice combinate.
4. Lansarea celei de-a VI-a ediție a concursului național „Moldova Eco Energetică” , 10

martie 2017

Ministerul Economiei și Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) au dat startul celei de-a șasea
ediție a Concursului Național „Moldova Eco Energetică”. Ceremonia de premiere a învingătorilor a
avut loc pe 8 decembrie 2017, în cadrul Săptămânii ”Moldova Eco Energetică”, care se va desfășura
în perioada 4 – 8 decembrie curent.

Concursul a fost lansat pentru instituțiile publice, reprezentanți ai sectorului privat, ONG-uri, fundații,
grupuri de inițiativă, mass media și persoane fizice care au realizat cu succes inițiative notabile,
inovative și ambițioase în sectorul energiei regenerabile și eficienței energetice. Participanții la concurs
au concurat în 2017 pentru următoarele categorii instituite:
Cel mai bun proiect în energia solară:





Fotovoltaică;
Termică;
Cel mai Bun Proiect în Energia Eoliană;
Cel mai Bun Proiect în Energia Hidraulică;
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Cel mai Bun Proiect în Energia Geotermală.

Cel mai bun proiect în bioenergie:






Producerea biocombustibililor solizi;
Producerea biocombustibililor lichizi;
Asamblarea și/sau instalarea echipamentelor aferente producerii de bioenergie;
Sisteme de alimentare cu energie;
Producerea biocombustibililor gazoși.

Cel mai bun proiect de eficiență energetică în:






Sectorul energetic;
Sectorul construcțiilor;
Sectorul industrial;
Sectorul transporturilor;
Sectorul public.

Cea mai bună inițiativă de comunicare:




Cea mai bună Inițiativă Educațională;
Cea mai bună Iniţiativă a Tinerilor;
Sisteme combinate.

5. Evenimentul de lansare a Atlasului resurselor energetice eoliene al Republicii Moldova,

22 martie 2017

Potențialul resurselor energetice eoliene al Republicii
Moldova și instrumentele financiare disponibile pentru
investitori au fost prezentate de către Agenția pentru
Eficiență Energetică în cadrul evenimentului de lansare
a „Atlasul resurselor energetice eoliene al Republicii
Moldova”. Studiul este unul dintre principalele
instrument de atragere a investitorilor pentru
implementarea proiectelor în domeniul surselor de
energie regenerabile în Moldova.
În cadrul evenimentului de lansare a studiului, ce a avut loc la Centrul Internațional de Expoziții
„Moldexpo”, au fost prezenți potențiali investitori, autorități publice centrale și locale, reprezentanți
ai întreprinderilor din domeniul energetic, misiunilor diplomatice și asociațiilor din domeniu.
Reprezentanții Agenției pentru Eficiență Energetică au fost prezenți pe întreaga perioadă a
desfășurării expozițiilor internaționale: „Moldenergy” și „Moldconstruct”, AEE fiind partener oficial
al ediției din acest an.
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6. Organizarea festivalului Sun Dă-i Fest, 25 iunie

2017

Agenția pentru Eficiență Energetică, împreună cu echipa
Proiectului Energie și Biomasă și POT Music, a organizat
al cincilea an consecutiv festivalul „Sun Dă-i Fest” concert live alimentat de energie solară și expoziţie în aer
liber a tehnologiilor eco responsabile. Evenimentul a avut
loc la data de 25 iunie 2017, în Grădina Publică Ștefan cel
Mare și Sfânt din Capitală.

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
expoziţie a tehnologiilor şi inovaţiilor eco, pe lângă concertul rock, alimentat de baterii solare și sută
la sută live. Tradițional, în scenă au urcat formații bine cunoscute din Republica Moldova și de peste
hotarele țării (România, Marea Britanie, Suedia, Cehia) precum și interpreți tineri din comunitatea
POT Music.
Participanţii la festival au avut posibilitatea să cunoască cum funcţionează tehnologiile din domeniul
energiei regenerabile: panouri fotovoltaice, turbine eoliene, colectoare solare, pompe geotermale,
cazane pe biomasă. Cei pasionați de inovații, au avut parte de o expoziție a tinerilor interesați de
robotică, gadgeturi eco și tehnologii prietenoase mediului înconjurător.
7. Campania “Împreună învățăm să economisim energie și bani , 9 noiembrie 2017

Agenţia pentru Eficienţă Energetică (AEE) a lansat
campania „Împreună învăţăm să economisim energie
şi bani”. În timpul evenimentului specialiștii AEE au
informat cetățenii despre măsurile prin care pot obține
economii de energie. Totodată, în cadrul
evenimentului, trecătorii au primit şi câte un bec LED
gratuit (total au fost repartizate 700 becuri).
Acest lucru a fost posibil datorită agenților economici,
care s-au alăturat campaniei inițiate de AEE. De
asemenea, Agenția pentru Eficiența Energetică a lansat un video informativ, care conține măsurile de
eficientizare a consumului de energie termică și electrică în sezonul rece.
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8. Lansarea evenimentelor Moldova Eco Energetică 2017, Grădina Botanică, 6 decembrie 2017

Blocul biotehnologic de la Grădina Botanica a fost dotat
un set de colectoare solare, care vor produce apă caldă.
Acest lucru va permite multiplicarea și îngrijirea
materialului săditor pentru sute de specii de plante, care
sunt pe cale de dispariţie. Colectoarele solare au fost
oferite de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică, fiind
produse la Parcul Industrial Răut din Bălți, în cadrul
proiectului „Consolidarea capacității de producție locală
a sistemelor solare de energie termică în Republica
Moldova”.
9. Gala Moldova Eco Energetică, 8 decembrie 2017

De şapte ani câştigătorii Competiţiei Moldova Eco Energetică sunt premiaţi pentru cele mai bune Idei,
Tehnologii şi Istorii Eco-Responsabile. 35 de dosare au fost înscrise în competiţia Moldova Eco
Energetica, ediţia 2017, printre care: parcuri eoliene, grădiniţe dotate cu tehnologii moderne de
eficienţă energetică şi de producere de energie regenerabilă, case individuale ce consumă doar energie
verde ş.a.
„Fiind lansată în 2011, Moldova Eco-Energetică este cel mai important instrument de promovare a
eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă şi utilizarea raţională a acestora în spiritul
dezvoltării durabile a societăţii. Pentru Guvern acest angajament a devenit una din priorităţile naţionale
incluse în Agenda 2020. Rezultatele impresionante obţinute sunt rodul cooperării fructuoase cu
partenerii de dezvoltare şi antreprenorii locali. Sunt bucuros să premiez campionii sectorului energiei
verzi ce ne ajută să promovăm tehnologiile eco-prietenoase prin entuziasmul lor şi propriul exemplu”,
spune Vitalie Iurcu, Secretar de Stat, Ministerul Economiei şi Infrastructurii.
12 finalişti – companii, instituţii publice, ONG-uri, persoane au fost desemnaţi câştigători ai ediţiei
2017:
ISTORII ECO-RESPONSABILE
Cel mai bun Proiect în Energia Solară Fotovoltaică şi Geotermală:
Gheorghe Cimbri, Chișinău
Cel mai bun Proiect în Energia Eoliană:
Irarom - Grup SRL
Cel mai bun Proiect în Sisteme Combinate:
Grădinița “Povestea”, Nisporeni
Cel mai bun Proiect în Bioenergie:
Grădinița din s. Șestaci, raionul Șoldănești
Cel mai bun Proiect de Eficiență Energetică în:
Sectorul Clădiri: Asociația coproprietarilor în condominiu ACC51/417
Sectorul Public: Grădinița “Doremici”, raionul Călărași
Cea mai bună Inițiativă a Tinerilor:
Nicoleta Beţivu, Valeria Grosul, Nicolae Spânu, s. Chişcăreni, raionul Sângerei
Cea mai bună Iniţiativă Educaţională:
Şcoala din s. Nicoreni, raionul Drochia
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Cea mai bună Iniţiativă de Comunicare:
Termoelectrica SA
TEHNOLOGII ECO-RESPONSABILE
Orange Moldova
IDEI ECO-RESPONSABILE
Gheorghe Olaru, Chișinău
VOTUL PUBLICULUI
Nicoleta Bețivul, Valeria Grosul, Nicolae Spânu, s. Chișcăreni, raionul Sângerei

Implementarea Strategiei Naționale de comunicare are loc nu doar prin organizarea și desfășurarea de
evenimente, ci și prin intermediul materialelor „print”, materialelor tipărite, cât și a altor obiecte cu
simbolistica respectivă. Astfel, printre obiectele de promovare distribuite pe parcursul lui 2017, am
putea menționa următoarele.
Pliante privind eficiența energetică în locuințe
În vederea promovării eficienței energetice în locuințe a fost elaborate 1000 pliante informative care
conțineau informație utilă cu privire la măsurile de eficiență energetică în locuințe și sfaturi practice
de implementat. Acestea au fost distribuite în cadrul evenimentului: “Împreună învățăm să
economisim energie și bani”.
Revista Moldova ECO-Energetică, ediția 2016

Revista Moldvova ECO-Energetică, aflată la a 5 ediție, a fost elaborată după Gala de premiere
Moldova Eco-Energetică din 8 decembrie 2015 și are menirea să prezinte istoriile de succes din cadrul
Competiției Naționale, ediția 2015. În același timp, în revistă sunt prezentate materiale relevante, cu
privire la proiectele de eficiență energetică și sursele de energie regenerabilă, implementate în
Republica Moldova. Scopul revistei este de a disemina publicului larg informația cu privire la
importanța Competiției Moldova Eco-Energetică, care s-a transformat într-un adevărat concurs de
anvergură națională. În total au fost elaborate 500 reviste, în limba română și engleză.
Diplome pentru Premianții Concursurilor
Diplomele au fost pregătite pentru a fi înmânate câștigătorilor din cadrul Competiției Naționale
Moldova Eco-Energetică: Concursul Tehnologiilor Eco-Responsabile, Istoriile Eco-Responsabile.
Numărul total al diplomelor pregătite a fost de 12 buc.
Trofee de premiere:
Trofeele de premiere au fost realizate pentru a desemna câștigătorii în cadrul Galei de Premiere
Moldova ECO-Energetică, ediția 2017. În total au fost elaborate 10 trofee.
După cum a fost menționat mai sus, o listă comprehensivă a evenimentelor petrecute de AEE, ori cu
suportul acesteia, este prezentată în Anexa 4 la prezentul raport.
3.2. Proiecte inițiate și implementate de AEE, anul 2017
1. “EU Energy Efficiency certification systems and quality standards”

De la semnarea acordului bilateral privind munca și migrația în 2011, Ministerul italian al Muncii și
Politici Sociale și Ministerele Muncii și Afacerilor Externe din Moldova au inițiat un dialog privind
mobilitatea, migrația circulară, formarea profesională și consolidarea capitalului uman.
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În baza acordului semnat, Ministerul Muncii din Italia, în colaborare cu Agenția Tehnică ANPAL
Servizi S.p.A. și Agenția de Eficiență Energetică din Moldova - AEE au inițiat cooperare bilaterală în
vederea implementării unui proiect ce are drept obiectiv instruirea în domeniul eficienței energetice și
al energiilor regenerabile, care vizează consolidarea acestui sector. Rezultatul acestei cooperări a fost
identificarea, elaborarea și finanțarea proiectului “EU Energy Efficiency certification systems and
quality standards”
Proiectul dat își propune sa formeze un grup din 20 de persoane la cursuri de instruire pentru o durata
totala de 119 ore divizate în ore teoretice și practice care v-or avea loc atât în Italia cit și în Moldova.
Cursul de instruire în baza acestui proiect a fost divizat în 3 sesiuni:

1. Prima sesiune de instruire (70 ore) - activități teoretice și de laborator - Realizata la
Universitatea Tehnica din Torino.
2. A doua sesiune de instruire (35 ore) - activități teoretice - Se va realiza în Republica
Moldova.
3. A treia sesiune de instruire destinată finalizării și evaluării lucrărilor a proiectului
individual de curs - Se va realiza în Republica Moldova.

La finalizarea acestui curs de instruire toți participanții vor primi vor elabora o lucrare de curs și o vor
apăra în fata comisiei de evaluare.
Proiectul va acoperi cheltuielile de instruire și costurile aferente și anume:
1. Costurile de călătorie din Moldova în Italia tur/retur, precum
edere pentru 20 de persoane;
2. Costurile doar pentru prima sesiune de instruire din Italia;
3. Material didactic, tehnic i adi ional cursurilor de instruire.

i cheltuielile de cazare

i de

2. Cooperarea bilaterală pentru introducerea tehnologiilor care utilizează resursele de energie

regenerabila în Moldova

Proiectul dat a fost elaborat în baza unei inițiative de a testa tehnologiile noi de producere a energiei
electrice utilizând instalațiile fotovoltaice pentru producerea energiei electrice.
Obiectivul proiectului este "Promovarea utilizării energiilor regenerabile prin transferul de experiență
și tehnologii".
Activitatea de baza a proiectului este de a proiecta, implementa, monitoriza și evalua funcționalitatea
unei instalații fotovoltaice. Proiectul va demonstreze viabilitatea tehnică și economică a noilor
tehnologii de energie pentru a suplimenta sursele tradiționale de energie electrică și va contribui la
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea sistemelor fotovoltaice (PV).

Proiectul a fost finanțat de către Guvernul Lituaniei în anul 2016 și are un buget total de 228 690 euro.
In baza acestui proiect au fost montate și conectate la rețea 222 de panouri solare cu o putere totală a
panourilor instalate este de 55 kW. Una din componentele importante a acestei instalații este modulul
de colectarea și stocarea datelor de producere a energiei electrice precum și transmiterea online a
acestor date. Agenția de Eficiență Energetică va colecta datele de producere pentru o perioada de 12
luni și datele colectate vor fi sistematizate și prelucrate, și în baza acestor date va fi realizat un studiu
de fezabilitate care va evalua rentabilitatea economica a instalațiilor solar fotovoltaice pe teritoriul
Republicii Moldova.
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3. “Consolidarea capacităților locale privind producția colectoarelor solare în Republica
Moldova”
În anul 2016, între Agenția pentru Eficiență Energetică și Organizația Națiunilor Unite pentru
Dezvoltare Industrială a avut loc semnarea contractului de implementare a proiectului "Consolidarea
capacității de producere locală a sistemelor solare de energie termică în Republica Moldova".
Proiectul cu perioada de implementare de 18 luni se desfășoară în 2 etape:
Etapa I - Selectarea companiei beneficiare de echipament, instruirea personalului tehnic specializat și
punerea în funcțiune a liniei de producere. Perioada de implementare 27.09.2016 - 31.03.2017 Obiectiv atins cu succes. Realizat.
Etapa II - Producerea a unui lot de 100 Sisteme Solar Termice. Perioada de implementare 01.04.2017
- 31.03.2018 - Obiectiv atins cu succes. Realizat.
Bugetul total al proiectului dat este de 246743 EURO, în calitate de finanțatori ai proiectului dat
figurează Guvernul Poloniei și Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială.

iar în conformitate cu HOTĂRÎREA de Guvern Nr. 246 din 08.04.2010 proiectul dat a fost inclus în
LISTA proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale
pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, precum și aplicarea cotei zero a
TVA pentru mărfurile și serviciile destinate acestora, cu numărul de înregistrare 872113689181
denumirea proiectului “Consolidarea capacităților locale privind producția colectoarelor solare în
Republica Moldova”.
In anul 2017 personalul tehnic specializat la companiei locale, partener al proiectului care asamblează
colectoare date au fost instruiți în Polonia, la un curs de instruire de o săptămână unde au participat
atât la ore teoretice cit și practice asistând la procesul de asamblare la liniile de producere la făbricile
din Polonia.

Pentru anul 2018 este planificata procedura de standardizare a colectoarelor asamblate în Republica
Moldova.
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ANEXE
Anexa 1. Realizarea Programului Naţional pentru Eficienţă Energetică 2011-2020

Măsuri ce urmează a fi întreprinse pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice conform PNEE 2011-2020 (Hotărîrea Guvernului Nr. 833 din 10.11.2011)
Nr.
Artic
ms
Măsura
ol
.
Capitolul VI. Măsuri ce urmează a fi întreprinse pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice

Descrierea măsurilor întreprinse

Sectorul energiei electrice

1

lit. a)

- identificarea şi stimularea investiţiilor (inclusiv a celor private) în dezvoltarea şi
modernizarea CET-urilor;
- crearea unui climat investiţional atractiv;
- elaborarea unor reguli transparente şi clare privind stabilirea tarifelor pentru
energia electrică şi energia termică şi care ar permite acoperirea costurilor şi
generarea profitului;

S.A. ,,Termoelectrica”
Crearea climatului investițional atractiv s-a
realizat prin:
- Reorganizarea instituțională și optimizarea
cadrelor;
- Stoparea acumulării datoriilor noi față de
Moldovagaz și micșorarea datoriei totale,
de la 2.880,5 mil. lei (31.12.2015) la 2.564,6
mil. lei (01.12.2017);
- Achitarea costului gazelor naturale
consumate în proporție de 100%;
Racordarea noilor obiective la SACET.
Consiliul Raional Nisporeni
A fost încheiat un contract de Parteneriat
Public-Privat pentru „Prestarea serviciilor de
furnizare a energiei termice din biomasă prin
dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe
biomasă din r. Nisporeni”, ude sa stabilit un
tarif pentru furnizare a energiei termice la 7
instituții publice.

2

lit. b)

- retehnologizarea centralelor termice în centrale electrice cu cogenerare;

3

lit. c)

- acordarea priorităţii energiei electrice produsă în regim de cogenerare şi energiei
electrice produsă din surse regenerabile de energie în raport cu energia electrică
importată sau produsă de centralele termoelectrice;

4

lit. d)

5

lit. e)

6

lit. f)

- crearea premiselor corespunzătoare pentru asigurarea recuperării, în termene
rezonabile, prin tarif, a capitalului investit;
- elaborarea de către autoritatea publică centrală responsabilă pentru gestionarea
sectorului electroenergetic a programului de dezvoltare a sistemului de transport a
energiei electrice;
- Elaborarea şi implementarea unui cod pentru reţelele de tensiune înaltă;
- armonizarea standardelor tehnice naţionale cu cele ale Uniunii Europene;
- promovarea utilizării tehnologiilor avansate care asigură o eficienţă sporită;

S.A. ,,Termoelectrica”
A fost efectuat studiul de prefezabilitate privind
retehnologizarea CT-Vest și CT-Sud în CETuri prin introducerea în circuitul tehnologic a
unităților de cogenerare pe bază de motoare de
ardere internă cu capacitate medie. Au fost
stabilite condițiile tehnice, parametrii și
capacitățile nominale ale unităților propuse spre
introducere în circuitul tehnologic.
Au fost estimate valorile investițiilor necesare,
cât și analiza rentabilității economice a
implementării măsurilor propuse.
S.A. ,,Termoelectrica”
S-au efectuat lucrări de modernizare a
sistemului de distribuție cu scopul de a prelua
o parte din sarcina termică a CT-Vest si CTSud de CET Sursa 1.
Evaluarea posibilităților de prelungire a duratei
de funcționare a blocului energetic nr.1 de la
CET-Sursa 1.
I.S. ”Moldelectrica”
Elaborarea şi implementarea unui cod pentru
reţelele de tensiune înaltă este în proces de
realizare.
Institutul de Standardizare
Au fost adoptate 86 standarde europene și
internaționale ca standarde moldovenești din
domeniul eficienței energetice.
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7

lit. g)

- dezvoltarea şi implementarea sistemului de monitorizare a sistemului
electroenergetic la nivel naţional.

Etichetarea energetică a produselor cu impact energetic

Etichetarea energetică
- armonizarea legislaţiei naţionale cu cerinţele comunitare privind etichetarea, care
1
8
alin. 1 urmează a fi aplicate aparatelor de uz casnic şi extinse asupra produselor cu impact
energetic.
- introducerea de cerinţe potrivit cărora produsele cu impact energetic produse,
montate, vîndute sau oferite pentru cumpărare în rate pe teritoriul Republicii
82 alin. 2
Moldova urmează să fie însoţite de o fişă şi o etichetă care să conţină informaţii
referitor la consumul de energie sau alte resurse esenţiale;
- elaborarea de reglementări care să specifice tipurile de produse cu impact
energetic;
- elaborarea standardelor de măsurare şi metodele ce urmează a fi utilizate la
stabilirea informaţiei privind eticheta şi fişa;
83 alin. 3
- elaborarea cerinţelor privind documentaţia tehnică;
- elaborarea design-ului şi conţinutul etichetei;
- aplicarea etichetei pe produsul cu impact energetic;
- elaborarea conţinutului, forma şi alte detalii referitor la fişă;

84

alin. 4

Institutul de Standardizare
Pe parcursul anului ISM a asigurat adoptarea a
47 de standarde din domeniul proiectării
ecologice și eficiență energetică.

Agenția pentru Protecția Consumatorilor
Agenția a organizat un eveniment de
informare și promovare în parteneriat cu
Agenția pentru Eficiență Energetică ”SUN
DĂ-I FEST”, desfășurat pe data de 25.06.2017
- introducerea sistemului de etichete şi fişe referitoare la consumul energetic;
- campanii de informare şi educaţionale privind utilizarea conştientă şi responsabilă în Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfînt.
Au fost distribuite pliante tematice
a energiei de către utilizatorii finali;
consumatorilor și agenților economici:
- „Siguranța aparatelor electrocasnice în
Republica Moldova” – 500 buc;
- „Siguranța echipamentelor de joasă tensiune
în Republica Moldova” - 500 buc;;
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5

8

alin. 5

86

alin. 6

81

alin. 7

87

alin. 8

88

alin. 8

89

alin. 9

- întocmirea de către furnizori a documentaţiei tehnice, care urmează să fie
păstrată timp de 5 ani de la fabricarea ultimului produs şi care va putea fi verificată
în cadrul efectuării de inspecţii;
- plasarea pe piaţă doar a produselor cu etichete, fişe şi însoţite de documentaţia
tehnică.
- obligarea furnizorilor de a pune documentaţia tehnică în format electronic la
dispoziţia autorităţilor de supraveghere a pieţei, la solicitarea acestora, în termen de
10 zile lucrătoare;
- obligarea furnizorilor de a pune etichete, fişe şi informaţii despre produsele cu
impact energetic, la dispoziţia distribuitorilor în mod gratuit;
- afişarea de către distribuitori a unei etichete corespunzătoare într-un loc vizibil şi
lizibil, specificat în norme, cu mesajul elaborat în limba oficială a ţării.
- în cazul în care produsele cu impact energetic sînt oferite spre vînzare, chirie sau
cumpărare în rate prin comandă poştală, prin catalog, prin Internet, prin
telemarketing sau orice alt mijloc care exclude posibilitatea de a vedea produsul
expus, utilizatorilor potenţiali finali li se comunică informaţiile specificate pe
eticheta produsului şi în fişă anterior procurării acestuia;

810

alin.
10

- angajarea inspectorilor pentru verificarea anuală a cel puţin trei produse expuse
spre vînzare pe toată ţara;

811

alin.
11

- stabilirea, de către autoritatea publică abilitată în domeniul inspecţiei energetice a
relaţiei de comunicare cu utilizatorii finali pentru depistarea produselor cu impact

- „Indicarea prin etichetare a consumului de
energie și de alte resurse al produselor cu
impact energetic” – 1000 buc.
S-au purtat discuții constructive, în vederea
informării corecte și coerente a consumatorilor
privind utilizarea conștientă și responsabilă a
energiei de către utilizatorii finali.

Agenția pentru Protecția Consumatorilor
În cadrul Agenţiei, în anul 2017 au activat 16
inspectori cu competenţe în domeniul
supravegherii produselor cu impact energetic.
Totodată Agenţia a instruit un număr mai mare
de inspectori pentru supravegherea pieţei în
domeniul respectiv – 33 persoane.
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812

813

alin.
12

alin.
13

energetic, consumul energetic al cărora nu corespunde informaţiei declarate în
etichetă şi fişă;
- stabilirea, în modul prevăzut de lege şi alte acte normative, a mecanismului de
penalizare pentru furnizorii şi distribuitorii produsele cărora nu corespund
informaţiilor din etichetă şi fişă;

- stabilirea, în modul prevăzut de lege şi alte acte normative, a sancţiunilor
eficiente, proporţionale şi cu efect de descurajare pentru utilizarea contrară
prevederilor legale a etichetei;

Agenția pentru Protecția Consumatorilor
În anul 2017 Agenţia a efectuat 19 controale
de stat
În vederea corespunderii cerinţelor prescrise
sau declarate a produselor cu impact energetic
unde prin 15 controale de stat au fost depistate
neconformităţi.
Încălcări depistate:
•
marcare necorespunzătoare, lipsa
marcării;
•
lipsa certificatului de conformitate;
•
lipsa ST pentru produse;
•
lipsa sau întocmirea incorectă a
indicatorilor de preț;.
•
neprezentarea informației în limba de
stat.
Pentru încălcările depistate agenţii economici
resposabili au fost sancţionaţi conform
prevederilor legislaţiei în vigoare.
Au fost aplicate prescripții:
de înlăturare a neconformităților – 12;
de remediere gratuită, înlocuire gratuită
a produsului necorespunzător – 5.
Amenzi aplicate 30, în sumă de 99.500 mii lei;
Amenzi aplicate 28, în sumă de 47.550 mii lei;
Produse controlate (testate fizic la locul
vînzării) : 138 produse, din care 47 produse
neconforme cu cerințele documentelor
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814

alin.
14

- crearea şi/sau acreditarea unui laborator sau semnarea unui acord cu un laborator
existent acreditat în Uniunea Europeană pentru executarea a minimum 3 verificări
anuale a produselor cu impact energetic comercializat pe teritoriul Republicii
Moldova etc.

normative ce țin de securitatea și sănătatea
consumatorilor.

Proiectarea ecologică
91

alin. 1

92

alin. 2

93

alin. 3

94

alin. 4

95

alin. 5

96

alin. 6

97

alin. 7

98

alin. 8

99

alin. 9

- stabilirea cerinţelor, în modul prevăzut de lege şi alte acte normative, faţă de
produsele cu impact energetic pentru a fi introduse pe piaţa internă şi/sau puse în
funcţiune.
- asigurarea ca produsele cu impact energetic să fie introduse pe piaţă şi/sau puse
în funcţiune numai dacă sînt conforme cu procedurile adoptate şi poartă marcajul
CE;
- verificarea conformităţii produsului şi, după caz, obligarea producătorului sau
reprezentantului său autorizat să retragă produsele neconforme de pe piaţă;
- obligarea importatorului să asigure marcajul CE aplicat pe produsul introdus pe
piaţă sau pus în funcţiune şi să dispună de declaraţie de conformitate şi
documentaţie tehnică;
- interzicerea aplicării de marcaje susceptibile care vor induce în eroare utilizatorii
prin asociere cu înţelesul sau forma marcajului CE;
- stabilirea, în modul prevăzut de lege şi alte acte normative, a procedurii de
evaluare a conformităţii care va permite producătorului să aleagă între mai multe
metode de verificare a conformităţii;
- obligarea producătorului sau reprezentantului său autorizat să păstreze
documentele relevante privind evaluarea conformităţii şi declaraţiile de conformitate
pentru o perioadă de 10 ani de la data la care a fost fabricat ultimul produs de acest
tip.
- obligarea producătorilor sau reprezentanţilor autorizaţi ai acestora care introduc
pe piaţă şi/sau pun în funcţiune componente şi subansambluri să furnizeze
informaţiile relevante privind compoziţia materialelor, precum şi consumurile de
energie, materiale şi/sau resurse ale acestor componente şi subansambluri;
- informarea şi consultarea părţilor interesate la nivel naţional asupra procesului de
elaborare şi monitorizare a standardelor în domeniul proiectării ecologice;

Institutul de Standardizare
44

alin.
- informarea consumatorilor despre profilul ecologic al produselor şi beneficiile
10
proiectării ecologice;
Sectorul gazelor naturale
- studierea potenţialului şi utilizarea la nivel local şi naţional a surselor regenerabile
10 lit. a)
de energie pentru producerea biogazului;
910

11

lit. b)

12

lit. c)

13

lit. d)

- identificarea şi reabilitarea sau înlocuirea segmentelor de reţea cu pierderi ridicate
şi în funcţie de uzură;

- stabilirea unor valori de referinţă pentru randamentul utilajului şi aparatelor de
utilizare a gazelor, admise spre utilizare pe teritoriul Republicii Moldova;
- elaborarea de către autorităţile publice locale, cu suportul operatorilor din
sectorul energiei termice, a planurilor de dezvoltare a sistemelor centralizate de
alimentare cu energie termică, pentru a raţionaliza furnizarea gazelor naturale şi
alimentarea cu energie termică;

Pe parcursul anului ISM a asigurat adoptarea a
47 de standarde din domeniul proiectării
ecologice și eficiență energetică.

S.A. ,,Moldovagaz”
În anul 2017 a fost efectuată:
- diagnosticarea gazoductelor magistrale prin
metoda aparatelor de depistare a scurgerilor de
gaze (1540,2 km);
- diagnosticarea gazoductelor magistrale prin
metoda magnetometrică fără contact (235,6
km);
- verificarea etenşeităţii gazoductelor de
distribuţie prin metoda aparatelor - 6,4 mii km
de reţele;
- reparaţia capitală a 9,2 km reţele magistrale şi
de distribuţie (8,0 km);
- înlocuirea sectoarelor defectate a reţelelor
magistrale prin metoda instalării mufelor
compozite (9 un.);
- reparaţia straturilor de protecţie izolantă a
gazoductelor magistrale 8,7 km şi la
gazoductele de distribuţie 1,877 mii m².
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- elaborarea de către autoritatea publică abilitată în domeniul inspecţiei gaze a
reglementărilor privind inspecţia periodică a echipamentelor de măsurare, a
cerinţelor faţă de parametrii tehnici şi procedura de înlocuire a acestora;
15 lit. f)
- eliminarea subvenţionărilor încrucişate, în termen de 3 ani.
Sectorul energiei termice
- actualizarea conceptului de renovare a sistemului republican de alimentare cu
16 lit. a)
energie termică în corespundere cu exigenţele Tratatului Comunităţii Energetice;
14

17

lit. e)

lit. b)

18

lit. c)

19

lit. d)

20

lit. e)

21

lit. f)

22

lit. g)

23

lit. h)

- elaborarea de către autorităţile administraţiei publice locale a planurilor proprii de
alimentare cu energie termică;

- crearea unui cadru legal şi instituţional transparent şi sigur pentru atragerea
investiţiilor în sectorul producerii şi alimentării cu energie termică;
- menţinerea tarifului pentru energia termică la nivelul de recuperare a costurilor;
- reformarea instituţională şi îmbunătăţirea randamentului electric şi termic al
CET-urilor existente;
- stabilirea, în modul prevăzut de lege şi alte acte normative, a cerinţelor de
randament pentru cazanele de apă caldă;
- stabilirea, în modul prevăzut de lege şi alte acte normative, a cerinţelor de
randament pentru cazanele sistemelor descentralizate de alimentare cu energie
termică.;
- încurajarea măsurării consumurilor de energie termică şi facturării în baza
consumurilor;

Consiliul Raional Hîncești
Anual se programează şi se efectuează
concursuri, contractarea, achiziţionarea
carburanţilor (solid, lichid, gaze naturale,
Biomasă) pentru instituţii bugetare.
Consiliul Raional Telenești
Nu se planifică sisteme centralizate de energie
termică.

S.A. ,,Termoelectrica”
Evaluarea posibilității de modernizare a
cilindrului de înaltă presiune a turbinelor ПТ80/130 cu scopul îmbunătățirii
randamentului electric.

S.A. ,,Termoelectrica”
Măsurarea consumului de energie termică a
blocurilor locative și clădirilor publice și
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administrative este efectuată în proporție de
99,9% prin instalarea echipamentului de
măsurare.

