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Abrevieri 
 

 

  

ESCO Compania de servicii energetice 

EUR Euro 

GIZ Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei 

MDL lei moldovenești 

ADR Agenția de Dezvoltare Regională 

AEE Agenția pentru Eficiență Energetică 

RPP Expertul ADR în planificare și programare regională 

UTA Unitate Teritorial Autonomă 

CE Comisia Europeană 

UE Uniunea Europeană 

EEC Comunitatea Economică Europeană 

CAPEX Cheltuieli de investiție 

SER Surse de Energie Regenerabilă 

CPP Concept de proiect posibil 

MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

BNS Biroul Național de Statistică 

PNAEE Planul Național de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice 

SNDR Strategia Națională de Dezvoltare Regională 

AAPL Autoritățile administrației publice locale 

HG Hotărârea de Guvern 

IP Instituție publică 

DR Dezvoltare Regională 

RD Regiune de Dezvoltare 

POR Plan operațional regional 

PRS Program Regional Sectorial 

CRD Consiliul Regional pentru Dezvoltare 

SDR Strategia de Dezvoltare Regională 

EE Eficiență energetică 

MW Megawatt 

GWh Gigawatt oră 

kW Kilowatt 

kWh Kilowatt oră 

m² Metru pătrat 

m³ Metru cub 

MWh Megawatt oră 

TWh Terawatt oră 

TJ Terajoule  

tep Tonă echivalent petrol 

h oră 

LULUCF Terenurilor, Schimbarea Folosinței Terenurilor și Silvicultură 
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Definiții 
 

anvelopă a clădirii – elementele integrate ale unei clădiri care separă interiorul acesteia de 
mediul exterior; 

cazan – ansamblul format din corpul cazanului și arzător, destinat să transmită unor fluide 
căldura rezultată în urma procesului de ardere; 

certificat de performanță energetică – document de o formă reglementată care indică 
performanța energetică a unei clădiri sau a unei unități a acesteia, calculată în baza 
metodologiei de calcul a performanței energetice a clădirilor; 

clasă energetică – sistem de măsură, de la "A" la "G", pentru indicarea performanței 
energetice a clădirii. În scopul clasificării clădirilor cu o performanță energetică foarte ridicată, 
clasa "A" poate fi divizată în subclase; 

clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero – clădire cu o performanță 
energetică foarte ridicată, obținută, în principal, prin protecția termică eficientă a clădirii iar 
necesarul de energie, într-o foarte mare măsură, este acoperit din surse regenerabile, inclusiv 
cele produse la fața locului sau în apropiere; 

clădire cu destinație mixtă – clădire cu mai multe destinații în care cel puțin 10% din aria 
totală a clădirii are altă destinație, decât destinația principală a clădirii; 

clădire publică – clădire ce aparține cu drept de proprietate sau folosință unei autorități 
publice, unei instituții publice sau unei întreprinderi de stat sau municipale; 

cogenerare – producerea simultană, în același proces, a energiei termice și a energiei electrice 
și/sau a energiei mecanice; 

economie de energie – cantitate de energie economisită, determinată prin măsurarea și/sau 
estimarea consumului înainte și după punerea în aplicare a uneia sau a mai multor măsuri de 
îmbunătățire a eficienței energetice și/sau economie de energie primară în condiții verificabile și 
măsurabile sau estimabile; 

eficientizarea consumurilor de energie – activitate organizatorică, științifică, practică, tehnică, 
economică și informațională, care, în consecință, se soldează cu obținerea unor indicatori de 
eficiență energetică mai performanți; 

eficiență energetică – utilizarea eficientă (rațională) a resurselor energetice. Reprezintă 
utilizarea a mai puțină energie pentru asigurarea aceluiași nivel de alimentarea cu energie a 
clădirilor sau a proceselor tehnologice de producere. Atingerea unei eficiențe, justificate din 
punct de vedere economic, în utilizarea resurselor de combustibil și de energie, în condițiile 
actuale de dezvoltare tehnologică, precum și respectarea cerințelor de protecție a mediului.; 

element al clădirii – sistem tehnic al clădirii sau un element al anvelopei clădirii;  

energie primară – energie din surse regenerabile și neregenerabile, care nu a trecut prin niciun 
proces de conversie sau de transformare; 

indicatorul de performanță energetică – cantitatea de energie evaluată raportată la aria totală 
a clădirii; 

intensitatea energetică – eficiența cu care energia este folosită pentru a produce valoare 
adăugată. Se definește ca proporția dintre Furnizarea de Energie Primară și Produsul Intern 
Brut; 

încălzire centralizată sau răcire centralizată – distribuția de energie termică sub formă de 
abur, apă caldă sau lichide răcite, de la o sursă de producție centralizată, prin intermediul unei 
rețele, către mai multe clădiri sau locații, în vederea utilizării sale pentru încălzirea sau răcirea 
spațiilor ori pentru încălzirea sau răcirea proceselor industriale; 

performanța energetică a clădirii – cantitatea de energie evaluată necesară pentru a se 
asigura necesarul de energie în condițiile utilizării standarde a clădirii, care presupune energia 
utilizată pentru încălzire, răcire, ventilare, apă caldă și iluminat; 



7 

pompă de căldură – un mecanism, un dispozitiv sau o instalație care transferă căldura din 
mediul natural (de exemplu din aer, apă sau sol) către clădiri sau instalații industriale, inversând 
fluxul natural al căldurii, astfel încât să circule de la o temperatură mai scăzută spre una mai 
ridicată. În cazul pompelor de căldură reversibile, acestea pot, de asemenea, transfera căldura 
din clădire către mediul natural; 

programe de îmbunătățire a eficienței energetice – activități care se concentrează pe grupuri 
de consumatori finali și care duc la o îmbunătățire verificabilă și măsurabilă sau estimabilă a 
eficienței energetice; 

renovare majoră a clădirii – efectuarea modificărilor la o clădire existentă în cazul cărora 
peste 25% din suprafața anvelopei clădirii este supusă renovării; 

serviciu energetic – beneficiu fizic, utilitate sau bun obținut dintr-o combinație de energie cu o 
tehnologie și/sau o acțiune eficientă din punct de vedere energetic, care poate include 
activitățile de exploatare, de întreținere și de control, necesare pentru prestarea serviciului în 
baza unui contract, și care, în condiții normale, s-a dovedit că duce la o îmbunătățire a eficienței 
energetice și/sau la economii de energie primară, în condiții verificabile și măsurabile sau 
estimabile; 

sistem de climatizare – o combinație a componentelor necesare pentru a asigura o formă de 
tratare a aerului interior, prin care temperatura este controlată sau poate fi scăzută; 

sistem de încălzire – parte a instalației de încălzire care constă din unu sau mai multe cazane, 
conducte de distribuție a căldurii și elemente emițătoare de căldură, proiectate numai în scop de 
încălzire a spațiilor, care asigură condițiile termice normative în încăperi 

Consumul specific de energie electrică – consumul de energie electrică pe unitate de producție 
- (kWh / m² / an) 

Securitate energetică – reprezintă starea de securitate a unui individ, comunitate, stat, economie 
față de deficitul de energie și întreruperea asigurării cu energie, precum și asigurarea necesităților 
acestora cu resurse energetice accesibile din punct de vedere economic, de o calitate 
acceptabilă. 
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Sumar executiv 
 
Programul Regional Sectorial în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice 

(PRS EE) reprezintă un instrument operațional în planificarea regională care are ca 

scop sporirea capacității autorităților administrației publice locale (AAPL) în elaborarea 

proiectelor regionale durabile și crearea condițiilor pentru dezvoltarea fluxului de 

proiecte privind sporirea eficienței energetice a clădirilor publice. 

 

Dat fiind faptul că, Republica Moldova importă până la 95% din resursele energetice 

primare pentru acoperirea consumului energetic al țării, și prețurile la energie cresc, 

implementarea măsurilor de sporire a eficienței energetice reprezintă cel mai potrivit 

mod de reducere a efectului negativ al creșterii prețurilor la energie asupra bugetelor 

locale, asupra economiei în ansamblu și asupra populației în general. Consumul total 

de energie în Moldova în 2016 a fost 29 942 GWh și este în continuă creștere pentru 

ultimii ani. În 2016, consumul final de energie estimat în clădirile publice din RM a fost 

de aproximativ de 1 095 781 MWh, ceea ce reprezintă circa 3,6% din totalul consumului 

final de energie din RM. 

 

UTA Găgăuzia se amplasează în zona economico-geografică de sud a Moldovei. 

Suprafața totală a UTA Găgăuzia este de 1 848,45 km2 sau 6,1% din totalul teritoriului 

Republicii Moldova. Conform informației din 01.01.2017, pe teritoriul UTA Găgăuzia 

locuiesc 151,0 mii persoane, din care populația rurală constituie 62%, iar cea urbană – 

38%. Regiunea de dezvoltare este învecinată cu raioanele Cimișlia și Basarabeasca la 

nord, raioanele Cantemir și Cahul la Vest și raionul Taraclia și frontiera cu Ucraina la 

sud. UTA Găgăuzia include teritoriul a 3 raioane: Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești. 

Centrul administrativ al regiunii UTA Găgăuzia este municipiul Comrat. Pe teritoriul UTA 

Găgăuzia își desfășoară activitatea 7 185 agenți economici. PIB-ul pe cap de locuitor, în 

anul 2015, a constituit 19,8 mii MDL. 

 

Consumul total de gaze naturale și energie electrică în Regiunea de Dezvoltare UTA 

Găgăuzia în anul 2016 a constituit 379 891 MWh, ceea ce constituie 4,5% de consumul 

total de gaze naturale și energie electrică din Moldova. Consumul de gaze naturale în 

RD UTA Găgăuzia constituie 5,9% din totalul consumului pe țară, iar consumul energiei 

electrice a regiunii – 2,6% din consumul energiei electrice al RM.  

 

Pe teritoriul UTA Găgăuzia, conform IDAM1, activează 304 instituții publice. Din numărul 

total de instituții publice, au fost analizate 167, care înregistrează cel mai mare consum 

și potențial de economisire a energiei, și care au cel mai mare număr de beneficiari. 

Conform informației colectate, mai mult de 80 % din clădiri au fost construite în perioada 

anilor 1950-1989, și nu corespund standardelor de eficiență energetică. Sistem 

centralizat de aprovizionare cu apă caldă menajeră nu există în nici o clădire, fiind 

folosite boilere. În majoritatea cazurilor, lipsesc sistemele centralizate de condiționare a 

aerului, iar dacă există, acestea nu sunt pornite în scopuri de economisire. Ventilarea 

are loc pe cale naturală. În rețelele de iluminat interior sunt folosite preponderent lămpi 

luminiscente și lămpi incandescente.   

 

 

                                                             
1 Indicele Deprivării Ariilor Mici (IDAM) 2014 
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Consumul final de energie în clădirile publice ale regiunii constituie circa 38 183 MWh 

(38 183 000 kWh), ce reprezintă 3,48% din consumul final de energie estimat în clădirile 

publice din RM, 10% din consumul de energie a RD ATU Găgăuzia și 33,6% din 

consumul de energie a persoanelor juridice din regiune. Suprafața totală încălzită 

constituie aproximativ 349 716 m². 

 

Viziunea RD ATU Găgăuzia, până în anul 2025 constă, în reducerea consumul de 

energie cu aproximativ 10%, prin reabilitarea a 10% (34 971 m2) din suprafața totală a 

clădirilor publice. Viziunea a fost elaborată conform consumului de energie de referință 

a clădirilor publice în anul 2016 și conform obiectivului de renovare energetică a 

clădirilor publice descrise în documentele de politici naționale în domeniul EE. 

 

Obiectivele energetice ale Republicii Moldova pentru anul 2020, stabilite în Strategia 

Energetică a Republicii Moldova până în anul 2030, cu un punct de referință intermediar 

în 2015, stabilit de către Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2020” și Programul 

Național de Eficiență Energetică 2011-2020, având în vedere angajamentele asumate 

de Republica Moldova în cadrul Tratatului Comunității Energiei, în domeniul specific al 

eficienței energetice, sunt: 

• Diminuarea emisiilor de gaza cu efect de seră (comparativ cu anul 1990) cu 25% 
până în 2020; 

• Diminuarea consumului de energie în clădirile publice cu 10% până în 2020; 

• Rata de renovarea a clădirilor publice va constitui 10% până în 2020. 
 

Prin urmare, Programul Regional Sectorial în Eficiența Energetică al UTA Găgăuzia, 

este orientat spre atingerea următoarelor obiective strategice: 

 

1. Îmbunătățirea calității serviciilor în clădirile publice ale ATU Găgăuzia prin 
sporirea eficienței energetice 

• Prevede reabilitarea, până în anul 2025, a 10% din suprafața totală a clădirilor 
publice ale regiunii (34 971 м2), ce va asigura diminuarea consumului de energie 
cu 6 994 MWh. 

 
2. Diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră și utilizarea resurselor de 

energie regenerabilă 

• Prevede identificarea și implementarea măsurilor/proiectelor, orientate spre 
utilizarea resurselor de energie regenerabilă. 

 
3. Atragerea investițiilor pentru creșterea eficienței energetice în clădirile 

publice din UTA Găgăuzia 

• Prevede măsuri pentru asigurarea elaborării unor proiecte calitative și de 
atragerea a investițiilor în domeniul EE, precum și de asigurare a dialogului cu 
partenerii de dezvoltare.  
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1. Introducere 
 

Programul Regional Sectorial (PRS) în domeniul eficienței energetice clădirilor publice 

reprezintă un instrument operațional în planificarea regională care are ca scop sporirea 

capacității autorităților administrației publice locale (AAPL) în elaborarea proiectelor regionale 

durabile și crearea condițiilor pentru dezvoltarea fluxului de proiecte de sporire a eficienței 

energetice a clădirilor publice, luând în considerare necesitățile de dezvoltare a Unității Teritorial 

Autonome Găgăuzia și conformitatea acestuia cu politicile sectoriale, practicile existente și 

cadrul strategic la nivel național. 

Pe lângă elaborarea proiectelor investiționale regionale durabile, PRS va contribui la: 

1. Îmbunătățirea calității serviciilor publice în UTA Găgăuzia, în conformitate cu cadrul 

strategic existent și politicilor din acest domeniu; 

2. Coordonarea și integrarea eforturilor AAPL ale UTA Găgăuzia, companiilor de prestare 

a serviciilor energetice și instituțiilor publice, în scopul sporirii eficienței energetice în 

clădirile publice în folosul consumatorilor (studenți, copii, angajatori, pacienți etc.); 

3. Atingerea țintelor naționale stabilite de Programul Național pentru Eficiență Energetică 

pentru anii 2011-2020 și Planul Național de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice 

pentru anii 2016-2018; 

4. Fortificarea procesului de planificare și programare sectorială la nivel regional în 

vederea creării unui sistem regional de identificare a unor concepte de proiecte posibile 

prioritare cu potențial maxim de eficientizare a consumului de energie, ce va duce la 

optimizarea investițiilor și elaborarea proiectelor durabile în sectorul eficienței 

energetice a clădirilor publice din UTA Găgăuzia, trecând treptat la standarde noi, în 

conformitate cu cerințele directivelor UE; 

5. Îmbunătățirea dialogului cu partenerii de dezvoltare, prezentând o viziune clară asupra 

necesităților și perspectivelor de dezvoltare ale ATU Găgăuzia în domeniul eficienței 

energetice a clădirilor publice. 
 

Sporirea eficienței energetice a clădirilor publice, reprezintă una din acțiunile principale ale 

„Priorității nr.1 Asigurarea accesului la servicii și utilități publice de calitate” din Strategia de 

Dezvoltare Regională a RD UTA Găgăuzia pentru anii 2017-2020, dar și principala premisă 

pentru elaborarea PRS EE UTA Găgăuzia. 

 
Strategie de Dezvoltare Regională a RD UTA Găgăuzia (SDRG) reprezintă documentul 

principal de planificare strategică la nivel regional, care stabilește principalele direcții de 

dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare UTA Găgăuzia. SDRG a fost elaborată în conformitate cu 

documentele esențiale ale Republicii Moldova în domeniul dezvoltării regionale, și anume:  

• Legea privind dezvoltarea regională Nr. 438 din 28.12.2006;  

• Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2020” aprobată prin legea Nr. 166 din 
11.07.2012,  

• Strategia Națională de Dezvoltare Regională, aprobată prin legea Nr. 239 din 
13.10.2016. 

 

Acest program a fost elaborat în baza principiilor: coordonării; abordării analitice 

multidimensionale; participării active; parteneriatelor locale și regionale; și transparenței. 

Etapele de elaborare a PRS sunt: 1) Crearea grupului de lucru (GL); 2) Analiza situației 

existente în domeniu; 3) Organizarea atelierelor de lucru cu GL; 4) Elaborarea analizei SWOT, 

stabilirea priorităților PRS, elaborarea viziunii strategice, elaborarea planului de acțiuni PRS; 5) 

Organizarea consultațiilor publice; 6) Consultarea PRS cu Consiliul Regional pentru Dezvoltare 

UTA Găgăuzia; 7) Definitivarea PRS în baza propunerilor și recomandărilor; și 8) Aprobarea 

PRS de către Consiliul Regional pentru Dezvoltare UTA Găgăuzia. 

Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia va juca un rol decisiv în realizarea și 

monitorizarea politicii regionale în domeniul sporirii eficienței energetice în clădirile publice. 
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2. Analiza situației curente 
 

2.1. Cadrul legal și de politici în domeniul eficienței energetice 
 

2.1.1. Cadrul legal și de politici în domeniul EE la nivel național 
 

La nivel național, politicile cu privire la eficiența energetică sunt descrise în următoarele 

documente: 

• Legea cu privire la eficiența energetică nr. 142 din 02.07.2010 reglementează 
activitățile care au drept scop reducerea intensității energetice a economiei naționale și 
diminuarea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului. 

În anul 2018 a fost elaborat noul proiect de lege privind eficiența energetică, cu scopul de 
a crea cadrul legal necesar pentru promovarea eficienței energetice, inclusiv prin 
elaborarea planurilor de acțiune privind eficiența energetică, prin dezvoltarea pieței 
serviciilor energetice și prin angajarea altor măsuri de eficiență energetică. Principiile de 
bază ale eficienței energetice sunt: 
(a) promovarea eficienței energetice prin sprijinirea elaborării planurilor de eficiență 
energetică pentru implementarea tehnologiilor eficiente din punct de vedere energetic, 
cum ar fi cogenerarea și trigenerarea, distribuția, transportul și utilizarea energiei și a 
combustibililor prin introducerea unor standarde de eficiență energetică pentru instalații, 
clădiri, aparate și echipamente și prin respectarea standardelor; 
b) promovarea inițiativei private și încurajarea noilor furnizori de servicii energetice; 
c) sprijinirea cooperării dintre participanții pe piața serviciilor energetice în contextul 
realizării obiectivelor politicii de stat în domeniul eficienței energetice; 

• Hotărârea Guvernului cu privire la Agenția pentru Eficiență Energetică Nr. 1173 din 
21.12.2010. Agenția, la nivelul autorităților publice centrale, are misiunea de a asigura și a 
sprijini realizarea obiectivelor Programului Național de îmbunătățire a eficienței 
energetice, acordând asistența necesară la elaborarea programelor și planurilor locale 
pentru eficiența energetică și monitorizând realizarea acestora. De asemenea, Agenția 
are misiunea de a supraveghea evoluția situației în domeniul eficienței energetice și 
surselor de energie regenerabilă, de a asigura pregătirea și prezentarea sintezelor 
programelor, evaluarea proiectelor investiționale în domeniu, elaborarea proiectelor de 
acte normative, precum și crearea unei baze informaționale în domeniile sale de 
activitate. 

• Hotărârea Guvernului cu privire la Fondul pentru Eficiență Energetică Nr. 401 din 
12.06.2012. Obiectivul principal de activitate al Fondului este atragerea și gestionarea 
resurselor financiare în vederea finanțării și implementării proiectelor în domeniul 
eficienței energetice și al valorificării surselor regenerabile de energie în conformitate cu 
strategiile și programele elaborate de Guvern. 

• Legea privind performanța energetică a clădirilor nr. 128 din 11.07.2014. Scopul legii 
constă în promovarea îmbunătățirii performanței energetice a clădirilor, ținând cont de 
condițiile climatice, de cerințele privind climatul interior și de raportul cost-eficiență. Legea 
definește: 1) atribuțiile autorităților publice în domeniul eficienței energetice a clădirilor; 2) 
cerințele minime de performanță energetică a clădirilor și metodologia de calcul; 3) 
cerințele pentru certificarea performanței energetice a clădirilor; 4) inspecția periodică a 
sistemelor de încălzire; 5) inspecția periodică a sistemelor de climatizare; 6) sistemul 
informațional în domeniul EE a clădirilor; 7) sistemele de control independent al 
certificatelor de performanță; și 8) promovarea îmbunătățirii performanței energetice a 
clădirilor. 

• Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile nr. 10 din 
26.02.2016. Legea are drept scop instituirea unui cadru juridic pentru promovarea și 
utilizarea energiei din surse regenerabile și stabilește obiectivele naționale obligatorii 
privind ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie, 
precum și ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final de energie în 
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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.  

• Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 2030, adoptată prin Hotărârea 
de Guvern (HG) nr. 102 din 05.02.2013, menține obiectivele de eficiență energetică drept 
prioritate pentru ambele perioade: 2013-2020 si 2021-2030. Strategia prevede ghidări 
specifice privind dezvoltarea sectorului energetic din Moldova în vederea furnizării unei 
baze pentru creșterea economică si bunăstarea socială. Totodată, documentul subliniază 
problemele prioritare ale țării, ce necesită o abordare imediată. Pentru prima perioadă, 
2013-2020, strategia propune aceleași obiective specifice deja existente în Programul 
Național pentru Eficiență Energetică 2011-2020, si anume: majorarea eficienței energetice 
cu 20% până în anul 2020 cu un obiectiv intermediar de 9% către anul 2016 (față de 
2009). Pentru aceeași perioadă, indicatorii de monitorizare sunt menționați si în Strategia 
Națională de Dezvoltare „Moldova 2020”: Șapte soluții pentru creșterea economică si 
reducerea sărăciei, unde este prevăzut reducerea consumului energetic cu 10% si 
renovarea a 10% din clădirile publice. 

• Programul Național de Eficiență Energetică 2011-2020 aprobat prin HG nr. 833 din 
10.11.2011 sub forma unui document de planificare pentru o perioadă de 10 ani 
stipulează faptul că consiliile raionale și municipale și Adunarea Populară a Găgăuziei 
către finele anului 2011 vor asigura dezvoltarea, coordonarea și aprobarea programelor și 
planurilor de acțiuni în vederea îmbunătățirii eficienței sale energetice, fapt care nu a fost 
încă realizat. Obiectivul de economisire al energiei până în anul 2020 este stabilit la 20% 
(față de 2009). Documentul prevede drept obiective specifice ale sectorului public: 
inițierea programelor pentru îmbunătățirea iluminării stradale, reabilitarea clădirilor publice 
și a infrastructurii sociale, construirea clădirilor cu consum redus de energie sau apropiat 
de zero, și utilizarea surselor regenerabile de energie pentru încălzirea clădirilor sociale.  

• Planul Național de Acțiuni în Domeniul Eficienței Energetice (PNAEE) pentru anii 
2016-2018, aprobat prin HG nr. 1471 din 30.12.2016. Conform acestuia consiliile raionale 
și consiliile municipale, Adunarea Populară a unității teritoriale autonome Găgăuzia, în 
coordonare cu Agenția pentru Eficiență Energetică, vor asigura elaborarea, coordonarea 
și aprobarea programelor și planurilor de acțiuni locale în domeniul eficienței energetice, 
în conformitate cu Planul de acțiuni nominalizat, Programul național pentru eficiență 
energetică 2011-2020 și Legea cu privire la eficiența energetică. Monitorizarea 
implementării Planului de acțiuni sus-numit se pune în sarcina Agenției pentru Eficiență 
Energetică, care va prezenta Guvernului anual, până la 1 martie, raportul privind 
realizarea acestuia. 

PNAEE constă în reducerea consumului de energie a consumatorilor finali din toate sectoarele 

economiei naționale cu 50,1 mii tone echivalent petrol și reducerea emisiilor de CO2 cu 25% 

până în anul 2020. 

 
Direcțiile, pe care trebuie să le urmeze subiecții regionali pentru atingerea economiilor de 

energie în clădirile publice, sunt asigurate de un cadrul legal mai larg în domeniul eficienței 

energetice, aplicate în prezent în Republica Moldova. Obiectivele principale de economisire a 

energiei, prevăzute de cadrul legal și de politici existent sunt prezentate în tabelul 1. 

 

# Documentul de politici Obiective 2016 2020 

1. 
Planul Național de Acțiuni în 
domeniul Eficienței Energetice 
pentru anii 2016-2018 

Reducerea consumului de energie 
în clădirile publice, mii tone 
echivalent petrol (tep)  

 50,1 

2. Programul Național pentru Eficientizarea consumului total de  20 

Tabelul 1. Rezumatul obiectivelor de economisire a energiei în cadrul documentelor de 
politici la nivel național 



13 

# Documentul de politici Obiective 2016 2020 

Eficiență Energetică pentru anii 
2011-2020 

energie primară (anul de referință 
2009), % 

3. 
Strategia Națională de 
Dezvoltare „Moldova–2020” 

Reducerea consumului de energie 
în clădiri, % 

 10 

Ponderea clădirilor publice 
renovate, % 

 10 

4. 
Strategia Energetică până în 
anul 2030 

Eficientizarea consumului de 
energie, % 

9 20 

 
PNAEE detaliază măsurile propuse pentru eficiența energetică în sectorul public, după cum 
urmează: 

• Elaborarea cadrului legal cu privire la performanța energetică a clădirilor;  
• Promovarea clădirilor a căror consum energetic este aproape de zero;  
• Promovarea companiilor de prestare a serviciilor energetice;  
• Managementul energetic la nivelul autorităților publice locale;  
• Creșterea eficienței energetice în sectorul public. 

 
Următoarele două Planuri Naționale de Acțiuni în Domeniul Eficienței Energetice urmează a fi 

elaborate pentru perioadele 2019-2021 și respectiv 2022-2024. Acest fapt presupune că 

acțiunile planificate în acest Program Regional Sectorial până în anul 2025 vor corespunde 

perioadei de implementare a celui de-al doilea PNAEE (2019-2021) și celui de-al treilea (2022-

2024). 

 

Strategia Națională de Dezvoltare Regională pe anii 2016-2020 
 
Strategia Națională de Dezvoltare Regională (SNDR) reprezintă principalul document de politică 

sectorială cu privire la dezvoltarea regională, elaborat sub egida Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului, care promovează o dezvoltare economică și socială integrată 

la nivel regional și are drept scop atingerea obiectivelor de dezvoltare regională pe termen 

mediu. De asemenea în SNDR au fost incluse o serie de acțiuni cum sunt: studii cu privire la 

aplicarea măsurilor de eficiență energetică în sectorul de afaceri, campanii de conștientizare 

pentru agenții economici pe tema eficienței energetice, training-uri, consultări pentru agenții 

economici cu privire la eficiența economică și reabilitarea clădirilor publice.  

 

Reglementările tehnice naționale pentru clădirile publice 
 
Reglementările tehnice reprezintă acte normative, care prevăd, direct și/sau prin referire la 

anumite standarde, cerințe tehnice pentru un produs ce țin de securitatea acestuia, inclusiv 

prevederile administrative relevante respectarea cărora este obligatorie în cazul introducerii sau 

punerii la dispoziție pe piață a acestui produs. Produsul reprezintă orice bun material, inclusiv 

din cadrul unei prestări de servicii, destinat distribuției, consumului sau utilizării pe piață în 

cadrul unei activități comerciale, în schimbul unei plăți sau gratuit. Reglementările tehnice care 

trebuie respectate în procesul de implementare a măsurilor de eficiență energetică a clădirilor 

publice sunt prezentate în Anexa C. 

 
2.1.2. Cadrul legal si de politici în domeniul EE la nivel regional 

 
La momentul actual, RD UTA Găgăuzia, nu are o strategie proprie în domeniul eficienței 

energetice. Aspectele privind eficiența energetică sunt prevăzute în Strategia de Dezvoltare 

Regionala a RD ATU Găgăuzia și în Planul Regional Operațional, aprobate în anul 2017 pentru 

anii 2017-2020, inclusiv obiective specifice și măsuri de sporire a eficienței energetice în 

clădirile publice. 
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Cadrul legal al politicii energetice la nivel regional derivă, de asemenea, din legislația națională 

în domeniul energetic și prevederile legislației secundare adoptată în baza legii nr. 438 din 28 

decembrie 2006 privind dezvoltarea regională a Republicii Moldova. Legea definește 

principalele obiective și principii și stabilește cadrul instituțional și instrumentele de planificare 

ale dezvoltării regionale. 

 
Pentru RD UTA Găgăuzia există trei documente de bază care abordează parțial subiectul 

eficienței energetice: Strategia de Dezvoltare Regional a RD UTA Găgăuzia pentru anii 2017-

2020, Planul Regional Operațional al RD UTA Găgăuzia pentru anii 2017-2020 și Strategia de 

Dezvoltare Socio-economică a UTA Găgăuzia pentru anii 2017-2020. De asemenea, fiecare 

localitate din componența UTA Găgăuzia, are strategie proprie de dezvoltare socio-economică, 

în care de asemenea sunt incluse măsuri de sporire a eficienței energetice în clădirile publice.  

 
Strategia de Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare UTA Găgăuzia și Planul 
Regional Operațional al Regiunii de Dezvoltare UTA Găgăuzia  
 
Strategia de Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare UTA Găgăuzia (SDR UTA 

Găgăuzia) reprezintă  documentul care vizează elaborarea unor direcții de dezvoltare pe 

termen mediu ale regiunii, iar Planul Regional Operațional al Regiunii de Dezvoltare UTA 

Găgăuzia (POR UTA Găgăuzia) reprezintă planul de implementare a strategiei, prevăzut 

pentru o perioadă de 3 ani. 

 
Strategia se bazează pe 3 priorități: 

• Prioritatea 1: Asigurarea accesului la servicii și utilități publice de calitate; 
• Prioritatea 2: Creșterea economică echilibrată și sporirea competitivității regiunii; 
• Prioritatea 3: Îmbunătățirea guvernanței în domeniul dezvoltării regionale. 

 
Unul din obiectivele specifice ale SDR UTA Găgăuzia se referă la sporirea eficienței energetice 

a clădirilor publice în vederea minimizării costurilor de întreținere și protejarea mediului. POR 

UTA Găgăuzia conține măsuri care prevăd utilizarea eficientă a energiei, sub Prioritatea nr.1 

„Asigurarea accesului la servicii și utilități publice de calitate”, activitatea 1.4 „Creșterea 

eficienței energetice a clădirilor publice”. Toate prioritățile și activitățile POR UTA Găgăuzia, 

sunt reflectate identic celor din SDR, în conformitate cu metodologia de elaborare a ambelor 

documente. 

 
Programul Regional de Eficiență Energetică al UTA Găgăuzia pentru anii 2018-2020, 
și Planul regional de acțiuni în domeniul eficienței energetice a UTA Găgăuzia pentru 
anul 2018. 
 
Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia a aprobat Programul Regional de Eficiență Energetică al 
UTA Găgăuzia pentru anii 2018-2020 și Planul Regional de Acțiuni în domeniul Eficienței 
Energetice al UTA Găgăuzia pentru anul 2018. (Hotărârea nr. 4/3 din 28.03.2018 a ședinței 
Comitetului executiv al UTA Găgăuzia) 
 
Programul stabilește acțiunile prioritare ale Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, care vor fi 
implementate în perioada 2018-2020. Acest program este un instrument operațional în 
planificarea regională pentru a spori capacitatea autorităților administrației publice locale (APL) 
de a dezvolta proiecte regionale durabile și de a crea condiții pentru dezvoltarea proiectelor de 
eficiență energetică și implementarea acestora. 
 
Obiectivele principale ale programului sunt creșterea nivelului de confort în clădirile publice și 
reducerea costurilor în bugetul Găgăuziei pentru a acoperi facturile la energie prin: - reducerea 
consumului de energie cu aproximativ 10%; - reabilitarea completă a energiei de aproximativ 
20% din clădirile publice (în special în domeniul educației); - utilizarea surselor de energie 
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regenerabile; - utilizarea cazanelor cu un coeficient de eficiență ridicat. - automatizarea 
proceselor de control ale echipamentelor electrice (iluminatul stradal, iluminarea teritoriilor 
organizațiilor etc.) 
 
Planul regional de acțiuni privind eficiența energetică a UAT Găgăuzia pentru anul 2018 a fost 
elaborat în conformitate cu Programul regional de eficiență energetică al UTA Găgăuzia pentru 
anii 2018-2020. Conform Planului regional de acțiune pentru eficiență energetică, UTA 
Găgăuzia se așteaptă în 2018 să reducă consumul de energie în clădirile publice cu 6% prin 
renovarea a 6% din clădirile publice și instalarea panourilor solare și a cazanelor cu eficiență 
ridicată pe biomasă. 
 

2.1.3. Cadrul politicii internaționale pentru eficiența energetică  

 
Din mai 2010, Moldova este membru cu drepturi depline al Comunității Energetice Europene și 

este angajată în transpunerea acquis-ului comunitar2. Alte Directive cu impact direct asupra 

clădirilor sunt: 

• Directiva 2006/32/EC privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile 
energetice și de abrogare a Directivei 93/76/EEC a Consiliului; 

• Directiva 2010/31/EU cu privire la performanța energetică a clădirilor; 
• Acordul de la Paris privind schimbările climatice din 12 decembrie 2015. 