24

lit. i)

- promovarea producerii şi utilizării biocombustibililor solizi pentru încălzire în
zonele rurale;

25

lit. j)

- informarea consumatorilor finali privind structura costurilor în tariful pentru
energia termică;

26

lit. k)

261
262
263
264
265

Se promovează activ trecerea la alimentare
centralizată cu agent termic cu distribuția pe
orizontală și dotare cu PTI, cu posibilitatea
măsurării consumului separat per apartament.
Consiliul Raional Telenești
Deja în raion sunt funcționale 12 cazangerii
care pot funcționa pe bază de biocombustibil.
În raion activează 2 producători de combustibil
pe biomasă: pelete, brichete.
S.A. ,,Termoelectrica”
Informația privind structura tarifelor pentru
energia termică prezentată în cadrul ședințelor
publice de aprobare a tarifelor.
Hotărârile ANRE sunt plasate pe pagina web a
întreprinderii www.termoelectrica.md.

- promovarea cogenerării prin realizarea următoarelor măsuri:
o analiza potenţialului naţional pentru aplicarea cogenerării cu randament
ridicat, inclusiv a microcogenerării cu randament ridicat;
o crearea unui cadru pentru promovarea şi dezvoltarea cogenerării cu
randament ridicat a energiei electrice şi termice;
o stabilirea şi adoptarea în anul 2011 a valorilor de referinţă naţionale ale
randamentului pentru producerea separată a energiei electrice şi termice;
o revizuirea din patru în patru ani a valorilor de referinţă armonizate ale
randamentului pentru producerea separată a energiei electrice şi energiei
termice;
o stabilirea garanţiei de origine pentru energia electrică produsă prin
cogenerare cu randament ridicat în conformitate cu criteriile obiective,
transparente şi nediscriminatorii;
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o facilitarea accesului la reţeaua de energie electrică produsă prin cogenerare
cu randament ridicat;
o crearea sistemului de monitorizare a capacităţilor de cogenerare, a
combustibililor folosiţi pentru cogenerare, precum şi a economiilor de
267
energie primară produse prin aplicarea cogenerării în conformitate cu
metodologia elaborată în acest sens;
o elaborarea de către autoritatea de reglementare a sectorului energetic a
calculului energiei produse prin cogenerare;
o elaborarea de către autoritatea de reglementare a sectorului energetic a
268
metodologiei de determinare a randamentului procesului de cogenerare;
o elaborarea de către autoritatea de reglementare a sectorului energetic a
criteriilor de analiză a potenţialelor naţionale pentru cogenerarea cu
randament ridicat.
Sectorul industriei
- elaborarea şi propunerea acordurilor voluntare pentru realizarea economiilor de
27 lit. a)
energie în industrie;
28 lit. b)
- elaborarea unui program de eficienţă energetică pentru sectorul industrial;
29 lit. c)
- examinarea posibilităţii includerii schemelor de certificate albe;
- monitorizarea consumului energetic în sector;
- elaborarea de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică a chestionarelor de
30 lit. d)
eficienţă energetică;
- completarea chestionarelor de eficienţă energetică de către întreprinderile
energofage la finele fiecărui an;
- informarea şi instruirea sectorului industrial privind managementul energetic;
31 lit. e)
- formarea, după caz, a managerilor energetici;
Sectorul construcţiilor
Cadrul normativ cu privire la performanţa energetică a clădirilor (autoritatea publică centrală)
- Elaborarea şi propunerea de către autoritatea publică centrală responsabilă
Raionul Nisporeni
pentru gestionarea sectorului construcţiilor, spre adoptare proiectul legii cu privire
A fost elaborat un plan strategic privind
32 pct. 1)
la performanţa energetică a clădirilor;
performanța energetică a clădirilor.
- Asigurarea promovării performanţei energetice a clădirilor;
266
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Cerinţe minime de performanţă energetică (autoritatea publică centrală responsabilă pentru

gestionarea sectorului construcţiilor)
pct. 2), - elaborarea reglementărilor privind cerinţele minime de performanţă energetică a
33
alin. 1 clădirilor şi ale elementelor acestora;
34 alin. 2 - Stabilirea în modul prevăzut de lege şi alte acte normative a următoarelor cerinţe:
 crearea cadrului general pentru o metodologie de calcul a performanţei energetice
341 lit. a)
integrate a clădirilor şi a unităţilor acestora;
 aplicarea cerinţelor minime în cazul performanţei energetice a clădirilor noi şi a
342 lit. b)
noilor unităţi ale acestora;
 aplicarea cerinţelor minime în cazul performanţei energetice a:
 clădirilor existente, unităţilor şi elementelor de clădire care sînt supuse unor
lucrări importante de renovare
343 lit. c)
 elementelor anvelopei clădirii cu impact semnificativ asupra performanţei
energetice, atunci cînd sînt modernizate sau înlocuite
 sistemelor tehnice ale clădirilor, ori de cîte ori acestea sînt instalate,
înlocuite sau îmbunătăţite
- elaborarea planurilor naţionale pentru creşterea numărului de clădiri al căror
344 lit. d)
consum de energie este aproape egal cu zero;
5
34 lit. e)
- certificarea energetică a clădirilor sau a unităţilor acestora;

346 lit. f)

- inspecţia periodică a sistemelor de încălzire şi de climatizare;

347 lit. g)

- instituirea sistemului de control independent al certificatelor de performanţă
energetică şi al rapoartelor de inspecţie;

348 lit. h)

- promovarea reabilitării termice a anvelopelor clădirilor şi crearea programelor de
stat în acest scop;

Consiliul Raional Telenești
A fost instalate sisteme de încălzire cu centrală
termică pe bază de biomasă în 2 clădiri publice,
la 1 clădire au fost instalate panouri solare. În 3
instituții de învățământ au fost schimbate
ferestrele.

Consiliul Raional Taraclia
Se efectuează măsuri preventive anuale ale
sistemului de încălzire, echipamentelor de gaze
și cazanelor pe gaz și a cazanelor pe
biocombustibil înainte de începerea
perioadelor de încălzire sezonul toamnă-iarnă.
Consiliul Raional Taraclia
În 2017, au fost întreprinse măsuri de eficiență
energetică prin revizuirea acoperișurilor,
înlocuirea ferestrelor și încălzirea fațadei.
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Dispozitivul de panouri solare în trei grădinițe
pentru producerea de apă caldă.

- Examinarea şi, după caz, actualizarea periodică, la intervale care să nu depăşească
cinci ani, cerinţele minime de performanţă energetică a clădirilor, în funcţie de
349 alin. 3
progresul tehnic, dar fără a se limita la proprietăţile de izolare ale materialului de
construcţie, precum şi la evoluţiile ulterioare în domeniul standardizării.
Metodologia de calcul a performanţei energetice a clădirilor (autoritatea publică centrală
responsabilă pentru gestionarea sectorului construcţiilor)
pct. 3),
35
- elaborarea metodologiei de calcul a performanţei energetice a clădirilor;
alin. 1
36 alin. 2 - revizuirea clasificării clădirilor conform criteriilor Uniunii Europene;
Clădiri noi (autoritatea publică centrală responsabilă pentru gestionarea sectorului construcţiilor)
- impunerea pentru clădirile noi, înainte de începerea lucrărilor de construcţie,
efectuarea unui studiu de fezabilitate din punct de vedere tehnic, economic şi
pct. 4),
37
ecologic, a sistemelor alternative cu eficienţă sporită: sisteme descentralizate de
alin. 1
alimentare cu energie bazate pe energie din surse regenerabile; cogenerare; sisteme
de încălzire sau de răcire centralizate sau de bloc; pompe de căldură.
Clădiri existente (autoritatea publică centrală responsabilă pentru gestionarea sectorului
construcţiilor)
- Stabilirea, în modul prevăzut de lege şi alte acte normative, cerinţele minime de
pct. 5),
38
performanţă energetică pentru clădiri sau o parte a acestora supuse renovărilor
alin. 1
majore
Sisteme tehnice ale clădirilor (autoritatea publică centrală responsabilă pentru gestionarea
sectorului construcţiilor)
- Stabilirea, în modul prevăzut de lege şi alte acte normative, cerinţe faţă de
pct. 6),
391
performanţa energetică globală, instalarea şi dimensionarea, reglarea şi controlul
alin. 1
sistemelor tehnice instalate în clădiri.
- încurajarea introducereii sistemelor inteligente de contorizare în clădirile nou392 alin. 2
construite sau supuse renovărilor majore;

Consiliul raional Nisporeni
Sunt elaborate Programul și planul pentru EE.
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- încurajarea, după caz, instalarea sistemelor de control activ, cum ar fi sistemele de
automatizare, control şi monitorizare a consumului de energie;
Clădiri cu consum energetic aproape egal cu zero (autoritatea publică centrală responsabilă
pentru gestionarea sectorului construcţiilor)
pct. 7), - elaborarea unui program pentru majorarea treptată a numărului de clădiri cu
401
alin. 1 consumul energetic aproape de zero în sectorul public.
- elaborarea unui plan naţional pentru majorarea treptată a numărului de clădiri,
402 alin. 1
altele decît cele cu destinaţie publică, cu consumul de energie aproape egal cu zero.

Certificatul de performanţă energetică
41

pct. 8),
alin. 1

- eliberarea certificatului de performanţă energetică pentru clădirile sau unităţile de
clădiri care sunt construite, vîndute sau închiriate, precum şi clădirile cu o suprafaţă
utilă totală de peste 500 m2

Experţi independenţi autorizaţi pentru eliberarea certificatelor de performanţă energetică
42

pct. 9),
alin. 1

- Elaborarea unui regulament privind certificarea clădirilor;

Inspecţia sistemelor de încălzire (autoritatea publică centrală responsabilă pentru gestionarea

sectorului construcţiilor)
- Elaborarea unui regulament privind inspecţia periodică a:
a. cazanelor cu ardere de combustibil lichid sau solid convenţional şi cu putere
nominală utilă de 20 kW pînă la 100 kW;
b. cazanelor cu putere nominală utilă de peste 100 kW, caz în care inspecţia
pct.10)
urmează a fi făcută cel puţin o dată la fiecare 2 ani;
43 , alin.
c. cazanelor cu combustibil gazos sau a cazanelor care utilizează alţi combustibili,
1
situaţie în care inspecţia poate fi efectuată mai des;
d. instalaţiilor de încălzire cu cazane cu putere nominală utilă de peste 20 kW şi
cu vechime mai mare de 15 ani. Instalaţiile menţionate vor fi inspectate
integral, cu recomandarea de înlocuire a cazanelor, după caz, şi de modificare a
sistemului de încălzire ori de recurgere la soluţii alternative

Inspecţia sistemelor de climatizare
44

pct.11)
, alin.
1

- Elaborarea măsurilor necesare pentru stabilirea unei inspecţii periodice a părţilor
accesibile ale sistemelor de climatizare cu o putere nominală utilă mai mare de 12
kW;

Rapoarte privind inspecţia sistemelor de încălzire şi de climatizare
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pct.12)
- Întocmirea raportului privind rezultatele inspecţiei sistemelor de încălzire sau de
, alin.
climatizare;
1

Inspectori energetici
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- Elaborarea regulamentului privind inspectarea cazanelor şi a sistemelor de
climatizare;
- Autorizarea persoane fizice sau juridice în domeniul inspectării cazanelor şi a
sistemelor de climatizare, de către o comisie de certificare, în conformitate cu
pct.13)
regulamentul aprobat de către Guvern;
- Punerea la dispoziţia publicului informaţii cu privire la formarea şi autorizarea
experţilor, precum şi publicarea pe pagina web a listei, periodic actualizată, a
experţilor autorizaţi.

Sistem de control
47

- Asigurarea instituirii unui sistem de control independent pentru certificatele de
pct.14) performanţă energetică şi pentru rapoartele de inspecţie a sistemelor de încălzire şi
de climatizare.

Sancţiuni
48

pct.15)

- Introducerea sancţiunilor pentru încălcarea normelor de performanţă energetică a
produselor cu impact energetic.

Programul de reabilitare termică a clădirilor

49

- Elaborarea unui program de reabilitare a blocurilor locative multietajate, care va
pct.16) avea drept scop îmbunătăţirea performanţei energetice a blocurilor existente şi
reducerea consumului de energie termică.

S.A. ,,Termoelectrica”
- Încheierea contractelor de parteneriat
cu 17 blocuri locative privind
modernizarea sistemului interior de
distribuție a agentului termic prin
trecerea la sistemul orizontal de
distribuție.
-

Semnarea contractelor de parteneriat și
montarea punctelor termice individuale
la 9 obiecte noi.
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-

-

Informarea publicului

50

pct.17)

- Informarea proprietarilor sau locatarilor clădirilor privind:
a. certificatele de performanţă energetică şi rapoartele de inspecţie, inclusiv scopul
şi obiectivele acestora;
b. modalităţile rentabile de îmbunătăţire a performanţei energetice a clădirilor;
posibilităţile de valorificare a surselor de energie regenerabilă;
c. instrumentele financiare disponibile pentru sprijinirea îmbunătăţirii
performanţei energetice a clădirii
d. instrumentele financiare disponibile pentru sprijinirea îmbunătăţirii
performanţei energetice a clădirii

Crearea unei secții de marketing pentru
informarea si atragerea noilor
consumatori.
Racordarea la SACET în regim de
urgență la solicitarea din partea
Asociațiilor de Coproprietari în
Condominiu Nr. 55/312, Nr. 55/351,
Nr. 55/493, Nr. 55/301 a cca. 1190 de
apartamente din Complexul locativ
„Valea Trandafirilor” din mun.
Chișinău, care au rămas fără o sursă de
energie termică în preajma perioadei
reci a anului.
În cca 228 de apartamente din blocurile
locative din str. Calea Iașilor 13, str.
Calea Ieșilor 11, str. Mircea cel Bătrân
58, a fost implementat sistemul nou de
distribuție a agentului termic și
aprovizionare ACM pe orizontală, cu
dotare de PTI și contorizare
individuală.

Consiliul Raional Dubăsari
Se informează managerii obiectelor publice.
Consiliul Raional Hîncești
Se execută prin intermediul subdiviziunilor CR
Hînceşti: Secţia Construcţii, Gospodărie
Comunală şi Drumuri, Direcţia Generală
Finanţe Seviciul arhitectural.
Consiliul Raional Leova
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S.A „Apă-Canal-Service-Leova” în gestiunea
căreia se află blocurile locative a or. Leova este
informată despre instrumentele de finanțare
pentru îmbunătățirea performanțelor
energetice a clădirilor. Lipsa Asociaților de
proprietari a locuințelor privatizate face
imposibilă depunerea cererilor de finanțare a
acestor lucrări.
Sectorul transporturilor
- Elaborarea de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică, în comun cu autoritatea
51 lit. a)
publică centrală responsabilă pentru gestionarea sectorului transporturilor, a
Planului de acţiuni privind biomasa care să specifice potenţialul biocarburanţilor;
- importatorii de biocarburanţi vor prezenta certificatul privind compoziţia
52 lit. b)
combustibilului importat şi, după caz, a garanţiilor de origine;
- autoritatea publică centrală responsabilă pentru gestionarea sectorului
53 lit. c)
transporturilor va:
 stabili, în modul prevăzut de lege şi alte acte normative, reguli pentru
531 alin. 1
importul de pneuri C1, C2, C3;
 asigura importul pneurilor cu o etichetă, indicînd clasa de eficienţă
532 alin. 2
a consumului de combustibil, clasa de zgomot exterior şi valoarea măsurată
a acestuia, precum şi aderenţa pe teren umed;
 cere distribuitorilor de pneuri, afişarea etichetei într-un loc vizibil şi
533 alin. 3
prezentarea acesteia în momentul vînzării;
 furniza informaţii armonizate referitoare la parametrii pneurilor prin
534 alin. 4
intermediul etichetării, permiţînd utilizatorilor finali să facă o alegere în
cunoştinţă de cauză la achiziţionarea de pneuri;
 examina, către 1 martie 2016, necesitatea extinderii sistemului de etichetare
535 alin. 5
asupra pneurilor reşapate, necesitatea introducerii unor noi parametri ai
pneurilor, precum kilometrajul etc.
- bugetul de stat va sprijini financiar programele de dezvoltare şi cercetare în
54 lit. d)
domeniul biocombustibilului;

54

- efectuarea unei analize, referitor la posibilitatea introducerea în oraşele mari, a
unor restricţii privind circulaţia vehiculelor în anumite zile sau pe anumite străzi sau
pot fi declarate zile verzi, în care să se interzică circulaţia automobilelor;
Sectorul public (consiliile raionale şi consiliile municipale, Adunarea Populară a UTA Găgăuzia)
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lit. e)

Consiliul Raional Anenii Noi
A fost angajat prin dispoziția nr.139 din
01.12.2012 – Valentin Jizdan.
Consiliul Raional Basarabeasca
A fost angajat manager energetic conform
contractul nr. 26/44 din 27.10.2016.
Consiliul Raional Cantemir
Specialist principal Directia constructii,(prin
cumul ) Manager EE al raionului Cantemir -angajat prin dispozitia 1/01p din 15.03.2013Gandrabur Valeriu.
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alin 1,
lit. a)

- angajarea unui manager energetic sau instruirea unului din angajaţi, pentru
monitorizarea şi managementul consumurilor în teritoriu;

Consiliul Raional Căușeni
În cadrul Consiliului raional Căușeni, funcția
de manager energetic a fost introdusă în 2012,
fiind angajat Pîrău Vladimir, prin cumul
(dispoziția nr.145-C din 22.08.2012).
Consiliul Raional Criuleni
Conform Dispoziției 116-P din 20 iulie 2016
dl Grigoriev Veaceslav
Consiliul Raional Dondușeni
Conform dispoziției Consiliului raional
Dondușeni nr. 119-p din 19 iulie 2016 a fost
angajat manager energetic.
Consiliul Raional Drochia
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Nu este angajat
Consiliul Raional Dubăsari
Angajat și instruit – Lozanu Vasile-manager
energetic.
Consiliul Raional Edineț
Există
Consiliul Raional Fălești
În conformitate cu dispoziția nr.30-c din
19.03.2014 a fost desemnată persoană
responsabilă de executarea atribuțiilor
managerului energetic: Constantin Cuschevici.
Consiliul Raional Hîncești
Funcţie vacantă, angajarea programată.
Consiliul Raional Ialoveni
In curs de angajare a managerului energetic
care va elabora Programe și planuri locale.
Nu s-a reușit de a angaja un manager energetic.
Au fost făcute două încercări de a institui
funcția de manager energetic, dar moratoriul
stabilit prin HG953 /08.08.2016 și HG din
decembrie 2012 privind majorarea numărului
de personal, a dus la imposibilitatea angajării
acestui specialist.
Consiliul Raional Leova
Angajat
Consiliul Raional Nisporeni
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Sa angajat, în prezent participă la cursul
EUREM – Manager Energetic European pe
lângă Camera de Comerț și Industrie a
Republicii Moldovei în cooperare cu Agenția
de Cooperare Internațională a Germaniei.
Consiliul Raional Ocnița
A fost angajată prin dispoziția nr.145-C din
12.12.2012 – Gîrtopan Marcel.
Consiliul Raional Soroca
De la data 26.02.2018 la data de 14.10.2018
Consiliul raional Soroca vă delegă pe angajatul
său, specialist în domeniul eficienţei energetice
pentru a participa la cursul EUREM desfăşurat
de către Camera de Comerţ şi Industrial (CCI)
din RM cu suportul Proiectul MSPL/GIZ.
Consiliul Raional Sîngerei
Activează specialist pe problemele în domeniul
eficienţei energetice.
Consiliul Raional Telenești
Este angajat prin cumul un managere energetic
la CR.
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lit. b)

- elabora programele proprii de eficienţă energetică la fiecare trei ani.

Adunarea Populară a UTA Găgăuzia
În programul de personal al Administrației
Principale de Construcții și Infrastructură al
UTA Găgăuzia, a fost introdusă funcția de
inginer șef pentru eficiență energetică.
Consiliul Raional Anenii Noi
În proces de realizare
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Consiliul Raional Basarabeasca
Este elaborat programul de eficienţa energetică
pentru primăria or. Basarabeasca.
Consiliul Raional Cantemir
În proces de evaluare.
Consiliul Raional Căușeni
Programul Local de Acțiuni pentru Eficiență
Energetică a raionului Căușeni pentru anii
2018-2020, în proces de elaborare.
Primăria or. Căușeni , și-a elaborat propriul
PLAEE cu suportul USAID.
Pentru Regiunea de Dezvoltare Sud care
include și raionul Căușeni a fost elaborat
PREE de către ADR Sud.
Consiliul Raional Criuleni
În proces de elaborare.

Consiliul Raional Dondușeni
A fost elaborat programul local pentru
eficiență energetică pentru raionul Dondușeni
aprobat la ședința Consiliului raional prin
decizia nr. 10/2 din 30 mai 2016.
Consiliul Raional Drochia
Se planifică.

Consiliul Raional Dubăsari
Este elaborat prin decizia nr.04-07 din
05.08.2016.
Consiliul Raional Edineț
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Se efectuează
Consiliul Raional Fălești
Prin decizia nr.03/22 din 18.08.2016 a fost
aprobat Programul local de acțiuni pentru
eficiență energetică 2016-2018.
Consiliul Raional Hîncești
Este planificată elaborarea.
Consiliul Raional Leova
Realizat.
Consiliul Raional Ocnița
În proces de elaborare.
Consiliul Raional Orhei
În proces de elaborare
Consiliul Raional Telenești
Este în curs de elaborare programul raional
2017-2020 de EE, în curs de elaborare
Programul LEE pentru anii 2017-2020.
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lit. c)

- elabora planul de acţiuni privind eficienţa energetică pentru fiecare an cu
identificarea măsurilor prioritare, surselor de finanţare etc.;

Adunarea Populară a UTA Găgăuzia
În 2013, a fost elaborat Programul privind
eficiența energetică a UAT Găgăuzia pentru
perioada 2013-2014. În 2018, a fost elaborat
Programul de Eficiență Energetică al UTA
Găgăuzia pentru anii 2018-2020.
Consiliul Raional Anenii Noi
În proces de realizare
Consiliul Raional Basarabeasca
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În proces de elaborare.
Consiliul Raional Cantemir
În proces de evaluare.
Consiliul Raional Căușeni
Planul Local de Acțiuni pentru Eficiență
Energetică a raionului Căușeni pentru anul
2018, în proces de elaborare.
Consiliul Raional Criuleni
Se elaborează.
Consiliul Raional Dondușeni
A fost elaborat planul local de acțiuni pentru
eficiență energetică pentru raionul Dondușeni
aprobat la ședința Consiliului raional prin
decizia nr. 10/2 din 30 mai 2016.
Consiliul Raional Drochia
Se planifică.

Consiliul Raional Dubăsari
Se perfecționează.
Consiliul Raional Edineț
Se efectuează.
Consiliul Raional Fălești
1. Prin decizia nr.03/22 din 18.08.2016 a fost
aprobat Planul local de acțiuni în domeniul
eficienței energetice pentru anul 2016.
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2. Prin decizia nr.01/15 din 16.03.2017 a fost
aprobat Planul local de acțiuni în domeniul
eficienței energetice pentru anul 2017.
Consiliul Raional Hîncești
Este planificată elaborarea.
Consiliul Raional Leova
Realizat.
Consiliul Raional Ocnița
În proces de elaborare.
Consiliul Raional Orhei
În proces de elaborare.
Consiliul Raional Soroca
Consiliul raional Soroca elaborat şi aprobat
prin decizie nr 21/5 din 08.12.2017 la şedinţa
Consiliului raional Planul de acţiuni a raionului
Soroca pentru anului 2018 în domeniu EE.
Consiliul Raional Sîngerei
Plan de acţiuni pentru anul 2017.
Consiliul Raional Telenești
Pentru anul 2017 nu sa elaborat planul anual
de EE.
Adunarea Populară a UTA Găgăuzia
În anul 2018, la UTA Găgăuzia a fost elaborat
un plan de acțiune privind eficiența energetică,
care a identificat măsurile prioritare și sursele
de finanțare.
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Consiliul Raional Anenii Noi
S-a elaborat 24 01 2018
Consiliul Raional Basarabeasca
S-a elaborat 08.02.2018.
Consiliul Raional Cantemir
Acțiunea se execută în mod continuu la
solicitarea AEE.
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lit. d)

- elabora la finele fiecărui an un raport referitor la măsurile de eficienţă energetică
întreprinse, expediindu-l Agenţiei pentru Eficienţă Energetică;

Consiliul Raional Căușeni
Un raport (informație) cu privire la măsurile de
Eficiență Energetică - EE și a Surselor de
Energie Regenerabilă – SER, a proiectelor
inițiate și implementate în acest domeniu din
sectorul public, întreprinse pe parcursul anului
, se elaborează și se prezintă la finele fiecărui
an, la solicitarea Agenției pentru Eficiență
Energetică - AEE.
Consiliul Raional Criuleni
La data de 09 februarie 2018 cu nr. 63 din
09.02.2018.
Consiliul Raional Dondușeni
Raport elaborat anual.
Consiliul Raional Dubăsari
Se raportează la Consiliul Raional.
Consiliul Raional Edineț
S-a elaborat 12.02.2018.
Nr. 74/02/1-20 la scrisoarea cu nr. 25-040 din
18 ianuarie 2018.
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Consiliul Raional Fălești
S-a elaborat ianuarie 2017.
S-a elaborat ianuarie 2018.
Consiliul Raional Hîncești
Se elaborează. Prezentat la data de 12.01.2018.
Consiliul Raional Ialoveni
Sa elaborat la data de 20.01.2017, Nr. 02/1-721
Consiliul Raional Leova
Elaborat.
Consiliul Raional Ocnița
S-a elaborat 08.02.2018.
Consiliul Raional Orhei
S-a elaborat 23.01.2017.
Consiliul Raional Soroca
Construcţia şi darea în exploatare Centrala
termică cu arderea biocombustibilului solid la
IMP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari” str.
Testimiţeanu, 68.
Consiliul Raional Sîngerei
Note informative -5; pe parcursul anului 2017
prezentate la şedinţe cu primarii, instutuţii de
învăţămînt., referitor la măsurile de eficienţă
energetică întreprinse în raion.
Consiliul Raional Telenești
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S-a expediat la AEE în luna februarie 2017
informația privind măsurile de eficienţă
energetică întreprinse.
Adunarea Populară a UTA Găgăuzia
În februarie 2016, Agenției i-au fost transmise
informații privind măsurile de eficiență
energetică întreprinse în UTA Găgăuzia în
perioada 2012-2015.
În prezent, se pregătesc informații pentru
Agenția pentru Măsurile de Eficiență
Energetică, desfășurată la UTA Găgăuzia în
2017.
Consiliul Raional Anenii Noi
În prezent datele sunt interne cu perspectiva
de date deschise.
Consiliul Raional Basarabeasca
Sunt în proces de lucru.
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lit. e)

- elaborarea şi ţinerea bazei de date a surselor existente de energie din localitate, a
furnizorilor şi a consumurilor de energie în sectorul public;

Consiliul Raional Cantemir
Consiliul raional Cantemir a creat o bază
informațională de date pentru sectorul public,
fiind completată periodic în măsura datelor din
teritoriu. În prezent datele sunt interne cu
perspectiva de date deschise.
Consiliul Raional Căușeni
În scopul elaborării și ținere-i unei baze unice
de date a surselor existente de energie, a
furnizorilor, a consumurilor de energie în
sectorul public, în perioada mai – septembrie
2017 au fost colectate date privind situația
instituțiilor publice, starea tehnică a clădirilor și
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consumul de energie în acestea, în baza
chestionarelor pentru colectarea datelor în
domeniul eficienței energetice a clădirilor
publice din rn. Căușeni.
Consiliul Raional Criuleni
În proces de elaborare.
Consiliul Raional Dondușeni
Baza de date elaborată și actualizată anual.
Consiliul Raional Dubăsari
În proces de elaborare.
Consiliul Raional Edineț
Sunt în proces de lucru.
Consiliul Raional Fălești
Sunt în proces de lucru.
Consiliul Raional Ialoveni
În proces de elaborare
Consiliul Raional Hîncești
În proces de elaborare. Listele CT cu
combustibil solid (cărbune, Biomasă), gaze
naturale, baterii solare.
Consiliul Raional Leova
Se ține baza de date.

Consiliul Raional Ocnița
Sunt în proces de lucru.
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Consiliul Raional Orhei
Sunt în proces de lucru
Consiliul Raional Soroca
Dispunem de informația privind necesitate de
lemn, biocombustibil solid (peleţi, bricheți),
gaze naturale, cărbuni.
Consiliul Raional Telenești
Este o bază de date raională a tuturor surselor
de energie din localitățile raionului.
Adunarea Populară a UTA Găgăuzia
Sunt disponibile informații despre furnizorii și
consumatorii de energie.
Consiliul Raional Anenii Noi
Periodic se informează persoanelor fizice şi
juridice referitor la bunele practici, costurile şi
beneficiile echipamentelor şi utilajelor eficiente,
surselor de energie regenerabilă.
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lit. f)

Consiliul Raional Basarabeasca
Persoanele fizice și juridice se informează.

- informarea persoanelor fizice şi juridice referitor la bunele practici, costurile şi
Consiliul Raional Cantemir
beneficiile echipamentelor şi utilajelor eficiente, surselor de energie regenerabilă, etc.
Periodic se informează persoanele fizice şi
juridice referitor la bunele practici, costurile şi
beneficiile echipamentelor şi utilajelor eficiente,
surselor de energie regenerabilă.
Elaborarea unui Model-chestionar pentru
participare la diferite programe si proiecte
pentru promovarea EE și a valorificării
surselor regenerabile.
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Consiliul Raional Căușeni
Informarea, distribuirea chestionarelor,
pliantelor în cadrul seminarelor, întâlnirilor,
atelierelor de lucru cu reprezentanții APL I,
directori de instituții publice, instituții școlare
și preșcolare, persoane interesate în domeniul
eficienței energetice, persoane fizice, etc.
Consiliul Raional Criuleni
Au fost petrecute mai multe seminare cu AEE
la data de 18.01.2017 și cu ONG ”Renașterea
Rurală” la data de 29.06.2017 și 12.09.2017.
Consiliul Raional Dondușeni
Informarea permanentă și la solicitarea
beneficiarului.
Consiliul Raional Dubăsari
Se informează.

Consiliul Raional Edineț
Persoanele fizice și juridice se informează.

Consiliul Raional Fălești
Au fost informate persoanele fizice și juridice
de bunele practici, costurile și beneficiile
echipamentelor și utilajelor eficiente, surselor
de energie regenerabilă prin intermediul
ziarului Patria Mea.
Consiliul Raional Ialoveni
Persoanele fizice şi juridice se informează
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Consiliul Raional Hîncești
Persoanele fizice şi juridice se informează.
Consiliul Raional Leova
Persoanele fizice și juridice se informează
despre programele PNUD, MoREFF, AEE,
FEE și beneficiile implementării lor.
Consiliul Raional Ocnița
Persoanele fizice și juridice se informează.

Consiliul Raional Orhei
Persoanele fizice și juridice se informează.

Consiliul Raional Sîngerei
Note informative pregătite -3,-la ședințele cu
primarii, note informative prezentate
conducerii raionului.
Consiliul Raional Soroca
Persoane fizice şi juridice au fost informate la
capitul dat.
Consiliul Raional Telenești
În continuu sunt informate APL-urile despre
noutățile în domeniu EE și proiectele în
derulare.
Adunarea Populară a UTA Găgăuzia
Managerul de Eficiență Energetică în 20162017 a organizat seminare de EE la
Universitatea de Stat din Comrat, la Colegiul
Svetly, la Liceul numit după. Baranovsky cu
Kopchak.
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A vorbit la o ședință a primarilor din
localitățile din Găgăuzia, a postat materiale în
presă și a participat la emisiunile EE realizate
de GRT.
Consiliul Raional Anenii Noi
Se planifică în a 2018.
Consiliul Raional Basarabeasca
Se planifica pe anul 2018.
Consiliul Raional Cantemir
Participarea Managerului EE al raionului
Cantemir la worcshop la „Development
opportunities for innovative RES
Tehnologies in Moldova” . or.Liublin,
Polonia 18-20 noembrie 2014.
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lit. g)

- colaborarea şi efectuarea schimbului de experienţă cu omologii lor din alte state,
etc.