 
Cel mai recent document de bază, pe care Moldova trebuie să-l respecte și să-l utilizeze drept 

referință, pentru politica națională în domeniul eficienței energetice, este Strategia Energetică a 

Comunității Energetice adoptată în 2012. 

 
Republica Moldova și-a pus scopul, ca în anul 2030, să atingă necondiționat reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră cu 64-67% mai puțin decât în anul 1990 și să depună eforturi maxime 
pentru reducerea acestor emisii cu 67%. Emisiile totale în anul de bază: 43,4 Mt CO2 echivalent 
(fără LULUCF) și 37,5 Mt CO2 echivalent (cu LULUCF).  
 
Angajamentul de reducere menționat anterior poate fi majorat până la reducere cu 78% față de 
nivelul din 1990, datorită acordului global referitor la: resursele financiare cu cost redus, 
transferul de tehnologie și cooperarea tehnică accesibile tuturor în măsura în care este adecvat 
provocărilor schimbărilor climatice globale. 
 

2.2. Cadrul instituțional 
 

Instituțiile cheie care au competențe în domeniul EE sunt: 

➢ la nivel național: 

• Ministerul Economiei și Infrastructurii, responsabil de promovarea politicii de stat în 
domeniul eficienței energetice prin elaborarea, promovarea și monitorizarea conceptelor, 
strategiilor și programelor de dezvoltare în domeniu; 

• Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, responsabil de elaborarea 
politicii regionale în eficiența energetică a clădirilor publice și private;   

• Agenția pentru Eficiență Energetică, responsabilă de implementarea politicilor statului 

în domeniul creării premiselor pentru îmbunătățirea eficienței energetice, susținerea 
activității structurilor antrenate în elaborarea și realizarea programelor, planurilor, 
prestarea serviciilor energetice și a altor măsuri de eficientizare a consumurilor de 
energie;  

• Fondul pentru Eficiență Energetică, responsabil de promovarea investițiilor pentru 
proiecte din domeniul eficienței energetice; acordarea de asistență tehnică la elaborarea 

                                                             
2 Set de măsuri, convenite între Uniunea Europeană și fiecare țară candidată pentru aderare, cu scopul de a 
elabora recomandări speciale pentru adoptarea unui set de norme și legi ale UE cu costuri minime 
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proiectelor în eficiență energetică; finanțarea directă a proiectelor de EE; contribuția cu 
garanții pentru creditele bancare în EE; 

• Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică reglementează activitățile 
economice și comerciale desfășurate în sectoarele  electroenergetic, termoenergetic și 
de gaze naturale prin acordarea de licențe, asigurarea funcționării pieței de energie și 
gaze, promovarea unei politici tarifare adecvate și protecția drepturilor consumatorilor; 

• Ministerele de resort (Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Ministerul 
Educației, Culturii și Cercetării) sunt responsabile de coordonarea politicii pe termen 
lung în domeniul sănătății, protecției sociale, educației, cercetării și culturii. 

➢ la nivel regional: 

• Adunarea Populară a UTA Găgăuzia adoptă legi locale în următoarele domenii: știință, 
cultură, învățământ; gospodărie comunală și de locuințe, urbanistică; ocrotire a sănătății, 
cultură fizică și sport; activitate bugetar-financiară și fiscală locală; economie și ecologie; 
relații de muncă și asistență socială; 

• Guvernatorul care conform legii, administrează Comitetul Executiv al Găgăuziei; 

• Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia asigură elaborarea programelor de dezvoltare 
economică, socială și național-culturală, de protecție a mediului înconjurător și realizarea 
lor după aprobarea de către Adunarea Populară; 

• Agenția de Dezvoltare Regională este responsabil de implementarea SDR și POR, 
care conțin priorități, măsuri, programe și proiecte (PRS) în domeniul ce ține de eficiența 
energetică a clădirilor publice. 

• Consiliul Regional de Dezvoltare a UTA Găgăuzia este o structură regională de 
consultanță creată pentru a dezvolta, coordona și monitoriza politica de dezvoltare 
regională la nivelul regiunii de dezvoltare a UTA Găgăuzia. Consiliul Regional pentru 
Dezvoltarea UTA Găgăuzia acționează în baza Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 
privind dezvoltarea regională în Republica Moldova. 

 

➢ la nivel local: 

• AAPL de nivelul 1 reprezintă autoritățile publice, care sunt constituite și activează pe 
teritoriul satului (comunei), orașului (municipiului) pentru promovarea intereselor și 
soluționarea problemelor colectivităților locale, inclusiv a celor ce țin de eficiența 
energetică a clădirilor publice. 

 
În acest mod, coordonarea politicilor sectoriale (educație, sănătate, social) este realizată la 
toate trei nivele: național, regional și local. Descrierea detaliată a responsabilităților pentru EE în 
clădirile publice este prezentată în Anexa D. 
 

2.3. Situația sectorului energetic 

2.3.1. Caracteristici generale 
 

Republica Moldova importă pînă la 95% din resursele necesare pentru acoperirea consumului 

energetic al țării, fapt ce denotă dependența acesteia față de variațiile prețurilor de pe piețele de 

import. Această dependență influențează negativ sectoarele economiei naționale, fapt care face 

dificilă menținerea aceluiași ritm de dezvoltare ca cel al regiunilor sau statelor ce dețin resurse 

energetice proprii. Totodată, aceasta poate fi considerată o motivație în plus pentru a reduce 

impactul negativ prin intermediul sporirii eficienței energetice în toate sectoarele economiei 

naționale.  

 

Pe parcursul anilor 2001-2016, rata anuală de creștere a prețului pentru energia electrică a fost 

de 13,8%. După cum este ilustrat în figura 1, începând cu anul 2001 prețul energiei electrice 

indică o creștere bruscă de aproximativ 3 ori. 
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Evoluția prețurilor la gazele naturale crește continuu. În acest fel, tariful a crescut de la 906 

MDL/1.000 m³ în 2001 la 6.085 MDL/1.000 m³ în 2016. Rata anuală de creștere pe parcursul 

anilor 2001-2016 a fost de aproximativ 38% per an. Începând cu anul 2005 până în anul 2014, 

prețul la gazele naturale a cunoscut o creștere bruscă, fiind în medie de aproximativ 46% anual. 

În perioada anilor 2014 – 2016, a fost înregistrată o diminuare nesemnificativă a prețului, de la 

6118 MDL / 1000 m³ în 2014 la 6085 MDL / 1000 m³ în 2016. 
 

 
Creșterea rapidă a prețurilor la energie electrică și gaze naturale (care constituie principala 

sursă de energie folosită atât în sectorul public, cât și în cel privat) a influențat și continuă să 

influențeze semnificativ situația economică a populației, cât și a tuturor sectoarelor economiei 

țării.  
 

Pentru toate categoriile de consumatori, dar în special pentru sectorul public, creșterea 

prețurilor la energie a devenit o povară financiară și economică majoră, care influențează 

negativ situația bugetelor locale. Faptul că prețurile pentru energie în Moldova rămân a fi mai 

mici decât prețurile din Europa de Vest, nu compensează ineficiența energetică enormă. Pentru 

diminuarea cheltuielilor pentru energie, multe instituții publice încearcă să reducă din calitatea 

serviciilor prin deconectarea iluminării stradale, reducerea numărului de zile cu încălzire 

termică, etc. 
 

Pentru situațiile descrise anterior, implementarea măsurilor de sporire a eficienței energetice 

reprezintă cel mai potrivit mod de reducere a efectului negativ al creșterii prețurilor la energie 

asupra bugetelor locale, asupra economiei în ansamblu și asupra populației în general. Tipul 

exact de clădiri care oferă cele mai mari economisiri, împreună cu limita generală a 

economisirilor potențiale devine evidentă prin analiza detaliată din secțiunile următoare.  

 

2.3.2. Consumul de energie la nivel național 
 

Consumul total de energie în Moldova este de aproximativ 27.000 - 29.000 GWh/an și este 

relativ stabil, dar în continuă creștere pentru ultimii ani, deși din 2010 până în prezent valoarea 

PIB-ului s-a dublat. Intensitatea energetică s-a diminuat substanțial de la 0,38 GWh în 2010 la 

0,22 GWh per 1000 MDL PIB în 2016. Motivul principal al acestei diferențe este determinat de 

faptul că cel mai mare consumator de resurse energetice este sectorul rezidențial și nu cel 

industrial. Cu toate acestea, comparativ cu intensitatea energetică din România, în Moldova 

aceasta este de 3,5 ori mai mare și de aproximativ 7 ori mai mare decât în Germania. 

Figura 1. Evoluția prețului energiei 
electrice în bănuți-kWh1 

Figura 2. Evoluția prețului la gazele naturale 
MDL / 1000 m3 

  

Sursa:  Raportul de activitate al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2016  
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În anul 2016, cel mai mare consumator de energie, cu o pondere de 48,9 %, a fost sectorul 

rezidențial (14 646 GWh), urmat de sectorul transporturilor cu 27,8 % (8 331 GWh). Consumul 

de energie în clădirile publice nu este reflectat separat în balanța energetică, dar se regăsește 

în sectorul comerțului și serviciilor comunale cu o pondere de 10,4 % (3 125 GWh). Ponderea 

consumul de energie a sectorului industrie și construcții constituie 8%, iar ponderea consumului 

în agricultură 3% din consumul total de energie.  
 

Indicator  Unități 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Populația mii 3564 3560 3560 3559 3558 3555 3553 

PIB, (prețuri curente) mln. lei 71885 82349 88228 100510 112050 122563 134470 

Intensitatea energetică a PIB-
ului 

GWh/1000 
MDL PIB 

0,38 0,34 0,31 0,28 0,25 0,23 0,22 

Energie consumată per cap 
de locuitor 

tep/pers 0,66 0,67 0,66 0,67 0,68 0,69 0,72 

GWh GWh 27226 27891 27403 27813 28003 28651 29942 

Industrie si construcții GWh 2678 2765 2825 2970 2694 2512 2388 

Agricultură GWh 826 807 700 750 756 830 938 

Transport GWh 6972 7451 6637 6916 7188 7815 8331 

Comerț si servicii  
comunale 

GWh 3106 2947 2937 3028 2876 3042 3125 

Vândut populației GWh 13291 13584 13787 13646 13905 13921 14646 

Altele GWh 353 338 518 503 584 531 514 

Sursa: Raportul „Balanța Energetică a Republicii 

Moldova” pentru anul 2016 г., BNS 

Figura 3 prezintă consumul de energie al RM pe 

produse energetice în anul 2016. Cea mai mare 

pondere a consumului aparține produselor 

petroliere – 34% sau 10 220 GWh, după care 

urmează biocombustibilul cu o pondere de 26% 

sau 7 894 GWh.  Consumul de gaze naturale 

constituie 4 864 GWh sau 16% din totalul 

consumului energetic, iar consumul de energie 

electrică constituie 3 625 GWh sau 12%. 

 
Biroul Național de Statistică al Moldovei nu 

oferă informații detaliate despre clădiri, cum ar 

fi: numărul acestora, suprafața totală în m², 

sursele de energie pentru încălzire, consumul 

de energie, etc. Totodată, informația deținută în 

rapoartele BNS privind fondul locativ, este limitată.  
 

În privința clădirilor publice, statistica națională furnizează numai anumite informații privind 

numărul instituțiilor educaționale și medicale și numărul de utilizatori (cum ar fi: numărul de elevi 

din instituțiile educaționale, numărul de paturi în spitale) la nivel național și regional.  
Estimarea consumului final de energie în clădirile publice, în special pentru energia electrică și 

termică conform categoriilor sus-menționate, este bazată pe estimarea suprafeței încălzite 

pentru fiecare categorie de clădiri, cererea specifică de energie pentru acele categorii de clădiri 

și pierderile înregistrate. Pentru estimarea consumului final de energie a categoriilor selectate 

sunt utilizate câteva ipoteze și indicatori, descrierea detaliată a cărora se află în Anexa A. 
 

Rezultatele calculelor arată că, în 2016, consumul final de energie estimat în clădirile publice 

din RM a fost de aproximativ de 1 095 781 MWh, ceea ce reprezintă circa 3,6% din totalul 

consumului final de energie din RM (balanța energetică). În același an, suprafața totală încălzită 

a fost de aproximativ 5,6 mln. m². Instituțiile de învățământ preșcolar, primar și secundar 

Tabelul 2. Consumul de energie al RM 

3%

16%

34%26%

12%

8%

Cărbune Gaze naturale
Produse petroliere Biocombustibil
Energie electrică Energie termică

Figura 3. Consumul de energie pe produse 
energetice, 2016 
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constituie categoria majoritară de clădiri cu o contribuție de 67% din suprafața totală. Anexa B 

prezintă calculele detaliate privind estimarea consumului final de energie în clădirile publice 

(clădiri ale instituțiilor de învățământ, clădiri ale instituțiilor medicale și clădiri ale instituțiilor de 

AAPL) la nivel național. 

 
 

2.4. Regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia 
 

2.4.1. Date generale 
 

UTA Găgăuzia se raportează la zona economico-geografică sudică a Moldovei. Suprafața totală 

a UTA Găgăuzia este de 1 848,45 km2 sau 6,1% din totalul teritoriului Republicii Moldova. 

Conform informației din 01.01.2017, pe teritoriul UTA Găgăuzia locuiesc 151,0 mii persoane, 

din care populația rurală constituie 62%, iar cea urbană – 38%. Regiunea de dezvoltare are 

vecini raioanele Cimișlia și Basarabeasca la nord, raioanele Cantemir și Cahul la Vest și raionul 

Taraclia și frontiera cu Ucraina la sud. UTA Găgăuzia include teritoriul a 3 raioane: Comrat, 

Ceadîr-Lunga și Vulcănești. Centrul administrativ al regiunii este capitala UTA Găgăuzia – 

municipiul Comrat. Pe teritoriul UTA Găgăuzia își desfășoară activitatea 7 185 agenți 

economici. PIB-ul pe cap de locuitor, în anul 2015, a constituit 19,8 mii MDL. 

 

Populația (01.01.2017) 3: 

• Populația rurală 

• Populația urbană 

151 010 locuitori 
– 92 979 locuitori (62%) 
– 58 031 locuitori (38%) 

 

Densitatea populației: 81,49 loc./km2 
Suprafața: 1848,45 km2 

Numărul raioanelor: 
3 (Comrat, Ceadîr-Lunga, 
Vulcănești) 

Numărul primăriilor, din care: 

• <1000 locuitori:  

• 1001 - 3000 locuitori:  

• 3001 - 5000 locuitori:  

• 5001 - 10000 locuitori:  

• > 10001 locuitori:  

26 
- 4 
- 5 
- 7 
- 6  
- 4 

Numărul agenților economici: 7185 

PIB per capita (2015) 19,8 mii MDL 
 

 
Conform informației prezentate în tabelul 4, consumul total de energie (gaze naturale și energie 
electrică) în Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia în anul 2016 a constituit 379 891 MWh, 
ceea ce constituie 4,5% de consumul total de energie (gaze naturale și energie electrică) din 
Moldova. 
 
 
Consumul de gaze naturale în RD UTA Găgăuzia constituie 5,9% din totalul consumului pe 

țară, iar consumul energiei electrice a regiunii – 2,6% din consumul energiei electrice al RM. 

 
Cel mai mare consum de energie este înregistrat în raionul Comrat – 47%, urmat de raionul 

Ceadîr-Lunga cu 33% și raionul Vulcănești cu 20%. Circa 70% din consumul total de energie 

aparține persoanelor fizice (sectorul rezidențial), iar 30% persoanelor juridice (inclusiv instituțiile 

publice). 

 
 
 

                                                             
3 Biroul Național de Statistică RM 

Tabelul 3. Date generale despre regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia, 2017  
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№ Denumirea raionului 
Consum: 

Pondere, 
% 

Gaze naturale 
(м3) 

Energie electrică 
(kWh) 

Total4 (kWh) 

1 

Raionul Comrat 12 837 828 45 945 195 178 816 715 47% 

Persoane fizice 8 850 428 31 070 158 122 672 087 - 

Persoane juridice 3 987 400 14 875 037 56 144 627 - 

2 

Raionul Ceadîr-Lunga 9 214 084 29 875 534 125 241 303 33% 

Persoane fizice 6 372 574 21 645 916 87 602 057 - 

Persoane juridice 2 841 510 8 229 618 37 639 247 - 

3 

Raionul Vulcănești 5 574 952 18 133 033 75 833 787 20% 

Persoane fizice 4 157 894 12 963 656 55 997 859 - 

Persoane juridice 1 417 058 5 169 378 19 835 928 - 

 

UTA Găgăuzia 27 626 864 93 953 762 379 891 804 100% 

Persoane fizice 19 380 896 65 679 729 266 272 003 70% 

Persoane juridice 8 245 968 28 274 033 113 619 802 30% 

Sursa: Date prezentate de către ADR ATU Găgăuzia 

 

2.4.2. Situația clădirilor publice în regiune  

 
Clădirile publice (pe care se va concentra ulterior analiza) au fost împărțite în următoarele 

categorii principale5:  

• Clădiri ale instituțiilor de învățământ (preșcolar, primar și secundar); 

• Clădiri ale instituțiilor medicale (spitale, instituții medicale, dispensare, policlinici); 

• Clădiri administrative (consilii locale, administrația raională); și, 

• Clădiri ale sectorului social (aziluri, orfelinate, case de cultură). 
 