Consiliul Raional Criuleni
Se colaborează cu colegii din Dubăsari și
Telenești.
Consiliul Raional Edineț
Se planifica pe anul 2018.
Consiliul Raional Fălești
Se planifica pe anul 2018.
Consiliul Raional Hîncești
Realizat şi se planifică pe viitor.
Consiliul Raional Ocnița
Se planifica pe anul 2018.
Consiliul Raional Orhei
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Se planifica pe anul 2017.

(Ministerul Economiei, în comun cu Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi alte autorităţi publice
centrale de resort)

-

alin. 2

- sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în promovarea eficienţei
energetice şi a valorificării surselor regenerabile;

Adunarea Populară a UTA Găgăuzia
Deplasarea managerului energetic în 2016
Turcia, schimb de experiență.
Consiliul Raional Anenii Noi
Ministerul Economiei, în comun cu Agenţia
pentru Eficienţă Energetică şi alte autorităţi
publice centrale de resort sprijinesc APL prin
promovarea eficienţei energetice şi a
valorificării surselor regenerabile, oferind
consultare, ajutor la îndeplinirea formularelor
pentru proiecte, informarea cetăţenilor,
chestionare de monitorizare, etc.
Consiliul Raional Basarabeasca
Se ajută cu literatură. Se planifică un seminar
cu schimb de experiență în domeniu pe anul
2018.
Consiliul Raional Cantemir
200 pliante cu tematica-,,cumpărațivă cazan pe
biomasa pentru casa si 30% din cheltuieli vor fi
rambursate din fondul europene”-printre
APL1.
Consiliul Raional Căușeni
Ministerul Economiei și Infrastructurii al
Republicii Moldova, în comun cu Agenția
pentru Eficiență Energetică
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și alte autorități publice centrale de resort,
sprijină APL II, APL I prin promovarea
măsurilor de eficiență energetică și a
valorificării surselor de energie regenerabilă,
oferind consultare, ajutor, la completarea
formularelor pentru
proiecte, sensibilizarea și informarea
cetățenilor, chestionare de monitorizare, etc.
Consiliul Raional Criuleni
În comun cu AEE.
Consiliul Raional Dubăsari
Utilizarea literaturii şi organizarea seminarelor
cu schimb de experiență în domeniu – nu prea.
Consiliul Raional Edineț
Se ajută cu literatură. Se planifică un seminar
cu schimb de experiență în domeniu pe anul
2018.
Consiliul Raional Fălești
Se ajută cu literatură. Se planifică un seminar
cu schimb de experiență în domeniu pe anul
2018.
Consiliul Raional Hîncești
Utilizarea literaturii şi organizarea seminarelor
cu schimb de experiență în domeniu.
Consiliul Raional Leova
Ministerul Economiei, în comun cu Agenţia
pentru Eficienţă Energetică şi alte autorităţi
publice centrale de resort sprijină APL I și II
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în promovarea eficienţei energetice şi
valorificarea surselor regenerabile, oferind
consultare, ajutor la îndeplinirea formularelor
pentru proiecte, informarea cetățenilor,
chestionare de monitorizare, etc.
Consiliul Raional Ocnița
Se ajută cu literatură. Se planifică un seminar
cu schimb de experiență în domeniu pe anul
2018.
Consiliul Raional Orhei
Se ajută cu literatură. Se planifică un seminar
cu schimb de experiență în domeniu pe anul
2017
Consiliul Raional Anenii Noi
Ghidul este elaborat de către AEE si transmis
consiliului raional Anenii Noi în a.2012
,,Ghidul de Eficienţă Energetică şi Resursele
regenerabile”.
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alin. 2,
lit. a)

- elaborarea ghidului privind eficienţa energetică destinat autorităţilor
administraţiei publice locale cu formele-standard ale programelor şi ale planurilor de
acţiuni de eficienţă energetică;

Consiliul Raional Basarabeasca
Este distribuit ghidul (formele standard).
Consiliul Raional Cantemir
Ghidul este elaborat de către AEE si transmis
consiliului raional Cantemir în a.2012 ,,Ghidul
de Eficienţă Energetică şi Resursele
regenerabile.
Ghidul ,,Consumul de energie în gospodăriile
casnice”, ,,Eco-tehnologii inovatoare la tine în
comunitate”.
Consiliul Raional Căușeni
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,,Ghidul de Eficiență Energetică și Resursele
Regenerabile,,
este elaborat de Agenția pentru Eficiență
Energetică – AEE
și transmis CR Căușeni, în anul 2012.
Consiliul Raional Edineț
Este distribuit ghidul (formele standard)
Consiliul Raional Fălești
Este distribuit ghidul (formele standard)
Consiliul Raional Hîncești
Este distribuit ghidul (forma standard)
Consiliul Raional Leova
Ghidul este elaborat de către AEE și transmis
Consiliului raional Leova.
Consiliul Raional Ocnița
Este distribuit ghidul (formele standard).
Consiliul Raional Orhei
Este distribuit ghidul (formele standard).
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lit. b)

- instruirea managerilor energetici privind elaborarea programelor şi planurilor de
acţiuni de eficienţă energetică;

Consiliul Raional Telenești
S-a primit ghidul (formele standard) de la
AEE.
Consiliul Raional Anenii Noi
Cursuri de dezvoltare profesională:
-

Agenţia pentru Eficienţă Energetică ,,Atelierul de instruire a formatorilor în
domeniul managementului energetic
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pentru sectorul public” şed.I , perioada
de la 25.09.2012 pînă la 27.09.2012;
- Agenţia pentru Eficienţă Energetică ,,Atelierul de instruire a formatorilor în
domeniul managementului energetic
pentru sectorul public” şed.II , perioada
de la 07.11.2012 pînă la 09.11.2012;
- Fondul pentru Eficienţă Energetică ,,Prezentarea Ghidului de Informare în
Eficienţa Energetică şi Energia
Regenerabilă”, perioada 20.11.2012;
- Agenţia pentru Eficienţă Energetică ,,Atelierul de instruire a formatorilor în
domeniul managementului energetic
pentru sectorul public” şed.III ,
perioada de la 29.11.2012 pînă la
01.12.2012;
- Fondul pentru Eficienţă Energetică şi
Agenţia pentru Eficienţă Energetică ,,Prezentarea Metodologiei de calculare
a costului Auditului Energetic”,
perioada 23.01.2013;
- Ministerul Economiei, Agenţia pentru
Eficienţă Energetică, Fondul pentru
Eficienţă Energetică - ,,Depunerea
dosarului
pentru
finanţare
din
mijloacele Fondului pentru Eficienţa
Energetică”, perioada 29.01.2013;
Agenţia de Dezvoltare Regională Centru ,,Contextul planificării şi programării
regionale.Situaţia curentă în Eficienţa
Energetică în clădirile publice” perioada
februarie -decembrie2013 şi 30.04.2014,
24.06.2014, 08.12.2014
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Consiliul Raional Basarabeasca
Ședința de lucru: 30.03. 2017.

Consiliul Raional Cantemir
Cursuri de dezvoltare profesionala:
- Fondul pentru Eficienţă Energetică şi
Agenţia pentru Eficienţă Energetică ,,Prezentarea Metodologiei de calculare a
costului Auditului Energetic”, perioada
23.01.2013.
- Ministerul Economiei, Agenţia pentru
Eficienţă Energetică, Fondul pentru
Eficienţă Energetică - ,,Depunerea
dosarului pentru finanţare din mijloacele
Fondului pentru Eficienţa Energetică”,
perioada 29.01.2013;
- Agenția de Dezvoltare Sud - Instruirea
,,Eficiența
Energetică
și
energia
Regenerabilă”-.24.06.2013; 20.02 2014.
- Agenția de Dezvoltare Centru-Atelier de
lucru ,,Eficiența energetică în spitale –
schimb de experiența” or Orhei
.26.06.2014.
- USAID Proiectul de Susținere a
Autorităților Locale din Moldova
,,Eficiența
energetică
și
energia
regenerabilă ‚prin intermediul Proiectului
de susținere a Autorităților Locale din
Moldova 20-21 februarie 2014.
- Proiectul Energie și Biomasă în Moldova
Participarea în procesul de creare în raionul
Cantemir a Parteneriatelor Publice
Private (PPP). 16.12.2014 masă rotundă
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-

cu persoanele cointeresate.
Inițierea Cursului EUREM Manager
Energetic European din 15.09.2014- mai
2015, realizat de Camera de Comerţ şi
Industrie a RM.

Consiliul Raional Căușeni
Cursuri de dezvoltare profesională: Cursul
EUREM Manager Energetic European realizat
de Camera de Comerț și Industrie a R
Moldova în cooperare cu Agenția de
Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)
din RM, în perioada 22.09.2014-22.06.2015,
certificat MD-CHI-0037.
Consiliul Raional Edineț
S-a făcut seminar pe 26.10 2017.
Consiliul Raional Fălești
Ședința de lucru: 26.10. 2016.

Consiliul Raional Hîncești
Şedinţa de lucru în vara 2017 la ADR Centru.
Consiliul Raional Leova
S-a făcut instruirea managerilor energetici
privind elaborarea programelor şi planurilor de
acţiuni de eficienţă energetică.
Consiliul Raional Orhei
Ședința de lucru: 27.12. 2016

Consiliul Raional Telenești
Ședința de lucru: ianuarie 2017
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Consiliul Raional Anenii Noi
În proces de completare.
Consiliul Raional Basarabeasca
În proces de completare.
Consiliul Raional Cantemir
Programul Regional Sectorial pe domeniul
Eficiența Energetică în Clădirile Publice pînă
în anul 2020.
Baza ADR-sud ,,Modernizarea serviciilor
publice locale”.
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lit. c)

- crearea unei baze de date standard pentru monitorizarea şi eficientizarea
consumurilor de energie în teritoriu;

Consiliul Raional Căușeni
CR Căușeni va crea o bază informațională de
date în domeniul EE și SER, a proiectelor
inițiate din sectorul public.
În prezent datele sunt de utilizare cu caracter
intern.
Consiliul Raional Criuleni
La moment merg discuții cu ONG
”Renașterea Rurală” pentru testarea unei din
programe Ucrainești ”Energomanagement”
sau ”Energobalans”.
Consiliul Raional Dubăsari
În proces de lucru.
Consiliul Raional Edineț
În proces de completare 96%.
Consiliul Raional Fălești
În proces de implementare.
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Consiliul Raional Hîncești
În proces de elaborare.
Consiliul Raional Leova
S-a realizat crearea bazei de date standard
pentru monitorizarea şi eficientizarea
consumurilor de energie în teritoriu.
Consiliul Raional Ocnița
În proces de completare.
Consiliul Raional Telenești
Este creată.
Consiliul Raional Anenii Noi
Se duce un lucru de promovare a acestor
criterii de eficienţă energetice ca fiind de bază.
Consiliul Raional Basarabeasca
Se duce un lucru de promovare a acestor
criterii de eficiență energetice ca fiind de bază.
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lit. d)

- reexaminarea regulilor privind achiziţiile publice obligînd autorităţile
administraţiei publice locale să adopte decizii de achiziţii publice reieşind din
criteriile de eficienţă energetică;

Consiliul Raional Cantemir
Modernizarea sistemului de iluminat stradal
public efectuat
în două etape cu două programe diferite:
1.Program-USAID-65 lămpi .-realizat 2014;
2.Program-Delegația Europeană-75 lămpi.2107.
Consiliul Raional Dubăsari
Se execută.
Consiliul Raional Edineț
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Se duce un lucru de promovare a acestor
criterii de eficiență energetice ca fiind de bază.
Consiliul Raional Fălești
Se duce un lucru de promovare a acestor
criterii de eficiență energetice ca fiind de bază.
Consiliul Raional Hîncești
Se execută.
Consiliul Raional Ocnița
Se duce un lucru de promovare a acestor
criterii de eficiență energetice ca fiind de bază.
Consiliul Raional Orhei
Se duce un lucru de promovare a acestor
criterii de eficiență energetice ca fiind de bază.
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lit. e)

- elaborarea şi publicarea unui ghid care va fi utilizat de autorităţile administraţiei
publice locale pentru evaluare la organizarea licitaţiilor publice, la acordarea
contractelor de executare a lucrărilor publice, a contractelor de furnizare şi/sau de
prestare a serviciilor publice etc.;

Consiliul Raional Telenești
Va fi inclus ca măsură obligatorie în PLEE.
Consiliul Raional Anenii Noi
La acordarea contractelor de executare a
lucrărilor s-a ținut cont de folosirea celor mai
performante norme, materiale, proceduri etc.
care au adus la economisirea energiei termice,
electrice.
Consiliul Raional Basarabeasca
La acordarea contractelor de executare a
lucrărilor s-a ținut cont de folosirea celor mai
performante norme, materiale, proceduri etc.
care au adus la economisirea energiei termice,
electrice.
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Consiliul Raional Edineț
La acordarea contractelor de executare a
lucrărilor s-a ținut cont de folosirea celor mai
performante norme, materiale, proceduri etc.
care au adus la economisirea energiei termice,
electrice.
Consiliul Raional Fălești
La acordarea contractelor de executare a
lucrărilor s-a ținut cont de folosirea celor mai
performante norme, materiale, proceduri etc.
care au adus la economisirea energiei termice,
electrice.
Consiliul Raional Hîncești
Se va utiliza ghidul cît de des posibil.
Consiliul Raional Ocnița
La acordarea contractelor de executare a
lucrărilor s-a ținut cont de folosirea celor mai
performante norme, materiale, proceduri etc.
care au adus la economisirea energiei termice,
electrice.
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lit. f)

- introducerea şi susţinerea unor programe privind îmbunătăţirea iluminatului
stradal;

Consiliul Raional Orhei
La acordarea contractelor de executare a
lucrărilor s-a ținut cont de folosirea celor mai
performante norme, materiale, proceduri etc,
care au adus la economisirea energiei termice,
electrice.
Consiliul Raional Anenii Noi
Finanțarea proiectelor (obiectelor) în domeniul
eficienței energetice fezabile din punct de
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vedere economic privind îmbunătățirea
iluminatului stradal pentru a.2017:
Bugetul de stat – 650,0 mii lei;
Consiliul Raional Basarabeasca
Susținerea altor proiecte de iluminat stradal.
Consiliul Raional Căușeni
Finanțarea proiectelor/obiectelor în domeniul
eficienței energetice fezabile din punct de
vedere economic, privind îmbunătățirea
iluminatului stradal pentru anul 2017: 520.00
mii lei, de la Bugetul local ,CR Căușeni; 850.00
mii lei de la Bugetul de stat, Programul
activităților de reintegrare a țării 2017.
Consiliul Raional Edineț
Susținerea altor proiecte.

Consiliul Raional Fălești
Susținerea altor proiecte de iluminat stradal.
Consiliul Raional Hîncești
Se elaborează şi şe implementează proiecte
privind îmbunătățirea iluminatului stradal,
inclusiv LED.
Consiliul Raional Ocnița
Susținerea altor proiecte de iluminat stradal.
Consiliul Raional Orhei
Susținerea altor proiecte de iluminat stradal.
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Consiliul Raional Telenești
În PLEE vor fi incluse obiective cu măsuri
concrete.
Consiliul Raional Anenii Noi
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-1
(APP.1) inițiat de FEE, în perioada a.20132016 au fost implementate - 6 proiecte în
domeniul EE:
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lit. g)

- introducerea şi susţinerea unor programe privind reabilitarea clădirilor
proprietate publică şi de menire socială;

-

or. Anenii Noi - Spitalul raional Anenii
Noi- finalizat a.2014;
Grădiniţa de copii s. Speia – finalizat
a.2015;
Grădiniţa de copii s. Varniţa – finalizat
a.2015;
L/T ,,I Creangă „Hîrbovăţ finalizat 2016;
Grădiniţa de copii s. Zoloteivca, finalizat a
2016;
Grădiniţa de copii s. Hirbovat, finalizat a
2017;

În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-3
(APP.3) inițiat de FEE, au fost inițiate - 7
proiecte în domeniul EE-- L/T „A. Puşchin”
Anenii Noi, Gimnaziul Botnăreşti, Complex
cportiv s. Puhâceni, Gimnaziul Ţînţăreni,
Gimnaziul Zoloteivca, Spitalul Raional, etapa
II de Iluminare stradala s. Speia.
Consiliul Raional Basarabeasca
Susținerea proiectelor privind reabilitarea
clădirilor proprietate publică şi de menire
socială;
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Consiliul Raional Cantemir
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-1
(APP.1) iniţiat de FEE, în perioada a.20122013 au fost înaintate 2 proiecte:
- Sat. Cociulia, liceul teoretic
„V.Hanganu”. nu a fost acceptat de
FEE.
- s. Tiganca ,grad de copii –finalizat 2015.
În cadrul Apelului de Propuneri de Proiect-3
(APP.3) inițiat de FEE, în perioada a.2013 pînă
în prezent au fost inițiate 13 proiecte în domeniul EE:
Edificiul Consiliul raional Cantemir,
s.Hanasani - gr.de copii, gimnaziul
„M.Eminescu”, liceu „M.Eminescu”.
s.Baimaclia,
Gr.de copii- Cirpesti ,Gimnaziul Stoianovca,
gr.de copii-Chioselia, Liceul s.Ciobalaccia,liceul, edificiul primăriei Ciobalaccia, gimnaziul
,,L.Chirieac”- s.Antonesti , Spitalul raional-bloc
Terapie, Gotești-gr. de copii N.4, gr de copii
N.2-Cantemir.
- Gimnaziul „M.Eminescu, liceul
„M.Eminescu”. s.Baimaclia-finalizat
2016.
- Liceul s.Ciobalaccia-finalizat 2016;
- IMSP Spitalul raional-bloc Terapiefinalizat 2016.
Agenția de Dezvoltare Sud-Participarea
consiliului raional Cantemir la identificarea a 3
concepte de proiect posibile
cu următoarele tipuri de instituții:
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-

-

IMSP ,,SPITALUL RAIONAL
CANTEMIR”, Bloc Chirurgie.-buget 15,250mln.lei;
Primăria com. Sadic, gimnaziul
,,Nicolai Sulac”;
Primăria com. Baimaclia, grădinița de
copii -2014.

În cadrul Concursului propunerilor de proiecte
din Fondul National de Dezvoltare Regionale a
fost aplicat Proiectul
,,Reabilitarea termică a clădirii IMSP ,,Spitalul
raional Cantemir” (bloc chirurgical) ;Bujet12mln163 444 lei- FNDR
Contribuția Consiliul raionul Cantemir318.000 lei -2017-2018.
,,Program European de renovare Clădirilor
publice”
Termoizolarea gr. de copii №4,gimnaziul ,,M
Eminescu „or. Cantemir 2018-2019.
Consiliul Raional Dubăsari
Susținerea proiectelor privind reabilitarea
clădirilor proprietate publică şi de menire
socială;
Consiliul Raional Edineț
Susținerea acestor programe ca fiind de bază.
Consiliul Raional Fălești
Susținerea proiectelor privind reabilitarea
clădirilor proprietate publică şi de menire
socială;
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Consiliul Raional Hîncești
Susținerea proiectelor privind reabilitarea
clădirilor proprietate publică şi de menire
socială: locuințe sociale, aziluri pentru
populație vulnerabilă şi alele.
Consiliul Raional Ocnița
Susținerea proiectelor privind reabilitarea
clădirilor proprietate publică şi de menire
socială;
Consiliul Raional Orhei
Susținerea proiectelor privind reabilitarea
clădirilor proprietate publică şi de menire
socială;
Consiliul Raional Anenii Noi
Nu avem în teritoriu.
Consiliul Raional Basarabeasca
Se întreprind măsuri de susținere a construcției
de clădiri pasive sau cu un consum energetic
redus sau aproape de zero.
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lit. h)

- susţinerea construcţiei de clădiri pasive sau cu un consum energetic redus sau
aproape de zero;

Consiliul Raional Dubăsari
Se întreprind măsuri de susținere a construcției
de clădiri pasive sau cu un consum energetic
redus sau aproape de zero.
Consiliul Raional Edineț
Se întreprind măsuri de susținere a construcției
de clădiri pasive sau cu un consum energetic
redus sau aproape de zero.
Consiliul Raional Fălești
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Se întreprind măsuri de susținere a construcției
de clădiri pasive sau cu un consum energetic
redus sau aproape de zero.
Consiliul Raional Hîncești
Se întreprind măsuri de susținere a construcției
de clădiri pasive sau cu un consum energetic
redus sau aproape de zero.
Consiliul Raional Ocnița
Se întreprind măsuri de susținere a construcției
de clădiri pasive sau cu un consum energetic
redus sau aproape de zero.
Consiliul Raional Orhei
Nu avem în teritoriu.
Consiliul Raional Telenești
Se întreprind măsuri de susținere a construcției
de clădiri pasive sau cu un consum energetic
redus sau aproape de zero.
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lit. i)

- îmbunătăţirea sistemelor de tratare şi alimentare cu apă potabilă;

Consiliul Raional Anenii Noi
În perioada 2013-2016- au fost iniţiate lucrări
de construcţie a staţiei de epurare a apelor
uzate din Speia, Merenii Noi, Ţînţăreni, Retele
de aprovizionare cu apă din satele Hîrbovăţ
Bulboaca, Botnăreşti se preconizeza finisarea
proiectulelor date în a.2017 fiind finanțat de
Fondul National Ecologic
Consiliul Raional Basarabeasca
Se planifică îmbunătățirea sistemului apă
potabilă în or. Basarabeasca.
86

Consiliul Raional Drochia
Se organizează licitația publică pentru serviciile
de proiectare a sistemului de apeduct în or.
Drochia.
Consiliul Raional Dubăsari
Nu sunt.
Consiliul Raional Edineț
Se planifică schimbarea filtrelor, pompelor de
performanță și a utilajului la stația de tratare a
apei din rîul Prut din satul Badragii-Vechi.
Consiliul Raional Fălești
În anul 2017 a fost dată în exploatare stația de
tratare a apei din s. Risipeni.
Consiliul Raional Hîncești
În 2017 finisată construcția, prezentată pentru
darea în exploatare a Stației de Epurare din
s.Fundul Galbenei.
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lit. j)

- utilizarea, după caz, a surselor regenerabile de energie pentru încălzirea obiectelor
sociale etc.;

Consiliul Raional Orhei
Renovarea reţelelor de apeduct în s.
Chiperceni, Mălăieşti, Braviceni, se planifică
renovarea reţelelor de apeduct cu schimbarea
turnului de apă în s. Furceni.
Consiliul Raional Anenii Noi
În perioada a.2014-2016 au fost elaborate şi
iniţiate următoarele proiecte în cadrul
,,Utilizarea Eficientă a Combustibilului Solid
din Biomasa” cu susținerea grupului Moldojaponez 2KR pentru 1 localităţi : s.Maximovca
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Consiliul Raional Basarabeasca
Cazanelor cu biomasa la grădinița nr. 2
„Mărţişor” în sat. Abaclia.
Consiliul Raional Cantemir
În a.2012 au fost elaborate şi finalizate 3
proiecte în cadrul programului ,,Utilizarea
Eficientă a Combustibilului Solid din
Biomasa”:
s.Tiganca- gr de copii, gimnaziul-pe biomasa
(baloți de paie);
s.Antonești- gimnaziul- baloți de paie;
s.Costangalia- gimnaziul –peleți;
s. Plopi - gimnaziul-peleți-finalizat-2014;
Com. Enichioi- gr. de copii –bricheți;
s,Bobocica – gr.de copii – bricheți;
s. Tolica- gr.de copii - bricheți 2016;
Consiliul Raional Căușeni
În anul 2017 au fost elaborate, inițiate și
realizate următoarele proiecte de utilizare a
surselor regenerabile de energie în cadrul
proiectului ,,Energie și biomasă,, cu suportul
financiar al PNUD Moldova: CT pe biomasă și
colectoare solare la blocul curativ al IMSP
Spitalul raional
,,Ana și Alexandru,,din or.Căușeni,CT pe
biomasă și colectoare solare la Direcția Situații
Excepționale din or.
Căușeni, CT pe biomasă la gimnaziul din
c.Chircăieștii Noi,
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CT pe biomasă la Centrul de Dezvoltare
Socială a copiilor
,,Casa în care mă simt copil,, din s.Taraclia, CT
pe biomasă
la Centrul comunitar din s Zaim, CT pe
biomasă la primăria
și secția pompieri și salvatori din s.Copanca , rl
Căușeni.
Consiliul Raional Dubăsari
Cazan de peleţi în 2014 la: Grădinița de copii s.
Cocieri şi sediul primăriei s.Ustea raionul
Dubăsari.
Consiliul Raional Edineț
Cazan cu peleți (s. Parcova Gimnaziu anul
2014);
Gimnaziul s. Hincăuți 2014, Cazan Peleti;
Primăria Rotunda 2015) –cazan pe Peleti;
Grădinița s. Ruseni-cazan Brichete și Peleți;
Gimnaziul s. Burlănești-cazan pe Paie;
Liceul Teoretic s. Fetești – cazan pe Peleți și
cărbune;
s.Brînzeni Gimnaziul ,,Vasile Stroiescu,, -Peleți
și cărbune;
Gimnaziul s. Hlinaia –cazan pe Peleți și
Cărbune;
Liceul Teoretic s. Gordinești –cazan pe Peleți
și cărbune;
Grădinița s. Gordinești - cazan pe Peleți și
cărbune;
Gimnaziul s. Viișoara – Baloți de paie;
Gimnaziul din s. Tîrnova –cazangerie pe peleți.
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Consiliul Raional Fălești
Cazangerie baloate paie gimnaziu s.Bocani și
gimnaziu s. Pruteni- 2012; Cazangerie peleți
Liceul din s. Năvîrneț și Liceul din s.
Mărăndeni – 2012; Cazangerie brichete,
cărbuni Gimnaziul din s. Horești și grădinița
de copii din s.Mustiața – 2013; Cazangerie
biomasă grădinița de copii nr.6 din or. Fălești2016; Cazangerie biomasă la gimnaziul din
s.Făleștii Noi- 2017-2018.
Consiliul Raional Hîncești
În perioada 2012-17 au fost proiectate şi
construite: 22 CT cu combustibil din Biomasă
şi 6 CT (instalaţii) cu utilizarea energiei solare.
Consiliul Raional Ocnița
Cazan cu Peleți:
- s. Unguri Gimnaziu anul 2017;
- Gimnaziul „P.Zadnipru” s. Sauca 2011;
- Casa de cultură or. Ocnița anul 2013.
Consiliul Raional Orhei
Construcţia cazangeriei cu cazane pe peleţi–
gimnaziul din s. Mitoc, 2 cazane pe biomase la
gradiniţa de copii din s. Braviceni, Casa de
Cultură, gradiniţa de copii din s. Furceni –
cazan pe peleti și cărbune, Gradiniţa de copii,
gimnaziul din s. Bieşti, gimnaziul din s.
Chiperceni, gradiniţa de copii din s. Vîşcauţi cazane pe biomase , Gimnaziul din s.
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Camencea, s. Furceni – construcţia cazangeriei
cu cazane pe lemne şi carbuni.
Consiliul Raional Telenești
În raion sectorul public, sunt 12 cazangerii care
funcționează pe bază de biocombustibil.
Capitolul VII. Măsuri sectoriale şi intersectoriale pentru promovarea eficienţei energetice
Secţiunea 1.Cadrul legal pentru promovarea eficienţei energetice
- Elaborarea Planului Naţional de Acţiuni pentru Eficienţa Energetică la fiecare 3
73 alin. 2
ani, de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică;
- Agenţia pentru Eficienţă Energetică va stabili indicatorii de eficienţă energetică şi
74 alin. 4
reperele sau/şi va alinia indicatorii existenţi la cei stabiliţi în Uniunea Europeană;
- Revizuirea Standardelor naţionale prin prisma celor aplicabile în Uniunea
75 alin. 6
Europeană.
Secţiunea 2. Crearea capacităţilor instituţionale
Consiliul Raional Basarabeasca
A fost angajat manager energetic conform
contractul nr. 26/44 din 27.10.2016.
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pct. a)
alin. 1

- Angajarea de către autorităţile administraţiei publice locale în corespundere cu
legislaţia în vigoare, a managerilor energetici din rîndul persoanelor cu studii
superioare în domeniul energetic, care să fie responsabili de planificarea şi
monitorizarea îndeplinirii măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi
valorificare a surselor regenerabile de energie în teritoriu;

Consiliul Raional Cantemir
Specialist principal Directia constructii,(prin
cumul ) Manager EE al raionului Cantemir -angajat prin dispozitia 1/01p din 15.03.2013Gandrabur Valeriu.
Consiliul Raional Căușeni
În cadrul Consiliului raional Căușeni, funcția
de manager energetic a fost introdusă în 2012,
fiind angajat Pîrău Vladimir, prin cumul
(dispoziția nr.145-C din 22.08.2012).
Consiliul Raional Criuleni
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Conform Dispoziției 116-P din 20 iulie 2016
dl Grigoriev Veaceslav
Consiliul Raional Dondușeni
Conform dispoziției Consiliului raional
Dondușeni nr. 119-p din 19 iulie 2016 a fost
angajat manager energetic.
Consiliul Raional Drochia
Nu este angajat
Consiliul Raional Dubăsari
Angajat și instruit – Lozanu Vasile-manager
energetic.
Consiliul Raional Edineț
Există
Consiliul Raional Fălești
În conformitate cu dispoziția nr.30-c din
19.03.2014 a fost desemnată persoană
responsabilă de executarea atribuțiilor
managerului energetic: Constantin Cuschevici.
Consiliul Raional Ialoveni
Nu s-a reușit de a angaja un manager energetic.
Au fost făcute încercări de a institui funcția de
manager energetic, dar moratoriul stabilit prin
HG953 /08.08.2016 și HG din decembrie
2012 privind majorarea numărului de personal,
a dus la inposibilitatea angajării acestui
specialist.
Consiliul Raional Hîncești
92

Funcţie vacantă, angajarea programată.
Consiliul Raional Leova
Angajat
Consiliul Raional Ocnița
A fost angajată prin dispoziția nr.145-C din
12.12.2012 – Gîrtopan Marcel.
Consiliul Raional Sîngerei
Activează specialist pe problemele în domeniul
eficienţei energetice.
Consiliul Raional Telenești
Este angajat prin cumul un managere energetic
la CR.
Consiliul Raional Basarabeasca
Este elaborat programul de eficienţa energetică
pentru primăria or. Basarabeasca.
Consiliul Raional Cantemir
În proces de evaluare.
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alin. 2

- Elaborarea Programelor locale de îmbunătăţire a eficienţei energetice la fiecare
trei ani şi planurilor anuale de acţiuni privind implementarea măsurilor de eficienţă
energetică, de către Managerii energetici, cu suportul Agenţiei pentru Eficienţă
Energetică;

Consiliul Raional Căușeni
Programul Local de Acțiuni pentru Eficiență
Energetică a raionului Căușeni pentru anii
2018-2020, în proces de elaborare.
Primăria or. Căușeni , și-a elaborat propriul
PLAEE cu suportul USAID.
Pentru Regiunea de Dezvoltare Sud care
include și raionul Căușeni a fost elaborat
PREE de către ADR Sud.
Consiliul Raional Criuleni
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În proces de elaborare.
Consiliul Raional Dondușeni
A fost elaborat programul local pentru
eficiență energetică pentru raionul Dondușeni
aprobat la ședința Consiliului raional prin
decizia nr. 10/2 din 30 mai 2016.
Consiliul Raional Drochia
Se planifică.

Consiliul Raional Dubăsari
Este elaborat prin decizia nr.04-07 din
05.08.2016.
Consiliul Raional Edineț
Se efectuează
Consiliul Raional Fălești
Prin decizia nr.03/22 din 18.08.2016 a fost
aprobat Programul local de acțiuni pentru
eficiență energetică 2016-2018.
Consiliul Raional Hîncești
Este planificată elaborarea.
Consiliul Raional Leova
Realizat.
Consiliul Raional Ocnița
În proces de elaborare.
Consiliul Raional Telenești
94

Este în curs de elaborare programul raional
2017-2020 de EE, în curs de elaborare
Programul LEE pentru anii 2017-2020.
Consiliul Raional Dondușeni
În proces de evaluare.
Consiliul Raional Dubăsari
Se efectuează.
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80

81

82

alin. 3

- Efectuarea de către Managerii energetici a cel puţin o dată pe an analiza
consumului de energie în teritoriu în vederea determinării eventualelor intervenţii
pentru eficientizarea consumurilor de energie respective, în conformitate cu
formularele standard elaborate de către autoritatea publică abilitată;

- Elaborarea de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică a Ghidului privind
eficienţa energetică destinat sectorului public;
alin. 4
- Organizarea cursurilor şi instruirilor pentru managerii energetici de către Agenţia
pentru Eficienţă Energetică.
- Oferirea de către autoritatea publică abilitată a consultaţiilor şi instruirilor
managerilor energetici, angajaţi în alte sectoare decît cel public, în cazul
alin. 5
întreprinderilor şi societăţilor comerciale ce vor adopta decizii de angajare a
managerilor energetici;
- Asigurarea de către Ministerul Economiei, în comun cu Agenţia pentru Eficienţă
Energetică, a creării unui sistem de audit energetic, de înaltă calitate, conceput
pct. b),
pentru identificarea măsurilor potenţiale de îmbunătăţire a eficienţei energetice,
alin. 1
desfăşurat în mod independent, pentru toţi consumatorii finali, inclusiv
consumatorii casnici şi comerciali mici şi consumatorii industriali mari şi mici;
- Agenţia pentru Eficienţă Energetică va crea şi ţine registrul auditurilor şi a
alin. 4
auditorilor energetici autorizaţi.

Consiliul Raional Leova
Se efectuează.
Consiliul Raional Sîngerei
S-au verificat pe parcursul anului 2017
instituțiile de învățământ privind consumul de
energie. Au fost acțiuni eficientizarea
consumului de energie:2 cazane schimbate, 2
sisteme de încălzire modificate, reconstruite,
clădiri publice termoizolate-5.
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- Publicarea listei auditorilor energetici autorizaţi pe pagina Internet a Agenţiei
pentru Eficienţă Energetică;
- Stabilirea de către Ministerul Economiei a cazurilor în care auditul energetic este
84 alin. 6
obligatoriu, precum şi sursele de finanţare ale acestora;
- Inspectarea cazanelor şi a sistemelor de climatizare de către inspectori calificaţi,
pct. c), persoane fizice sau juridice autorizate.
85
alin. 1 - Actualizarea şi publicarea periodică a listei inspectorilor energetici pe pagina
Internet a autorităţii publice responsabile pentru inspectarea instalaţiilor energetice;
- Realizarea, de către experţi independenţi autorizaţi de comisia de certificare, a
Certificării clădirilor şi elaborării recomandărilor, în conformitate cu prevederile
pct. d),
86
unui regulament privind certificarea clădirilor, aprobat de către Guvern;
alin. 1
- Publicarea pe pagina Internet a autorităţii publice abilitate a listei experţilor
independenţi autorizaţi de comisia de certificare;
- Autorizarea de către Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare a
pct. e), instalatorilor de cazane şi sobe mici pe bază de biomasă şi de sisteme fotovoltaice
87
alin. 1 solare şi termice solare, în baza unui regulament privind certificarea instalatorilor de
cazane aprobat de Guvern;
Secţiunea 3. Societăţi de servicii energetice (ESCO)
- Crearea de către Ministerul Economiei a condiţiilor pentru dezvoltarea
88 alin. 1
societăţilor de servicii energetice prin stabilirea unor stimulente economice;
Secţiunea 4. Parteneriat public-privat
- Crearea de către Ministerul Economiei a condiţiilor necesare pentru desfăşurarea
parteneriatului public-privat;
89 alin. 1 - Sporirea gradului de informare a populaţiei la nivel local cu privire la opţiunile şi
specificul mecanismelor parteneriatului public-privat;
- Instituirea unui cadru legislativ adecvat.
Secţiunea 5. Acorduri voluntare
- Elaborarea şi propunerea de către Ministerul Economiei, în comun cu Agenţia
90 alin. 1
pentru Eficienţă Energetică a acordurilor voluntare pentru industriile energofage.
Secţiunea 6. Certificate albe şi alte instrumente de piaţă
83

alin. 5
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- Efectuarea unei analize, după caz, de către Ministerul Economiei, în comun cu
Agenţia pentru Eficienţă Energetică, a posibilității introducerii schemei de certificate
albe în scopul încurajării economiilor de energie;
- Examinarea de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică, a rentabilității
92 alin. 2 impunerii societăţilor de distribuţie obligaţia de a realiza în fiecare an un volum fix
de economii energetice.
Secţiunea 7. Fondul pentru Eficienţă Energetică
- Crearea de către Ministerul Economiei, prin hotărîre de Guvern, Fondul pentru
93 alin. 1
Eficienţă Energetică prevăzut în Legea energiei regenerabile.
- Ministerul Economiei:
a) elaborarea Regulamentului şi Manualului Operaţional al fondului;
b) identificarea donatorilor pentru suplinirea fondului cu mijloace financiare;
c) instruirea capacităţilor pentru piaţa internă care să servească scopurilor
94 alin. 3
fondului;
d) colaborarea cu fondul în vederea verificării calităţii şi monitorizării instalărilor
de echipamente şi utilaje;
e) informarea publicului larg despre posibilităţile de finanţare oferite de fond.
- Fondul pentru Eficiență Energetică va:
a. promova proiecte investiţionale în domeniul eficienţei energetice şi valorificării
surselor regenerabile de energie;
b. acorda asistenţă tehnică pentru elaborarea de proiecte în domeniul eficienţei
energetice şi valorificării surselor regenerabile de energie;
95 alin. 4
c. acorda asistenţă financiară proiectelor;
d. contribui financiar direct;
e. acţiona în calitate de agent sau mediator pentru celelalte surse de finanţare;
f. asigura garanţii depline sau parţiale în cazul finanţării de către bănci;
g. acorda asistenţă în identificarea combinaţiei optimale de finanţare a
proiectelor.
Secţiunea 8. Contorizarea şi prezentarea informaţiei privind consumul de energie
- Asigurarea de către Furnizorii de energie, în măsura în care este posibil din punct
pct. 1), de vedere tehnic, rezonabil din punct de vedere financiar şi proporţional în raport
96
alin. 1 cu economiile de energie potenţiale, dotarea cu contoare individuale, care reflectă
consumul real şi timpul efectiv de utilizare a consumatorilor finali de energie
91

alin. 1

S.A. ,,Moldovagaz”
Tuturor consumatorilor din sistemul SA
”Moldovagaz” gazele naturale sunt facturate în
baza evidenței cu echipamente de măsurare,
97

electrică, gaze naturale, servicii de încălzire şi/sau răcire şi apă caldă menajeră
centralizată.
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pct. 2), - Emiterea facturilor, de către Operatorii reţelelor de distribuţie şi furnizori, în
alin. 1 baza consumului real de energie, prezentate în mod clar şi uşor de înţeles.
- Punerea, de către Operatorii reţelelor de distribuţie şi furnizori, la dispoziţia
consumătorilor finali, într-o formă clară şi uşor de înţeles, următoarele informaţii:
a. preţurile reale curente şi consumul real de energie;
b. comparaţiile între consumul curent de energie al consumatorului final şi
consumul pentru aceeaşi perioadă a anului anterior, preferabil sub formă
grafică;
alin. 2
c. ori de cîte ori este posibil şi util, comparaţiile cu un utilizator mediu de energie
normalizat sau etalonat, din aceeaşi categorie de consum;
d. informaţiile de contact ale organizaţiilor consumatorilor şi agenţiilor relevante,
inclusiv adresele de site-uri web, unde se pot obţine informaţii privind
măsurile de îmbunătăţire a consumului de energie profiluri comparative ale
utilizatorilor finali şi specificaţii tehnice obiective pentru echipamentele de
utilizare a energiei.
- Specificarea, de către Furnizorii de energie electrică, în factura emisă spre plată
sau într-o anexă la aceasta următoarele:
a. informaţii cu privire la ponderea fiecărei surse de energie în structura generală
alin. 3
a combustibilului pentru anul precedent;
b. surse de referinţă care să conţină informaţii privind impactul activităţii asupra
mediului.
- Întocmirea de către Autoritatea publică centrală responsabilă pentru gestionarea
alin. 4
sectorului energetic, unei liste standard a surselor de combustibil, în ordine

dintre care 659061 de consumatori la data de
01.01.2018 sunt asigurați cu contoare
individuale, iar 25097 de consumatori din zona
de deservire SRL ”Chișinău-gaz” sunt facturați
în baza contoarelor colective pe scară sau casă.
De menționat, că conform Legii cu privire la
gaze naturale nr.108 din 27.05.2016 (art. 69)
responsabili de evidență gazelor naturale și
deservirea echipamentelor de măsurare sunt
operatorii de sistem.
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descrescătoare, care va fi inclusă de furnizori în factură sau în materiale
promoţionale.
- Întocmirea de către Furnizori şi punerea la dispoziţia autorităţii publice centrale
10
alin. 5 responsabile pentru gestionarea sectorului energetic un portofoliu al structurii
0
combustibilului în corespundere cu lista standard naţională.
- Autoritatea publică centrală responsabilă pentru gestionarea sectorului energetic
urmează să:
a. Facă recomandări furnizorilor şi operatorilor reţelelor de distribuţie cu privire
10
la conţinutul informaţiei în cauză;
alin. 6
1
b. Facă verificarea anuală a corectitudinei informaţiei prezentate pentru a evita
dublarea acesteia;
c. publice informaţii prezentate de furnizori pe pagina Internet pentru a fi
accesibilă tuturor consumatorilor.
Secţiunea 9. Tarife şi facturare
- Asigurarea eliminării, de către Autoritatea publică responsabilă pentru stabilirea
10 pct. 1), tarifelor la energie, a stimulentelor în ceea ce priveşte tarifele de transport şi
2
alin. 1 distribuţie care conduc la creşterea nejustificată a volumului energiei distribuite sau
transportate.
- Elaborarea şi introducerea de către Autoritatea publică responsabilă pentru
10
stabilirea tarifelor la energie, a tarifului binom care permite ajustarea sarcinii, în
alin. 2
3
funcţie de necesităţi şi permite furnizorului să-şi acopere costurile, indiferent de
consum.
- Înlocuirea, reglementării curente bazată pe costul serviciului, în scopul
10
promovării eficienţei la nivelul de furnizare, cu una bazată pe promovare, care va
alin. 3
4
oferi stimulente operatorilor pentru reducerea costurilor de producere şi sporirea
eficienţei energetice.
- Examinarea de către Autoritatea publică responsabilă pentru stabilirea tarifelor la
energie, a posibilității introducerii preţului-plafon, inclusiv următoarele măsuri pe tip
de energie:
10
a. energia electrică:
alin. 4
5
 stimulente (preţ plafon/reglementarea venitului) pentru energia electrică;
 factorul X întru promovarea eficienţei energetice şi reducerii costurilor;
b. gaze naturale:

S.A. ,,Moldovagaz”
Tariful la gazele naturale furnizate este stabilit
de Agenţia pentru Reglementare în Energetică.
Tariful binom nu este implementat.
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 tarif binom;
 preţ plafon/reglementarea venitului pentru energia electrică;
 factorul X pentru promovarea eficienţei energetice şi reducerii costurilor;
c. energia termică:
 stabilirea metodologiei de calcul a preţurilor la energia termică şi facturare
pentru producătorii şi distribuitorii de energie termică nelicenţiaţi, cu
obligativitatea facturării în bază de consum pentru toate sistemele
centralizate de alimentare cu căldură;
 introducerea tarifului binom similar celui aplicat pentru energia electrică,
care să includă o componentă pentru energie (lei/Gcal) şi alta pentru
sarcina maximală comandată şi măsurată (lei/Gcal, oră);
 aplicarea factorului X pentru furnizorii de căldură doar în cazul în care
aceştea au obţinut recuperarea financiară.
- Examinarea, de către Autoritatea publică responsabilă pentru stabilirea tarifelor la
10 pct. 2),
energie, şi recomandarea furnizorilor posibilitatea introducerii metodelor de
6
alin. 1
facturare, cum ar fi plata în avans cu rabat, plăţi lunare în rate egale etc.
Capitolul VIII. Acces la informație și sensibilizarea publicului
- Asigurarea informării,de către Ministerul Economiei, în mod transparent şi pe
10
scară largă, a tuturor părţilor interesate privind cadrul instituţional, legal şi financiar
alin. 1
7
existent sau planificat pentru atingerea obiectivelor şi ţintelor naţionale de
economisire a energiei.
- Prezentarea de către Autorităţile de resort, a informaţiilor suficiente cu privire la
măsurile de îmbunătăţire a eficienţei energetice, consumul comparativ de energie pe
10
alin. 2 grupuri de consumatori finali, tehnologiile noi şi caracteristicile tehnice ale acestora
8
în vederea ajutării consumătorilor finali să adopte, în cunoştinţă de cauză, decizii
care influenţează consumul individual de energie.
10
Implementarea de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică a Strategiei naţionale
alin. 3
9
de comunicare în domeniul eficienţei energetice.
- Crearea de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi administrarea paginei
consumatorului.
11
alin. 4 - Publicarea de către AEE a informaţiei privind:
0
a) preţurile pentru energie şi consumurile pe sectoare;
b) analiza comparativă, în formă de grafice, a consumului de energie de către
100

consumatorii finali pentru anul curent şi cel precedent;
c) consumurile ponderate de energie pe grupuri de consumători;
d) ghidurile consumatorilor, cu indicarea datelor de contact, inclusiv a paginilor
electronice ale organizaţiilor pentru protecţia consumatorilor, ale agenţiilor învestite
cu funcţii în domeniile energeticii sau ale altor autorităţi similare care pot prezenta
informaţii cu privire la măsurile de îmbunătăţire a eficienţei energetice.
- Publicarea de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică a studiilor de caz privind
bunele practici naţionale şi internaţionale în domeniul eficienţei energetice;
11
alin. 5 - Colaborarea şi efectuarea schimbului de informaţii în domeniul eficienţei
1
energetice şi a surselor de energie regenerabilă, a Agenţia pentru Eficienţă
Energetică cu autorităţile competente ale altor state.
Capitolul X. Proceduri de monitorizare, evaluare şi raportare
- Întocmirea de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică a rapoartelor de progres
în baza sintezelor planurilor de acţiuni;
11
alin. 2 - Crearea unei baze informaţionale în domeniul eficienţei energetice care va
2
conţine informaţii despre implementarea acţiunilor incluse în planurile de acţiuni
elaborate de toţi actorii responsabili.
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Anexa 2. Realizarea Planului Naţional de Acţiuni în domeniul Eficienţei Energetice pentru anii 2016-2018

Măsuri ce urmează a fi întreprinse pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice conform PNAEE 2016-2018 (Hotărârea Guvernului nr. 1471 din
30.12.2016)
Autoritatea
Nr.
/ instituția
ms Articol
Măsura
Descrierea măsurilor întreprinse
de
.
implement
are
Titlul III, Cap. III. 3.3
Măsuri la nivel de utilizare finală şi economii de energie finală
Secţiunea 1. Măsuri în sectorul construcţiilor
1

pct. 1

11

Acțiunea
1)

12

Acțiunea
2)

13

Acțiunea
3)

14

Acțiunea
4)

Elaborarea cadrului legal cu privire la performanţa energetică a clădirilor.
- elaborarea şi implementarea programelor şi a planurilor de acţiuni naţionale
privind îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor;
- stabilirea şi implementarea stimulentelor financiare pentru realizarea
măsurilor de îmbunătăţire a performanţei energetice a clădirilor existente, a
unităţilor şi elementelor acestora;
- stabilirea şi implementarea stimulentelor financiare pentru promovarea
construcţiei clădirilor noi al căror consum de energie este aproape egal cu zero
şi promovarea transformării clădirilor existente în clădiri al căror consum de
energie este aproape egal cu zero;
- Autoritatea publică în domeniul eficienţei energetice, de comun acord cu
organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul
construcţiilor, asigură furnizarea periodică, cu titlu gratuit, a informaţiilor
destinate proprietarilor sau locatarilor clădirilor şi ai unităţilor acestora,
evaluatorilor energetici, inspectorilor sistemelor de încălzire şi inspectorilor
sistemelor de climatizare, specialiştilor în domeniul construcţiilor şi altor
persoane;

MDRC
Consiliul Raional Nisporeni
A fost elaborat Programul Local în
domeniul EE pe anii 2018-2020 și
Planul de Acțiuni 2018

Consiliul Raional Nisporeni
Se furnizează periodic informațiile
privind domeniul Eficienței Energetice
către instituțiile publice și primăriile
din raion.
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15
16
17
18
19
110

Acțiunea
5)
Acțiunea
6)
Acțiunea
7)
Acțiunea
8)
Acțiunea
9)
Acțiunea
10)

111

Acțiunea
11)

112

Acțiunea
12)

113

Acțiunea
13)

1

Acțiunea
14)

14

115
116

Acțiunea
15)
Acțiunea
16)

- Întocmirea schemelor financiare (pe baza Studiului despre cele mai bune
practici ale UE privind stimulentele financiare din PEC – experienţa UE şi
propuneri pentru utilizarea în RM a practicilor de stimulente financiare);
- Planul naţional de îmbunătăţire a performanţei energetice a clădirilor
publice existente;
- Planul naţional de îmbunătăţire a performanţei energetice a clădirilor
rezidenţiale existente;
- Redactarea unui plan naţional de creştere a numărului de clădiri al căror
consum energetic este aproape egal cu zero;
- elaborarea Conceptului sistemului național de reglementare tehnică a
construcțiilor în conformitate cu cele mai bune practici internaționale;
- Transpunerea în dreptul naţional a actelor europene în domeniul
construcţiilor şi ale domeniilor conexe;
- Întocmirea unui program multianual de elaborare/ revizuire a
reglementărilor tehnice în construcţii şi de armonizare a acestora cu
standardele europene;
- Foile de parcurs pentru adoptarea și implementarea standardelor europene
în domenii specifice (Eurocoduri – standarde europene pentru proiectarea
structurilor; performanța energetică a clădirilor; securitate și sănătate pe
șantiere etc.);
- Colaborarea cu Institutul Naţional de Standardizare în scopul adoptării
standardelor europene în domeniul construcţiilor în calitate de standarde
moldovene;
- Promovarea cerinţelor minime referitoare la performanţa energetică a
clădirilor şi elaborarea unui program naţional pentru reabilitarea termică a
blocurilor locative;
- Metodologia de calcul a PEC pe baza evaluării depline a performanţei
energetice (trimestrul IV 2016, cf. Foaia de parcurs);
- Stabilirea cerinţelor minime pentru toate categoriile de clădiri şi pentru
toate serviciile din construcţii pe baza rezultatelor obţinute din calcularea

Institutul de Standardizare
În anul 2017, 80% din standardele
europene din domeniul construcțiilor,
au fost adoptate de către ISM ca
standarde moldovenești.
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2

pct. 2

21

Acțiunea
1)

22

Acțiunea
2)

nivelului optim în termeni de costuri a performanţei energetice (trimestrul III
2017, cf. Foaia de parcurs).
Promovarea clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero;
- stabilirea şi implementarea stimulentelor financiare pentru promovarea
construcţiei clădirilor noi al căror consum de energie este aproape egal cu zero
şi promovarea transformării clădirilor existente în clădiri al căror consum de
energie este aproape egal cu zero;
- Redactarea unui plan naţional de creştere a numărului de clădiri al căror
consum energetic este aproape egal cu zero.

3

pct. 3

Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice în blocurile rezidențiale

MDRC

MDRC,
FEE

Secţiunea 2. Măsuri în sectorul public

4

pct. 4

Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul construcţiilor publice.

Fondul pentru Eficienta Energetica
Acțiune neinițiată de FEE
Fondul pentru Eficienta Energetica
Finanțare sub formă de grant și
monitorizare a proiectelor depuse în
cadrul Apelurilor de Propuneri de
Proiect nr. 1 și 3 (sector public):
a. 2017 – 13 proiecte
implementate
2018 – 172 proiecte în implementare

APL

Agenția de Dezvoltare Regională
Nord
1. Proiect inițiat în 2017 „Creșterea
indicilor de eficiență energetică a
Instituției Medico-Sanitare Publice
„Centrul de Sănătate Edineț”.
2. Proiect inițiat în 2017 „Renovarea
centrului de sănătate Drochia
„Anatolie Manziuc” prin
eficientizarea energetica” (r-ul
Drochia).
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3. Proiect inițiat în 2017 „Asigurarea
eficienței energetice a clădirii școliiinternat Sportive din s.
Grimăncăuți, r-l Briceni”.
Banca Europeană pentru
Reconstrucție si Dezvoltare in RM
(Berd)
Banca a semnat în decembrie 2016 un
împrumut acordat orașului Chișinău
pentru finanțarea investițiilor în
eficiența energetică în clădirile publice.
Suma împrumutului este de 10
milioane EUR, pe deplin angajată
(disponibilă pentru a fi plătită).
Se preconizează că proiectul va
acoperi, în cele din urmă, aproximativ
119 de clădiri, ceea ce va conduce la
reducerea consumului de energie de
aproximativ 37.000 MWh pe an și la
economii de CO2 de aproximativ
9.500 de tone pe an.
Consiliul Raional Anenii Noi
Sau înlocuit uşi, ferestre, termoizolarea
pereților la 6 obiecte Instituții publice.
Consiliul Raional Basarabeasca
În s. Sadaclia la L. T. “Mihai
Eminescu” au fost schimbate
geamurile.
În s. Bașcalia la L. T. “Marcu Tarlev”
au fost schimbate geamurile.
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În s. Carabetovca la Grădiniţa
“Fulguşor” au fost schimbate
geamurile și montată termoizolare pe
pereții exteriori.
Consiliul Raional Briceni
Au fost schimbate geamuri (termopan),
termoizolați pereți la Instituțiile
publice.
Consiliul Raional Cantemir
Sau înlocuit uși, ferestre, termoizolarea
pereților la Instituții publice:
- Gimnaziul s. Ciobalaccia;
- Gimnaziul s. Baimaclia;
- IMSP Spital raional, bloc terapie
- IMSP Spital raional, bloc
chirurgie
Consiliul Raional Căușeni
Propuneri pentru restricționarea
lămpilor incandescente în sectorul
construcțiilor publice și în sistemul
public de iluminare stradală, au fost
elaborate pentru instituțiile de
învățământ (preșcolare, școlare).

Consiliul Raional Criuleni
Termoizolarea clădirilor CMF Criuleni,
LT Cruglic, LT Cimișeni, LT Mașcăuți,
Gimnaziul Corjova, LT Măgdăcești, LT
Mălăiești ȘP Dubăsarii Vechi, LT
Criuleni și alt.
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Consiliul Raional Dondușeni
Implementarea proiectelor de eficiență
energetică a clădirilor publice din
raionul Dondușeni a cel puțin trei
instituții termoizolate.
Consiliul Raional Drochia
Proiectul IMSP Centrului de Sanatate
Drochia „Anatolie Manziuc din or.
Drochia”, a fost depus la ADR Nord
pentru finanţare, şi respectiv a fost
inclus în DUP şi aprobat spre finanţare
din Fondul Naţional de Dezvoltare
Regională. La moment, se află în etapa
de implementare a proiectului. Agentul
economic întreprinde lucrările conform
caietului de sarcini.
Consiliul Raional Dubăsari
Sa realizat lucrări de termoizolarea a
pereţilor şi schimbarea tămplariei la
Liceul teoretic s. Molovata Nouă,
Cocieri, Coşniţa, Doroţcaia, gimnaziul
Ustea (schimbarea tîmplăriei). La
moment au dirulat etapa II a finalizării
proiectului termoizolerea şi schimbarea
tîmplăriei la liceul Molovata, tot odată
au demarat lucrarile de termoizolare a
pereţilor la liceul teoretic s. Holercani şi
gimnaziul Oxentea.au fost realizate
proiectele pentru reabilitarea termică a
edificiilor OMF Oxentea şi Doroţcaia.
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Consiliul Raional Edineț
Sau înlocuit uși, ferestre ,termoizolarea
pereților la 28 Instituții publice or.
Edineț Gradinița nr.1. ,Sediul
Primariei,Liceul Pan Halipa, Gimnaziul
Dmitrii-Cantemir.
Gimnaziele din :s. Zabriceni,s. Trinca,
s. Parcova,s. Cepeleuti, s. Corpaci,s.
Cuconeștii-Noi, s. Hlinaia, Badraji-Noi,
s.Gașpar, s.Șofrincani, s.Corpaci,s.
Ruseni,s. Alexeevca
Gradinițele de copii din satele:
Cuconeștii-noi,Viișoara. Tirnova,
Hancauti, Ruseni, Cupcini, Alexeevca,
Gordinesti
Casa de cultură din satele:,Burlanesti,
Badragii-Vechi.
Consiliul Raional Fălești
Termoizolarea păreților gimnaziul Ion
Creangă din or. Fălești.
Consiliul Raional Ialoveni
Gr.1 „Andrieș” Ialoveni, Grădinița 1 și
2, Rezeni, Liceul Țîpala, Spital,
Ialoveni - termoizolarea fațadei,
schimbarea tîmplăr.
Consiliul Raional Hîncești
Sau executat lucrari de termoizolare a
pereţilor la 8 obiecte, GM:
Bobeica,Bălceana,Căţeleni,Călmăţui,
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Mingir, Nemţeni, gr.nr.3
Hînceşti,primăr. Ivanovca.
Sau efectuat lucrări de schimare a
ferestrelor la 6 obiecte, GM”A.Donici”,”S,Andreev”,”M.Viteazul ,
Caracui, gr.nr.3 şi nr.4 Hînceşti.
Au fost renovate , reparate acoperişuri
la 7 obiecte:” GM Călmăţui,
Mingir,Păşcani, grăd. Călmăţui,Dancu,
Case de cultură: Cioara,Pogăneşti.
Consiliul Raional Leova
Pe parcursul anului 2017 în cadrul
raionului Leova au fost efectuate
lucrări ca:
- Izolarea termică a pereților exterior
și schimbarea ferestrelor la Liceul
,,Grigore Vieru” din s.Borogani
care a costat 3139007 mii lei. Suma
fiind investită în totalitate de
Fondul pentru Eficiența
Energetică.
- Izolarea termică a pereților
exteriori, schimbarea ferestrelor și
acoperișul la Gimnaziul din s.
Covurlui care a costat 1166546 mii
lei. Suma fiind investită în totalitate
de la Fondul pentru Eficiența
Energetice.
- Reparație capitală schimbarea
ferestrelor, ușilor, sala festivă la
Gimnaziul din s.Sarata Nouă care a
costat 104500 mii lei. Banii fiind
din Bugetul local al administrației
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-

-

-

-

-

publice locale de nivelul II și Buget
local.
Schimbarea traseului termic,
sistema de încălzire la Gimnaziul
din s. Cazangic care a costat
323748.94 mii lei. Banii fiind de la
Bugetul local al administrației
publice locale de nivelul II.
Izolarea termică a pereților
exteriori, la grădinița nr. 1
”Albinuța,, din or. Leova care a
costat 994143 mii lei. Banii fiind
din FISM , Bugetul local al
administrației publice locale de
nivelul I și contribuția populației.
Reparație capitală a sălii sportive la
Liceul ,,Mihai Eminescu” or.
Leova care a costat 580000 mii lei.
Banii fiind din Buget local și
Bugetul local al administrației
publice locale de nivelul II.
Izolarea termică a pereților
schimbarea ferestrelor ușilor la
Gimnaziul din s. Filipeni care a
costat 1333794,70 mii lei. Banii
fiind de la Guvrnul Japoniei și
bugetul local.
Izolarea termică a pereților la
Gimnaziul din s. Tigheci care a
costat 288305,34 mii lei . Banii
fiind din Bugetul local și Bugetul
local al administrației publice locale
de nivelul II.
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- Izolarea termică a pereților la
Gimnaziul din s. Cupcui care a
costat 230000 mii lei. Banii fiind
din Bugetul local și Bugetul local
al administrației publice locale de
nivelul II.
- Reparație capitală la Liceul ,,
Lucian Blaga” din or. Iargara carea
costat 19603300 mii lei . Banii
fiind din Banca Națională.
- Scimbarea ferestrelor la Gimnaziul
din s.Hanasenii Noi care a costat
65000 mii lei. Banii fiind din
bugetul local.
- Reparație capitală la Gimnaziul din
s. Sărățica Nouă care acostat
165889,98 mii lei . Banii fiind de la
Bugetul local al administrației
publice locale de nivelul II.
Consiliul Raional Ocnița
Sau înlocuit uși, ferestre, termoizolarea
pereților la 4 Instituții publice:
- LT. M. Sadoveanu,
- Gimnaziul s. Bîrnova,
- Gimnaziul P. Zadnipru, s. Sauca
- Construcția cazangerie pe
biocombustibil Gimnaziu s. Unguri
In proces de realizare:
Termoizolarea pereților Sediul
primariei s. Sauca.
Consiliul Raional Orhei
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Sau înlocuit uși, ferestre, termoizolarea
pereților la 10 Instituții publice:
Termoizolarea pereţilor: gradiniţa de
copii din s. Jora de Jos, Casa de Cultură
din s. Chiperceni, gimnaziul din s.
Bieşti, gradiniţa de copii din s. Selişte.
Inlocuirea usilor, ferestrelor: gimnaziul
s. Dîşcova, gimnaziul s. Cişmea, Casa
de Cultură s. Chiperceni, Susleni,
gimnaziul Furceni, gimnaziul Ivancea
Consiliul Raional Nisporeni
Sau efectuat lucrări de îmbunătățire a
eficienței energetice la 11 clădiri
publice din raion.
Consiliul Raional Sîngerei
- S-a reparat acoperişul Liceul
Teoretic Pepeni;BL
- Reparaţia gazangeriei jimnaziul
Cozeşti;BL
- Termoizolarea pereţilor la clădirea
grădiniţei, Ciuciuieni;FISM
- schimbarea cazanului la gimnaziul
din s. Ciuciuieni;, BL
- Lucrări de termoizolare a pereţilor,
schimbarea geamurilor grădiniţa
din s. Rădoaia;FEE
- Termoizolarea clădirii la Gimnaziul
din s. Heciul Nou.;FEE
- Reparaţia capitală a acoperişului ,
Liceul Teoretic Mihai Eminescu,
or.Sîngerei, -BL;
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- Reparaţia capitală a gazangeriei şi
sistemului de încălzire la grădiniţa
din s. Prepeliţa;
- Reparaţia acoperişului la grădiniţa
com. Cotiujenii Mici.FISM;
- Construcţia cazangeriei, sistem de
încălzire, Gimnaziul din
s.Petrovca.;grant, BL
- Reparaţia cazangeriei şi a reţelei
termice , gimnaziul Bălăşăşti;
- Reparaţia capitală a acoperişului , a
clădirei LT ,, Olimp „, or.
Săngerei . FISM.
- Termoizolarea pereţilor , gimnaziul
Bilicenii Vechi, BL
Consiliul Raional Taraclia
Încălzirea și finisarea fațadei,
înlocuirea ferestrelor și ușilor.

Consiliul Raional Telenești
A fost instalate sisteme de încălzire cu
centrală termică pe bază de biomasă
în 2 clădiri publice, la 1 clădire au fost
instalate panouri solare. În 3 instituții
de învățământ au fost schimbate
ferestrele.
Adunarea Populară a UTA
Găgăuzia
Pentru perioada 2011-2017 a fost
realizată reabilitarea clădirilor publice
ale UAT Găgăuzia:
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- izolarea termică a pereților - 37 de
clădiri;
- înlocuirea ferestrelor și ușilor - 46 de
clădiri;
- înlocuirea acoperișurilor - 31 de
clădiri;
- reconstrucția cazanelor - 72, inclusiv
cazane, care lucrează pe
biocombustibil - 11;
- instalarea panourilor solare -6
Consiliul Raional Edineț
S-au înlocuit lămpile cu incandescență
cu ECONOM (43 buc.*65W) și LED
52 buc. or. Edineț.

5

pct. 5

Eficientizarea energetică a iluminatului public stradal.