Clasificarea dată se bazează pe o analiză a tipului și mărimii medii a clădirii și respectiv, a 

potențialului acesteia de a genera economii semnificative de energie care pot avea impact 

asupra obiectivelor naționale. La selectarea acestor categorii de clădiri publice s-a ținut cont de 

criteriile propuse de grupul de lucru regional, și anume suprafața și rata de utilizare a edificiilor. 

Cu cât valoarea acestor parametri este mai mare, cu atât potențialul de economisire este mai 

înalt. 
 

Pe teritoriul UTA Găgăuzia, conform IDAM6, activează 304 instituții publice, cu suprafața totală 

de 323 623 m2, ce reprezintă 6% din suprafața totală a clădirilor publice din Republica Moldova. 

În tabelul 5, este prezentată informația despre numărul clădirilor publice, suprafața totală a 

acestora și suprafața eficientizată energetic. Este necesar de menționat că UTA Găgăuzia se 

află pe locul întâi, conform indicatorului suprafeței eficientizate energetic, care constituie 57% 

din suprafața totală a clădirilor din regiune (conform IDAM). Acest fapt demonstrează că EE, 

reprezintă o prioritate pentru UTA Găgăuzia.  

 

Regiune de dezvoltare / 
 raion 

Numărul 
instituțiilor 
publice (IP) 

Distribuirea 
IP pe 

regiuni, % 

Suprafața 
IP, m2 

Ponderea 
suprafeței 

clădirilor pe 
regiuni, % 

Suprafața 
eficientizată 
energetic, 

m2 

Ponderea 
suprafeței 

eficientizate 
energetic, % 

RD Chișinău7 153 2% 160.704 3% 45.476 28% 

RD Nord  2.752 38% 1.844.301 33% 721.595 39% 

RD Centru 2.568 35% 1.947.369 35% 761.714 39% 

RD Sud 1.528 21% 1.298.549 23% 332.634 26% 

RD UTA  Găgăuzia: 304 4% 323.621 6% 185.099 57% 

                                                             
4 Consumul de energie a fost adus la un numitor comun kWh (1m3 de gaz natural = 10,39416 kWh) 
5 Categoriile corespund categoriilor incluse în Anuarul Statistic al Republicii Moldova, 2016 
6 Indicele Deprivării Ariilor Mici (IDAM) 2014 
7 Fără instituțiile publice ale orașului Chișinău 

Tabelul 4. Consumul de energie în regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia, 2016  

Tabelul 5. Clădiri publice în aspect teritorial 
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Regiune de dezvoltare / 
 raion 

Numărul 
instituțiilor 
publice (IP) 

Distribuirea 
IP pe 

regiuni, % 

Suprafața 
IP, m2 

Ponderea 
suprafeței 

clădirilor pe 
regiuni, % 

Suprafața 
eficientizată 
energetic, 

m2 

Ponderea 
suprafeței 

eficientizate 
energetic, % 

r. Comrat 133 44% 137.219 42% 86.766 63% 

r. Ceadîr-Lunga 116 38% 123.065 38% 60.378 49% 

r. Vulcănești 55 18% 63.337 20% 37.955 60% 

TOTAL 7.305 100% 5.574.543 100% 2.046.519 37% 

Sursa: Indicele Deprivării Ariilor Mici (IDAM) 2014 

 

În structura suprafeței clădirilor publice din UTA Găgăuzia, cea mai mare pondere o deține 

suprafața instituțiilor de învățământ – 70% sau 226 142 m2. Informația detaliată despre clădirile 

instituțiilor de învățământ, suprafața, capacitatea maximă și numărul beneficiarilor este 

prezentată în tabelul 6. 

 

Raion 
Instituțiile învățământ preșcolar 

Instituțiile de învățământ primar si 
secundar 

Suprafața 
totală a 

instituțiilor de 
învățământ m2 Numărul 

Capacitate, 
unit. 

Beneficiari, 
unit. 

Numărul 
Capacitate, 

unit. 
Beneficiari, 

unit. 

r. Comrat 26 3.383 3.538 25 13.753 6.866 111.273 

r. Ceadîr-Lunga 21 3.127 3.155 18 14.102 6.003 88.693 

r. Vulcănești 13 1.167 1.205 6 3.454 1.889 26.176 

ВСЕГО 60 7.677 7.898 49 31.309 14.758 226.142 

Sursa: Indicele Deprivării Ariilor Mici (IDAM) 2014 

 

Conform Strategiilor de Dezvoltare Socio–Economică a localităților din UTA Găgăuzia, pe 

teritoriul regiunii, activează instituții care dispun de clădiri: 3 spitale raionale, 26 instituții de 

sănătate sau policlinici, 4 instituții ale învățământului secundar profesional, 1 universitate, 26 

case de cultură și 11 muzee. De asemenea pe teritoriul UTA Găgăuzia, activează și instituții 

publice, ce nu au clădiri proprii, cum ar fii bibliotecile, numărul cărora este de 45 unități. 

 

2.4.3. Aspectele tehnice ale clădirilor publice din regiune 

 

Din informația prezentată în figura 4 (conform chestionarelor colectate de la 167 instituții 

publice), 4% din clădiri au fost construite în anii 1950, 28% – în anii 1960, 26% – în anii 1970, 

31% – în anii 1980, 4% – în anii 1990, 1% – în anii 2000 și 3% în anii 2010. 

 

 

 

Figura 5 prezintă structura materialelor de construcție a clădirilor publice. Circa 68% din clădirile 

publice au fost construite din cotileț, 20% – din panouri de beton, 8% – din cărămidă, 1% – din 

beton celular autoclavizat, iar 8% din alte materiale de construcție. 

 

Sistem centralizat de aprovizionare cu apă caldă menajeră nu există în nici o clădire, fiind 

folosite boilere. Sistem centralizat de condiționare a aerului lipsește în majoritatea cazurilor, iar 
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31%

7%

1%

3% anii 1950
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anii 1980

anii 1990

anii 2000

anii 2010

Tabelul 6. Instituțiile de învățământ ale UTA Găgăuzia 

Figura 4.  Perioada de construcție a 
clădirilor în RD UTA Găgăuzia 

Figura 5. Tipul materialului de construcție al 
clădirilor publice din RD UTA Găgăuzia 
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dacă există, acesta nu este pornit în scopuri de economisire, ventilarea are loc pe cale naturală. 

În rețelele de iluminat interior sunt folosite preponderent lămpi luminiscente și lămpi 

incandescente.   

 

2.4.4. Cheltuieli pentru energie în instituțiile publice 
 

În perioada anilor 2012-2015, suma totală a cheltuielilor pentru energie a variat între 23,6 – 26,5 

mln. MDL sau circa 7-8% din totalul cheltuielilor UTA Găgăuzia. Cea mai mare parte a 

cheltuielilor pentru energie a fost orientate pentru achitarea gazelor naturale, în mediu 55%, 

urmată de energia electrică – 27% și energia termică – 18%. Trebuie menționat faptul că în 

perioada 2012-2014, cheltuielile pentru energie au descrescut cu 11% de la 26,5 la 23,6 mln. 

MDL, ca pe urmă să crească în 2015. 

 

Cheltuieli 2012 2013 2014 2015 

Total cheltuieli energie ,din care: 26,5 24,9 23,6 25,6 

Energie electrică 6,7 6,8 6,6 7,5 

Gaz natural 14,9 14,0 13,6 13,8 

Energie termică 5,0 4,1 3,4 4,3 

Investiții capitale UTA Găgăuzia 17,4 20,7 50,7 57,3 

Total cheltuieli UTA Găgăuzia 381,0 321,0 343,7 383,9 

Ponderea cheltuielilor pentru energie, % 7% 8% 7% 7% 

Ponderea cheltuielilor pentru investiții capitale, 
% 

5% 6% 15% 15% 

Sursa: Baza de date BOOST 2011-2015, Ministerul Finanțelor 
 

În perioada 2012-2013, ponderea cheltuielilor pentru energie depășea ponderea cheltuielilor 

capitale anuale (pentru proiecte investiționale finanțate din bugetul UTA Găgăuzia). În perioada 

anilor 2014-2015, ponderea cheltuielilor pentru energie s-a diminuat de 2 ori, însă nu din cauza 

sporirii eficienței energetice, ci din cauza creșterii sumelor alocate investițiilor capitale. 
 

Creșterea rapidă a prețurilor la energie din ultimii 10 ani depășește capacitatea de plată a 

consumatorilor, inclusiv cea a primăriilor. În cazul instituțiilor publice, ponderea costurilor pentru 

energie a devenit din ce în ce mai substanțială în bugetele locale de nivel 1, fapt ce afectează 

calitatea serviciilor publice. În perioada anilor 2006-2016 prețul la energia electrică s-a dublat, 

iar prețul gazului natural pentru consumatorii finali a crescut aproape de trei ori. Majorarea 

costurilor afectează toată țara și necesită alocarea mijloacelor financiare din alte domenii pentru 

a acoperi costurile pentru energie. De aceea, aceasta constituie un argument forte în favoarea 

implementării măsurilor de sporire a eficienței energetice pentru contracararea impactului 

negativ al prețurilor actuale la energie. 

 

2.4.5. Consumul de energie în clădirile publice din regiune 

 

Pentru estimarea consumul final de energie pentru clădirile din categoriile selectate din RD UTA 

Găgăuzia, au fost colectate date despre consumul de energie de la 167 clădiri publice. 
 

În anul 2016, consumul final de energie în clădirile publice ale RD UTA Găgăuzia a constituit 
circa 38 183 MWh (38 183 000 kWh), ce reprezintă  3,48% din consumul final de energie 
estimat în clădirile publice din RM, 10% din consumul de energie a RD UTA Găgăuzia și 33,6% 
de la consumul de energie a persoanelor juridice din regiune (Tabelul 4). Suprafața totală 
încălzită constituie aproximativ 0,349 mln. m². Precum este prezentat în Tabelul 8, raionul 
Comrat reprezintă AAPL cu cel mai mare consum de energie în clădirile publice din RD UTA 
Găgăuzia.  
 

                                                             
8 Calculele includ toate cheltuielile pentru aceste categorii din bugetul RD UTA Găgăuzia, inclusiv bugetele APL I 

Tabelul 7. Cheltuielile pentru energie din bugetul UTA Găgăuzia8, mln. MDL 
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Clădirile 
instituțiilor de 

învățământ9 

Clădirile 
instituțiilor 

medicale 

Clădirile 
instituțiilor 

administrative 

Clădirile 
instituțiilor 

sociale/culturale 

Total 

№ Raion Populație Consum Suprafață  Consum Suprafață  Consum Suprafață  Consum Suprafață  Consum Suprafață  

  
Mii loc. MWh m2 MWh m2 MWh m2 МВт-ч м2 MWh m2 

1 Comrat 65,6 13 510 152 283 1 438 8 542 904 3 294 677 7 599 16 529 171 718 

2 

Ceadîr-

Lunga 
61,8 10 541 94 742 3 277 23 786 396 3 173 627 22 544 14 841 144 245 

3 
Vulcăne
ști 

23,6 5 533 23 414 1 081 6 938 111 896 89 2 505 6 813 33 753 

TOTAL 151,0 29 584 270 439 5 796 39 266 1 411 7 363 1393 32 648 38 183 349 716 

Sursa: Calculele experților conform chestionarelor prezentate de AAPL 

 

2.4.6. Proiecte în domeniul eficiență energetică în regiune 

 

Conform informației colectate, în perioada anilor 2013-2016, pe teritoriul UTA Găgăuzia au fost 

implementate 36 de proiecte de sporire a eficienței energetice în clădirile publice. Din numărul 

total de proiecte 17 sau 47% au fost proiecte implementate în localitățile raionului Comrat, 13 

proiecte sau 36% –  în localitățile raionului Ceadîr-Lunga și 6 proiecte sau 17% – în localitățile 

raionului Vulcănești.  

 

Măsurile implementate vizează 21,6% din numărul total al clădirilor publice analizate și 34% din 

totalul suprafeței clădirilor analizate. Măsurile preponderent sunt orientate spre schimbarea 

acoperișului, izolarea termică, schimbarea ferestrelor. Suprafața clădirilor publice, eficientizată 

energetic constituie 120 092 m2, din care: în 79% au fost implementate măsuri complexe 

(izolare termică, schimbarea ușilor, ferestrelor și acoperișului), iar în 21% au fost implementate 

măsuri doar pentru rezolvarea unui aspect. Analiza detaliată este prezentată în tabelul următor. 

 

Raion 

Izolare termică, 
schimbarea 
ferestrelor 
ușilor si 

acoperișului 

Schimbarea 
ușilor si 

ferestrelor 

Izolare 
termică 

Schimbarea 
acoperișului 

Cazane pe 
biomasă 

Energie 
solară/ 
termală 

TOTAL 

Comrat 46 918 0 2 826 806 1 367 2 306 54 223 

Ceadîr-Lunga 46 950 4 568 2 114 0 6 670 2 380 62 682 

Vulcănești 1 601 1 423 0 0 0 163 3 187 

UTA Găgăuzia 
95 469 5 991 4 940 806 8 037 4 849 120 092 

79% 5% 4% 1% 7% 4% 100% 

Sursa: Calculele experților conform chestionarelor prezentate de AAPL 

 

2.4.7. Responsabilitățile pentru eficiența energetică în clădirile publice 

 

Dat fiind faptul că clădirile publice sunt în gestiunea AAPL, economisirea energiei este un 
subiect important în agenda autorităților publice locale, ținând cont de resursele financiare 
limitate ale acestora. Procesul de transfer a activelor conexe construcțiilor publice către AAPL a 
început în 2006 când a intrat în vigoare legea nr. 435 privind descentralizarea administrativă. În 
conformitate cu această lege, un spectru larg de responsabilități sunt delegate de către 
administrația publică centrală către diferite nivele ale administrației publice locale. Situația 
actuală este caracterizată printr-un set de dezvoltări inconsistente, progres parțial neconsolidat 
al practicilor zilnice, ambiguitate legislativă, confuzii privind exercitarea puterii, etc. 
 
Legea nr. 397 din 16 octombrie 2003 cu privire la finanțele publice locale, de asemenea, 
definește competențele autorităților publice locale în determinarea cheltuielilor lor. În 

                                                             
9 Informațiile prezentate includ și clădirile instituțiilor de învățământ secundar profesional și a Universității din RD 
UTA Găgăuzia 

Tabelul 8. Consumul final de energie estimat per raioane, 2016 

Tabelul 9. Suprafața clădirilor publice în care au fost implementate măsuri de eficiență 
energetică 2016, m2 
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conformitate cu această lege, consiliile locale și raionale sunt în drept să stabilească domeniile 
prioritare de alocare a bugetului și să ia decizii privind utilizarea fondurilor speciale și a 
excesului de venituri disponibile autorităților locale, inclusiv în ceea ce privește cheltuielile 
pentru energie și cele pentru întreținerea clădirilor publice.  
 
Autoritățile publice locale pot redistribui cheltuielile între diferite categorii bugetare pe parcursul 
anului fiscal, dar numai în limitele stabilite de către Ministerul Finanțelor. Începând cu anul 
2015, instituțiile de învățământ (preșcolar, primar, secundar) sunt finanțate prin intermediul 
transferurilor cu destinație specială, care nu pot fi realocate către alte priorități locale. Bugetul 
pentru instituțiile de învățământ primar și secundar se calculează în baza numărului de elevi. 
Acest lucru presupune că economiile de energie pentru un an nu vor fi deduse din bugetul 
pentru anul următor. Din acest considerent, instituțiile de învățământ au stimulente puternice de 
a-și reduce cheltuielile pentru energie. Acest fapt va contribui la redistribuirea resurselor 
economisite pentru îmbunătățirea calității serviciilor. 
 

2.4.8. Aspecte sociale si de gen în domeniul EE  

 

Egalitatea de gen a fost abordată la toate etapele, începând cu asigurarea drepturilor egale de 
a participa la elaborarea si consultarea publică a documentului, prin diferențierea si 
dezagregarea datelor disponibile în domeniul respectiv de intervenție. Prin urmare, părțile 
interesate au conștientizat importanța încurajării si promovării egalității de gen. Identificarea și 
abordarea nevoilor femeilor și bărbaților reprezintă elemente importante pentru asigurarea 
succesului politicii în sectorul energetic. Respectiv, integrarea dimensiunii de gen în politicile 
energetice poate spori eficienta acestora. 

Noțiunea de Gender / Gen se referă la rolurile și responsabilitățile socio-culturale ale femeilor și 
bărbaților în orice societate10. Rolurile se învață, respectiv pot fi modificate în contexte concrete. 