APL

Consiliul Raional Fălești
Sau reparat capital rețele de iluminat
stradal:
s.Glingeni – 1,6 km
s. Sarata Veche – 1 km
s. Scumpia – 3 km
Consiliul Raional Hîncești
Sau efectuat lucrări de renovare a
sistemelor de iluminat stradal în 6
localităţi: Hînceşti, Bozieni, Buţeni,
Negrea, Pereni, GM Mireşti.
Consiliul Raional Ocnița
Iluminare stradală cu LED com.
Lipnic 165 mii lei;
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Iluminare stradală cu LED s.
Mereșeuca 200 mii lei.
In proces de realizare.
Il. stradal or. Ocnita 80000 Euro
Consiliul Raional Nisporeni
Sa eficientizat și sa extins iluminatul
stradal în or. Nisporeni în s. Soltănești.
Consiliul Raional Telenești
A fost extins iluminatul stradal în 2
primării și instalat sistemul de iluminat
în 2 primării.
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Acțiunea
1)

- elaborarea propunerilor în scopul restricţionării folosirii becurilor cu
incandescenţă în sectorul public;

Adunarea Populară a UTA
Găgăuzia
Pentru perioada 2011-2017, iluminatul
stradal parțial reconstruit în 15 așezări
ale UTA Găgăuzia.
În scopul dezvoltării și modernizării
iluminatului stradal în sate, în 2017 a
fost elaborat Programul "Satul Gagauz
iluminat" pentru anul 2018-2027.
Consiliul Raional Anenii Noi
În 5 instituții Publice (Calfa, Telita,
Serpeni, Varnita, Anenii Noi, Gura
Bîcului) - înlocuite 480 becuri.
Consiliul Raional Briceni
În 5 instituții publice: Briceni, Larga,
Drepcăuți, Colicăuți, Corjeuți.
Consiliul Raional Cantemir
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În perioada 2017 au fost înlocuite
corpuri de iluminare existente cu cele
eficiente în următoarele localități:
- s.Antonesti - 32 buc, tipECONOM;
- s.Ciobalaccia – 26 buc, tip
LED, tip-ECONOM-41,
- s.Haragis – 30 buc, tip LED,tipECONOM 65 buc.,
- s.Sadic tip LED-24.buc, tip
ECONOM 43 buc,
- s. Tartaul 32-buc.tip LED, 21
buc tip ECONOM,
- or.Cantemir-89 tip LED,
Gotesti-58 tip LED, 37 tip
ECONOM,
- com.Tiganca -76 ECONOM,
48 tip LED,
- com.Samalia 43 buc
ECONOM, 28 buc tip LED,
- com.Antonesti 53 buc
ECONOM, 21buc tip LED,
- com.Stoianovca 34 buc
ECONOM, 21 buc tip LED,
- Cirpesti 31 buc tip ECONOM,
41 buc tip LED,
- com.Larguta 33 buc ECONOM
, 21 buc tip LED.
Consiliul Raional Căușeni
Propuneri pentru restricționarea
lămpilor incandescente în sistemul
public de iluminare stradală, au fost
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elaborate pentru localitățile din raion,
în care au fost implementate proiecte
de reparație, reconstrucție, restabilire,
reabilitare, modernizare și extindere a
sistemelor de iluminare stradală –
c.Baimaclia, s.Chircăiești,
s.Grigorievca, s.Ciuflești, s.Hagimus,
s.Leuntea, s.Plop Știubei, s.Tănătari,
s.Ursoaia.
Consiliul Raional Criuleni
Iluminatul stradal din or. Criuleni

Consiliul Raional Dondușeni
Recomandarea tuturor managerilor
instituțiilor publice spre schimbarea
becurilor cu incandescență cu becuri
econome din punct de vedere
economic.
Consiliul Raional Edineț
În 10 instituții Publice (Cupcini,
Bratușeni, Edineț, Trinca,
Gordinești, Cuconeștii-Noi,
Lopatnic, Ruseni, Tirnova, Parcova)
– 226 buc.
Consiliul Raional Hîncești
s-a realizat parţial în cadrul elaborării
proiectelor de renovare a reţelelor de
iluminat stradal.
Consiliul Raional Leova
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La ședințele cu primarii și directorii
instituțiilor preșcolare și
preuniversitare se discută despre
restricționarea folosirii becurilor cu
incandescență.
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Acțiunea
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- reflectarea acestei măsuri în PLEE-uri şi PLAEE-uri;

- efectuarea auditului energetic al sistemelor existente de iluminare;

Consiliul Raional Orhei
În 4 instituții Publice: gimnaziul Jora
de Sus 413 buc. 18W, 37buc – 25W,
10buc – LED; gimnaziul Trebujeni –
260buc – econ.25W, 2buc LED;
gimnaziul Lucăşeuca – 251 buc.
Econom, 10 buc. LED; gimnaziul
Gr. Vieru – 317 buc. Econ., 11 buc.
LED.
Consiliul Raional Căușeni
În conformitate cu p.5.2. a
programelor locale de îmbunătățire a
eficienței energetice-PLEE și planurile
locale de acțiuni în domeniul eficienței
energetice-PLAEE, care se află în
proces de elaborare, vor fi stipulate
măsuri de eficientizare energetică a
sistemului public de iluminare stradală.
Consiliul Raional Dondușeni
Modificarea și actualizarea în PLEE și
PLAEE cu introducerea activității de
restrecționare a folosirii becurilor cu
incandescență.
Consiliul Raional Cantemir
Audit Energetic program- USAIDrealizat.
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Audit energetic program Delegatia Europeana-in proces.
Consiliul Raional Dondușeni
Pentru toate proiectele noi de iluminat
stradal efectuarea auditului energetic
(trei proiecte de iluminat stradal noi).
Consiliul Raional Dubăsari
Sa realizat Proiectul tehnic construcţia
traseului in localităţile Cocieri-Rogi si
Ustia.
Consiliul Raional Edineț
Audit energetic nu sa făcut.
Iluminare stradală există în
următoarele sate:
-Trinca,Corpaci,Gordineștii-Noi,
Hlinaia, Tîrnova, Brînzeni, Zabriceni,
Bleșteni, Cuconeștii-Noi, BadragiiNoi, Parcova, Edineț, Cupcini,
Bratușeni. Lopatnic, Viișoara
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- înlocuirea corpurilor de iluminat existente
performante/eficiente, în special cu cele de tip LED;

cu

altele

mai

Consiliul Raional Hîncești
S-a realizat parțial în cadrul elaborării
proiectelor de renovare a rețelelor de
iluminat stradal.
Fondul pentru Eficienta Energetica
Finanțare sub formă de grant și
monitorizare a proiectelor depuse în
cadrul Apelurilor de Propuneri de
Proiect nr. 5 (sector public):
2016-2018 – 21 proiecte în curs de
implementare
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Banca Europeană pentru
Reconstrucție si Dezvoltare in RM
(Berd)
Parte a proiectului de reabilitare a
străzii Chișinău, banca a acordat tranșă
de 1,4 milioane EUR pentru a finanța
renovarea iluminatului stradal pe 6
străzi la Chișinău prin înlocuirea
lămpilor existente cu mercur de înaltă
presiune cu tehnologie modernă de
consum energetic utilizând lămpi LED
cu optimizarea luminii de zi, care, din
cauza creșterii eficienței energetice și a
costurilor reduse de întreținere, este de
așteptat să producă economii bugetare
substanțiale pentru oraș. În anul 2017,
lucrările de iluminat au fost finalizate
pentru 3 străzi principale: Ștefan cel
Mare, Vasile Alecsandri și Bulevardul
Negruzzi.
Consiliul Raional Anenii Noi
Înlocuirea lămpilor cu incandescență
cu ECONOM - 5 localități ( LED 163 buc).
Consiliul Raional Briceni
Înlocuire lămpi cu incadescență cu
Econom și LED, or. Briceni.
Consiliul Raional Cantemir
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Înlocuirea tip- ECONOM cu tipLED 195 buc.(20W-85 buc, 63 buc50W5 ,47 buc- 82w)
Consiliul Raional Căușeni
În anul 2017, în raionul Căușeni au
fost implementate proiecte ce
presupun înlocuirea corpurilor de
iluminat existente, cu altele mai
performante/eficiente, în special cu
cele de tip LED, și anume:
1.Reconstrucția și modernizarea
sistemului de iluminat în c.Baimaclia300.0mii lei;
2.Restabilirea
iluminatului stradal în s.Chircăiești200.0 mii lei;
3.Restabilirea sistemului de iluminare
publică RT-243 din s.Grigorievca-50.0
mii lei;
4.Reparația capitală a rețelelor electrice
la grădinița de copii din s.Ciuflești250.0 mii lei;
5.Extinderea sistemului de iluminare
stradală în s.Hagimus-200.0 mii lei;
6.Reabilitarea sistemului de iluminare
stradală în s. Leuntea, com.Grădinița100.0 mii lei;
7.Restabilirea sistemului de iluminare
stradală în s. Plop Știubei-100.0 mii lei;
8.Extinderea sistemului de iluminare
stradală în s. Tănătari-150.0 mii lei;
9.Reparația sistemului de iluminare
stradală în s. Ursoaia-100.0 mii lei;
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10.Reparația sistemului de iluminare
stradală RT-183, s. Ursoaia-170.0 mii
lei.
Consiliul Raional Criuleni
Iluminatul stradal din or.Criuleni
Consiliul Raional Dondușeni
Renovarea sistemelor de iluminat
existente cu folosirea corpurilor de
iluminat LED(8 sisteme de iluminat
renovat).
Consiliul Raional Dubăsari
În localitatea Ustea a fost construit
sistemul de iluminare stradală 30 km sa
instalat corpuri de iluminat tip
econom-375 buc. în a.2014 prin
intermediul PNUD . In localitatea
Oxentea corp de iluminat LED -25
buc a fost construită reţiaua electrică2,4 km la drumul l-123.
Consiliul Raional Edineț
Edineț, Cupcini, Bratușenii-Noi
Consiliul Raional Fălești
Înlocuirea corpurilor de iluminat
existent:
s. Glingeni – 63 corpuri LED
s. Sarata Veche – 42 corpuri LED
s. Scumpia – 54 corpuri LED.
Consiliul Raional Ialoveni
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or. Ialoveni – iluminat stradal.
Consiliul Raional Hîncești
Înlocuirea lămpilor cu incadescenţă cu
LSP 4x10 – 355 buc si LSP 2x36 – 550
buc mun..Hînceşti, Bozieni, Buţeni,
Negrea, Pereni, şi altele în cadrul
renovării iluminatului stradal.
Consiliul Raional Orhei
Înlocuirea lămpile cu incandescență cu
ECONOM
(2666 buc.*65W) și LED 1720 buc.
or. Orhei
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- monitorizarea consumului de energie după finalizarea proiectelor de
iluminat stradal.

Consiliul Raional Taraclia
Modernizarea iluminatului stradal în
sat. Albotul de Jos.
Consiliul Raional Căușeni
Permanent are loc monitorizarea
consumului de energie electrică de
către personalul APL I (primăriilor),
în localitățile raionului Căușeni, unde
au fost implementate proiecte de
iluminat stradal (reparație, extindere,
reconstrucție, modernizare, reabilitare,
restabilire,etc.).
Consiliul Raional Dondușeni
Formarea softului de monitorizare a
consumului de energie pentru APL și
monitorizarea consumului de energie
de către managerul energetic.
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Consiliul Raional Dubăsari
Se monitorizează de către Primarii în
satele Ustea şi Oxentea ,Consiliul
Raional.

6

pct. 6

Eficientizarea energetică a serviciilor municipale/regionale de alimentare cu
apă şi evacuare a apelor uzate.

Consiliul Raional Hîncești
Se monitorizează de către Primarii în
localitățile or.Hînceşti, s.SărataGalbenă, s.Cotul Morii şi altele după
realizarea proiectelor de renovare a
reţelelor de iluminat stradal
Consiliul Raional Hîncești
Se realizează în cadrul construcţiei şi
reconstrucţiei a sistemelor de
aprovizionare cu apă potabilă şi
canalizare în localităţile: Hînceşti,
Bobeica, Bozieni, Buţeni, Findul
Galbenei, Fîrlădeni, Logăeşti,
Mereşeni, Caracui, Sărată Galbenă,
SA „Apa- Stolniceni, Cărpineni, Lăpuşna, Mingir,
Canal
Negrea, Bălceana, Sofia, Leuşeni
Chișinău” și Proiect pentru 10 sate din lunca rîului
alte servicii Prut.
municipale/
regionale
Adunarea Populară a UTA
Găgăuzia
În perioada 2012-2017, reconstrucția
rețelelor de alimentare cu apă în
Ceadir-Lung și în satele: Kazakliya,
Baurchi, Tomai, Beshgiaz; în cartierul
Comrat: Kotovskoye, R. Kiselia și
satul Karbolia din județul Vulcănești.
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Acțiunea
1)

- Instalarea echipamentului eficient din punct de vedere energetic: pompe
eficiente, motoare eficiente şi comenzi cu frecvenţă variabilă (motoarele
pentru pompe şi ventilatoare generează 80-90% din costurile pentru energie
la instalaţiile de alimentare cu apă şi epurare a apelor uzate);

Banca
Europeană
pentru
Reconstrucție si Dezvoltare in RM
(Berd)
La 19 decembrie 2013, BERD a
încheiat un acord de împrumut cu S.A.
Apa Canal Chișinău cu privire la
implementarea
Programului
de
dezvoltare
a
apei
Chișinău.
Implementarea sa a fost avansată în
cursul anului 2017. Programul prevedea
un pachet de finanțare de 59,0 milioane
EUR, din care un împrumut al BERD
de până la 24,0 milioane EUR,
cofinanțat de Banca Europeană de
Investiții (24,0 milioane EUR) și
Facilitatea de investiții pentru
vecinătate ( 11,0 milioane EUR).
Veniturile din împrumuturi și grantul
vor finanța extinderea, reabilitarea și
modernizarea infrastructurii de apă și
de canalizare. Investițiile vor permite
companiei S.A. Apa Canal Chișinău să
crească eficiența operațională cu
economii de energie și să se
conformeze directivelor UE privind
apa și apele reziduale din zona de
servicii din Chișinău.
Printre alte componente, Programul de
Dezvoltare a Apelor Chișinău prevede
investiții pentru Reconstrucția stațiilor
de pompare care au ca scop reducerea
semnificativă a consumului de energie
în stațiile de pompare a apelor curente
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și de canalizare. Ca urmare a
investițiilor planificate, compania nu
numai că va reduce consumul de
energie și costurile, ci va spori și
fiabilitatea aprovizionării cu apă în oraș.
Acest lucru se va realiza prin utilizarea
unui nou tip de echipament de
pompare, care va fi susținut de
convertoarele de frecvență care să
permită evitarea ciocnirii cu apă și a
țevilor de explozie în rețea.
Implementarea acestei componente a
început în 2017. Antreprenorul a
furnizat deja primul set de pompe și
supape de canalizare la Canalul Apa
Canal Chișinău. Se așteaptă ca toate
lucrările de alimentare și de instalare să
fie finalizate în octombrie 2018.
Consiliul Raional Căușeni
ÎM ,,Apă Canal,, Căușeni a efectuat
măsuri de eficientizare energetică în
perioada anilor 2013/2014, parțial
fiind instalate pompe și motoare
eficiente la instalațiile de alimentare cu
apă și epurare a apelor uzate.

Consiliul Raional Dondușeni
Achiziționarea echipamentului eficient
din punct de vedere energetic pentru
stația de epurare a apelor uzate din or.
Dondușeni. Instalarea pompelor
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eficiente pentru stația de pompare de
niv.II a apei potabile pentru or.
Dondușeni.
Consiliul Raional Hîncești
Alimentare cu apa a localităţilor din
lunca rîului Prut
(Studiu de fezabilitate), or.Hînceşti,
s.Bobeica şi altele enumerate în p.6
+utilaj performant în blocuri
alimenare a grădiniţelor, LT, GM.
Consiliul Raional Leova
La implementarea proiectului finanțat
de BERD și BEI s-a instalat la stațiile
de pompare și curățire a apei de băut
pompe eneroeficiente. Ca rezultat s-a
micșorat consumul de energie electrică
cu 15%.
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Acțiunea
2)

- Adoptarea unor procese îmbunătăţite;

Consiliul Raional Taraclia
Înlocuirea și instalarea pompelor
pentru pomparea apei în sistemul de
alimentare cu apă din sat.
Novoselovka, Corten, Ciumai
Consiliul Raional Dondușeni
Executarea renovării sistemului de
apeduct și canalizare din localități
numai în baza studiului de fezabilitate.
Consiliul Raional Hîncești
Realizat în SA „Amen-Ver” Hînceşti
Consiliul Raional Leova
127
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Acțiunea
3)

- Strategii de gestionare a sarcinii electrice;

64

Acțiunea
4)

- Îmbunătăţirea gestionării funcţionării şi monitorizarea consumului
(SCADA).

Stațiile de curățire a apei de băut și
tratare a apelor uzate s-au întrodus
procese tehnologice îmbunătățite.
Consiliul Raional Dondușeni
Reducerea consumului de energie în
clădirile publice cu 10%.
Banca
Europeană
pentru
Reconstrucție si Dezvoltare in RM
(Berd)
O altă componentă a Programului de
dezvoltare a apelor de la Chișinău este
furnizarea și instalarea SCADA, care
este menită să sporească semnificativ
monitorizarea
și
funcționarea
sistemului de alimentare cu apă și
canalizare. Noul sistem de monitorizare
a fluxurilor de apă permite companiei
să optimizeze regimurile de pompare,
ceea ce duce la reducerea costurilor de
energie. Contractul de furnizare a fost
semnat în iunie 2017, iar implementarea
componentei SCADA se așteaptă să fie
finalizată până în decembrie 2018.
Consiliul Raional Criuleni
Merg tratative pentru procurarea
programelor cum
sunt:”Energomanagement”,
”Energobalans” și alt.

Consiliul Raional Dondușeni
Aplicarea softului de monitorizare a
consumului de energie pe întreg
raionul Dondușeni.
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Consiliul Raional Leova
Consumul de energie electrică se
monitorizează zilnic cu implicarea
factorului uman.
Secţiunea 3. Măsuri în sectorul industrie şi IMM

7

pct. 7

Modernizarea şi renovarea sectorului industrial.

71

Acțiunea
1)

8

pct. 8

81

Acțiunea
1)

82

Acțiunea
2)

- Finanţarea proiectelor de eficienţa energetică şi de energie regenerabilă
folosind împrumuturi şi granturi din partea BERD.
Introducerea managementului energetic şi a celor mai bune practici în
industrie.
- Instruirea experţilor naţionali şi asistenţă în implementarea eficientizării
resurselor şi producerii mai pure (RECP);
- Asistenţă tehnică întreprinderilor şi altor organizaţii în vederea identificării
şi implementării opţiunilor RECP pe baza evaluării în detaliu şi sprijinului
acordat pentru autoevaluare;

BERD

Banca
Europeană
pentru
Reconstrucție si Dezvoltare in RM
(Berd)
Programul MOSEFF lansat de BERD
în 2009 este utilizat pentru a finanța
investițiile în eficiența energetică și în
energia regenerabilă ale companiilor
private în sectoarele industrial,
comercial și agricol prin intermediul
băncilor
partenere
BERD.
Împrumuturile sunt însoțite de granturi
de până la 20% plătibile companiilor
pentru proiecte implementate cu succes
Programul în sumă totală (MOSEFF I
și II) de 42 mln EUR a finanțat peste
170.

ME,
UNIDO
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Acțiunea - Sprijin pentru implementarea RECP de promovare a politicilor la nivel
guvernamental.
3)
1. SECŢIUNEA 4. MĂSURI ÎN SECTORUL ENERGETIC
83

9

91

92

pct. 9

Acțiunea
1)

Acțiunea
2)

Elaborarea, aprobarea și implementarea propriilor programe de eficienţă
energetică de către operatorii de transport/distribuţie a energiei electrice.

- Operatorii reţelelor de distribuţie, în cooperare cu Ministerul Economiei şi
AEE, vor elabora programe proprii de eficienţă energetică care să permită
reducerea pierderilor în reţelele de distribuţie a energiei electrice (destul de
frecvent aceste măsuri pot fi identificate în programele investiţionale ale
operatorilor);
- Ministerul Economiei va elabora un program de dezvoltare pentru sistemul
de transport al energiei electrice;

Operatorii
rețelelor
electrice: de
distribuție/
transport

I.S. ”Moldelectrica”
- Elaborarea,
aprobarea
şi
implementarea propriilor programe de
eficienţă energetică de către ÎS
„Moldelectrica” este în proces continuu
de realizare.
- Date statistice despre pierderile
anuale în sistemul de transport al
energiei electrice:
- 2009 – 122,6 mln.kWh (2,90%)
- 2010 – 136,9 mln.kWh (3,19%)
- 2011 – 131,1 mln.kWh (2,89%)
- 2012 – 132,5 mln.kWh (2,84%)
- 2013 – 120,6 mln.kWh (2,90%)
- 2014 – 112,5 mln.kWh (2,73%)
- 2015 – 110,1 mln.kWh (2,66%)
- 2016 – 110,06 mln.kWh (2,69%)
- 2017 – 111,3 mln.kWh (2,68%)
I.S. ”Moldelectrica”
Se execută
I.S. ”Moldelectrica”
Conform prevederilor Legii Energiei
Electrice a Republicii Moldova,
Operatorul sistemului de transport Î.S.
„Moldelectrica” a elaborat un plan de
dezvoltare a reţelelor electrice de
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93

Acțiunea
3)

94

Acțiunea
4)

10

pct. 10

transport pentru 10 ani și care s-a
prezentat la ANRE spre aprobare.
Planul de dezvoltare a fost aprobat de
ANRE la data de 27.12.2017.

- Programele proprii de eficienţă energetică aprobate de operatori vor fi
prezentate AEE. Operatorii vor completa şi prezenta AEE, din 3 în 3 ani,
formulare tipizate cu date despre consumul de energie. Aceste
formulare/modele vor fi elaborate de AEE în conformitate cu Articolul 23(1)
din Legea cu privire la eficienţa energetică (nr. 142 din 02 iulie 2010) şi
distribuite operatorilor din timp;
- Programele vor cuprinde măsuri de eficienţă energetică ce urmează a fi
realizate, costul estimat şi sursa de finanţare, termenul-limită şi economiile
preconizate pe durata programelor.

Îmbunătăţiri cost-eficace ale eficienţei energetice în infrastructura reţelei de
gaze naturale cu economiile asociate.

I.S. ”Moldelectrica”
Se execută

I.S. ”Moldelectrica”
Se execută

Operatorii
rețelei de
gaze
naturale:
distribuție/
transport/
depozitare

S.A. ,,Moldovagaz”
În anul 2017 au fost implementate un
şir de măsuri în sistemul SA
„Moldovagaz” (dotarea
întreprinderilor afiliate SA
„Moldovagaz” cu echipament pentru
verificarea rețelelor modern şi de o
precizie înaltă, efectuarea lucrărilor de
evaluare a etanșeității rețelelor,
depistarea furturilor de gaze, instalarea
sistemelor de automatizare a
proceselor de control al parametrilor
legați de livrare sigură şi neîntreruptă a
gazelor naturale consumatorilor,
înlocuirea contoarelor învechite moral
şi fizic în sectorul casnic,
implementarea citirii datelor
echipamentelor de măsurare cu
ajutorul terminalelor), care au permis
micșorarea pierderilor de gaze în anul
131

11

pct. 11

Îmbunătăţirea contorizării şi facturării consumului de gaze naturale prin
implementarea tehnologiilor de ultimă oră.

ME,
furnizorii,
Operatorii
rețelelor de
transport și
distribuție

2017 cu 2,6% comparativ cu anul
2016.
S.A. ,,Moldovagaz”
În anul 2017 a fost monitorizată
implementarea proiectului pilot în or.
Chișinău din anul 2016 care ține de
exploatarea în sectorul casnic a 28 de
contoare cu ultrasunet, dotate cu GSM
modem pentru transmiterea datelor la
distanță și cu valvă de închidere, care
pot majora precizia evidenței gazelor şi
permit întreruperea livrării gazelor
naturale de la distanță în cazul
scurgerilor de gaze după contor.
Pe parcursul anului 2017 au fost date
în exploatare 7228 de contoare casnice
dotate cu radio module, prin
intermediul cărora se vor transmite
datele despre consum pe serverul
operatorului de rețea. Deci, la finele
anului 2017 în republică sunt dotate cu
radio module 39908 de contoare de
gaze. Datorită acestora este posibilă
facturarea exactă a volumelor
consumate lunar şi depistarea
adreselor unde are loc scurgerea de
gaze.
În rezultatul verificării metrologice
reglementare (o dată la 5 ani) a
contoarelor din sectorul casnic, la
29420 locuri de consum au fost
înlocuite contoarele învechite (moral şi
fizic) cu modele moderne cu
caracteristici metrologice performante.
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111

Acțiunea
1)

12

pct. 12

121

Acțiunea
1)

122

Acțiunea
2)

123
124
125

13

Acțiunea
3)
Acțiunea
4)
Acțiunea
5)

pct. 13

- Elaborarea şi implementarea unui plan pentru instalarea dispozitivelor de
contorizare/ transmitere de date cu privire la consumul de gaze naturale de
la echipamente de măsurare gaze și protecția lor antifraudă la toate categoriile
de consumatori finali, aplicând tehnologii de ultimă oră.
Elaborarea cadrului normativ şi crearea sistemului de monitorizare pentru
sectorul termoenergetic.
- crearea unei baze de date şi a unui atlas pentru a indica potenţialul de
generare a energiei termice, inclusiv din surse regenerabile de energie, şi
capacităţile ce urmează a fi instalate în teritorii;
- actualizarea Hotărârii Guvernului RM nr. 189 din 20 februarie 2003 pentru
aprobarea Concepţiei privind renovarea sistemului republican de alimentare
cu căldură;
- elaborarea şi aprobarea planurilor de producere a energiei termice în regim
de cogenerare;
- elaborarea unei baze de date pentru a monitoriza consumul de căldură şi
estima investiţiile necesare pentru sectorul termoenergetic;
- introducerea schemelor de suport pentru energia produsă în regim de
cogenerare.
Elaborarea, aprobarea și implementarea propriilor programe de eficienţă
energetică de către operatorii din sectorul termoenergetic.

Cu scopul protecției de consum
fraudulos prin intervenții în
echipament de măsurare și protecției a
contoarelor de factori climaterici
nefavorabili operatorii de rețea în anul
2017 au instalat 15077 de lăzi de
protecție din masă plastică pe contoare
de gaze din sectorul casnic particular
urban și rural.
MDRC,
ME, AEE

„Termoelect
rica” SA,
„CET
Nord” SA

S.A. ,,Termoelectrica”
Majorarea volumului de energie
termică livrată datorită racordării
consumatorilor noi cu 10,8 mii Gcal.
Reabilitarea rețelelor termice în cadrul
Planului de investiții pentru anul 2017:
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-

-

-

-

14

pct. 14

141

Acțiunea
1)

Evaluarea cuprinzătoare a potenţialului de punere in aplicare a cogenerării
de înaltă eficiență și a termoficării și răcirii centralizate eficiente.
Conform Legii 92/29.05.2014 cu privire la energia termică şi promovarea
cogenerării:
Articolul 12. Analiza potenţialului naţional
- (1) Organul central de specialitate al administraţiei publice în sectorul
termoenergetic efectuează o evaluare cuprinzătoare a potenţialului de aplicare
a cogenerării de înaltă eficienţă şi a sistemelor centralizate de alimentare cu

cu diametrul de 500 mm, cu o
lungime de 276 m, de pe str. T.
Vladimirescu , pe segmentul str.
A. Doga și D. Rîșcanu.
cu diametrul 500 mm, cu o
lungime de peste 280 m, de pe
str. Independenței, între străzile
Teilor și H. Botev.
cu diametrul de 200 mm, cu o
lungime de circa 300 m, de pe str.
V. Lupu, pe segmentul str.
Belinschi și Cornului.
cu diametrul de 200 mm, cu o
lungime de circa 130 m, de pe str.
Cuza Vodă, 26/1, 24/2.
cu diametrul de 300 mm, cu o
lungime de peste 400 m, de pe
str. M. Drăgan, în perimetrul str.
Ciocana și Vadul lui Vodă.

În decursul anului 2017 au fost
instalate 272 de Puncte Termice
Individuale, numărul total fiind adus la
751 unități.
ME
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energie termică eficiente din punct de vedere energetic. Această analiză trebuie
să conţină informaţiile prevăzute în Anexa 3.
- (2) Organul central de specialitate al administraţiei publice în sectorul
termoenergetic asigură, la fiecare 5 ani, actualizarea evaluării efectuate
conform alineatul (1).
Secţiunea 5. Măsuri în sectorul de mobilitate
15
pct. 15
Promovarea eficienţei energetice în sectorul transportului terestru.
MTID, APL
Acțiunea
151
- elaborarea şi adoptarea cadrului regulatoriu pentru etichetarea pneurilor;
1)
- elaborarea şi distribuirea recomandărilor pentru autorităţile publice privind
Acțiunea
152
procurările de transport cu un accent sporit asupra eficienţei carburanţilor
2)
consumaţi;
Acțiunea - elaborarea regulilor pentru importul pneurilor conform claselor C1, C2, şi
153
3)
C3;
15

4

Acțiunea
4)

- elaborarea programelor pentru optimizarea circulaţiei transportului pe
străzile centrale ale localităţilor.

Secţiunea 6. Măsuri orizontale
16
pct. 16
Evaluarea potenţialului de economisire a energiei în Republica Moldova.
17
171
172
18
181

pct. 17
Acțiunea
1)
Acțiunea
2)
pct. 18
Acțiunea
1)

Actualizarea şi adoptarea cadrului juridic pentru asigurarea implementării
DEE şi a Legii cu privire la eficienţa energetică.
- Actualizarea cadrului regulatoriu (energie electrică, gaze naturale, energie
termică) în vederea implementării cerinţelor DEE;
- Amendamente operate în Legea privind achiziţiile publice pentru a se
conforma cu cerinţele DEE.
Elaborarea metodei de abordare bottom-up pentru M&V.
- Adaptarea indicatorilor de performanţă M&V şi software pentru RM;
- Identificarea surselor de date şi colectarea datelor;
- Implementarea sistemului de M&V care va fi utilizat pentru evaluarea
PNAEE anterior şi efectuarea calculelor ex-ante pentru PNAEE viitoare;

Consiliul Raional Dondușeni
Mărirea lungimii a străzior pietonale în
or. Dondușeni.

AEE
ME,
MDRC,
MTID,
MM, AEE

AEE
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- Dezvoltarea continuă a sistemului M&V şi incorporarea treptată a
indicatorilor de performanţă „bottom-up”;
- Dezvoltarea capacităţii instituționale.

19

pct. 19

20

pct. 20

21

pct. 21

211

Acțiunea
1)

Promovarea companiilor de servicii energetice (ESCO).

Studiu cu privire la instrumentele de promovare a eficienţei
energetice/schemei de obligaţii şi evaluarea aplicării acestora în Republica
Moldova.
Etichetarea. Adoptarea înlesnirilor fiscale şi vamale pentru produsele cu
impact energetic.
- Adaptare continuă a legislaţiei la cerinţele legislative ale EnC;

Fondul pentru Eficienta Energetica
În conformitate cu Acordul semnat cu
Programul Națiunilor Unite pentru
Dezvoltare (PNUD), FEE a fost
contractat pentru crearea și
ME, MM, gestionarea unui Fond de Garantare a
Împrumuturilor (FGÎ) destinat
Primăria
companiilor ESCO implementatoare a
Chișinău,
FEE, AEE, proiectelor de eficiență energetică
selectate în cadrul Proiectului „ESCO
MDRC,
MF, sectorul Moldova – Transformarea pieței
bancar,
pentru eficiență energetică urbană prin
sectorul
introducerea companiilor de servicii
privat
energetice” (ESCO Moldova), FEE
urmând să faciliteze accesul
companiilor ESCO pe piață prin
acordarea împrumuturilor financiare
și a stimulentelor financiare sub formă
de grant.
AEE

ME, AEE,
MM

Agenţia pentru Protecţia
Consumatorilor și Supravegherea
Pieței
Toți inspectorii cu competențe în
domeniu supravegherii produselor cu
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impact energetic au participat la
cursurile de instruire:
“- „Cerințe privind etichetarea
produselor cu impact energetic”,
Cerințe în materie de proiectare
ecologică aplicabile produselor cu
impact energetic”,
„ – „Cerințe de calitate și etichetare a
biocombustibilului solid”,” cu suportul
Ministerului Economiei și
Infrastructurii.