Abordarea integratoare a egalității de gen în sectorul energetic reprezintă includerea 
sistematică a necesităților, intereselor și priorităților relevante ale femeilor și bărbaților precum și 
a grupurilor social vulnerabile în toate politicile și activitățile instituțiilor din domeniu. Pot fi 
distinse un șir de considerente în favoarea promovării egalității de gen în domeniul eficienței 
energetice: 

• Femeile și bărbații posedă un bagaj diferit de cunoștințe / experiență legate de energie, 
fie prin rolurile lor tradiționale, fie netradiționale (în special, în gospodăriile conduse de 
femei), sau în calitate de profesioniști în sectorul energetic. 

• Respectiv, politicile și intervențiile promovate în domeniu trebuie să țină cont de 
diferențele de gen, de capacitățile diferite de a anticipa riscul, de ripostă și recuperare. 

• Integrarea perspectivei de gen în programe va contribui la îmbunătățirea echității de gen 
în participare, va crea beneficii și oportunități în procesul de implementare a 
documentelor de planificare elaborate la nivel regional. 

• Femeile joacă un rol esențial în producerea, distribuția și utilizarea energiei, în special în 
comunitățile sărace. Valorificarea acestor experiențe ar contribui la realizarea mai 
eficientă a unor proiecte din domeniul eficienței energetice.  

Evaluarea impactului de gen evidențiază succesele și lacunele din planificare și identifică noi 
oportunități pentru îmbunătățirea procesului de planificare strategică. 

În Republica Moldova există setul armonizat de indicatori11  de dezvoltare sensibili la 
dimensiunea de gen în contextul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Pentru reflectarea 

                                                             
10 Sursa: ”Egalitatea de gen în sectorul energetic și schimbarea climei” Proiectul ADA/UNDP ”Suport la cadrul 
national de planificare la adaptarea schimbărilor climatice în Moldova” 
http://adapt.clima.md/public/files/Gen_energia.pdf 
 
11 Set armonizat de indicatori de dezvoltare sensibili la dimensiunea de gen 
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=350&id=2622  

http://adapt.clima.md/public/files/Gen_energia.pdf
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=350&id=2622
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progresului general privind promovarea abordării integrate a egalității de gen, se va urmări 
Indicele Decalajului Global de Gen, care analizează diferența dintre bărbați și femei în 
următoarele categorii fundamentale: (1) consolidarea participării femeilor în politică și luarea 
deciziilor, (2) abilitarea economică a femeilor și (3) eliminarea violenței față de femei și fete. 

În procesul de implementare a Programului Regional Sectorial privind eficiența energetică în 
clădirile publice Obiectivul egalității de gen va contribui la cele trei categorii fundamentale ale 
Decalajului Global de Gen. 

În rezultat, analiza de gen oferă informație privind accesul femeilor și bărbaților la resurse, 
precum și controlul asupra utilizării resurselor, pentru a atrage atenția asupra disparităților, ce 
pot provoca inegalități sistemice. Informația acumulată pe parcursul analizei trebuie să facă 
vizibile și explicite diferențele dintre femei și bărbați (folosind date dezagregate pe sex), astfel, 
Programul Regional EE să poată propune acțiuni efective pentru promovarea egalității. 

În activitatea sa de monitorizare a implementării PRS EE, ADR UTA Gagauzia se ghidează de 

Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-

2021, și își propune să contribuie la implementarea sensibilă la dimensiunea de gen a Agendei 

de Dezvoltare Durabilă 2030. 

Aprobată la începutul anului 2017, a doua Strategie12 pentru asigurarea egalității între femei și 

bărbați în Republica Moldova pentru perioada 2017-2021 și Planul de Acțiuni aferent, se 
axează pe zece domenii de intervenție, unul dintre ele fiind schimbările climatice. 

2.4.9. Schimbările climatice 13 

 

În prezent, Republica Moldova este una dintre cele mai dezavantajate țări din Europa de Sud-
Est, cu un înalt grad de vulnerabilitate la schimbările climatice. Costurile socio-economice ale 
calamităților naturale asociate cu schimbarea climei, cum ar fi seceta, inundațiile, grindina și 
altele, sunt semnificative. Se presupune că în viitor intensitatea și frecvența calamităților vor 
crește esențial, fiind determinate în special de schimbările climatice. Fenomenul schimbărilor 
climatice este tot mai des recunoscut ca fapt de importanță națională. De aceea, la data de 10 
decembrie 2014, Parlamentul a adoptat Strategia Republicii Moldova de adaptare la 
schimbarea climei până în anul 2020, care reprezintă documentul care urmează să asigure 
că dezvoltarea socială și economică a Republicii Moldova va deveni reziliență la impactul 
schimbărilor climatice de viitor. 

Începutul anilor ’90 ai secolului XX este considerat un „punct de referință” pentru fenomenul de 
încălzire globală. Acest fenomen a fost constatat în baza observațiilor efectuate la stația 
meteorologică Chișinău, care au stabilit că în perioada 1887-1980 temperatura medie anuală a 
aerului a crescut în medie, în fiecare 10 ani, cu circa 0,05oC, ceea ce, recalculat pentru 100 de 
ani, constituie o creștere cu 0,5oC. Aplicând aceeași metodologie pentru anii 1981-2010, s-a 
stabilit o creștere medie pentru fiecare zece ani cu circa 0,63oC, ceea ce, recalculat pentru 100 
de ani, constituie 6,3oC. 

În prezent, cea mai mare parte din teritoriul Republicii Moldova se caracterizează printr-o climă 
uscată sau sub-umedă. Cea mai vulnerabilă zonă a Moldovei față de schimbările climatice este 
Zona de Sud, unde este amplasată și RD UTA Găgăuzia. O analiză a datelor climaterice 
naționale a stabilit că frecvența medie a secetelor în Republica Moldova, într-o perioadă de 10 
ani, constituie 1-2 secete în nord, 2-3 secete în partea centrală și 5-6 secete în sud. Frecvența 
secetelor a crescut, îndeosebi, în ultimele trei decenii. Prevederile scenariilor climatice pentru 
Republica Moldova arată că ceea ce se consideră la momentul actual fenomene extreme, cu 
frecvență rară, cu temperaturi maxime absolute de 34-35oC pentru perioada de referință 1961-
1990, în viitor vor deveni, probabil, temperaturi maxime medii de vară. 

Odată cu încălzirea globală, consumul de energie în clădiri (inclusiv în clădirile publice) se 
poate schimba. Sunt posibile următoarele consecințe ale încălzirii globale pentru Republica 

                                                             
12 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=370442&lang=1  
13 Informație preluată din  Strategiei Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei până în anul 2020 

http://www.unwomen.org/en/what-we-do/post-2015
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/post-2015
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=370442&lang=1
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Moldova: 1) diminuarea volumului de energie, consumat în clădirile locative, de comerț, 
industriale și publice pentru încălzirea încăperilor; 2) creșterea volumului de energie, consumat 
în clădirile menționate mai sus pentru răcirea încăperilor; 3) diminuarea volumului de energie, 
consumat în anumite procese cum sunt încălzirea apei în clădirile locative, de comerț, 
industriale și publice; 4) creșterea volumului de energie, consumat în clădirile menționate pentru 
răcirea anumitor procese tehnologice.  
 

AAPL joacă un rol-cheie în atenuarea efectelor încălzirii globale. Sectorul clădirilor publice din 
Moldova este un consumator important al energiei tradiționale și este una dintre cauzele 
principale emisiilor semnificative de gaze cu efect de seră. Sectorul de clădiri publice din 
Moldova constituie un consumator important de energie din surse tradiționale, aceasta fiind una 
din cauzele emisiei semnificative de gaze cu efect de seră. Situația dată este agravată de 
infrastructura veche (inclusiv clădiri) moștenită din perioada sovietică în care, datorită accesului 
la resursele de energie ieftine, eficiența energetică nu reprezenta o preocupare majoră. O mare 
parte din infrastructura respectivă este proprietatea AAPL care sunt împovărate cu costurile de 
întreținere a acesteia și cele aferente consumului de energie. Majoritatea clădirilor publice 
necesită reparații capitale, fapt care oferă oportunități esențiale pentru introducerea  măsurilor 
de sporire a eficienței energetice. 
 

2.5. Analiza SWOT  

Puncte tari Puncte slabe 

• Număr mare de clădiri publice 
(administrative, școli, grădinițe, etc.); 

• 1 loc – între regiuni conform suprafeței 
eficientizate energetic (IDAM); 

• 70% din pereții exteriori ai clădirilor publice 
sunt construiți din cotileț; 

• Eficiența energetică reprezintă o prioritate 
pentru RD UTA Găgăuzia; 

• Existența Agenției de Dezvoltare Regională 
ATU Găgăuzia. 

• Clădiri publice vechi, mai mult de 80% sunt 
construite în perioada 1950-1989, și nu 
corespund standardelor de EE; 

• Unele clădiri au ferestre vechi deformate cu 
pierderi de căldură și absorbția aerului rece; 

• Consum de energie înalt; 

• Utilizarea insuficientă a surselor 
regenerabile de energie în regiune; 

• Lipsa centralizată a sistemelor de 
aprovizionare cu apa caldă și a sistemelor 
de condiționare a aerului; 

• În corpurile de iluminat se folosesc în 
principal lămpi fluorescente și lămpi 
incandescente;  

• Lipsa de măsuri organizatorice și tehnice 
pentru economisirea resurselor energetice; 

• Lipsa specialiștilor din domeniul EE.  

Oportunități  Amenințări 

• Interes crescut al partenerilor externi pentru 
dezvoltarea infrastructurii regiunii, inclusiv a 
proiectelor EE; 

• Accesul la fondurile naționale pentru 
proiecte EE; 

• Utilizarea tehnologiilor avansate eficiente 
din punct de vedere energetic (baterii și 
colectoare solare, pompe de căldură 
geotermală). 

• Modificările consumului de energie în 
clădirile în legătură cu încălzirea globală; 

• Tendința de creștere a tarifelor pentru gaz 
natural și energie electrică; 

• Tendința reducere a puterii de cumpărare a 
leului moldovenesc; 

• Incertitudinea în asigurarea Securitatății 
energetice a Republicii Moldova. 
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3. Viziunea si obiectivele strategice ale PRS EE pe anii 2018-2025 
 

Obiectivele energetice ale Republicii Moldova pentru anul 202014, stabilite în Strategia 
Energetică a Republicii Moldova până în anul 2030, cu un punct de referință intermediar în 
2015, stabilit de către Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2020” și Programul Național 
de Eficiență Energetică 2011-2020, având în vedere angajamentele asumate de Republica 
Moldova în cadrul Tratatului Comunității Energiei, în domeniul specific al eficienței energetice, 
sunt: 

• diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră (comparativ cu anul 1990) cu 25% până în 
2020; 

• diminuarea consumului de energie în clădirile publice cu 10% până în 2020; 

• rata de renovarea a clădirilor publice cu 10% până în 2020. 
 

3.1. Viziunea si obiective strategice 
 

Viziunea RD ATU Găgăuzia, până în anul 2025, constă în reducerea consumul de energie cu 
aproximativ 10%, prin reabilitarea a 10% (34 971 m2) din suprafața totală a clădirilor publice. 
Viziunea a fost elaborată conform consumului de energie de referință a clădirilor publice în anul 
2016 și conform obiectivului de renovare energetică a clădirilor publice descris mai sus. 
 

Consumul de energie de referință a clădirilor publice din RD în anul 2016  
 

Consumul total de energie și suprafața totală încălzită a clădirilor publice din RD UTA Găgăuzia 
au fost calculate în baza informației anului 2016. Reieșind din calculele privind suprafața 
încălzită în clădirile publice analizate, consumul final de energie calculat pentru toate raioanele 
RD UTA Găgăuzia a constituit 38 183 MWh, iar suprafața totală încălzită în 2016 a constituit 
349 715 m2.  
Pentru a realiza obiectivul viziunii strategice de îmbunătățire a eficienței energetice, grupul de 
lucru EE al UTA Găgăuzia a elaborat o metodologie pentru selectarea și prioritizarea proiectelor 
de eficiență energetică în clădirile publice, metodologia este prezentată în Anexa G. 
Rezultatul aplicării metodologiei pentru 166 de clădiri examinate din UTA Găgăuzia este 
prezentat în Anexa N. 
 
Obiectivul de economisire pentru Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia 
 

În baza cadrului legal existent pentru economisirea energiei în sectorul public și recomandărilor 

grupului de lucru15 pentru prezentul document de planificare, obiectivul regional de economisire 

se va baza pe rata de renovare16, din moment ce aceasta permite aplicarea unei metodologii 

simple și directe de monitorizare. Astfel, contribuția Regiunii de Dezvoltare la ținta națională de 
eficientizare a consumului de energie va fi determinată indirect de economisirile de energie ce 
se vor obține în urma realizării țintei de renovare a 37% din clădirile publice până în anul 2025 
La rândul lor, țintele stabilite la nivel regional vor fi dezagregate la nivelul raioanelor din RD UTA 
Găgăuzia. 
 

Stocul de clădiri publice în 2016 (an de referință) în m² 349 715 

Perioada  2016 2025 

Rata de renovare în % 27% 37% 

Suprafața renovată în m² 95 469 130 441 

Economisirea anuală estimată de energie în MWh 15 084 21 778 

 

Obiectivele strategice ale PRS EE sunt următoarele: 

                                                             
14 În ceea ce privește țintele pentru 2030, acestea nu sunt stabilite, deocamdată, ca praguri precise, date fiind 
multiplele incertitudini care nu se aplică doar contextului Republicii Moldova, ci sunt legate de noile angajamente 
internaționale care încă nu au fost stabilite. 
15 Procesele verbale ale atelierelor grupului de lucru. 
16 Rata de renovare este definită ca numărul de m² din suprafața renovată 

Tabelul 10. Rezumatul obiectivelor de reducere a consumului de energie pentru RD UTA 
Găgăuzia 
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• Îmbunătățirea calității serviciilor în clădirile publice ale UTA Găgăuzia prin sporirea 
eficienței energetice; 

• Diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră și utilizarea resurselor de energie 
regenerabilă; 

• Atragerea investițiilor pentru creșterea eficienței energetice în clădirile publice din UTA 
Găgăuzia. 

 

Obiective strategice Obiective specifice 

OS1. Îmbunătățirea calității 
serviciilor în clădirile publice ale 
UTA Găgăuzia prin sporirea 
eficienței energetice 

1.1. Creșterea nivelului de confort în clădirile publice 

1.2 Creșterea eficienței rețelelor de căldură și a 
sistemelor de producere a căldurii (cazanelor) 

1.3. Introducerea unor sisteme avansate de 
management al energiei 

OS 2.  Diminuarea emisiilor de gaze 
cu efect de seră și utilizarea 
resurselor de energie regenerabilă 

2.1. Utilizarea combustibilelor regenerabile 

2.2. Utilizarea energiei solare 

2.3. Reducerea emisiilor de CO2 

OS 3. Atragerea investițiilor pentru 
creșterea eficienței energetice în 
clădirile publice din UTA Găgăuzia 

3.1. Creșterea gradului de conștientizare despre 
fondurile și programele existente în domeniul EE 

3.2. Creșterea capacității de a atrage investiții în acest 
sector 

 
 



 

3.2. Planul de acțiuni pentru atingerea obiectivelor strategice 

 
Pentru realizarea obiectivelor strategice a fost elaborat Planul de Acțiuni care include toate activitățile și măsurile ce au fost identificate de către 
partenerii regionali ca fiind necesare în scopul facilitării elaborării și ulterior implementării proiectelor de eficiență energetică în clădirile publice. 
Aceste acțiuni sau măsuri variază de la practici locale și regionale la cele naționale. 
 
Acțiunile care urmează să fie implementate la diferite niveluri, vor contribui la crearea condițiilor în care proiectele derivate din acest plan să fie mai 
ușor de dezvoltat și de implementat. În același timp, acțiunile identificate nu trebuie implementate paralel cu proiectul, ci integrate în etapele de 
planificare, implementare și verificare, fapt ce va asigura durabilitatea și optimizarea rezultatelor proiectului. În acest sens, Planul de Acțiuni oferă o 
„agendă pentru schimbare”. 
 
Obiectivul strategic 1. Îmbunătățirea calității serviciilor în clădirile publice ale ATU Găgăuzia prin sporirea eficienței energetice. 

Obiectiv specific Acțiune 

34 971 m2 (10% din 
suprafața totală) 

Perioada Indicatori Sursa de finanțare Responsabil 
Economii 
(MWh/an) 

Cost 
 (mii MDL) 

1.1. Creșterea 
nivelului de 
confort în clădirile 
publice  

1.1.1. Izolarea termică a 
clădirilor publice (care au 
nevoie) 

3 952 143 381 2018-2025 

Diminuarea 
consumului de 
energie cu 113 

kWh/m2 

Buget local, 
partenerii de 

dezvoltare, instituții 
financiare   

AAPL, 
Directorul 
instituției 

1.1.2. Modernizarea sistemelor 
interne de încălzire a 
clădirilor publice 

1 434 12 939 2018-2025 

Diminuarea 
consumului de 
energie cu 41 

kWh/m2 

Buget local, 
partenerii de 

dezvoltare, instituții 
financiare   

AAPL, 
Directorul 
instituției 

1.1.3. Modernizarea sistemelor 
de iluminat interior în 
clădirile publice 

350 7 169 2018-2025 

Diminuarea 
consumului de 
energie cu 10 

kWh/m2 

Buget local, 
partenerii de 

dezvoltare, instituții 
financiare   

AAPL, 
Directorul 
instituției 

1.1.4. Îmbunătățirea sistemelor 
de ventilație ale clădirilor 
publice 

În dependență de proiect 2018-2025 Calitatea aerului 

Buget local, 
partenerii de 

dezvoltare, instituții 
financiare   

AAPL, 
Directorul 
instituției 
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Obiectiv specific Acțiune 

34 971 m2 (10% din 
suprafața totală) 

Perioada Indicatori Sursa de finanțare Responsabil 
Economii 
(MWh/an) 

Cost 
 (mii MDL) 

1.1.5. Instalarea / îmbunătățirea 
sistemului de aer 
condiționat în clădirile 
publice 

În dependență de proiect 2018-2025 
Temperatura în 

încăperi 

Buget local, 
partenerii de 

dezvoltare, instituții 
financiare   

AAPL, 
Directorul 
instituției 

1.1.6. Pașaportizarea clădirilor 
publice după 
implementarea măsurilor 
EE 

În dependență de proiect 2018-2025 
Nr. de pașapoarte 

a clădirilor 

Buget local, 
partenerii de 

dezvoltare, instituții 
financiare   

AAPL, 
Directorul 
instituției 

1.2. Creșterea 
eficienței rețelelor 
de căldură și a 
sistemelor de 
producere a 
căldurii 
(cazanelor) 

1.2.1. Modernizarea rețelelor de 
încălzire externe ale 
clădirilor publice 

În dependență de proiect 2018-2025 
Diminuarea 
pierderilor 

Buget local, 
partenerii de 

dezvoltare, instituții 
financiare   

AAPL, 
Directorul 
instituției 

 

1.2.2. Îmbunătățirea sistemelor 
de producere a căldurii în 
clădirile publice 

1 259 5 735 2018-2025 

Diminuarea 
consumului de 
energie cu 36 

kWh/m2 

Buget local, 
partenerii de 

dezvoltare, instituții 
financiare   

AAPL, 
Directorul 
instituției 

1.2.3. Instalarea aparatelor de 
măsurare și reglare a 
căldurii și a alimentării cu 
apă caldă 

În dependență de proiect 2018-2025 
Diminuarea 
pierderilor 

Buget local, 
partenerii de 

dezvoltare, instituții 
financiare   

AAPL, 
Directorul 
instituției 

1.3. Introducerea 
unor sisteme 
avansate de 
management al 
energiei 

1.3.1. Implementarea sistemului 

de management al 

datelor pentru consumul 

de energie 

În dependență de proiect 2018-2025 
Diminuarea 
pierderilor 

Buget local, 
partenerii de 

dezvoltare, instituții 
financiare   

AAPL, 
Directorul 
instituției 

1.3.2. Introducerea sistemelor 

de management al 

energiei în clădiri 
În dependență de proiect 2018-2025 

Diminuarea 
pierderilor 

Buget local, 
partenerii de 

dezvoltare, instituții 
financiare   

AAPL, 
Directorul 
instituției 
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Obiectiv specific Acțiune 

34 971 m2 (10% din 
suprafața totală) 

Perioada Indicatori Sursa de finanțare Responsabil 
Economii 
(MWh/an) 

Cost 
 (mii MDL) 

1.3.3. Utilizarea sistemelor 

moderne de iluminare, 

sisteme de încălzire și 

ventilație eficiente din 

punct de vedere 

energetic 

În dependență de proiect 
2018-2025 

 
Diminuarea 
consumului 

Buget local, 
partenerii de 

dezvoltare, instituții 
financiare   

AAPL, 
Directorul 
instituției  
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Obiectivul strategic 2. Diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră și utilizarea resurselor de energie regenerabilă 

Obiectiv specific Acțiune 

34 971 m2 (10% din 
suprafața totală) 

Perioada Indicatori Sursa de finanțare Responsabil 
Economii 
(MWh/an) 

Cost (mii 
MDL) 

2.1. Utilizarea 
combustibilelor 
regenerabile 

2.1.1. Evaluarea eficienței 
instalării cazanelor pe 
biomasă în clădirile 
publice 

0 5 000 2018-2025 
Rentabilitatea 

investiției  

Buget local, partenerii 
de dezvoltare, 

instituții financiare   

AAPL, 
Directorul 
instituției 

2.1.2. Instalarea cazanelor pe 
biomasă cu eficiență 
ridicată în clădirile publice 

În dependență de proiect,  
costuri estimative 2000 

MDL/m2 
2018-2025 Eficiență ridicată 

Buget local, partenerii 
de dezvoltare, 

instituții financiare   

AAPL, 
Directorul 
instituției 

2.1.3. Utilizarea biomasei cu 
valoare calorifică ridicată 

În dependență de tipul 
biomasei existente 

2018-2025 
Valoarea 
calorică 

Buget local, partenerii 
de dezvoltare, 

instituții financiare   

AAPL, 
Directorul 
instituției 

2.2. Utilizarea 
energiei solare 

2.2.1. Evaluarea eficienței 
instalării colectoarelor și 
panourilor solare 

0 5 000 2018-2025 
Rentabilitatea 

investiției 

Buget local, partenerii 
de dezvoltare, 

instituții financiare   

AAPL, 
Directorul 
instituției 

2.2.2. Instalarea panourilor 
solare în clădirile publice 

În dependență de proiect,  
costuri estimative 20000-

30000 MDL/kW 
2018-2025 kWh 

Buget local, partenerii 
de dezvoltare, 

instituții financiare   

AAPL, 
Directorul 
instituției 

2.2.3. Instalarea colectoarelor 
solare pentru încălzirea 
apei 

În dependență de proiect,  
costuri estimative 4500-

5000 MDL/kW 
2018-2025 kWh termici 

Buget local, partenerii 
de dezvoltare, 

instituții financiare   

AAPL, 
Directorul 
instituției 

2.3. Reducerea 
emisiilor de СО2 

2.3.1. Utilizarea aparatelor de 
birou și de uz casnic cu o 
clasă de economisire a 
energiei 

În dependență de aparatele 
de birou și uz casnic folosite 

2018-2025 
Clasă de 

economisire a 
energiei 

Buget local, partenerii 
de dezvoltare, 

instituții financiare   

AAPL, 
Directorul 
instituției 

2.3.2. Utilizarea pompelor de 
căldură geotermale 

În dependență de proiect 2018-2025 
Diminuarea 
consumului 

Buget local, partenerii 
de dezvoltare, 

instituții financiare   

AAPL, 
Directorul 
instituției 
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Obiectivul strategic 3. Atragerea investițiilor pentru creșterea eficienței energetice în clădirile publice din UTA Găgăuzia 

Obiectiv specific Acțiune 

34 971 m2 (10% din 
suprafața totală) 

Perioada Indicatori 
Sursa de 
finanțare 

Responsabil 
Economii 
(MWh/an) 

Cost (mii 
MDL) 

3.1. Creșterea gradului 
de conștientizare 
despre fondurile și 
programele 
existente în 
domeniul EE 

3.1.1. Pregătirea informațiilor 
despre prioritățile, 
condițiile finanțării, 
procedurile de acordare a 
creditelor, cerințele despre 
procedurile de tender 
pentru procurări de bunuri 
și servicii ale partenerilor 
de dezvoltare și instituțiilor 
financiare 

- 10 2018-2025 

Numărul de 
materiale 

informative 
 

Buget local, 
partenerii de 

dezvoltare, instituții 
financiare 

ADR 

3.1.2. Sprijinirea dialogului cu 
partenerii internaționali de 
dezvoltare și instituțiile 
financiare pentru 
atragerea investiților în 
eficiența energetică a 
clădirilor publice 

- 0 2018-2025 

Numărul e 
eveniment cu 
partenerii de 
dezvoltare  

Buget local, 
partenerii de 

dezvoltare, instituții 
financiare 

ADR  

3.2. Creșterea 
capacității de a 
atrage investiții în 
acest sector 

3.2.1. Pregătirea managerului 
energetic, a specialiștilor 
autorităților publice și a 
companiilor energetice în 
elaborarea proiectelor de 
investiții pentru atragerea 
de investiții 

- 50 2018-2025 
Numărul de 
participanți 

Buget local, 
partenerii de 

dezvoltare, instituții 
financiare 

ADR, Comitetul 
executiv  

3.2.2. Pregătirea managerului 
energetic în elaborarea 
programelor și planurilor 
locale de EE 

- 50 2018-2025 
Programul și 

planul local EE 

Buget local, 
partenerii de 

dezvoltare, instituții 
financiare 

ADR, Comitetul 
executiv 

3.2.3. Prioritizarea sistematică 
și pregătirea proiectelor 

- 50 2018-2025 
Propuneri de 

finanțare 
Buget local, 
partenerii de 

ADR, Comitetul 
executiv 
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Obiectiv specific Acțiune 

34 971 m2 (10% din 
suprafața totală) 

Perioada Indicatori 
Sursa de 
finanțare 

Responsabil 
Economii 
(MWh/an) 

Cost (mii 
MDL) 

de eficiență energetică în 
clădirile publice 

dezvoltare, instituții 
financiare 

3.2.4. Atragerea de fonduri 
extrabugetare 

- 100 2018-2025 
Proiecte 

implementate 

Buget local, 
partenerii de 

dezvoltare, instituții 
financiare   

ADR, Comitetul 
executiv 
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3.3. Cheltuieli investiționale 
 
Viziunea stabilită mai sus are implicații evidente asupra modului în care acțiunile trebuie 
redirecționate în vederea reducerii consumului de energie. Scopul enunțat de economisire cu o 
rată de renovare de 10% către 2025 implică circa 34 971 m² din suprafața clădirilor și va rezulta 
în reducerea cererii de energie finale cu aproximativ 6 694 MWh pe an în 2025 comparativ cu 
consumul final de referință în 2016. 
 
Costurile totale de investiții au fost estimate la aproximativ 8,2 mln. EUR. Suprafața medie care 
urmează a fi renovată este de circa 11 657 m2 per raion, economisirile medii de aproximativ 
2 331 MWh/a, iar costurile investiționale medii per raion au fost estimate la 2,7 mln. EUR.  
 
Descrierea măsurilor potențiale de eficiență energetică în clădirile publice sunt prezentate în 
Anexa E. 
 
În anumite cazuri, economiile de mai sus ar putea să nu fie realizate, din moment ce unele 
clădiri ar putea să nu fie încălzite suficient în prezent. Însă, investiția în acest caz va fi justificată 
prin faptul că nivelul de confort va crește după reabilitarea energetică a clădirilor. 
 
Tabelul 11 arată obiectivul de economisire a energiei pentru fiecare raion, suprafețele de clădiri 
care urmează a fi renovate și costurile investiționale estimate. Detalii privind calculele efectuate 
sunt prezentate în Anexa A. 
 

 
Raion Populația 

Consul 
total de 

energie18 

Suprafața 
totală 

Rata de 
reabilitare până 

în 2025 

Economii 
de energie 

Investiții 

  
mii loc. MWh m² % m² MWh/an MDL Еuro19 

1. Comrat 65,6 16 529 171 718 10% 17 172 3 434 83 095 000 4 053 430 

2. Ceadîr-Lunga 61,8 14 841 144 245 10% 14 424 2 885 69 798 000 3 404 768 

3. Vulcănești 23,6 6 813 33 753 10% 3 375 675 16 332 000 796 665 

TOTAL 151,0 38 183 349 716  34 971 6 694 174 855 000 8 529 513 

 
Programul dat vizează identificarea unei abordări fezabile pentru atingerea obiectivelor pe 
termen lung a RD UTA Găgăuzia. Pentru obținerea economisirilor substanțiale într-un mod 
eficient din punct de vedere al duratei și resurselor, grupul de lucru a recomandat axarea în 
mod deosebit pe clădirile mari cu ore multe de utilizare (economia de scară). 

Presupunând faptul că clădirea medie selectată de către regiune pentru renovare are o 
suprafață totală de încălzire de aproximativ 2000 m², pentru a atinge obiectivul de economisire 
menționat circa 17 clădiri pentru RD UTA Găgăuzia urmează a fi renovate. Aceasta 
reprezintă o provocare majoră cu implicații semnificative din punct de vedere organizațional, 
logistic și în final, financiar pentru APL-urile care reprezintă pârțile interesate în procesul de 
implementare. 

Suprafața de renovare: 34 971 m² → 17 clădiri → aproximativ 8,2 mln. EUR costuri de 
investiție.  

Profilul energetic al fiecărui raion este prezentat în Anexa F. 

 

 

                                                             
17 Doar circa 50% din costurile investiționale sunt legate direct de măsurile de sporire a eficienței energetice; și 
aproximativ 50% din costurile investiționale sunt legate de lucrările de reparație capitală, cum ar fi acoperișul, 
sistemul de canalizare, etc. 
18 An de referință – 2016 
19 S-a aplicat un curs de schimb de 20,5 MDL/EUR 

Tabelul 11.Estimarea suprafețelor de clădiri propuse spre renovare, economiile 
potențiale si costurile investiției 17 (inclusiv TVA), conform datelor de referință pentru 
anul 2016 
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3.4. Surse potențiale de finanțare 
 
În ultimii ani, nivelul finanțării externe pentru Republica Moldova a crescut considerabil. Această 
creștere a fost determinată, într-o anumită măsură, de necesitatea de a redirecționa resursele 
financiare spre creșterea eficienței energetice. Este important ca EE să fie abordată într-o 
manieră cât mai durabilă și pro-activă prin intermediul potențialelor resurse financiare cât și a 
celor existente (Fondul pentru Eficiență Energetică, parteneri de dezvoltare etc.). În acest sens, 
elaborarea unui document de planificare pe termen mediu va oferi posibilitatea de a identifica 
măsuri de eficiență energetică pentru clădirile publice care, la moment, au un consum imens de 
energie, însă fiind renovate, vor duce la economisiri semnificative. 
 
În Moldova sunt disponibile câteva surse de finanțare pentru implementarea proiectelor de 
economisire a energiei în clădirile publice. Majoritatea instrumentelor oferă suport financiar 
pentru un spectru larg de proiecte, inclusiv pentru cele de economisire a energiei în sectorul 
clădirilor publice. Principalele surse de finanțare sunt:  

1) Fondul pentru Eficiență Energetică:  

• Buget disponibil în 2018: 50 mln. MDL (80% orientate către sectorul public); 
• Buget disponibil până în 2025: 400 mln. MDL; 

2) Fondul Național pentru Dezvoltare Regională: 

• Buget disponibil în 2018: 200 mln. MDL; 
• Buget disponibil până în 2020: 1000 mln. MDL 20; 

3) Fondul de Investiții Sociale din Moldova: 

• Buget disponibil în 2018: 106 mln. MDL; 

4) Fondul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină; 

5) Programe/instituții donatoare internaționale (Banca Europeană pentru Reconstrucție 
și Dezvoltare, Uniunea Europeană, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei,, Banca 
Mondială, Banca Europeană pentru Investiții, Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și 
Cooperare Internațională, Parteneriatul Estic, Agenția Japoneză pentru Cooperare 
Internațională, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Programul Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare, Agenția Turcă TIKA etc.)  

6) Noi scheme de finanțare bazate pe implicarea serviciilor ESCO asupra contractelor de 
performanță energetică și / sau a investițiilor în parterul public privat (PPP) în clădirile 
publice. Proiectul de lege privind eficiența energetică a fost elaborat în 2018 și sunt propuse 
scheme de finanțare inovatoare. Legea este în proces de consultări publice. 

 

3.5. Evaluarea si monitorizarea implementării programului 
 
Monitorizarea implementării PRS EE este foarte importantă în asigurarea realizării cu succes a 
obiectivelor stabilite. Economiile de energie care trebuie atinse ca urmare a implementării 
proiectelor trebuie să fie monitorizate meticulos de regiune în baza legislației în vigoare. O 
monitorizare consecventă a procesului de implementare permite identificarea eventualelor 
bariere ce pot interveni în realizarea programului și oferă posibilitate factorilor de decizie să 
intervină la momentul oportun cu măsuri de corecție. 
 