212
213
214
215
216
217

Acțiunea
2)
Acțiunea
3)
Acțiunea
4)
Acțiunea
5)
Acțiunea
6)
Acțiunea
7)

- Inspectarea agenţilor economici în termeni de conformitate cu cerinţele
stabilite pentru etichetarea produselor cu impact energetic. Magazinele şi/sau
punctele de distribuţie vor fi vizitate, cel puţin, lunar pentru a verifica
disponibilitatea etichetelor şi a informaţiilor relevante în materie de energie;
- Testarea produsele cu impact energetic într-un laborator european
acreditat;
- Identificarea posibilităţilor de a introduce înlesniri fiscale şi vamale pentru
produsele cu impact energetic cu o eficienţă energetică sporită;
- Majorarea taxelor vamale pentru produsele cu o intensitate energetică
ridicată;
- Majorarea taxelor de import cu 20% anual pentru becurile cu incandescenţă
şi impunerea taxei zero la becurile cu consum redus de energie etc.

Consiliul Raional Briceni
Au fost informați beneficiarii clădirilor
publice privind economiile potențiale
de energie în clădiri.

- Elaborarea regulamentelor privind proiectarea ecologică;
- Stabilirea cerinţelor de performanţă energetică pentru instalaţii şi aparate
de uz casnic fabricate şi/sau importate în Republica Moldova.
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22

221

221

pct. 22

Instruire şi formare, inclusiv programe de consultanţă în domeniul energetic
care conduc la aplicarea tehnologiilor sau tehnicilor eficiente din punct de
vedere energetic şi au efectul de reducere a consumului de energie la
utilizatorii finali.

Acțiunea
1)

Instruire concretă despre:
- performanţa energetică a clădirilor;
- audit;
- etichetare;
- certificarea;
- ESCO şi CPE;
- cogenerare.

Acțiunea
2)

Campanii de sensibilizare privind:
- economii potenţiale de energie în clădiri;

ME, APL

Consiliul Raional Hîncești
Instruirea în baza programelor
aprobate se efectuează permanent în
domeniul utilizării gazelor naturale la
CT ale instituţiilor bugetare şi agenţilor
economici.
Consiliul Raional Cantemir
Instruirea personalului Spitalului
raional Cantemir.
După termoizolarea clădirilor si
schimbarea tâmplăriei (bloc terapieFEE si bloc chirurgie- ADR).
Instruirea personalului gimnaziului
com Ciobalaccia si a liceului din com.
Baimaclia după termoizolarea si
schimbarea tâmplăriei.(FEE)
Consiliul Raional Criuleni
Au fost publicate mai multe materiale
pe web portal al raionului;
Consiliul Raional Dondușeni
Vor fi întreprinse măsuri pentru
introducerea cu privire la performanța
energetică a clădirilor și a auditului
energetic.
Consiliul Raional Hîncești
Instruirea referitor la performanţa
energetică cît şi audit se efectuează în
cadrul depunerii proiectelor pentru
termoizolarea clădirilor.
Consiliul Raional Anenii Noi
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-

economii potenţiale de energie electrică/gaze naturale datorită
achiziţionării de aparate de uz casnic performante/eficiente;
beneficii potenţiale din utilizarea ESR;
beneficii din cogenerare şi alimentare centralizată cu energie termică.

S-au
realizat
prin
informarea
beneficiarelor clădirilor publice privind:
- economii potențiale de energie în
clădiri;
- beneficii potențiale din utilizarea ESR.
Consiliul Raional Cantemir
S-au
realizat
prin
informarea
beneficiarelor clădirilor publice privind:
- economii potențiale de energie în
clădiri;
- beneficii potențiale din utilizarea ESR;
Consiliul Raional Criuleni
Au fost publicate mai multe materiale
pe web portal al raionului;
Consiliul Raional Dondușeni
Campanii de sensabilizare vor fi
organizate în cazul participării în
proiecte investiționale avînd drept țel
colectarea atribuțiilor din partea
societății civile.
Consiliul Raional Dubăsari
Au fost informaţi managerii de
instituţii, APL prin seminare petrecute
în teritoriul raionului. de către Agenţia
pu Eficiență Energetică, ONG in
domeniu.
Consiliul Raional Fălești
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S-au realizat prin informarea
beneficiarelor clădirilor publice
privind:
- economii potențiale de energie în
clădiri;
- beneficii potențiale din utilizarea
ESR;
Consiliul Raional Ialoveni
S-au realizat prin informarea
beneficiarilor clădirilor publice privind:
- economii potențiale de energie în
clădiri;
- beneficii potențiale din utilizarea
ESR.
Consiliul Raional Hîncești
S-au realizat prin informarea
beneficiarelor clădirilor publice
privind:
- economii potențiale de energie în
clădiri;
- beneficii potențiale din utilizarea
ESR;
Consiliul Raional Leova
S-au realizat prin informarea
beneficiarelor clădirilor publice
privind:
- economii potențiale de energie în
clădiri;
- beneficii potențiale din utilizarea
ESR;
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Consiliul Raional Ocnița
S-au realizat prin informarea
beneficiarelor clădirilor publice
privind:
- economii potențiale de energie în
clădiri;
- beneficii potențiale din utilizarea
ESR;
Consiliul Raional Orhei
S-au realizat prin informarea
beneficiarelor clădirilor publice
privind:
- economii potențiale de energie în
clădiri;
- beneficii potențiale din utilizarea
ESR;
Consiliul Raional Sîngerei
S-au realizat prin informarea
beneficiarelor clădirilor publice
privind:
- economii potențiale de energie în
clădiri;
- beneficii potențiale din utilizarea
ESR;
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Anexa 3. Realizarea Planului Naţional de Acţiuni în domeniul Energiei din Surse Regenerabile pentru anii 2013-2020

ACŢIUNI PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR PLANULUI NAŢIONAL DE ACŢIUNI
ÎN DOMENIUL ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU ANII 2013-2020
Nr
.
d/
o

Denumirea şi referinţa
acţiunii

Tipul
acţiunii*

Rezultate
preconizate**

Grupul şi/sau
activitatea vizat(ă)
***

Acţiune
Data
existentă începerii
sau
şi data
planifica finalizări
tă
i acţiunii

Măsuri întreprinse

Obiective: stabilirea şi acţiuni ulterioare
1.

Obiectivul naţional global Reglementar
privind
energia e
regenerabilă

Sporirea producerii
de energie din surse
regenerabile
în
vederea îndeplinirii
obiectivului naţional
global

Producătorii de energie Existentă
electrică regenerabilă,
producătorii/importato
rii/furnizorii
de
biocarburanţi

20132020

Consiliul Raional Telenești
În raion activează 2 producători de
biocarburanți: brichete, peleti.
Consiliul Raional Nisporeni
În raion activiază un producător de
biocarburanți - peleți.
Decurg lucrările pentru instalarea a 2
turbine eoliene.

2.

Monitorizarea îndeplinirii Reglementar
obiectivului
naţional e
global privind energia
regenerabilă

Realizarea
obiectivului/interve
nţii corectoare

Operatorii
relevanţi, Planificat
Biroul Naţional de ă
Statistică

20132020
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Legi, strategii, planuri şi programe
3.

Legea nr. 124-XVI din 23 Reglementar
decembrie 2009 cu privire e
la energia electrică

Crearea
cadrului
pentru promovarea
energiei din surse
regenerabile
Principiul
dispecerizării
prioritare
şi
achiziţionării
obligatorii a energiei
din
surse
regenerabile
în
energie electrică

Producătorii de energie Existentă
din surse regenerabile,
operatorul de transport
şi de sistem, operatorii
reţelei de distribuţie,
furnizorii de energie
electrică

20132020

I.S. ”Moldelectrica”
Participarea la elaborarea LEGII nr.
107 cu privire la energia electrică,
adoptată în a. 2016.

Consiliul Raional Edineț
Proiectul PNUD - BATERII
SOLARE la gradinita de copii s.Ruseni
r-nul Edineț (2016-2017).

Consiliul Raional Fălești
Proiectul PNUD - BATERII SOLARE
la gradinita de copii nr. 6 din or.Fălești
– 2016.

Consiliul Raional Rîșcani
Proiectul PNUD - BATERII SOLARE
în or.Rîșcani la gimnaziu „G.Rîșcanu”,
în or.Costești la LT „S.Lucaci”.
Consiliul Raional Nisporeni
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Proect
coordonat
de
PNUD.
Adaptarea R.M. în schimbarea climei.
Paneli solare in număr deb 50 de bucăti
sunt instalate satul Mărinici și 20 de
paneli solare instalate pe acoperișul
incubatorului de afaceri or. Nisporeni
r-nul Nisporeni.
Consiliul Raional Orhei
s. Braviceni – 20 baterii solare 20132016, or. Orhei – 1720 lămpi LED –
2015-2016, total localităţiile rurale 7
lămpi LED, 2666 lămpi econome
2013-2016.
4.

Legea
energiei Reglementar
regenerabile nr. 160-XVI e
din 12 iulie 2007

Crearea
cadrului
pentru dezvoltarea
energiei din surse
regenerabile

Producătorii de energie Existentă
din surse regenerabile,
operatorul de transport
şi de sistem, operatorii
reţelei de distribuţie,
furnizorii de energie
electrică/termică/bioca
şi
rburanţi

Principiul
dispecerizării
prioritare
achiziţionării
obligatorii a energiei
din
surse
regenerabile
în
energie
electrică,
tarife
pentru
biocarburanţi

20132020

I.S. ”Moldelectrica”
Participarea la elaborarea noii Legi cu
privire la EE și SER.
Consiliul Raional Drochia
Compania Südzucker Moldova a dat în
exploatare fabrica de producere a
biogazului din borhot de sfeclă de
zahăr. Fabrica, care este construită pe
teritoriul fabricii de zahăr din Drochia
(Republica
Moldova),
permite
utilizarea la maxim a deșeurilor
rezultate în urma procesului de
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extragere a zahărului din sfeclă, care
vor fi transformate în „energie verde”
şi îngrăşăminte organice.

Consiliul Raional Edineț
Furnizori de energie electrică:
Statii Eoliniene:
1. SRL „ĂLTEPROD”:
1*1MWt;
2. SRL „Nordix Prim”:
1*1,6MWt;
2*0,66MWt;
3. SRL „Importex Trans”:
1*3,3MWt;
2 stații la Edineț sint în curs de
Implementare;
4. Fabrica de zahar Cupcini:
4*1,1 MWat - la etapa de implementare.

Consiliul Raional Fălești
Furnizori de energie electrică:
Statii Eoliniene:
1. SRL „Energia”:
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1*1,3 Mwat/oră, s. Mărăndeni (2016 2018);
Panouri fotovoltaice:
2. SRL „Polimer Gaz Conducte”:
80 kw - s. Făleștii Noi (2015-2016).
Consiliul Raional Orhei
Furnizori de energie electrică Î.C.S.
„Gaz Natural Fenosa” SRL.

Consiliul Raional Rîșcani
Hidrocentrala Costești.
5.

Proiectul legii cu privire la Reglementar
energia termică
e

Crearea
cadrului
pentru dezvoltarea
energiei din surse
regenerabile
–
încălzire şi răcire
Principiul
dispecerizării
prioritare
şi
achiziţionării
obligatorii a energiei
din
surse
regenerabile
–
încălzire şi răcire

Producătorii energiei Planificat
din surse regenerabile – ă
încălzire
şi
răcire,
operatorul de transport
şi de sistem, operatorii
reţelei de distribuţie,
furnizorii de energie
termică

20132014
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6.

Proiectul legii privind Reglementar
promovarea
utilizării e
energiei
din
surse
regenerabile

Crearea
cadrului
pentru dezvoltarea
energiei din surse
regenerabile
în
vederea îndeplinirii
obiectivului naţional

Producătorii de energie Planificat
din surse regenerabile, ă
operatorul de transport
şi de sistem, operatorii
reţelei de distribuţie,
furnizorii de energie
electrică/termică/com
bustibil

20132014

Participarea la elaborarea noii Legi cu
privire la EE și SER.
Consiliul Raional Nisporeni

7.

Strategia energetică a Reglementar
Republicii Moldova pînă e
în anul 2030, aprobată
prin
Hotărîrea
Guvernului nr. 102 din 5
februarie 2013

Crearea cadrului şi Factorii interesaţi din Existentă
asigurarea
sectorul energetic
condiţiilor
stabile
pentru dezvoltarea
energiei din surse
regenerabile

20132020

8.

Programul
naţional Reglementar
pentru
eficienţă e
energetică
2011-2020,
aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 833 din 10
noiembrie 2011

Stabilirea
principiului
priorităţii energiei
din
surse
regenerabile,
a
utilizării energiei din
surse regenerabile la
încălzirea
locuinţelor,
informării publicului

20132020

Investitorii,
Existentă
întreprinderile,
consumato-rii, Agenţia
pentru
Eficienţă
Energetică,
Agenţia
Naţională
pentru
Reglementare
în
Energetică, operatorul
de transport şi de
sistem, operatorii reţelei
de distribuţie,

I.S. ”Moldelectrica”

Sau construit 11 cazangerii pe bază de
biomasă la 6 instituții de învățământ 3
grădiniți de copii și 2 primării

Consiliul Raional Leova
La 9 instituții care anterior se încălzeau
la Centrale Termice pe gaze s-a dat
prioritate încălzirii de la Centrale
Termice pe biocombustibil.
În anul 2014 a fost implementat
proiectul de Parteneriat Public Privat
„Dezvoltarea
infrastructurii
termoenergetice pe biomasă în raionul
Leova” prin care partenerul privat din
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banii proprii, contribuția Consiliului
raional și PNUD a construit 19 centrale
termice pe biomasă care livrează
energie termică pentru 19 instituții.
Durata proiectului este de 11 ani.

Consiliul Raional Hîncești
În perioada 2012-2017 au fost
proiectate şi construite: 22 CT cu
combustibil din Biomasă şi 6 CT
(instalaţii) cu utilizarea energiei solare.
9.

10.

Planul naţional de acţiuni Reglementar
în domeniul eficienţei e
energetice pentru anii
2013-2015, aprobat prin
Hotărîrea
Guvernului
nr. 113 din 7 februarie
2013

Planificarea
activităţilor
în
sectorul de eficienţă
energetică
şi
promovarea
dezvoltării
producerii
de
energie
electrică,
termică şi de răcire
pe bază de energie
din
surse
regenerabile

Investitorii,
Existentă
întreprinderile,
consumatorii, Agenţia
pentru
Eficienţă
Energetică

20132020

Sistem de monitorizare a Tehnică
implementării Planului
Naţional de acţiuni în
domeniul energiei din
surse regenerabile, pentru
anii 2013-2020, inclusiv

Acţiuni ulterioare Agenţia
pentru Planificat
implementării
Eficienţă Energetică
ă
Planului Naţional de
acţiuni în domeniul
energiei din surse

20142020

S.A. „Termoelectrica”
A fost elaborat planul de afaceri
Cultivarea Salciei energetice pe terenul
cu № cadastral 01003100379 în
folosință SA ”Termoelectrica” pentru
acoperirea parțială a necesarului de
biocombustibil
solid
pentru
producerea de agent termic la o
centrală termică în cazan pe bază de
biomasă solidă.
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măsuri şi
individuale

instrumente

regenerabile pentru
anii 2013-2020

(raportarea anuală/lunară
de către Agenţia pentru
Eficienţă Energetică )
11.

Programe locale pentru Reglementar
eficienţă energetică
e
(Legea nr. 142 din 2 iulie
2010 cu privire la
eficienţa
energetică,
Hotărîrea Guvernului nr.
833 din 10 noiembrie
2011 „Cu privire la
Programul
naţional
pentru
eficienţă
energetică 2011-2020”)

Program
pentru
promovarea
eficienţei energetice
şi
dezvoltării
energiei regenerabile
la nivel local

Autorităţile
administraţiei publice
locale, generatorii de
energiee din surse
regenerabile, manageri
energetici,
Agenţia
pentru
Eficienţă
Energetică

Planificat
ă pentru
o
perioadă
de 3 ani

20132020

Consiliul Raional Anenii Noi
Sunt în curs de elaborare
Consiliul Raional Basarabeasca
Este elaborat programul de eficienţa
energetică pentru primăria or.
Basarabeasca;

Consiliul Raional Căușeni
Programul Local de Acțiuni pentru
Eficiență Energetică - PLAEE 20182020, pentru raionul Căușen în proces
de elaborare.
Primăria or.Căușeni a elaborat propriul
PLAEE cu suportul USAID.
ADR Sud a elaborat PREE pentru
Regiune de Dezvoltare Sud, ce include
și raionul Căușeni.
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Consiliul Raional Dondușeni
A fost elaborat programul local pentru
eficiență energetică pentru raionul
Dondușeni aprobat la ședința
Consiliului raional prin decizia nr. 10/2
din 30 mai 2016.
Consiliul Raional Drochia
Se planifică elaborarea programului
local.
Consiliul Raional Dubăsari
În curs de elaborare.

Consiliul Raional Edineț
Sunt în curs de elaborare.

Consiliul Raional Fălești
Prin decizia nr.03/22 din 18.08.2016 a
fost aprobat Programul local în
domeniul eficienței energetice 20162018.
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Consiliul Raional Leova
Elaborat.
Consiliul Raional Nisporeni
Programul Local de E.E. pentru
consumatorii
clădirilor
publice
r.Nisporeni.

Consiliul Raional Ocnița
Programul local pentru eficienţă
energetică a fost expediat către AEE
pentru consultare la data de 22.09.2017.
Consiliul Raional Sîngerei
În curs de elaborare.
Consiliul Raional Taraclia
Strategia
de
dezvoltare
socioeconomică a raionului Taraclia pentru
perioada 2017-2022, care prevede
reabilitarea clădirilor.

Consiliul Raional Telenești
151

Se lucrează la elaborarea programului
de EE raional 2018-2020
Adunarea
Găgăuzia

Populară

a

UTA

A fost elaborat Programul de eficiență
energetică al UTA Găgăuzia pentru anii
2018-2020.
12.

Planuri locale de acţiuni Reglementar
pentru
eficienţă e
energetică
(Legea nr. 142 din 2 iulie
2010cu privire la eficienţa
energetică,
Hotărîrea
Guvernului nr. 833 din 10
noiembrie 2011 „Cu
privire la Programul
Naţional pentru Eficienţă
Energetică 2011-2020”)

Întreprinderea de
măsuri şi acţiuni în
perioada următoare,
avînd un deviz de
cheltuieli
determinat.

Autorităţile
Planificat
administraţiei publice ă, anual
locale,
generatorii
energiei din surse
regenerabile, managerii
energetici,
Agenţia
pentru
Eficienţă
Energetică

20132020

Consiliul Raional Anenii Noi
Sunt în curs de elaborare
Consiliul Raional Basarabeasca
Sunt în curs de elaborare.

Consiliul Raional Căușeni
Planul Local de Acțiuni în domeniu
Eficienței Energetice – 2018 pentru
raionul Căușeni în proces de elaborare.
Consiliul Raional Criuleni
În proces de elaborare.
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Consiliul Raional Dondușeni
A fost elaborat planul local de acțiuni
pentru eficiență energetică pentru
raionul Dondușeni aprobat la ședința
Consiliului raional prin decizia nr.10/2
din 30 mai 2016.
Consiliul Raional Drochia
În curs de elaborare.
Consiliul Raional Dubăsari
Elaborat plan 2014-2017, în curs de
elaborare 2018-2020.

Consiliul Raional Edineț
Sunt în curs de elaborare.

Consiliul Raional Fălești
Prin decizia nr.03/22 din 18.08.2016 a
fost aprobat Planul local de acțiuni în
domeniul eficienței energetice pentru
anul 2016.
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Prin decizia nr.01/15 din 16.03.2017 a
fost aprobat Planul Local de acțiuni în
domeniul eficienței energetice.
Consiliul Raional Ialoveni
In curs de angajare a managerului
energetic care va elabora Prgrame și
planuri locale
Consiliul Raional Hîncești
În curs de elaborare.
Consiliul Raional Leova
Elaborat.

Consiliul Raional Ocnița
Planul local de acțiuni pentru eficienţă
energetică a fost expediat către AEE
pentru consultare la 22.09.2017.
Consiliul Raional Sîngerei
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Anual se stabilesc, se implimentează
măsuri şi acţiuni cu devize de cheltuieli
pentru eficienţa energetică.
Consiliul Raional Taraclia
Elaborarea documentatiei bugetare
pentru institutiile publice si sociale.

Consiliul Raional Telenești
Pentru anul 2018 se elaborează planul
anual de EE.
Adunarea
Găgăuzia

Populară

a

UTA

Este elaborat planul de acțiune privind
eficiența energetică a UAT Găgăuzia
pentru anul 2018.
13.

Proiectul legii cu privire la Reglementar
performanţa energetică a e
clădirilor

Cadru
pentru
îmbunătăţirea
performanţei
energetice
a
clădirilor, inclusiv
promovarea
sistemelor
descentralizate de
furnizare a energiei

Ministerul Dezvoltării Planificat
Regionale
şi ă
Construcţiilor, Agenţia
pentru
Eficienţă
Energetică,
consumatori,
autorităţile
administraţiei publice

20132014

Consiliul Raional Leova
Furnizarea energiei termice în raionul
Leova este totalmente descentralizată
peste tot se folosesc sisteme autonome
de încălzire (gaz, biomasă).

Consiliul Raional Telenești
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(energie
electrică, locale,
încălzire şi răcire) în clădirilor
baza
surselor
regenerabile
(în
special, generarea în
baza energiei solare)

proprietarii

Cu suportul FEE și PNUD la 2 obiecte
administrative sa efectuat lucrări din
punct de vedere de SER, sa instalat
sistemul de încălzire termică pe bază de
biomasă și instalarea panourilor solare
Consiliul Raional Nisporeni
Cu suportul PNUD energie biomasă la
11 instituții publice sau instalat cazane
pe biomasă – peleți

14.

Legislaţie secundară cu Reglementar
privire
la
cerinţele e
minime de performanţă
energetică a clădirilor

Cadru
pentru
îmbunătăţirea
performanţei
energetice
a
clădirilor, inclusiv
promovarea
sistemelor
descentralizate de
furnizare a energiei
(energie
electrică,
încălzire şi răcire) în
baza
surselor
regenerabile
(în
special, generarea în
baza energiei solare),
determinarea
cerinţelor minime
faţă de cota energiei

Ministerul Dezvoltării Planificat
Regionale
şi ă
Construcţiilor, Agenţia
pentru
Eficienţă
Energetică
,
consumatorii,
autorităţile
administraţiei publice
locale,
proprietarii
clădirilor

2014

Consiliul Raional Cantemir
Reabilitarea termica a cladirii blocului
Chirurgical din cadrul IMSP ,,Spitalul
raional Cantemir- bujet de 12 mln
16344 lei din FNDR.
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din
surse
regenerabile pentru
clădirile noi şi pentru
cele în curs de
renovare
15.

Autorităţile administraţiei Reglementar
publice locale – semnatari e
ai Convenţiei primarilor

Plan de acţiuni în
domeniul energiei
durabile
cu
introducerea
de
stimulente
financiare,
fiscale
etc. în vederea
promovării energiei
din
surse
regenerabile la nivel
local/regional

Autorităţile
administraţiei publice
locale,
investitorii
energiei din surse
regenerabile,
consumatorii

Existentă
şi
planificat
ă

20132020

Consiliul Raional Criuleni
În proces de elaborare.

Consiliul Raional Hîncești
În perioada 2012-2017 au fost
proiectate şi construite: 22 CT cu
combustibil din Biomasă şi 6
CT(instalaţii) cu utilizarea energiei
solare.
Consiliul Raional Leova
Stimulente pentru folosirea energiei
regenerabile e necesar să întroducă
Statul nu APL. E necesar de întrodus
stimulente fiscale la furnizarea energiei
termice pentru instituții, cota „0” TVA
cît și stimulente financiare pentru
instituțiile care se încălzesc pe biomasă
în cadrul Parteneriatului Public Privat
pînă la răscumpărarea investiției de
către Partenerul Privat.
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Proceduri administrative
16.

17.

Introducerea calendarului Reglementar
estimativ
pentru e
determinarea cererilor de
administrativ
planificare şi construcţie
ă

Termene explicite
pentru gestionarea
cererilor
de
planificare
şi
construcţie

Producătorii de energie Planificat
din surse regenerabile, ă
operatorul reţelei de
transport şi de sistem,
operatorul reţelei de
distribuţie, autorităţile
administraţiei publice
locale

2014

Introducerea facilităţilor Reglementare Stimularea
Investitorii în domeniul Planificat
fiscale şi vamale
atractivităţii
producerii energiei din ă
fiscală
Republicii Moldova surse regenerabile
în
calitate
de
platformă şi locaţie
pentru producerea
energiei din surse
regenerabile

2014

I.S. ”Moldelectrica”
În proces de realizare

Consiliul Raional Hîncești
În perioada 2012-17au fost proiectate şi
construite: 22 CT cu combustibil din
Biomasă şi 6 CT (instalaţii) cu utilizarea
energiei solare

Asigurarea
deschiderii
autorităţilor
administraţiei
publice centrale şi
locale
faţă de
investitori
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18.

Introducerea unor norme Reglementare Reglementarea
clare cu privire la administrativ procedurii
de
schimbarea
destinaţiei ă
schimbare
a
terenurilor agricole.
destinaţiei unui teren
agricol
(modificarea
Codului
funciar nr. 828-XII din 25
decembrie 1991)

Investitorii
şi Planificat
producătorii
în ă
domeniul
producerii
energiei din surse
regenerabile

2014

19.

Introducerea
Reglementare Cadru
pentru
procedurilor administraticonstruirea
şi
administrativ
ve (certificare, autorizare
funcţionarea
ă
şi acordare de licenţe)
instalaţiilor
de
pentru centralele care
încălzire/răcire pe
produc energie pentru
bază
de
surse
încălzire şi răcire, precum
regenerabile
şi pentru infrastructura
asociată de transport şi
distribuţie

Producătorii de energie Planificat
din surse regenerabile, ă
operatorul reţelei de
transport şi de sistem,
operatorul reţelei de
distribuţie, autorităţile
administraţiei publice
locale

2014

Revizuirea
cadrului Reglementare Cadru
pentru
general de autorizare, în
construcţia
şi
administrativ
scopul simplificării şi
funcţionarea
ă
coordonării acestuia cu
instalaţiilor
de
procedurile
încălzire/răcire
şi
administrative şi de
energie electrică pe
planificare,
facilitînd
bază
de
surse
astfel accesul la reţeaua de
regenerabile
energie
electrică
şi
termică produsă din surse
regenerabile

Producătorii de energie Planificat
din surse regenerabile, ă
operatorul reţelei de
transport şi de sistem,
operatorul reţelei de
distribuţie, autorităţile
administraţiei publice
locale

2014

20.

Consiliul Raional Hîncești
În perioada 2012-17au fost proiectate şi
construite: 22 CT cu combustibil din
Biomasă şi 6 CT(instalaţii) cu utilizarea
energiei solare.
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21.

Introducerea
procedurilor
administrative
(certificare, autorizare) în
vederea aplicării pentru
procesul transformării
biomasei în biocarburanţi
sau alte produse
energetice

Reglementar
e

Cadru
pentru
construcţia
şi
operarea instalaţiilor
administrativ
care
transformă
ă
biomasa
în
biocarburanţi sau în
alte
produse
energetice

Producătorii
de Planificat
biocarburanţi,
ă
operatorul reţelei de
transport şi de sistem,
operatorul reţelei de
distribuţie, autorităţile
administraţiei publice
locale

2014

22.

Simplificarea
procedurilor
administrative pentru
generarea energiei din
surse regenerabile –
energie electrică în ceea
ce priveşte autorizarea,
certificarea şi licenţierea,
inclusiv pentru instalaţiile
mici de generare a
energiei din surse
regenerabile în vederea
urgentării acestor
procese

Reglementar
e

Inlăturarea
barierelor din calea
investiţiilor
în
administrativ
energie din surse
ă
regenerabile

Producătorii de energie Planificat
din surse regenerabile, ă
operatorul reţelei de
transport şi de sistem,
operatorul reţelei de
distribuţie, autorităţile
administraţiei publice
locale

20142020

Introducerea schemelor
de autorizare/calificare
pentru instalatorii de
cazane şi cazane mici pe
bază de biomasă, sisteme
fotovoltaice şi termice
solare, sisteme
geotermice de mică

Reglementar
e

Producătorii de energie Planificat
electrică/termică din ă
surse
regenerabile,
autorităţile
administraţiei publice
locale,
persoanele
fizice/juridice,
investitorii în surse

2014

23.

Cerinţe clare pentru
producătorii energiei
din
surse
administrativ
regenerabile.faţă de
ă
echipament

Consiliul Raional Criuleni
În proces de elaborare.
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adîncime şi pompe de
căldură

regenerabile,
consumatorii,
producătorii
de
echipament, Agenţia
pentru
Eficienţă
Energetică
Furnizarea de informaţii

24.

Elaborarea şi publicarea
orientărilor
pentru
procedurile de certificare,
autorizare şi licenţiere a
investitorilor energiei din
surse regenerabile

Reglementar
e

Orientări clare şi
transparente pentru
certificare,
administrativ
autorizare
şi
ă
acordare de licenţe
pentru investitorii în
energie din surse
regenerabile

25.

Elaborarea
şi
implementarea unui Plan
Fără caracter
de comunicare pentru
normativ
Agenţia pentru Eficienţă
Energetică

Instrumente
eficiente
utilizate
pentru diseminarea
informaţiei
către
diferite grupuri-ţintă

Producătorii de energie Planificat
din surse regenerabile, ă
operatorul reţelei de
transport şi de sistem,
operatorul reţelei de
distribuţie, autorităţile
administraţiei publice
locale, organul central
de
specialitate
al
administraţiei publice
în domeniul energetic

Producătorii de energie
electrică/termică din
surse
regenerabile,
producătorii
de
biocarburanţi,
autorităţile
Ajustarea mesajului
administraţiei publice
pentru fiecare gruplocale,
persoanele
ţintă
fizice/juridice,
investitorii în energie
Planificarea
bugetului
pentru din surse regenerabile,
consumatorii
măsurile propuse

Existentă
şi
planificat
ă1

2014

20132020

Consiliul Raional Telenești
Distribuirea informație către APL.
Anunțuri pe pagina web.
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26.

27.

Lansarea linei „verzi” Fără caracter
gestionată de Agenţia normativ
pentru
Eficienţă
Energetică

Diseminarea
informaţiilor despre
tarife,
standarde,
tehnologii
competitive
în
domeniul energiei
din
surse
regenerabile

Actualizarea permanentă Fără caracter Diseminarea
a paginii web a Agenţiei normativ
informaţiilor
pentru
Eficienţă
public
Energetică

Producătorii de energie Existentă
electrică/termică din
surse
regenerabile,
producătorii
şi
importatorii
de
biocarburanţi,
autorităţile
administraţiei publice
locale,
persoanele
fizice/juridice,
investitorii în energie
din surse regenerabile,
consumatorii

Producătorii de energie Existentă
către electrică/termică din
surse
regenerabile,
producătorii
si
importatorii
de
biocarburanţi,
autorităţile
administraţiei publice
locale,
persoanele
fizice/juridice,
investitorii în energie
din surse regenerabile,
consumatorii

2013

Agenţia
Energetică

pentru

Eficienţă

În a. 2012 pe pagina web a AEE a fost
creată
linia
fierbinte
pentru
consumatori.

Consiliul Raional Dondușeni
Apeluri către linia ferbinte a
autorităților publice locale din raionul
Dondușeni.
20132020

Agenţia
Energetică

pentru

Eficienţă

Pe parcursul anului curent s-a efectuat
promovarea şi stimularea eficienţei
energetice,
valorificarea
surselor
regenerabile de energie prin crearea de
spoturi publicitare televizate, difuzări
TV, difuzări radio, postere, brosuri,
evenimente.

Consiliul Raional Dondușeni
Vizualizarea permanentă de către APL
a paginii web.
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28.