La nivelul autorităților centrale funcția de supraveghere și monitorizare în domeniul eficienței 
energetice o deține AEE. În conformitate cu prevederile legii privind eficiența energetică21, 
consiliile raionale și consiliile municipale, Adunarea Populară a UTA Găgăuzia au obligația să 
asigure elaborarea, coordonarea și aprobarea propriilor programe și planuri de îmbunătățire a 
eficienței energetice. Programul local de îmbunătățire a eficienței energetice stabilește politicile 

                                                             
20 Această sumă este prevăzută în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 
21 Articolul 18, Legea privind eficiența energetică №142 din 02.07.2010 
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de îmbunătățire a eficienței energetice la consumatorii finali pe teritoriul din jurisdicția 
administrației locale, în concordanță cu programul național și se elaborează pentru o perioadă 
de 3 ani. Planul local de acțiune în domeniul eficienței energetice prevede implementarea 
politicilor de îmbunătățire a eficienței energetice pe teritoriul aflat în jurisdicția autorității publice 
locale și se elaborează în calitate de document de planificare pe un termen de 1 an. 
 
De asemenea, administrațiile raionale și consiliile municipale, Adunarea Populară a UTA 
Găgăuzia au obligația să numească manageri energetici atestați din rândul persoanelor cu 
studii superioare în domeniul energetic, care să fie responsabili de planificarea și de 
monitorizarea îndeplinirii măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice, inclusiv a celor 
incluse în programele de îmbunătățire a eficienței energetice, de evidență a economiilor de 
energie. La fel, aceștia trebuie să efectueze, cel puțin o dată în an, analiza consumului de 
energie în vederea determinării eventualelor intervenții pentru eficientizarea consumurilor de 
energie, în conformitate cu formularele standard elaborate de Agenție. 
 
Pentru monitorizarea implementării PRS EE, ADR UTA Găgăuzia va coopera cu managerul 
energetic numit de Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia, care va prezenta rapoartele sale 
anuale în domeniul EE și ADR, în conformitatea cu formularele standard elaborate de AEE. 
 
De asemenea pentru calcularea economiilor de energie și reducerea emisiilor de CO2, ADR 
UTA Găgăuzia poate utilizat următorul tabel: 
 

№ 
Denumirea 
proiectului 

implementat 

Anul 
imple
ment
ării 

Benefici
ar 

Suprafața 
totală a 

clădirii, м2 

Cheltuieli 
investițion
ale (MDL) 

Economii de energie 
(MWh / an) Reducere 

CO2, tone*** 
Calculat* Reală** 

1 Proiect EE 1 2018 Satul X 200 1 000 000 100 120 30,48 

2 Proiect EE 2 2019 Satul Y 300 1 500 000 150 130 33,02 

3 Proiect EE 3 2020 Orașul X 400 2 000 000 200 200 50,80 

4 Proiect EE 4 2021 OrașulY 500 2 500 000 250 250 57,20 

… Proiect EE … 202х ...  ... ... ... ... 

 TOTAL 1 400 7 000 000 700 700 171,50 

* – conform calculelor din raportul de audit energetic 

** – Diferența dintre consumul de energie din anul de referință 2016 (Ce(2016)) si consumul real de energie din 
anul următor anului implementării proiectului (Ce(201x)): Ee = Ce(2016) – Ce(201x) 

*** – Reducerea emisiilor de CO2 se calculează după formula: 

ССО𝟐 = (𝐸𝑟𝑒 ∗ 𝑃𝑔𝑛 ∗ К𝑒𝑔) + ( 𝑬𝒓𝒆 ∗ 𝑷𝒆𝒆 ∗ К𝒆𝒆) , unde: 

ССО2 – reducerea СО2, tone 

𝐸𝑟𝑒 – economia reală de energie, MWh 

𝑃𝑔𝑛 – ponderea economiei de la gaze naturale (%) 

𝑃𝑒𝑒 – ponderea economiei de la energie electrică (%) 

К𝑒𝑔 – coeficientul emisiilor СО2
 pentru gaze naturale= 0,2 kg СО2 / kWh 

К𝑒𝑒 – coeficientul emisiilor СО2
 pentru energia electrică = 0,38 kg СО2 / kWh 

 

Pentru calcularea reducerii emisiilor CO2, din exemplu de mai sus, ponderea economiei de la 
gazele naturale constituie 70% iar din energia electrică 30%. Pentru a aduce consumul de 
energie la un numitor comun (kWh), înmulțim cantitatea de m3 de gaze naturale la coeficientul 
10,39 kWh/m3. 

 

După completarea tabelului cu toate proiectele implementate într-o anumită perioadă, ADR 
poate compara rezultatele cu obiectivele stabilite și poate măsura gradul de atingere a 
obiectivelor. 
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Anexe 
 

 
 

Anexa  A1: Ipoteze, estimarea suprafețelor totale si consumului final de energie  
 
În vederea estimării suprafețelor totale si consumului final de energie, s-au făcut următoarele 
ipoteze, care sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
 
Indicatori specifici Sursa Unități Valoarea 

Instituții educaționale preșcolare 

Indicele suprafeței normative specifice NCM C.01.02-99 m²/ loc (copil) 7.5 

Cererea specifică de energie pentru 
încălzire 

estimat kWh/ m², a 130 

Eficiența sistemului de încălzire Heiz ung u. 
klimatechnik 

% 78% 

Consum specific de energie electrică estimat kWh/ m², a 25 

Instituții de educație secundară 

Indicele suprafeței normative specifice NCM C.01.03-2000 m²/elev 8.0 

Cererea specifică de energie pentru 
încălzire 

estimat kWh/ m², a 130 

Eficiența sistemului de încălzire Heiz ung u. 
klimatechnik 

% 78% 

Consum specific de energie electrică estimat kWh/ m², a 20 

Instituții medicale 

Suprafața medie Baza de date 
www.geoportal.md 

kWh/pat 680 

Cererea specifică de energie pentru 
încălzire 

estimat kWh/ m², a 150 

Eficiența sistemului de încălzire Heiz ung u. 
klimatechnik 

% 78% 

Consum specific de energie electrică estimat kWh/ m², a 30 

Spitale 

Consumul mediu de energie per pat Proiecte în spitale kWh/pat, a 7,000 

Cererea specifică de energie pentru 
încălzire 

estimat kWh/ m², a 150 

m² per pat estimat m²/pat 50 

Eficiența sistemului de încălzire Heiz ung u. 
klimatechnik 

% 64% 

Consiliile raionale 

Suprafața medie  Baza de date 
www.geoportal.md 

m² 2,333 

Cererea specifică de energie pentru 
încălzire 

estimat kWh/ m², a 130 

Eficiența sistemului de încălzire Heiz ung u. 
klimatechnik 

% 78% 

Consum specific de energie electrică estimat kWh/ m², a 20 

Primării 

Suprafața medie Baza de date 
www.geoportal.md 

m² 619 

Cererea specifică de energie pentru 
încălzire 

estimat kWh/ m², a 130 

Eficiența sistemului de încălzire Heiz ung u. 
klimatechnik 

% 78% 

Consum specific de energie electrică estimat kWh/ m², a 20 

 
Consumul final de energie a fost calculat conform următoarei formule: 
 

Cererea specifică de energie (𝑘𝑊ℎ/m2, a) х suprafața încălzită  (m2) 

Eficiența sistemului de încălzire  (%)
 

Anexa A: Metodologia de calcul 
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Anexa А2: Estimarea economiilor de energie 
 

Economiile de energie au fost calculate în baza unei clădiri definite ca referință si un set de 
măsuri comune de economisire a energiei, cum ar fi izolarea anvelopei clădirii, renovarea 
sistemului intern de încălzire, renovarea sistemului de cazane, renovarea sistemului de 
iluminare si sistemului de ventilare. 
 
Caracteristicile clădirii de referință: 
Suprafața totală: 2,100 m², 3 nivele, demisol (neîncălzit), rata ventilării de bază: 0.3, sistemul de 
cazane pe gaz, caracteristicile elementelor construcției le puteți găsi în tabelul de mai jos. 
 

1. Măsuri privind anvelopa clădirilor  
Măsuri privind anvelopa clădirilor include izolarea termică a pereților exteriori, izolarea nivelului 
superior si a plafonului subsolului (parțial) si schimbarea ferestrelor. Mai mult ca atât, câteva 
lucrări de reparații capitale trebuie să fie implementate în paralel cu măsurile de eficiență 
energetică (renovarea acoperisului, sistemul de colectare a apei de ploaie, lucrări de demolare, 
plintă, trotuare, instalația de paratrăsnet, intrarea, etc.). 
 

 Elemente de construcție Înainte   După 

Coeficientul propus de 
transfer termic (valoarea-
U) în W/m², K 

Pereți exteriori 1.5 0.30 

Ferestre/ usi 2.5 1.30 

Plafonul subsolului 2.0 0.35 

Nivel superior 1.25 0.20 

Rata de ventilare - 0.3* 0.3* 
 

* Rata de ventilare indicată reflectă situația actuală ale multor construcții. Dat fiind faptul că 
sistemul centralizat de ventilare nu funcționează adecvat în multe din clădirile existente, se 
presupune că rata de ventilare va fi menținută la acelasi nivel. Cu toate acestea, este 
recomandată respectarea cerințelor naționale pentru ventilarea clădirilor. 
 
Potențialul de economisire per unitate de suprafață încălzită si per an: 113 kWh/m²; 
Costuri totale de investiții medii per unitate de suprafață încălzită: 4100 MDL / m², inclusiv 
TVA. 
 
Este important de reținut:  

• Potențialul de economisire ține cont doar de măsurile privind anvelopa clădirilor; 

• Costurile de investiții includ de asemenea cheltuieli care nu sunt legate direct de 
economisirea energie dar necesită o renovare corectă, cum ar fi renovarea acoperisului, a 
sistemului de canalizare, trotuare, etc.;   

• Costurile de investiții pentru proiectele individuale pot fi diferite de valorile menționate mai 
sus; 

• Costurile totale de investiții includ lucrările de reparație capitală (aproximativ 40%). 
 

2. Renovarea sistemului intern de încălzire a clădirii 
Potențialul de economisire si costurile de investiții au fost estimate în baza clădirii de referință 
descrise mai sus si renovarea sistemului intern de încălzire (instalarea unui sistem de 
termoficare cu 2 țevi, robinete de balansare, radiatoare, robinete termostatice pentru radiatoare, 
etc.). 
 
Potențialul de economisire per unitate de suprafață încălzită si per an: 41 kWh/m²; 
Costuri totale de investiții medii per unitate de suprafață încălzită: 370 MDL / m², inclusiv 
TVA. 
 
Este important de reținut:  

• Potențialul de economisire ține cont doar de renovarea sistemului intern de încălzire 
(anvelopa clădirii si sistemul de cazane nerenovat); 
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• Costurile de investiții reprezintă o valoare medie si pot fi diferite de costurile de investiții 
pentru proiecte individuale. 
3. Renovarea sistemului de cazane pe gaz  

Potențialul de economisire si costurile de investiții au fost estimate în baza clădirii de referință 
descrise mai sus si renovarea sistemului de cazane pe gaz (instalarea unui cazan nou pe gaze, 
inclusiv echipamentul auxiliar). 
 
Potențialul de economisire per unitate de suprafață încălzită si per an: 36 kWh/m²; 
Costuri totale de investiții medii per unitate de suprafață încălzită: 164 MDL / m², inclusiv 
TVA. 
 
Este important de reținut:  

• Potențialul de economisire ține cont doar de renovarea sistemului de cazane (învelișul 
clădirii si sistemul de încălzire internă nerenovat); 

• Costurile de investiții reprezintă o valoare medie si pot fi diferite de costurile de investiții 
pentru proiecte individuale. 

 
4. Renovarea sistemului de iluminare 

Potențialul de economisire si costurile de investiții au fost estimate în baza clădirii de referință 
descrise mai sus si renovarea sistemului de iluminare (instalarea unor becuri noi de 
economisire a energiei). 
 
Potențialul de economisire per unitate de suprafață încălzită si per an: 10 kWh/m²; 
Costuri totale de investiții medii per unitate de suprafață încălzită: 205 MDL / m², inclusiv 
TVA. 
 
Este important de reținut:  

• Costurile de investiții reprezintă o valoare medie si pot fi diferite de costurile de investiții 
pentru proiecte individuale. 

 
5. Măsuri recomandate a fi implementate 

Dat fiind faptul că măsurile de economisire de la punctele 1 până la 3 sunt legate între ele, se 
recomandă cel puțin implementarea măsurilor de la punctul 1 până la punctul 3 în următoarea 
ordine: 

• Renovarea anvelopei clădirii  

• Renovarea sistemului intern de încălzire  

• Renovarea sistemului de cazane. 
 
Potențialul de economisire per unitate de suprafață încălzită si per an: 158 kWh/m²; 
Costuri totale de investiții medii per unitate de suprafață încălzită: 5000 MDL / m², inclusiv 
TVA. 

 
Este important de reținut:  

• Costurile de investiții reprezintă o valoare medie si pot fi diferite de costurile de investiții 
pentru proiecte individuale. 
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№ Instituții 
Unitatea de 

măsură 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. INSTITUȚII EDUCAȚIONALE 

1.1. 

Instituții preșcolare nr 1.362 1.381 1.400 1.418 1.440 1.453 1.461 1.469 

Numărul de copii în instituțiile preșcolare mii 126 130 135 141 145 148 150 150 

Suprafața totală estimată a instituțiilor 
prescolare m2 

945.000 975.000 1.015.703 1.058.123 1.089.720 1.107.998 1.124.520 1.126.328 

Consumul de energie anual estimat  MWh 187.788 193.750 201.838 210.268 216.547 220.179 223.462 223.821 

1.2. 

Instituții preuniversitare (Scoli primare, 
gimnazii si licee) nr 

1.512 1.489 1.460 1.396 1.374 1.347 1.323 1.291 

Numărul de elevi mii 416 397 381 367 353 341 335 334 

Suprafața totală estimată a instituțiilor de 
învățământ primar si secundar general 

m2 
3.328.000 3.176.000 3.051.344 2.938.008 2.825.656 2.727.816 2.676.072 2.669.832 

Consumul de energie anual estimat MWh 640.000 610.769 586.797 565.002 543.395 524.580 514.629 513.429 

2. CLĂDIRILE DIN SECTORUL MEDICAL 

2.1. 

Spitale Publice nr 73 73 73 72 72 72 71 71 

Nr. de paturi nr 21.938 22.021 22.031 22.162 20.760 20.131 18.803 18.745 

Suprafața totală estimată a spitalelor m² 1.088.125 1.092.242 1.092.738 1.099.236 1.029.697 998.499 932.630 929.753 

Consumul de energie anual estimat MWh 195.863 196.604 196.693 197.862 185.345 179.730 167.873 167.356 

2.2. 

Instituții medicale publice, precum 
ambulatoriile sau policlinicile  nr 

234 255 283 307 357 432 434 437 

Suprafața totală estimată a instituțiilor m2 159.120 173.400 192.440 208.760 242.760 293.760 295.120 297.160 

Consumul de energie anual estimat MWh 36.720 40.015 44.409 48.175 56.022 67.791 68.105 68.575 

3. INSTITUȚIILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (PRIMĂRII, CONSILII RAIONALE) 

3.1. 

Consilii raionale nr   35 35 

Suprafața totală estimată a instituțiilor m2   81.655 81.655 

Consumul de energie anual estimat MWh   15.703 15.703 

3.2. 

Primării nr   898 898 

Suprafața totală estimată a instituțiilor m2   555.862 555.862 

Consumul de energie anual estimat MWh   106.897 106.897 

Consumul total estimat de energie MWh   1.096.669 1.095.781 

Suprafața totală estimată m²   5.665.859 5.660.590 

Anexa B. Stocul de clădiri publice, numărul instituțiilor si al utilizatorilor la nivel național 



 

Reglementările tehnice privind eficiența energetică a clădirilor din Republica Moldova sunt într-o 

perioadă de tranziție de la cele sovietice la cele europene. Prin urmare, o serie de reglementări 

sunt în curs de elaborare sau consultare si urmează să fie aprobate ca fiind naționale. Mai jos 

sunt prezentate cele mai relevante si utilizate documente în acest domeniu, EE în clădiri. 

NCM E.04.01- 2006 Protecția termică a clădirilor – Această normă se referă la protecția 
termică a clădirilor rezidențiale, publice, industriale si agricole. Aceasta stabileşte clasele de 
eficiență energetică a clădirilor, indicii diferiților parametri termici si tehnici pentru diferite tipuri 
de clădiri si diferite condiții de exploatare. 
 
CP E.04.05-2006 Proiectarea protecției termice a clădirilor - Acest document deține statut de 
cod practic si conține metode de proiectare si calcul a caracteristicilor termice si tehnice a 
elementelor anvelopei clădirii, recomandări si materiale informative. Din punctul de vedere al 
protecției termice a clădirii sunt formulate cerințe pentru construcții si soluții arhitecturale. 
 
NCM E.04.03-2008 Conservarea energiei în clădiri – Această normă se referă la clădirile 
rezidențiale si clădiri publice (preşcolare, de cultură generală, instituții medicale si clinici, 
administrative) cu temperatura si umiditatea relativă a aerului interior prescrise. Toate cerințele 
documentului sunt destinate construcției de clădiri cu utilizarea eficientă a energiei pentru a 
asigura condiții confortabile. 
 