Organizarea
evenimentelor/conferinţ
e-lor/seminarelor

Fără caracter Diseminarea
normativ
informaţiilor către
public şi grupurileţintă individuale

Producătorii de energie
electrică/termică din
surse
regenerabile,
producătorii
şi
importatori
de
biocarburanţi,
autorităţile
administraţiei publice
locale,
persoanele
fizice/juridice,
investitorii în energiei
din surse regenerabile,
consumatorii

Existentă
şi
planificat
ă

20132020

Agenţia
Energetică

pentru

Eficienţă

Conform datelor redate în Raportul
AEE, pe parcursul anului curent s-a
efectuat promovarea şi stimularea
eficienţei energetice, valorificarea
surselor regenerabile de energie prin
diverse evenimente, printre care și
competiția Moldova Eco-Energetica,
cel mai mare concurs de premiere a
iniţiativelor de succes în sectorul
energiei regenerabile şi eficienţei
energetice.
Consiliul Raional Criuleni
În proces de elaborare

Consiliul Raional Dondușeni
Participarea de către APL din raionul
Dondușeni la instruiri, întruniri la
invitația AEE.

Consiliul Raional Hîncești
Au fost efectuate în cadrul proietărilor
şi construcţiilor CT a 22 unități cu
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utilizarea Biomasei şi 6 cu utilizarea
energiei solare.

Consiliul Raional Telenești
Este informată populația raionului
despre noutățile din domeniu EE și
proiectele în derulare pin saitul raional,
prin presa locală, și prin BCIS.
Consiliul Raional Nisporeni
Sunt anunțate și informate APL și
populația raionului despre noutățile în
domeniul EE și proectele în derulare
prin presa locală.
Notă:
Actualmente se realizează Planul comunicaţiilor pentru anul 2013, care anual se va actualiza şi revizui.

29. Diseminarea materialelor Fără caracter Informarea
promoţionale
despre normativ
grupurilor-ţintă
dezvoltarea/promovarea
energiei
din
surse
regenerabile de către
Agenţia pentru Eficienţă
Energetică

Producătorii de energie
electrică/termică din
surse
regenerabile,
producătorii
şi
importatorii
de
biocarburanţi,
autorităţile

Existentă
şi
planificat
ă

20132020

Agenţia
Energetică

pentru

Eficienţă

Pe parcursul anului curent s-a efectuat
promovarea şi stimularea eficienţei
energetice,
valorificarea
surselor
regenerabile de energie prin crearea de
spoturi publicitare televizate, difuzări
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administraţiei publice
locale,
persoanele
fizice/juridice,
investitorii în energie
din surse regenerabile,
consumatorii

TV, difuzări radio, postere, brosuri,
evenimente.
Consiliul Raional Anenii Noi
Distribuire pliante, primite în cadrul
seminarilor organizate de AEE şi
Proiectul Energie şi Biomasă, către
APL-uri, directori de instutuţii publice,
persoane interesante în domeniul
eficienţei energetice.
Consiliul Raional Cantemir
Distribuire pliante, primite în cadrul
seminarilor organizate de AEE şi
Proiectul Energie şi Biomasă, către
APL-uri, directori de instutuţii publice,
persoane interesante în domeniul
eficienţei energetice.

Consiliul Raional Căușeni
Distribuire pliante, primite în cadrul
seminarilor organizate de AEE şi
Proiectul Energie şi Biomasă, către
APL-uri, directori de instutuţii publice,
persoane interesante în domeniul
eficienţei energetice.
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Consiliul Raional Criuleni
În proces de elaborare.

Consiliul Raional Dondușeni
Perceperea informației de pe pagina
web, în rezultatul întrunirilor și în
cadrul participării la expoziții naționale.
Consiliul Raional Drochia
Se realizează şi în continuare se
planifică.

Consiliul Raional Fălești
S-au realizat.

Consiliul Raional Hîncești
Se realizează şi în continuare se
planifică
Consiliul Raional Leova
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Distribuire pliante, primite în cadrul
seminarilor organizate de AEE şi
Proiectul Energie şi Biomasă, către
APL-uri, directori de instutuţii publice,
persoane interesante în domeniul
eficienţei energetice.

Consiliul Raional Ocnița
S-au realizat.

Consiliul Raional Rîșcani
S-au realizat.

Consiliul Raional Telenești
S-au realizat.
30.

Elaborarea instrucţiunilor Fără caracter
cu privire la tehnologiile, normativ
echipamentul şi sistemele
de randament înalt pentru
utilizarea
energiei
electrice, încălzire şi răcire
din surse regenerabile

Cadru transparent
pentru investitorii
energiei din surse
regenerabile

Producătorii de energie Planificat
electrică/termică din ă
surse
regenerabile,
autorităţile
administraţiei publice
locale,
persoanele
fizice/juridice,
investitorii în energie
din surse regenerabile,
consumatorii,

20142020

Consiliul Raional Criuleni
În proces de elaborare

Consiliul Raional Dondușeni
Acțiune inexistentă
Dondușeni

în

raionul
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producătorii
de
utilaje/echipamente
31. Publicarea
instalatorilor
autorizaţi/calificaţi

listei Fără caracter Accesul
normativ
investitorilor la lista
de
instalatori
autorizaţi/ calificaţi

32. Mediatizarea
Fără caracter
evenimentelor
din normativ
sectorul energiei din surse
regenerabile

Articole în presa
scrisă, spoturi TV şi
radio şi informaţii
plasate pe web.

Producători de energie Planificat
electrică/termică din ă
surse
regenerabile,
autorităţile
administraţiei publice
locale,
persoanele
fizice/juridice,
investitorii în energie
din surse regenerabile,
consumatorii,
producătorii
de
utilaje/echipamente,
Agenţia
pentru
Eficienţă Energetică

20142020

Consiliul Raional Criuleni

Producătorii de energie Planificat
electrică/termică din ă
energie
din
surse
regenerabile,
producătorii
de
biocarburanţi,
autorităţile
administraţiei publice
locale,
persoanele
fizice/juridice,
investitorii în energie
din surse regenerabile,
consumatorii

20142020

Consiliul Raional Basarabeasca

În proces de elaborare.

S-au realizat.
Consiliul Raional Criuleni
În proces de elaborare.

Consiliul Raional Dondușeni
Monitorizarea informațiilor din mass
media și website.
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Consiliul Raional Edineț
În perioada 2014-2017 au fost
publicate articole cu EE în ziarul
raional Curierul de Edineț.
Consiliul Raional Fălești
În ziarul local Patria Mea a fost
publicat un anunț cu privire la
supunerea impactului asupra mediului
al proiectului PARC
EOLIANPIETROSU care prevede
instalarea a 9 turbine de generare a
energiei electrice de vănt.
Ziarul Patria Mea nr.4 din 27.01.17 a
publicat
articolul
”Energie
regenerabilă, energie solară: economic
și ecologic”.
Consiliul Raional Leova
Despre succesele și insuccesele
implementării Parteneriatului Public
Privat se mediatizează prin articole în
presa locală, spoturi radio și se publică
pe pagina Web a Consiliului raional
Leova.
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Consiliul Raional Orhei
Anunţuri în presa locală

Consiliul Raional Rîșcani
Ziarul Eveniment Actual sa publicat
articolul ”Energie regenerabilă, energie
solară: economic și ecologic”.
Consiliul Raional Telenești
A fost publicate 1 anunț în presa locală
33.

Cursuri de instruire Fără caracter Dezvoltarea
pentru
autorităţile normativ
capacităţii
administraţiei
publice
instituţionale
locale,
agenţiiile
de
dezvoltare regională şi
managerii energetici

Autorităţile
Planificat
administraţiei publice ă
locale,
persoanele
fizice/juridice, agenţiile
regionale de dezvoltare,
managerii energetici

20142020

Consiliul Raional Anenii Noi
Sedinţa privind elaborarea
PLAEE/PLEE: 26.10.2016.
Consiliul Raional Basarabeasca
Sedința
privind
elaborarea
PLAEE/PLEE: 30.03.2017.
Consiliul Raional Criuleni
În proces de elaborare.

Consiliul Raional Dondușeni
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Participarea la Conferința Națională a
Managerilor Energetici din 25.11.2016.
Consiliul Raional Drochia
Se planifică.

Consiliul Raional Fălești
Sedința
privind
elaborarea
PLAEE/PLEE: 26.10.2016.
Consiliul Raional Ialoveni
Reprezentanții CR au participat la
diferite cursuri de instruire organizate
de AEE, Camera de Comerț, ADR
Centru și alte.
Consiliul Raional Leova
Participarea la ședința privind
elaborarea PLAEE și PLEE din
30.03.2017.
Consiliul Raional Nisporeni
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Managerul energetic a participat la
seminare organizate de AEE, privind
planificarea EE locală și monitorizarea
procesului de EE. În prezent
specialistul care se ocupă de EE
participă la cursul EUREM.
Consiliul Raional Orhei
Sedința
privind
PLAEE/PLEE:

elaborarea

Consiliul Raional Rîșcani
Sedința
privind
PLAEE/PLEE.

elaborarea

Consiliul Raional Sîngerei
Curs de dezvoltare profesională,,Prestarea serviciilor publice” –
Academia de Admnistrare Publică–
specialistul în problemele Eficienţa
Energetică.

Consiliul Raional Telenești
Managerul energetic a participat la 2
seminare organizate de AEE, privind
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planificare EE locală și monitorizarea
procesului de EE.
Energie electrică şi energie termică - racordarea la reţea
34.

Elaborarea şi publicarea Tehnică
cerinţelor tehnice pentru
generarea intermitentă a
energiei
din
surse
regenerabile

Cerinţe clare şi Producătorii de energie Existent
2014
transparente pentru electrică din surse –
pe
generarea
intermitente
pagina de
intermitentă
Internet a
operatoru
lui reţelei
de
transport
şi
de
sistem
Planificat
ă
–
urmează
a
fi
aprobată
legislaţia
secundar
ă

35.

Elaborarea
şi Reglementar
introducerea
unor e
principii cuprinzatoare
pentru metodologia de
calculare a costului de
racordare la reţea

Facilitarea accesului
transparent
şi
nediscriminatoriu la
reţea pentru energie
din
surse
regenerabile

Producătorii de energie Planificat
din surse regenerabile, ă
operatorul reţelei de
transport şi de sistem,
operatorul reţelei de
distribuţie

2014

Dispecerizarea prioritară a energiei regenerabile
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36.

Finalizarea
cadrului Reglementar
pentru
dispecerizarea e
prioritară a energiei
electrice produsă din
surse regenerabile
Elaborarea unor norme
clare
în
legislaţia
secundară cu privire la
delimitarea priorităţilor
de
dispeceri-zare,
definirea situaţiilor cînd
ar putea fi limitată
utilizarea
energiei
electrice
din
surse
regenerabile

Crearea
cadrului
pentru promovarea
instalaţiilor energiei
electrice din surse
regenerabile,
conform directivelor
Uniunii Europene

Producătorii de energie Planificat
electrică din surse ă
regenerabile, operatorul
reţelei de transport şi de
sistem

2014

Consiliul Raional Dubăsari
Nu exista producatori de energie
electrica din surse regenerabile.

Consiliul Raional Hîncești
Nu exista producatori de energie
electrica din surse regenerabile.
Consiliul Raional Leova
Nu există producători de energie
electrică din surse regenerabilă.
Consiliul Raional Nisporeni
Există 2 producători de energie
electrică din surse regenerabile (
panouri fotovoltaice).
Comercializarea

37.

Introducerea normelor Reglementar
obligatorii
de e
achiziţionare de energie
electrică regenerabilă în
mod prioritar de la
furnizorii
locali
de
energie electrică

Achiziţionarea
obligatorie
a
cantităţii totale de
energie electrică din
surse regenerabile de
către furnizorii locali

Producătorii/furnizorii Existentă
de energie electrică,
furnizorii de energie
electrică regenerabilă

20132020

Consiliul Raional Hîncești
Nu exista producatori de energie
electrica din surse regenerabile.
Consiliul Raional Nisporeni
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2 producători de energie fotovoltaică
comercializează energie în rețea.

Consiliul Raional Telenești
Efectuarea procedurilor de achiziții
publice pentru procurarea energiei
electrice, în cantitatea necesară.
38.

39.

Introducerea priorităţilor Reglementar
de generare între diferite e
tehnologii de producere a
energiei
din
surse
regenerabile
şi
tehnologiile
convenţionale, respectiv
între diferite tehnologii
de producere a energiei
din surse regenerabile

Pierderi minime de
producere a energiei
din
surse
regenerabile în caz
de impunere a
anumitor limitări

Producătorii energiei Planificat
din surse regenerabile, ă
operatorul reţelei de
transport şi de sistem

2014

Desemnarea furnizorului Reglementar
central
de
energie e
electrică
Instituţional
ă

Furnizorul central
de energie electrică
va funcţiona ca un
organ unic care îşi va
asuma
responsabilitatea
diferenţelor dintre
volumele
prognozate
şi
volumele efective de
producere
intermitentă
din

Participanţii de pe piaţă Planificat
(producătorii,
ă
furnizori), operatorul
reţelei de transport şi de
sistem,
operatorul
reţelei de distribuţie,
Agenţia
Naţională
pentru Reglementare în
Energetică, furnizorul
central de energie

2014

I.S. ”Moldelectrica”
În proces de realizare

I.S. ”Moldelectrica”
Nu s-a executat.

Consiliul Raional Ocnița
Nu s-au realizat.
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surse regenerabile electrică (urmează să fie
pentru a permite determinat)
generatorilor
energiei din surse
regenerabile
să-şi
îndeplinească
obligaţia faţă de
furnizorii de energie
electrică
40. Introducerea
Reglementar
responsabilităţii
de e
estimare şi echilibrare
pentru furnizorul central
de energie electrică din
surse
regenerabile
intermitente

Reducerea riscului la
care sînt expuşi
generatorii energiei
electrice din surse
regenerabile
la
îndeplinirea
contractului faţă de
furnizorii de energie
electrică

Producătorii de energie Planificat
electrică din surse ă
regenerabile, operatorul
reţelei de transport şi de
sistem,
operatorul
reţelei de distribuţie,
furnizorul central de
energie electrică

2014

41.

Facilitarea
funcţionării
sistemului
de
garanţii de origine
prin
intermediul
gestionării
documente-lor
electronice în locul
utilizării
documentelor
pe
suport de hîrtie

Producătorii de energie Planificat
din surse regenerabile, ă
operatorul reţelei de
transport şi de sistem

2014

Elaborarea
registrului Tehnică
electronic
pentru
garanţiile de origine

I.S. ”Moldelectrica”
În proces de realizare
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42. Modificarea
şi Reglementar
completarea regulamen- e
tului privind garanţiile de
origine

Facilitarea
funcţionării
sistemului
de
garanţii de origine,
introducerea unor
audituri finale în
locul
efectuării
auditurilor lunare

Producătorii de energie Planificat
din surse regenerabile, ă
operatorul reţelei de
transport şi de sistem

2014

Introducerea
prevederilor
în
domeniul energiei
din
surse
regenerabile pentru
încălzire şi răcire
Mecanisme de sprijin pentru promovarea energiei din surse regenerabile – energie electrică, energie
din surse regenerabile –încălzire şi răcire şi energie din surse regenerabile în transporturi
43.

Regulament
pentru Reglementar
licitarea capacităţilor de e
generare
a
energiei
electrice
din
surse
regenerabile

Încurajarea
Investitorii/producător
producerii energiei ii
electrice din surse
regenerabile

Planificat
ă

2014

44.

Introducerea unui plafon Tehnică
de volum pentru două
perioade: 2013-2015 şi
2016-2020 în sectorul de
generare
a
energiei
electrice
din
surse
regenerabile

Considerarea
Producătorii de energie Planificat
restricţiilor reţelei de electrică din surse ă
transport
regenerabile, Agenţia
Naţională
pentru
Impactul economic
Reglementare
în
planificat şi estimat
Energetică,
asupra
consumatorii
consumatorului final

2014
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45.

Elaborarea
cadrului Reglementar
legislativ
şi
de e
reglementare
pentru
promovarea energiei din
surse regenerabile –
încălzire şi răcire

Încurajarea generării
de energie termica
din
surse
regenerabile

Producătorii de energie Planificat
termică
din
surse ă
regenerabile,
consumatorii

2014

Consiliul Raional Cantemir
În cadrul proiectului ,,Reabilitarea
termică a cladirii IMSP,,Spitalul raional
Cantemir”
Instalarae colectoarelor solare cu 10
volume (tanc), de acumulare a apei
managere, a cite 0,5t.
Consiliul Raional Leova
Prin Decizia Consiliului raional Leova
din 25.09.2016 s-a decis ca în cazul
deținerii de către o instituție a Centralei
Termice pe gaz și biomasă prioritate la
livrarea energiei termice să se dea
Centralei Termice pe biomasă.

46. Implementarea
Reglementar
stimulentelor
fiscale, e financiară
inclusiv scutiri fiscale,
împrumu-turi/credite
avantajoase/preferenţiale
etc. pentru instalaţiile mici
de producere a energiei
din surse regenerabile

Stimulente pentru
investiţii în instalaţii
mici de producere a
energiei din surse
regenerabile

47.

Stabilirea
cotelor Furnizorii/producătorii Planificat
naţionale
privind /importatorii
de ă
amestecul
de combustibili
biocarburanţi

Elaborarea
cadrului Reglementar
legislativ
şi
de e
reglementare
pentru
promovarea energiei din
surse regenerabile în

Producătorii de energie Planificat
electrică din surse ă
regenerabile,
consumatorii

20142020

2014
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transporturi.
voluntare

Scheme

Impunerea
obligaţiilor
importatorilor/furnizorilor cu
privire la energia din
surse regenerabile în
transport
Penalităţi
impuse
importatorilor/furnizorilor care
nu se conformează
cerinţei stipulate mai
sus
Reglementarea
criteriilor
durabilitate

48.

Monitorizarea
Reglementar
conformităţii
cu e
obligaţiile
introduse
vizînd energia din surse
regenerabile
în
transporturi

49.

Întreprinderea de măsuri Administrativ Îmbunătăţirea
orizontale
pentru ă
eficienţei
îmbunătăţirea eficienţei
transporturi

de

Măsurile de realizare
a
obiectivului
naţional a energiei
din
surse
regenerabile
în
transport,
întreprinderea
contramăsurilor

Ministerul
Transporturilor
Infrastructurii
Drumurilor

Autorităţile
în administraţiei
locale

Planificat
şi ă

20142020

Planificat
publice ă

20142020

Consiliul Raional Sîngerei
La nivel de APL II pe perioada anului
2017 au fost efectuate lucrări de
reparaţie la 15 drumuri publice locale:
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transportului urban şi
transportului public rutier

s-au executat reparaţie a drumurilor
publice locale rutiere cu şi fără adaos de
material din piatră spartă, plombări din
beton asfalt, strat de egalizare din beton
asfaltic.

Consiliul Raional Telenești
Pe parcursul anului 2017 sau făcut 2
modificări ale rutelor suburbane din
teritoriu pentru eficientizarea surselor.
Biogaz
50.

Elaborarea
şi Reglementar
introducerea
regulilor e
tehnice şi tarifelor pentru
racordarea la reţea a
instalaţiilor de biogaz

Introducerea
cadrului normativ
pentru dezvoltarea
componentei
de
biogaz

Producătorii de biogaz, Planificat
operatorul reţelei de ă
transport
şi
de
sistem/operatorul
reţelei de distribuţie a
reţelei de gaze naturale

2017

51.

Determinarea condiţiilor Reglementar
pentru licenţiere şi pentru e
achiziţionarea biogazului
produs
din
surse
regenerabile în vederea
injectării acestuia în reţea

Asigurarea
Producătorii de biogaz, Planificat
condiţiilor şi a furnizorii de gaze ă
cerinţelor
pentru naturale
licenţierea
şi
achiziţionarea
biogazului produs
din
surse
regenerabile

2014

Proiecte şi studii în sectorul energiei din surse regenerabile
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52.

53.

Banca Europeană pentru Financiară
Reconstrucţie
şi
Dezvoltare – linia de
credit II MoSEFF

Banca Europeană pentru Financiară
Reconstrucţie
şi
Dezvoltare – linia de
credit MoREFF

MoSEFF asigură o
linie de credit în
valoare
de
22
milioane de euro
combinată
cu
componenta
de
grant în mărime de
5-20%
pentru
creditarea
companiilor
din
Moldova
prin
intermediul
băncilor-partenere
ale Băncii Europene
pentru
Reconstrucţie
şi
Dezvoltare
în
vederea
susţinerii
eficienţei energetice
şi investiţiilor în
energia regenerabilă

Investitorii,
întreprinderile,
consumatorii

MoREFF asigură o Investitorii,
linie de credit în consumatorii
valoare
de
35
milioane de euro
combinată
cu
componenta
de
grant în mărime de

Existentă

2012 şi în Banca
Europeană
pentru
continuar Reconstrucţie şi Dezvoltare
e
Peste 170 proiecte în suma de peste
EUR 37 mln finanțate în cadrul
MOSEFF I și II.

Vezi informații referitor la economii de
energie in fișier PNAAEE (măsura 7).

Existentă

2012 şi în Consiliul Raional Hîncești
continuar
Realizat la general doar beneficiarii/
e
consumatorii particulari.
Consiliul Raional Leova
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20%, 30%, 35%
pentru
creditarea
companiilor
din
Moldova
prin
intermediul
băncilor-partenere
ale Băncii Europene
pentru
Reconstrucţie
şi
Dezvoltare
în
vederea
susţinerii
eficienţei energetice
şi investiţiilor în
energia regenerabilă
în
sectorul
rezidenţial

54.

Programul
Naţiunilor Financiară
Unite pentru Dezvoltare
– „Proiectul Energie şi
Biomasă din Moldova”

Bugetul total al
proiectului
constituie
14.56
milioane euro, din
care
Comisia
Europeană a alocat
14 milioane euro şi
PNUD Moldova –
560 000 euro
Asigurarea
unui
sistem realizabil şi
durabil de furnizare
a
energiei
în

Prioritățile de creditare prin linia de
credit MoREFF este adusă la
cunoștința potențialilor beneficiari de
credite ca componență de grant.
Banca
Europeană
pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare
De la începutul programului în 2012 sau finanțat 2,035 proiecte în sumă
totală de 6,8 mln EUR.
Economie de energie așteptată –
17,177 Mwh/an,
reduceri de CO2 – 3,213 Tone/an.

Întreprinzătorii,
Existentă
sectorul
privat,
autorităţile
administraţiei publice
locale,
funcţionarii
publici,
profesorii,
operatorii
cazanelor
alimentate cu baloturi
de paie, furnizorii de
combustibil, elevii

20112014

Consiliul Raional Anenii Noi
În cadrul proiectului ,,Energie şi
Biomasă din Moldova” în a.2012 au
fost implimentate proiectele:s.Zoloteivca – gimnaziu, s.Hîrbovăţ –
scoală primară, s.Calfa – grădiniţa de
copii, s.Varniţa - grădiniţa de copii.
Consiliul Raional Cantemir
În a.2012 au fost elaborate şi finalizate
urmatoarele proiecte în cadrul
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localităţile rurale cu
o posibilitate mare
de
replicare
şi
extindere
Campanie
de
informare în masă în
zonele
rurale,
motivare
sporită
pentru
utilizarea
eficientă a biomasei

programului ,,Utilizarea Eficientă a
Combustibilului Solid din Biomasa”:
1. s.Tiganca-gr de copii, gimnaziulpe biomasă (baloți de paie);
2. s Antonesti-gimnaziul- baloți de
paie;
3. s .Costangalia-gimnaziul –peleți.
4. În a.2014 s-a finalizat proiectul –
cazan pe peleti, gimnaziul s. Plopi.
5. Com. Enichioi- grădinița de copii;
6. s.Bobocica – grădinița de copii;
7. s.Tolica- grădinița de copii;
8. alte 3 sate cazan pe bricheți în a.
2016.
Consiliul Raional Căușeni
În cadrul proiectului ,,Energie și
Biomasă din Moldova,, cu suportul
financiar al PNUD Moldova au fost
implementate în 2017 proiectele:
1. CT pe biomasă și colectoare
solare la blocul curativ al IMSP
Spitalul
raional
,,Ana
și
Alexandru,, din or.Căușeni 176.97 mii euro;
2. CT pe biomasă și colectoare
solare la Direcția Situații
Excepționale din or.Căușeni 70.54 mii euro.
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3. CT pe biomasă la gimnaziul din
c.Chircăieștii Noi -38.93 mii euro
și 5.56 mii USD - PNUD, CR
Căușeni;
4. CT pe biomasă la Centrul de
Dezvoltare Socială a copii. ,,Casa
în care mă simt copil,, din
s.Taraclia -3.80 mii USD;
5. CT pe biomasă la Centrul
Comunitar din c.Zaim -11.68 mii
euro;
6. CT pe biomasă la primărie și
secția pompieri și salvatori-48.67
mii euro.
Consiliul Raional Dondușeni
Au fost instalate cazane pe biomasă în
instituțiile publice:
1. Gimnaziul Crișcăuți - paie.
2. Gimnaziul “O Pupeza” s. Corbu
– bricheți.
3. Grădinița de copii “Andrieș”
s.Sudarca – bricheți.
4. Liceul și grădinița de copii
s.Baraboi – bricheți.
5. Colegiul Agricol s.Țaul – paie.
6. Centrul
Comunitar
Multifuncțional or.Dondușeni –
peleți.
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Consiliul Raional Fălești
1. Cazangerie baloate paie gimnaziu
s.Bocani și gimnaziu s. Pruteni2012;
2. Cazangerie pileți Liceul din s.
Năvîrneț și Liceul din s.
Mărăndeni – 2012;
3. Cazangerie brichete, cărbuni
Gimnaziul din s. Horești și
grădinița de copii din s.Mustiața –
2013.
4. Cazangerie biomasă și baterii
solare la grădinița nr.6 or. Fălești
– 2016
Consiliul Raional Leova
În cadrul Proiectului Energie și
Biomasă, finanțant de catre
PNUD Moldova, în perioada
2011-2016
s-a
realizată
construcția Centralelor Termice
pe biomasă la următoarele
instituții:
-

-

Grădinița de copii „Albinuța” din
s.Cupcui în sumă totală de 820000
lei. Proiect este în derulare.
Centrală Termică pe biomasă la
Școala Sportivă din or.Leova;
Instalarea
panourilor
solare
pentru pregătirea apei calde la
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-

-

Grădinița nr.1 „Albinuța” din
or.Leova;
Centrală Termică la bricheți la
Grădinița de copii s.Tomaiul Nou.
Centrală Termică la peleți la
Grădinița de copii din s.Seliște;
Centrala Termică la paie din
Grădinița de copii din s.Cazangic;
Centrala Termică la paie la
Grădinița de copii din s.Sarata
Nouă;
Centrala Termică pe paie la
Gimnaziul din s.Sarata Nouă.

Consiliul Raional Ocnița
S-au implementat în Gimnaziul s.
Unguri Construcția cazangeriei pe
biocombustibil.
Consiliul Raional Nisporeni
Este in derulare „Proectul Energie și
Biomasă din Moldova„ –PPP de
livrare a energiei termice in sumă de
2.200mii/lei.
Din data de 07.08.2017 avem un
contract de PPP care furnizează
energie termică la 7 instituții publice
din r. Nisporeni.
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Consiliul Raional Rîșcani
Biomasa pe brichete:
-

gimnaziu Șaptebani,
gimnaziu Borosenii Noi,
gimnaziu Duruitoarea Nouă,
gimnaziu Aluniș,
gimnaziu Ștubieni,
gimnaziu Gălășeni,
gimnaziu Mihăilenii Vechi,
grădinița de copii s.Gălășeni.

Consiliul Raional Telenești
A fost în derulare „Proiectul Energie şi
Biomasă din Moldova” de PPP de
livrare a energiei termice. În sumă de 2
136 mii lei, însă din cauza pețului mare
propus pentru o gigacalorie nu a fost
implimentat.
55.

Fondul pentru eficienţă Financiară
energetică

Finanţarea
proiectelor eligibile
în
domeniul
eficienţei energetice
şi energiei din surse
regenerabile

Producătorii de energie Existentă
din surse regenerabile şi
biocarburanţi,
în
special, cei mici

Autorităţile
administraţiei publice
Acordarea
de locale, alte organizaţii
garanţii
pentru interesate
împrumuturile

20132020

Fondul pentru eficienţă energetică
Pe parcursul anului 2017 au fost în
procedura de monitorizare 183
proiecte
aflate
la
etapa
de
implementare, dintre care 13 proiecte
au fost finalizate și 2 proiecte reziliate.
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oferite de instituţiile
financiare şi de
creditare
pentru
proiectele menite să
sporească eficienţa
energetică
şi
utilizarea
energiei
din
surse
regenerabile
Finanţarea asistenţei
tehnice, după caz,
pentru
implementarea
proiectelor eligibile

Pe parcursul anului 2017 nu au parvenit
solicitări de acordare de garanţii pentru
împrumuturile oferite.
Costurile de asistență tehnică sunt
costuri eligibile pentru proiectele
finanțate de FEE în limitele stabilite de
textul Apelului de propuneri de proiect,
în cadrul căruia a fost depus proiectul..
Consiliul Raional Anenii Noi
În cadrul Apelului de Propuneri de
Proiect-1 (APP.1) iniţiat de FEE, în
perioada a.2013-2016 au fost
implementate - 6 proiecte în domeniul
EE:
- or. Anenii Noi - Spitalul raional
Anenii Noi- finalizat a.2014;
- Grădiniţa de copii s. Speia –
finalizat a.2015;
- Grădiniţa de copii s. Varniţa –
finalizat a.2015;
- L/T ,,I Creangă „Hîrbovăţ
finalizat 2016;
- Grădiniţa de copii s.Zoloteivca,
finalizat a 2016;
- Grădiniţa de copii s.Hîrbovat,
finalizat a 2017.
În cadrul Apelului de Propuneri de
Proiect-3 (APP.3) iniţiat de FEE, în
perioada au fost iniţiate - 7 proiecte
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în domeniul EE-- L/T „ A. Puşchin”
Anenii Noi, Gimnaziul Botnăreşti,
Complex sportiv s. Puhâceni,
Gimnaziul Ţînţăreni, Gimnaziul
Zoloteivca, Spitalul Raional etapa II
Iluminare stradala s. Speia.
Consiliul Raional Cantemir
În cadrul Apelului de Propuneri de
Proiect-1 (APP.1) iniţiat de FEE, în
perioada a.2012-2013 au fost înaintate
2 proecte:
- Sat. Cociulia liceul teoretic
„V.Hanganu” – nu a fost acceptat
de FEE;
- s.Tiganca gradinița de copii- în
proces de finalizare 2015.
În cadrul Apelului de Propuneri de
Proiect-3 (APP.3) iniţiat de FEE, în
perioada a.2013 pînă în prezent au fost
iniţiate - 13 proecte în domeniul EE:
Edificiul Consiliul raional Cantemir,
s.Hanasani - gr.de copii,gimnaziul
M.Eminescu, liceu Eminescu
s.Baimaclia,-finalizat 2016.
Gr.de copii - Cirpesti, Gimnaziul
Stoeanovca, gr.de copii - Chioselia,
Liceul s.Ciobalaccia - liceu finalizat
2016, edificiul primariei Ciobalaccia,
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gimnaziul ,,L.Chirieac” - s.Antonești,
Spitalul raional-bloc Terapie - finalizat,
Gotești - gr. de copii N.4, gr de copii
N.2 – Cantemir.

Consiliul Raional Căușeni
În cadrul Apelului de Propuneri de
Proiect-3 (APP-3), inițiat de FEE, în
perioada anilor 2015/2017 au fost
depuse 20 propuneri inițiale de proiec
care au fost acceptate la etapa I.
Proiectul: Termoizolarea gim. din
s.Săiți,, este acceptat la etapa a doua.
Proiectul ,,Eficientizarea energetică a
gimnaziului, Ioan Vodă,, din satul
Hagimus, r.Căușeni a fost realizat.
Consiliul Raional Criuleni
În proces de identificare a proiectelor

Consiliul Raional Dondușeni
Nu au fost realizate proiecte
investiționale în domeniul eficienței
energetice.
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Consiliul Raional Edineț
Gimnaziul s. Zabriceni-3801532 MDL;
Gimnaziul s. Parcova 1221294 MDL;
Construcția cazangeriei pe combustibil
solid la Gimnaziul din s. Tirnova-57241
USD;
IMSP Spitalul raional Edineț-5390216
MDL;
IMSP Centrul de Sănătate Edineț8800000 MDL.

Consiliul Raional Fălești
Furnizori de energie electrică
Statii Eoliniene:
SRL „Energia”
1*1,3 Mwat/oră s. Mărăndeni 2016 2018
Panouri fotovoltaice:
SRL „Polimer Gaz Conducte” – 80 kw
s.Făleștii Noi 2015-2016.
Consiliul Raional Ialoveni
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Gr.1 „Andrieș”Ialoveni, Grădinița 1 și
2, Rezeni, Liceul Țîpala, Spital, Ialoveni
- termoizolarea fațadei, schimbarea
tîmplăriei
or. Ialoveni – iluminat stradal.

Consiliul Raional Hîncești
A fost iniţiat proiect unei CT cu
Biomasă la grădiniţa în s.Obileni.
Consiliul Raional Leova
Pe parcursul anului 2017 în cadrul
raionului Leova au fost efectuate lucrări
ca:
- Izolarea termică a pereților exterior
și schimbarea ferestrelor la Liceul
,,Grigore Vieru” din s.Borogani
care a costat 3139007 mii lei.
Suma fiind investită în totalitate de
Fondul
pentru
Eficiența
Energetică.
- Izolarea termică a pereților
exteriori, schimbarea ferestrelor și
acoperișul la Gimnaziul din s.
Covurlui care a costat 1166546 mii
lei. Suma fiind investită în
totalitate de la Fondul pentru
Eficiența Energetice.
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- Reparație capitală schimbarea
ferestrelor, ușilor, sala festivă la
Gimnaziul din s.Sarata Nouă care
a costat 104500 mii lei. Banii fiind
din Bugetul local al administrației
publice locale de nivelul II și
Buget local.
- Schimbarea
traseului
termic,
sistema de încălzire la Gimnaziul
din s. Cazangic care a costat
323748.94 mii lei. Banii fiind de la
Bugetul local al administrației
publice locale de nivelul II.
- Izolarea termică a pereților
exteriori, la grădinița nr. 1
”Albinuța,, din or. Leova care a
costat 994143 mii lei. Banii fiind
din FISM , Bugetul local al
administrației publice locale de
nivelul I și contribuția populației.
- Reparație capitală a sălii sportive la
Liceul ,,Mihai Eminescu” or.
Leova care a costat 580000 mii lei.
Banii fiind din Buget local și
Bugetul local al administrației
publice locale de nivelul II.
- Izolarea termică a pereților
schimbarea ferestrelor ușilor la
Gimnaziul din s. Filipeni care a
costat 1333794,70 mii lei. Banii
fiind de la Guvrnul Japoniei și
bugetul local.
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- Izolarea termică a pereților la
Gimnaziul din s. Tigheci care a
costat 288305,34 mii lei. Banii
fiind din Bugetul local și Bugetul
local al administrației publice
locale de nivelul II.
- Izolarea termică a pereților la
Gimnaziul din s. Cupcui care a
costat 230000 mii lei. Banii fiind
din Bugetul local și Bugetul local
al administrației publice locale de
nivelul II.
- Reparație capitală la Liceul ,,Lucian
Blaga” din or. Iargara carea costat
19603300 mii lei. Banii fiind din
Banca Națională.
- Scimbarea ferestrelor la Gimnaziul
din s.Hanasenii Noi care a costat
65000 mii lei. Banii fiind din
bugetul local.
- Reparație capitală la Gimnaziul din
s. Sărățica Nouă care acostat
165889,98 mii lei. Banii fiind de la
Bugetul local al administrației
publice locale de nivelul II.

Consiliul Raional Ocnița
S-au implementat 3 proiecte finanțate
de FEE: LT. „M. Sadoveanu”,
Gimnaziul s.Bîrnova, Gimnaziul „P.
Zadnipru” s. Sauca
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Consiliul Raional Orhei
Proiectul
„Creşterea
eficienşei
energetice a Spitalului Regional Orhei
”: măsura 1 „Reconstrucţia reţelelor
termice exterioare şi instalarea
punctelor termice individuale”; măsura
2 – „Izolarea termică a etajului tehnic şi
subsolului Centrului Perinatal”
Consiliul Raional Nisporeni
Au fost finanțate proecte de EE la 6
clădiri publice .Sunt în derulare 4
proecte pentru termoizolare a clădirilor
publice .

Consiliul Raional Telenești
A fost finanțat un proiect de EE a 2
clădiri publice, 4 proiecte de iluminat
stradal, la 3 instituții de învățămînt au
fost schimbate ferestrele.

56.

Elaborarea unei evaluări a Cercetare
necesităţii de extindere a
infrastructurii de gaze

Facilitarea integrării Producătorii de biogaz, Planificat
gazului produs din operatorul reţelei de ă
transport
şi
de

2016
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naturale
în
vederea
conectării producătorilor
de biogaz

surse regenerabile în sistem/operatorul
reţea
reţelei de distribuţie ai
reţelelor
de
gaze
naturale

Elaborarea unui studiu de Cercetare
pre-fezabilitate
pentru
proiectele energiei din
surse regenerabile –
energie electrică pentru
încălzire şi răcire în
regiunile selectate ale ţării

Mijloacele Fondului
eficienţei energetice
vor
fi
utilizate
pentru elaborarea
studiilor de prefezabilitate pentru
proiectele energiei
din
surse
regenerabile
–
energie
electrică
pentru încălzire şi
răcire identificată

58.

Elaborarea unui studiu Cercetare
privind potenţialul eolian
şi solar

Atlasul potenţialului Institutul de Energetică Planificat
eolian
al Academiei de Ştiinţe ă
al
Moldovei,
Atlasul potenţialului
Universitatea Tehnică a
solar
Moldovei,
Agenţia
pentru
Eficienţă
Energetică, consultanţii
locali şi străini

2014

59.

Ajustarea
Atlasului Cercetare
potenţialului eolien şi a
Atlasului
potenţialului
solar

Decizii argumentate

20142020

57.

Institutul de Energetică Planificat
al Academiei de Ştiinţe ă
al
Moldovei,
Universitatea Tehnică a
Moldovei, consultanţii
locali şi străini, Agenţia
pentru
Eficienţă
Energetică

Institutul de Energetică Planificat
al Academiei de Ştiinţe ă
Sporirea interesului
al
Moldovei,
din
partea
Universitatea Tehnică a
investitorilor
în
Moldovei,
Agenţia
pentru
Eficienţă

20142018

Fondul pentru eficienţă energetică
Activitate neințiată de FEE.
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domeniul energiei Energetică, consultanţii
regenerabile
locali şi străini
60.

Elaborarea unui studiu de Cercetare
fezabilitate
privind
terenurile potrivite şi
tipurile de culturi pentru
Moldova

Decizii argumentate Ministerul Agriculturii Planificat
pentru investitori în şi
Industriei ă
biomasă
Alimentare, Institutul
de
Energetică
al
Academiei de Ştiinţe al
Moldovei,
Universitatea Tehnică a
Moldovei,
Agenţia
pentru
Eficienţă
Energetică, consultanţii
locali şi străini

20142018

61.

Elaborarea unui studiu de Cercetare
fezabilitate
pentru
conversiunea CET-urilor
pe bază de cărbune în
CET-uri pe bază de
biomasă

Întocmirea
informaţiei de fond
tehnice şi financiare
vizînd optimizarea
procesului
de
combustie

Institutul de Energetică Planificat
al Academiei de Ştiinţe ă
al
Moldovei,
Universitatea Tehnică a
Moldovei,
Agenţia
pentru
Eficienţă
Energetică, consultanţii
locali şi străini

2016

Utilizarea eficientă a Ministerul Agriculturii Planificat
biomasei
şi
Industriei ă
Alimentare, Institutul
Asigurarea
de
Energetică
al
transparenţei pentru
Academiei de Ştiinţe al
investitorii
în
Moldovei,

2016

Asigurarea
transparenţei pentru
investitorii în CETuri pe bază de
biomasă
62.

Elaborarea unui studiu de Cercetare
fezabilitate
pentru
utilizarea energiei din
biomasă în alte sectoare

Consiliul Raional Nisporeni
Studiu de fezabilitate elaborat în anul
2016
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biomasă, energie şi Universitatea Tehnică a
alte sectoare
Moldovei,
Agenţia
pentru
Eficienţă
Energetică, consultanţii
locali şi străini
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Anexa 4. Inventarul proiectelor implementate în domeniul EE și SER pe parcursul anului 2017

1

AUTORITATEA PUBLICĂ
LOCALĂ (APL)
Consiliul Municipal Bălţi

2

Consiliul Raional Anenii Noi

Nr.

Proiecte de EE în clădiri,
Proiecte ESR (biomasă)
Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Termoizolarea tavan/pereți;
Modernizarea sistemului de iluminat stradal;
Schimbare geamuri/ uși.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
Bugetul de stat;
FEE;
APL I și APL II.

1 proiect de EE în clădiri implementate:
1 grădiniță.


5 proiecte de iluminat stradal implementate.



7 proiecte de EE în clădiri în proces de implementare:

3 gimnazii;
1 spital;
1 centru sportiv;
1 liceu.
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3

Consiliul Raional Basarabeasca

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Schimbarea ferestrelor;
Termoizolarea pereților exterior.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
Bugetul raional;
FISM.
5 proiecte de EE în clădiri implementate:
4 licee;
1 grădiniță.

4

Consiliul Raional Briceni

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Schimbarea geamurilor;
Schimbarea rețelei termice;
Schimbarea acoperișului.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
Bugetul de Stat;
ADR Nord.
5 proiecte de EE în clădiri implementate:
4 gimnazii/licee;
1 școală sportivă.

1 proiect de EE în clădiri în proces de implementare:
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1 școala-internat sportivă de box.
5

Consiliul Raional Călărași

6

Consiliul Raional Cantemir

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Implementarea proiectelor de EE și SER;

Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
FEE;
PNUD;
Bugetul Consiliului Raional.

7 proiecte de EE în clădiri implementate:
5 gimnazii/ licee;
1 spital;
1 grădiniță.
10 proiecte de EE în clădiri în proces de implementare:
5 grădinițe,
3 gimnazii;
1 clădire a Consiliului Raional;
1 clădire a primăriei.
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7

Consiliul Raional Căușeni

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE și SER în clădiri:
Instalarea centralei termice pe biomasă;
Instalarea colectoarelor solare pentru ACM;
Termoizolarea pereților.
Finanțarea proiectelor de EE și SER în clădiri:
Programul Energie și Biomasă (UNDP);
Bugetul APL II;

2 proiecte de SER în clădiri implementate:
1 spital;
1 clădire a DSE.
8

Consiliul Raional Cimișlia

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Instalarea centralei termice pe biomasă;
Reparația acoperișului;
Schimbarea tâmplăriei;
Termoizolarea pereților.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
Guvernul Japoniei 2CR;
PNUD;
Bugetul local;

202

Bugetul raional;
FISM.
10 proiecte de EE în clădiri implementate:
4 grădinițe;
4 gimnazii/licee;
1 clădire Direcția Generală Învățământ;
1 clădire Direcția Asistență Socială.
9

Consiliul Raional Criuleni

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Implementarea proiectelor de EE și SER.

Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
FEE;

4 proiecte de EE în clădiri în proces de implementare:
4 gimnazii/licee.
10

Consiliul Raional Dondușeni

Domeniul de aplicare a proiectelor de SEE în clădiri:
Instalarea centralei termice pe biomasă.
Finanțarea proiectelor de SEE în clădiri:
PNUD;
Bugetul raional.
1 proiect SER în clădiri în proces de implementare:
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1 clădire a Centrului Comunitar Multifuncțional.
11

Consiliul Raional Drochia

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Implementarea proiectelor de EE și SER.

Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
FEE

Fondul Național de Dezvoltare Regională
1 proiect EE în clădiri implementat.
1 Centru de sănătate.
12

Consiliul Raional Dubăsari

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Termoizolarea pereților;
Renovarea sistemului de încălzire;
Schimbarea tâmplăriei.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
Consiliul raional.
3 proiecte EE în clădiri în proces de implementare:
2 licee;
1 gimnaziu.

13

Consiliul Raional Edineți

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Construcția cazangeriei pe combustibil solid;
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Schimbarea ferestrelor;
Termoizolarea pereților; Reparația acoperișului;
Reabilitarea termică a clădirii.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
Bugetul raional;
FEE;
AEE;
Fondul Național de Dezvoltare Regională;
FISM;
APL I;
PNUD.
11 proiecte EE și SER în clădiri implementate:
2 grădinițe;
7 școli/gimnazii/licee;

2 IMSP „ Centrul de Sănătate Edineți”;
1 clădire a primăriei.

14

Consiliul Raional Făleşti

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE și SER în clădiri:
Construcția centralei termice pe Biomasă și montarea panourilor solare;
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Termoizolarea pereților;
Turbină eoliană.
Finanțarea proiectelor de EE și SER în clădiri:
Bugetul local;
Proiectul Energie și Biomasă;
Investiții proprii.

3 proiecte EE în clădiri în proces de implementare:
2 gimnazii;
1 Turbină eoliană.
3 proiecte de iluminat stradal implementate:
3 primării.

15

Consiliul Raional Florești

-

16

Consiliul Raional Glodeni

-

17

Consiliul Raional Hîncești

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Termoizolarea pereților;
Schimbarea tâmplăriei;
Reparația acoperișului;
Reparația rețelelor;
206

Modernizarea sistemului de iluminat stradal;
Instalarea colectoarelor solare pentru ACM.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
FEE;
APL II;
UE.
22 proiecte EE implementate în clădiri:
16 școli/gimnazii/licee;

2 clădiri Consiliul Raional;
1 clădire a Direcției de Învățământ;
1 clădire Direcția cultură și Turism;
1 spital;

1 Azil pentru bătrâni.
7 proiecte EE de iluminat stradal implementate.
2 proiecte EE în proces de implementare în clădiri:
2 licee.
18

Consiliul Raional Ialoveni

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Termoizolarea fațadei;
Construcția Centralei termică pe bază de biomasă în complex cu instalație de colectoare solare
pentru prepararea ACM;
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Schimbarea tâmplăriei.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
FEE;
PNUD.
5 proiecte EE în proces de implementare în clădiri:
3 grădinițe;
1 liceu;
1 spital.
1 proiect EE de iluminat stradal în proces de implementare
19

Consiliul Raional Leova

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE și SER în clădiri:
Implementarea proiectelor de EE și SER.

Finanțarea proiectelor de EE și SER în clădiri:
Bugetul local;
Bugetul instituției;
Buget local;
Guvernul Japoniei;
Banca Națională;
APL II;
Fondul de investiții;

208

Ministerul finanțelor.
11 proiecte EE în clădiri implementate:
11 gimnazii/licee/grădinițe.
1 proiect EE în proces de implementare în clădiri:
1 gimnaziu.
20

Consiliul Raional Ocnița

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Termoizolarea pereților;
Schimbarea ușilor și ferestrelor din PVC;
Schimbarea tâmplăriei.

Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
FEE;
Buget de Stat;
PNUD;
UE.
1 proiecte EE în clădiri implementate:
1 liceu.
2 proiect EE în proces de implementare în clădiri:
1 liceu;
1 sediul primăriei.
3 proiect EE de iluminat stradal în proces de implementare.
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21

Consiliul Raional Orhei

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Iluminare stradală.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
Bugetul local;
3 proiecte EE de iluminat stradal implementate.

22

Consiliul Raional Rezina

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
Bugetul local;
FEE.
2 proiecte EE în clădiri implementat:
2 grădinițe.
1 proiecte EE de iluminat stradal implementat.
4 proiecte EE în clădiri în curs de implementare:
2 grădinițe/liceu;
1 gimnaziu;
1 primărie.

23

Consiliul Raional Rîşcani

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
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Termoizolare pereților/tavanului;
Schimbarea tâmplăriei.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
FEE;
5 proiecte EE în clădiri implementate:
2 licee;
1 Centrul multifuncțional;
1 Casă de cultură;
1 Centru de sănătate.
1 proiect EE în proces de implementare în clădiri:
1 liceu.

24

Consiliul Raional Sângerei

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE și SER în clădiri:
Implementarea proiectelor de EE și SER.

Finanțarea proiectelor de EE și SER în clădiri:
FEE;
FISM;
BL;
PROCORE;
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Elveția.
12 proiecte EE în clădiri implementate:
12 grădinițe/gimnazii/licee.

25

Consiliul Raional Soroca

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Modernizare SIP;
Proiect SER.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
BERD;
APL II;
GIZ;
Buget local.
1 proiect EE în clădiri realizat:
1 IMSP Spitalul Raional Soroca.
2 proiecte de iluminare stradală în proces de implementare.

26
27

Consiliul Raional Ștefan Vodă
Consiliul Raional Strășeni

-
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28

Consiliul Raional Taraclia

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Termoizolarea pereților;
Schimbarea acoperișului;
Schimbarea tâmplăriei;
Instalarea centralei termice pe biomasă;
Schimbarea radiatoarelor;
Reconstruirea centralei termice.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
FEE;
CNAM;
UNDP “Energie și biomasă”;

Ministerul Afacerilor Interne Bulgaria;
SARD;
Primăria;
FISM.
12 proiecte EE în clădiri implementate:
5 școli/gimnazii/licee;
6 grădinițe;
1 OFM.
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7 proiecte EE în clădiri în proces de implementare:
4 grădinițe;
3 clădiri a primăriei.
29

Consiliul Raional Telenești

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Termoizolarea tavanului/pereților;
Schimbarea tâmplăriei;
Modernizarea sistemului de încălzire;
Schimbarea sistemului de iluminat interior;
Instalarea centralei termice pe biomasă.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
Buget local;
FEE;
PNUD;
Bugetul raional.
6proiecte EE în clădiri implementate:
1 centru de sănătate;
2 grădinițe;
3 gimnazii.
4 proiecte de iluminat stradal implementate.
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30

Consiliul Raional Ungheni

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Cazangerie pe biomasă/ panouri solare;
Izolarea clădirii.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
PNUD;
APL;
Consiliul raional.
4 proiecte EE în clădiri implementat:
2 grădinițe;
1 construcție administrativă;
1 gimnaziu.
4 proiecte EE în clădiri în proces de implementare:
2 grădinițe;
2 gimnazii.

31

Consiliul Raional Șoldănești

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Energie termică;
Energie electrică.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
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BRȚ;
FEE;
FNDR;
BR.
5 proiecte EE în clădiri implementate:
2 grădinițe;
1 gimnaziu;
1 spital.
5 proiecte de iluminat stradal implementate.
3 proiecte de iluminat stradal în proces de implementare.
32

-

UTA Găgăuzia

Anexa 5. Inventarul proiectelor implementate în domeniul EE și SER pe parcursul anului 2016
Nr.
1

2

AUTORITATEA
PUBLICĂ LOCALĂ
(APL)
Consiliul Municipal
Bălţi
Consiliul Raional
Anenii Noi

Proiecte de EE în clădiri,
Proiecte ESR (biomasă)
Proiecte de EE în clădiri:
Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Termoizolarea tavan/pereți;
Schimbare tâmplăriei;
Modernizarea sistemului de iluminat stradal.
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Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
Bugetul de stat;
FEE;
APL I și APL II.
2 proiecte de EE în clădiri implementate:
1 grădiniță;
1 liceu;


5 proiecte de iluminat stradal implementate.



6 proiecte de EE în clădiri în proces de implementare:

4 gimnazii;
1 spital;
1 centru sportiv.

3

Consiliul Raional
Basarabeasca

1 proiect de iluminat stradal în proces de implementare.

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Reparația acoperișului;
Schimbarea tâmplăriei;
Schimbarea centralei termice.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
Bugetul raional;
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FISM.
5 proiecte de EE în clădiri implementate:
3 gimnazii/licee;
1 grădiniță;
1 spital.
4

Consiliul Raional
Briceni

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Termoizolarea a pereților;
Schimbarea tâmplăriei;
Modernizarea sistemului de încălzire.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
Bugetul local.
10 proiecte de EE în clădiri implementate:
10 gimnazii/licee.
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5

Consiliul Raional
Călărași

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Termoizolarea clădirii;
Schimbarea tâmplăriei;
Baterii solare;
Instalarea becurilor Led;
Schimbarea acoperișului;
Schimbarea centralei termice/reconstrucția sistemului de încălzire;
Modernizarea iluminatului stradal.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
FEE;
KFW;
FISM;
Consiliul Raional.
4 proiecte de EE în clădiri implementate:
2 grădinițe;
1 liceu;
1 spital.
2 proiecte de EE în proces de implementare.
1 grădiniță,
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1 gimnaziu.
1 proiect de iluminat stradal în proces de implementare.

6

Consiliul Raional
Cantemir

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Implementarea proiectelor de EE și SER;
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
FEE;
3 proiecte de EE în clădiri implementate:
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2 licee;
1 spital.
10 proiecte de EE în clădiri în proces de implementare:
5 grădinițe,
3 gimnazii;
1 clădire a Consiliului Raional;
1 clădire a primăriei.
7

Consiliul Raional
Căușeni

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE și SER în clădiri:
Instalarea centralei termice pe biomasă;
Instalarea colectoarelor solare pentru ACM;
Termoizolarea pereților.
Finanțarea proiectelor de EE și SER în clădiri:
Programul Energie și Biomasă (UNDP);
Bugetul APL II;
Programul SCBM.
3 proiecte de SER în clădiri implementate:
1 spital;
1 liceu;
1 clădire a DSE.
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1 proiect de EE în proces de implementare.
1 liceu.
8

Consiliul Raional
Cimişlia

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Instalarea centralei termice pe biomasă;
Reparația acoperișului;
Schimbarea tâmplăriei;
Termoizolarea pereților.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
Guvernul Japoniei 2CR;
PNUD;
Bugetul local;
Bugetul raional;
FISM.
10 proiecte de EE în clădiri implementate:
4 grădinițe;
4 gimnazii/licee;
1 clădire Direcția Generală Învățământ;
1 clădire Direcția Asistență Socială.
1 proiect de iluminat stradală implementat.
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9

Consiliul Raional
Criuleni

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Implementarea proiectelor de EE și SER.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
FEE;
4 proiecte de EE în clădiri în proces de implementare:
4 gimnazii/licee.

10

Consiliul Raional
Donduşeni

Domeniul de aplicare a proiectelor de SEE în clădiri:
Instalarea centralei termice pe biomasă.
Finanțarea proiectelor de SEE în clădiri:
PNUD;
Bugetul raional.
1 proiect SER în clădiri în proces de implementare:
1 clădire a Centrului Comunitar Multifuncțional.

11

Consiliul Raional
Drochia

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Implementarea proiectelor de EE și SER.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
FEE.
1 proiect EE în clădiri implementat.
1 școală.
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2 proiecte EE în clădiri în proces de implementare:
2 gimnazii.
12

Consiliul Raional
Dubăsari

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Termoizolarea pereților/tavanului;
Schimbarea tâmplăriei;
Reparația acoperișului;
Modernizarea sistemului de încălzire.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
Consiliul raional.
4 proiecte EE în clădiri implementate:
4 gimnazii/licee.
4 proiecte EE în clădiri în proces de implementare:
4 gimnazii/licee.

13

Consiliul Raional
Edineți

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Termoizolarea pereților;
Schimbarea tâmplăriei;
Modernizarea centralei termice.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
Bugetul local;
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FEE;
Pro cooperare Reg. Bălți;
Bugetul raional;
PNUD.
17 proiecte EE în clădiri implementate:
3 grădinițe;
10 școli/gimnazii/licee;
3 case de cultură;
1 clădire a primăriei.
2 proiecte EE de iluminat stradal implementate.
1 proiect EE în clădiri în proces de implementare:
1 grădiniță.
14

Consiliul Raional
Făleşti

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE și SER în clădiri:
Termoizolarea pereților;
Schimbarea tâmplăriei;
Construcția centralei termice pe Biomasă și montarea panourilor solare;
Instalarea panouri fotovoltaice;
Instalarea turbinei eoliene.
Finanțarea proiectelor de EE și SER în clădiri:
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Bugetul local;
Proiectul Energie și Biomasă;
USAD;
FEE;
Bugetul raional;
FISM.
10 proiecte EE în clădiri implementate:
2 grădinițe;
7 școli/gimnazii/licee.
1 clădire a complexului de sere.
2 proiecte EE de iluminat stradal implementate.
1 proiect EE în clădiri în proces de implementare:
1 liceu.
1 turbină eoliană.
15

Consiliul Raional
Florești

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE și SER în clădiri:
Termoizolarea pereților;
Schimbarea tâmplăriei;
Modernizarea sistemului de iluminat stradal;
Instalarea panourilor solare.
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Finanțarea proiectelor de EE și SER în clădiri:
Bugetul local;
FEE;
Guvernul României;
Bugetul raional;
Pro-Co-Re,
Bugetul instituției.
15 proiecte EE în clădiri implementate:
1 grădiniță;
9 școli/gimnazii/licee.
2 case de cultură;
1 bibliotecă sătească;
2 clădire a primăriei.
2 proiecte EE de iluminat stradal implementate.
2 proiecte EE în clădiri în proces de implementare:
1 grădiniță;
1 liceu.
1 proiect SER în clădiri în proces de implementare.
1 proiect EE de iluminat stradal în proces de implementare.
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16

Consiliul Raional
Glodeni

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Termoizolarea pereților;
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
Bugetul local.
1 proiect EE în clădiri implementate:
1 liceu.

17

Consiliul Raional
Hîncești

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Termoizolarea pereților;
Schimbarea tâmplăriei;
Reparația acoperișului;
Reparația rețelelor;
Modernizarea sistemului de iluminat stradal;
Instalarea colectoarelor solare pentru ACM.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
FEE;
APL II;
UE.
26 proiecte EE implementate în clădiri:
20 școli/gimnazii/licee;
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2 clădiri Consiliul Raional;
1 clădire a Direcției de Învățământ;
1 clădire Direcția cultură și Turism;
1 spital;
1 Azil pentru bătrâni.
7 proiecte EE de iluminat stradal implementate.
2 proiecte EE în proces de implementare în clădiri:
2 licee.
18

Consiliul Raional
Ialoveni

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Termoizolarea fațadei;
Schimbarea tâmplăriei.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
FEE.
4 proiecte EE implementate în clădiri:
2 școli/licee;
2 grădinițe.
3 proiecte EE în proces de implementare în clădiri:
1 liceu;
1 grădiniță;
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1 spital.
1 proiect EE de iluminat stradal în proces de implementare
19

Consiliul Raional
Leova

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE și SER în clădiri:
Implementarea proiectelor de EE și SER.
Finanțarea proiectelor de EE și SER în clădiri:
FEE;
Bugetul local;
PNUD;
Bugetul instituției;
Ministerul finanțelor.
5 proiecte EE în clădiri implementate:
1 școală;
3 grădinițe;
1 centru de sănătate.
3 proiecte EE în proces de implementare în clădiri:
2 licee;
1 grădiniță;

20

Consiliul Raional
Ocnița

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Termoizolarea pereților;
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Schimbarea tâmplăriei.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
FEE;
UE.
2 proiecte EE în clădiri implementate:
2 gimnazii.
1 proiect EE în proces de implementare în clădiri:
1 liceu;
1 proiect EE de iluminat stradal în proces de implementare.
21

Consiliul Raional
Orhei

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Termoizolare pereților;
Instalarea centralei termice pe biomasă.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
Buget CRO;
Bugetul local;
Buget reintegrarea țării;
Guvernul Japoniei;
Bugetul de Stat;
PRO Orhei.
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4 proiecte EE în clădiri implementate:
1 gimnaziu;
2 grădinițe;
1 casă de cultură.
5 proiecte EE de iluminat stradal implementate.
22

Consiliul Raional
Rezina

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Termoizolare pereților;
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
Bugetul local;
1 proiect EE în clădiri implementat:
1 liceu.
1 proiecte EE de iluminat stradal implementat.

23

Consiliul Raional
Rîşcani

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Termoizolare pereților/tavanului;
Schimbarea tâmplăriei.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
FEE;
Bugetul raional;
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Buget republican CNAM
Bugetul local.
9 proiecte EE în clădiri implementate:
6 gimnazii/licee;
1 Centrul multifuncțional;
1 Consiliul Raional
1 centru de sănătate.
6 proiecte EE în proces de implementare în clădiri:
3 gimnazii/licee;
1 casă de cultură;
1 spital;
1 grădiniță.
1 proiect EE de iluminat stradal implementat.
24

Consiliul Raional
Sângerei

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE și SER în clădiri:
Implementarea proiectelor de EE și SER.
Finanțarea proiectelor de EE și SER în clădiri:
FEE;
Oficiul Schimbării Climei;
Primăria.
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3 proiecte EE în clădiri implementate:
2 grădinițe;
1 spital.
1 proiect SER în clădire implementat.
1 incubator de afaceri.
1 proiect EE în clădire în proces de implementare
25

Consiliul Raional
Soroca

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Termoizolarea pereților;
Schimbarea tâmplăriei;
Instalarea centralei termice pe biomasă.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
FEE;
PNUD.
2 proiecte EE în clădiri în proces de implementare:
1 liceu;
1 spital.

26

Consiliul Raional
Ștefan Vodă

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Instalarea centralei termice pe biomasă.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
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Buget local;
Grant România;
FEE.
3 proiecte EE în clădiri implementate:
1 școală;
2 grădinițe.
3 proiecte EE în clădiri în proces de implementare:
1 cămin;
1 liceu;
1 casă de cultură
27

Consiliul Raional
Strășeni

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Termoizolarea tavanului;
Schimbarea tâmplăriei;
Reparația sistemului de încălzire;
Modernizarea sistemului de iluminat stradal.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
Buget local;
Donatori;
Contribuția cetățenilor;
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Proiectul MILD.
7 proiecte EE în clădiri implementate:
1 școală;
6 grădinițe.
1 proiect EE de iluminat stradal implementat.
28

Consiliul Raional
Taraclia

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Termoizolarea pereților;
Schimbarea acoperișului;
Schimbarea tâmplăriei;
Instalarea centralei termice pe biomasă;
Schimbarea radiatoarelor;
Reconstruirea centralei termice.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
FEE;
CNAM;
UNDP “Energie și biomasă”;
Ministerul Afacerilor Interne Bulgaria;
SARD;
Primăria;
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FISM.
12 proiecte EE în clădiri implementate:
5 școli/gimnazii/licee;
6 grădinițe;
1 OFM.
7 proiecte EE în clădiri în proces de implementare:
4 grădinițe;
3 clădiri a primăriei.
29

Consiliul Raional
Telenești

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Termoizolarea tavanului/pereților;
Schimbarea tâmplăriei;
Modernizarea sistemului de încălzire;
Schimbarea sistemului de iluminat interior;
Instalarea centralei termice pe biomasă.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
Buget local;
FEE;
Bugetul raional.
7 proiecte EE în clădiri implementate:
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3 OMF;
1 grădiniță;
3 gimnazii.
1 proiect EE in proces de implementare:
1 Consiliul Raional.
30

Consiliul Raional
Ungheni

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Termoizolarea pereților.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
FEE.
1 proiect EE în clădiri implementat:
1 liceu.

31

Consiliul Raional
Șoldănești

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Reconstrucția acoperișului;
Schimbarea centralei termice;
Termoizolarea pereților;
Schimbarea tâmplăriei.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
FEE;
FISM;
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Guvernul României;
Bugetul de Stat;
Consiliul raional.
7 proiecte EE în clădiri implementate:
3 grădinițe;
3 gimnazii/licee;
1 spital.
4 proiecte de iluminat stradal implementate.
32

UTA Găgăuzia

Domeniul de aplicare a proiectelor de EE în clădiri:
Termoizolarea pereților;
Schimbarea tâmplăriei;
Instalarea centralei termice pe biomasă;
Instalarea bateriilor solare;
Modernizarea sistemului de încălzire.
Finanțarea proiectelor de EE în clădiri:
FEE;
Buget raional;
PNUD.
12 proiecte EE în clădiri implementate:

239

3 grădinițe;
9 gimnazii/licee.
1 proiect EE în clădiri în proces de implementare:
1 grădiniță.
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