CP G.04.01 – 2002 Certificatul energetic al clădirii – Acest document explică conceptul 
certificatului energetic al clădirii, si include norme privind conținutul si modul de elaborare a 
certificatului de performanță energetică, formularul certificatului energetic al clădirii, coperta 
pentru înregistrarea testelor din teren si modelul de examinare a evenimentelor de registru. 
Conform standardului, certificatul energetic ar trebui să includă datele de identificare a clădirii si 
expertului pe energie, clasificarea energetică a clădirii, datele organizației care a emis 
certificatul, etc. 
 
NCM A.09.02-05 Servicii de întreținere, reparație si reconstrucție a clădirilor rezidențiale, 
comunale si socio-cultural - Standardul oferă o multitudine de măsuri pentru menținerea si 
îmbunătățirea izolației termice a învelișului clădirii, păstrarea în bune condiții a sistemelor 
tehnice pentru încălzire, prepararea apei calde, sistemelor electrice si de control si, de 
asemenea, pentru a controla consumul de energie. Documentul normativ prezintă o listă 
detaliată a lucrărilor si a măsurilor necesare pentru menținerea si îmbunătățirea stării tehnice a 
clădirilor, inclusiv de performanță energetică. Este indicată frecvența inspectării elementelor de 
construcție pentru a determina necesitatea unor reparații. 
 
CP E.04.02-2003 Reguli tehnice de executare a termoizolației exterioare/interioare la 
clădiri cu tencuială fină pe termoizolant - Standardul propune proceduri tehnologice pentru 
diferite elemente ale anvelopei clădirii precum si diferite materiale. De asemenea, propune o 
serie de parametri de control pentru materiale si lucrări. 
 
NCM A.07.02-99 Instrucțiuni cu privire la procedura de elaborare, avizare, aprobare si 
conținutul cadru al documentației de proiect pentru construcții – Aceste instrucțiuni sunt 
obligatorii pentru planificatori, autorități publice, investitori, persoane fizice si juridice. Acestea 
prevăd ca documentația de proiect să includă secțiunea privind conservarea energiei si se 
referă la furnizarea normelor, standardelor si reglementărilor necesare în acest sens. 
 
G.04.08 NCM-2006 Izolarea termică a echipamentelor si a conductelor - Standardul 
specifică cerințe pentru materiale de construcții si materialele izolante - coeficientul de 

Anexa C. 
 
 Reglementările tehnice pentru clădirile publice (relevante pentru EE) 
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densitate, conductivitatea termică, rezistența la inflamare, etc. Acesta recomandă soluții 
constructive în ceea ce priveste izolația, în baza „costului pentru căldură”. Se referă la condițiile 
Federației Ruse. 
 
NCM C.01.03-2000 Proiectarea construcțiilor pentru scoli – Standardul conține instrucțiuni, 
norme, regulamente si recomandări pentru proiectarea si verificarea proiectelor construcțiilor 
pentru scoli de învățământ general. Acesta stabileşte, de asemenea, cerințe în ceea ce privește 
condițiile de confort în clădire.  
 
RD 34.09.255-97 Metodologia de evaluare a pierderilor de căldură în rețelele termice de 
apă - Ghidările metodologice stabilesc conținutul si ordinea de lucru pentru a determina 
pierderile de căldură prin izolarea termică a sistemelor de încălzire a apei. Aceste îndrumări 
sunt menite să determine situația reală a pierderilor de căldură prin izolarea termică a 
sistemelor de încălzire si dezvoltarea acestora, pe baza pierderilor de căldură operaționale 
standardizate. 
 
Există si alte standarde care se referă la eficiența energetică a clădirilor publice: 
NCM G.04.10-2009. Cazangerii  
CP G.04.05-2006. Proiectarea sistemului de izolare termică pentru echipamente si conducte 
CM C.01.02-99 Proiectarea clădirilor pentru grădinițe de copii 
 
Proiectul Regulamentului privind eficiența energetică si cerințele minime de performanță 
energetică a clădirilor este unul dintre principalele documente care stabilesc particularitățile de 
calcul, conținutul certificatelor de performanță energetică si intervalele claselor energetice, 
șabloanele certificatelor energetice si etichetei energetice si înăsprirea cerințelor privind 
nivelurile de performanță energetică. Noile cerințe stabilite prin prezentul regulament diferă 
semnificativ de cele vechi si au devenit mai aproape de cele europene, dar nu sunt aceleași. 
 
Regulamentul stabilește noi cerințe cu privire la valoarea U a elementelor structurale a clădirilor 
noi si celor renovate semnificativ: 
 
Tabel: Cerințe cu privire la valoarea U a elementelor structurale a clădirilor 

  

Elementele structurale ale 
clădirii 

UN   W/(m².K) 
Regulamentul german de 

economisire a energiei din 
2009 

Perete exterior sau acoperiș 

înclinat  - înclinație  45° 

0.32 0.24 

Acoperis plat sau acoperis 

înclinat - înclinație  45°    

0.20 0.20 

Tavan exterior 0.20 - 

Tavan în mansardă 0.25 - 

Ferestre în peretele exterior, 
ferestre de mansardă si usi 
pentru spațiul permanent 
locuibile de oameni  

≤1.5 1.3 pentru ferestre si 1.8 
pentru usi 
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Autoritatea Responsabilități 

Ministerul  
Economiei si 
Infrastructurii 

• Elaborarea politicii de stat în domeniul eficienței energetice 

Agenția pentru 
Eficiență  
Energetică 

• Implementarea politicii de stat în domeniul eficienței energetice si 
energiei regenerabile; 

• Aprobarea proiectele privind eficiența energetică si energia 
regenerabilă; 

• Coordonarea programele si planurile de acțiune elaborate de către 
autoritățile locale. 

Ministerul 
Agriculturii,  
Dezvoltării 
Regionale si 
Mediului 
 
Ministerul  
Economiei si 
Infrastructurii 
 
Agenția pentru 
Eficiență  
Energetică 

• Elaborarea, promovarea si monitorizarea implementării politicii de stat 
în domeniul eficienței energetice a clădirilor; 

• Elaborarea si aprobarea actelor normative cu privire la eficiența 
energetică a clădirilor armonizate la standardele europene; 

• Elaborarea, împreună cu autoritățile publice centrale, de programe si 
planuri de acțiune pentru îmbunătățirea performanței energetice a 
clădirilor, inclusiv Planul Național de creștere a numărului de clădiri 
ale căror consum de energie este aproape egal cu zero; 

• Elaborarea si aprobarea metodologiei de determinare a prețului 
serviciilor de eficiență energetică în clădiri; 

• Recunoașterea ajustărilor la condițiile locale si implementarea 
sistemelor existente de certificare voluntară a performanței energetice 
a clădirilor pe baza standardelor internaționale si europene; 

• Crearea si gestionarea sistemului național integrat de guvernare în 
performanța energetică a clădirilor; 

• Crearea si implementarea, inclusiv prin intermediul instituțiilor 
subordonate, a sistemului de control independent al certificatelor de 
performanță energetică si a rapoartelor de inspecție a sistemelor de 
încălzire sau de aer condiționat; 

• Efectuarea atestărilor tehnico-profesionale ale evaluatorilor 
energetici, inspectorilor de sisteme de încălzire si de aer condiționat, 
instalatorilor de ferestre si sisteme tehnice în clădiri; 

• Acordarea de asistență informațională necesară pentru promovarea 
îmbunătățirii performanței energetice a clădirilor; 

• Exercitarea, inclusiv prin intermediul instituțiilor subordonate, a 
controlului executării prezentei legi; 

• Promovarea implementării soluțiilor si tehnologiilor moderne si 
eficiente din punct de vedere energetic în proiectarea, construirea si 
operarea clădirilor; 

• Promovarea implementării experienței si practicii internaționale pentru 
îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor; 

• Aprobarea programelor de instruire si de îmbunătățire a cunoștințelor 
pentru evaluatori energetici, inspectori de sisteme de încălzire si de 
aer condiționat, instalatori de ferestre si sisteme tehnice în clădiri. 

Agențiile de 
Dezvoltare  
Regională 

• Efectuarea analizelor de dezvoltare socio-economică a regiunii, 
elaborarea strategiilor planurilor, programelor si proiectelor de 
dezvoltare regională; 

• Coordonarea implementării strategiilor, planurilor, programelor si 
proiectelor de dezvoltare regională; 

• Monitorizarea si evaluarea implementării strategiilor, planurilor, 
programelor si proiectelor de dezvoltare regională; 

• Prezentarea rapoarte anuale cu privire la implementarea strategiilor 
de dezvoltare regională Consiliului Regional pentru Dezvoltare, 
autorității responsabile pentru implementarea politicii de dezvoltare 
regională si Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării 

Anexa D. Responsabilitățile pentru EE în clădirile publice 
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Regionale; 

• Atragerea resurselor non-bugetare pentru implementarea strategiilor, 
programelor si proiectelor de dezvoltare regională; 

• Asigurarea secretariatului lucrărilor Consiliilor Regionale pentru 
Dezvoltare. 

AAPL nivel 2 
(Comitetul 
executiv. Adunarea 
Populară a UTA 
Găgăuzia) 

• Asigurarea elaborării, coordonării si aprobarea planurilor si 
programelor de îmbunătățire a eficienței energetice; 

• Aprobarea raportului anual privind implementarea programelor locale 
si prezentarea acestuia Agenției pentru Eficiență Energetică; 

• Numirea managerii energetici certificați; 

• Administrarea patrimoniului public si privat al raionului; 

• Planificarea si administrarea lucrărilor de construcție, întreținere si 
gestionare a întreprinderilor municipale de interes raional; 

• Elaborarea si gestionarea serviciilor sociale din comunitate pentru 
persoanele social-vulnerabile; 

• Întreținerea instituțiilor de învățământ secundar care deservesc 
populația uneia sau mai multor unități administrative de prim nivel; 

• Întreținerea instituțiilor de învățământ secundar, orfelinate; 

• Întreținerea teatrelor si televiziunii publice locale. 

AAPL nivel 1 
(Primari, consiliile 
locale) 

• Asigurarea iluminatului public stradal; 

• Administrarea activelor publice si private locale; 

• Gestionarea instituțiilor preșcolare si extrașcolare; 

• Gestionarea si menținerea rețelelor urbane pentru distribuția gazului 
si căldurii; 

• Activitatea întreprinderilor municipale; 

• Întreținerea instituțiilor preșcolare si complementare (extrașcolare); 

• Întreținerea instituțiilor culturale (case de cultură si alte locuri 
culturale); 

• Întreținerea bibliotecilor si muzeelor, instituțiilor culturale si instituțiilor 
sportive. 
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1.1. Izolarea termică a pereților exteriori  

La izolarea termică a pereților exteriori se utilizează un sistem compozit de izolare termică. 
Materialul de izolare (polistiren sau plăci de vată minerală, grosimea> 10 cm) este aplicat pe 
pereți si acoperit cu un strat final. Această metodă este utilizată pe larg în proiectele de 
reabilitare din Europa Centrală. Instalarea trebuie efectuată în conformitate cu normele 
naționale, ghidurile de instalare si standardele europene. 

Coeficientul de transfer termic propus (valoarea-U) după renovare: 0,30 W/m², K. 

Tabelul 0-1: Indicii izolării termice ai pereților exteriori 

Nivelul investițiilor Economii Costuri operaționale 

Înalt Înalte Scăzute 

 
1.2. Izolarea termică a nivelului superior si a plafonului subsolului 

Izolarea termică a nivelului superior/ tehnic se realizează prin utilizarea plăcilor termoizolante. 
Nivelul de izolație trebuie să fie corespunzător pentru a asigura accesul în subsol sau etajul 
tehnic. În cazul în care se prevede instalarea echipamentului tehnic la nivelul etajului tehnic, 
construcția podelei si izolația trebuie să fie proiectate corespunzător.  

Coeficientul de transfer termic propus (valoarea-U) al nivelului superior/ tehnic după renovare: 
0,20 W/m², K. 

Tabelul 0-2: Indicii izolării termice la nivelului superior si ai plafonului subsolului 

Nivelul investițiilor Economii Costuri operaționale 

Mediu Înalte Scăzute 

 
1.3. Înlocuirea ferestrelor/usilor vechi  

Ferestrele vechi se înlocuiesc cu altele eficiente din punct de vedere energetic. De asemenea, 
se schimbă si pervazul. Izolarea trebuie să fie realizată în conformitate cu normele naționale, 
ghidurile de instalare si standardele europene.  

Coeficientul de transfer termic propus (valoarea-U) al ferestrelor după renovare: 1,30 W/m², K 

Tabelul 0-3: Indicii înlocuirii ferestrelor/usilor vechi 

Nivelul investițiilor Economii Costuri operaționale 

Înalt Înalte Scăzute 

 
1.4. Renovarea sistemului intern de încălzire  

Sistemul de încălzire cu o conductă urmează a fi înlocuit cu un sistem de încălzire cu 2 
conducte, inclusiv se vor schimba radiatoarele, robinetele termostatice, robinetele de balansare, 
se va face izolarea termică a tuturor țevilor, etc. Robinetele termostatice oferă posibilitate 
utilizatorilor de a regla temperatura interioară conform propriilor nevoi.  

Opțiune: Sistemul automatizat de control reduce nivelul de încălzire din orele neoperaționale, 
spre exemplu, din timpul zilelor libere sau a nopților, în cazurile în care este fezabil. 

Tabelul 0-4: Indicii renovării sistemului intern de încălzire 

Nivelul investițiilor Economii Costuri operaționale 

Mediu Medii Scăzute 

 
1.5. Înlocuirea cazanului si echipamentului de încălzire  

Cazanele existente vor fi înlocuite cu cazane eficiente din punct de vedere energetic, ce 
funcționează pe bază de gaz natural. De asemenea, va fi înlocuit echipamentul de încălzire 
auxiliar (sistemul de control, pompe, robinete, contoare, etc.). 

Anexa E. Măsurile potențiale de eficiență energetică în clădirile publice 
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Eficiența propusă a cazanelor după renovare: > 90 %: 

Opțiunea 1: Instalarea unui sistem automatizat de cazane pe biomasă (aschii de lemn, 
paleți);  

Opțiunea 2: Conectarea la sistemul de încălzire centralizat (raional/municipal); 
Opțiunea 3: Instalarea unui sistem de pompe de căldură. 

Tabelul 0-5: Indicii înlocuirii cazanului si ai echipamentului de încălzire 

Nivelul investițiilor Economii Costuri operaționale 

Înalt Medii/ înalte Medii 

 
1.6. Producerea apei calde menajere prin intermediul sistemelor centralizate  

Cazanele electrice individuale vor fi înlocuite cu un sistem centralizat de apă caldă în clădirile cu 
o anumită cerere de apă caldă menajeră. Sistemul centralizat de obicei include un rezervor de 
stocare, inclusiv a sursei de căldură (încălzire centralizată, cazan pe gaz, colectoare solare de 
apă, etc.) si un sistem de conducte de distribuție în clădire. Toate componentele trebuie să fie 
izolate termic. 

Tabelul 0-6: Indicii producerii apei calde menajere prin intermediul sistemelor 
centralizate 

Nivelul investițiilor Economii Costuri operaționale 

Mediu Medii Scăzute 

 
1.7. Renovarea sistemului de iluminare  

Renovarea sistemului de iluminare presupune înlocuirea becurilor si lămpilor vechi fluorescente 
cu balasturi convenționale cu sisteme de iluminare de economisire a energiei si 
întreținerea/adaptarea sistemului de iluminare existent (de exemplu: curățarea becurilor, 
instalarea reflectoarelor, senzori de mișcare, etc.). 

Opțiune: Implementarea sistemelor automatizate de control, acolo unde este fezabil. 

Tabelul 0-7: Indicii renovării sistemului de iluminare 

Nivelul investițiilor Economii Costuri operaționale 

Mediu Scăzute / medii Scăzute 

 
1.8. Implementarea unui sistem de monitorizare  

Instalarea contoarelor pentru măsurarea si monitorizarea consumului de energie al clădirii (de 
exemplu: energia electrică, gazele naturale, energia termică, apa caldă, apa rece, etc.). Datele 
colectate vor fi analizate astfel încât să fie identificate măsuri suplimentare de economisire a 
energiei.  

Opțiune: Instalarea unui software de monitorizare a energiei.  

Tabelul 0-8: Indicii implementării unui sistem de monitorizare 

Nivelul investițiilor Economii Costuri operaționale 

Scăzut Scăzute/medii Scăzute 

 
1.9. Implementarea unui sistem de management al energiei  

Implementarea si menținerea cu succes a sistemului de management al energiei implică acțiuni 
de natură organizațională, tehnică si comportamentală întru minimizarea consumului energetic 
în formă structurată. Pentru aceasta este importantă implicarea managerului energetic. 

Tabelul 0-9: Indicii implementării unui sistem de management al energiei 

Nivelul investițiilor Economii Costuri operaționale 

Scăzut Medii Medii 
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1. Raionul Comrat 

1.1. Amplasarea geografică  

Raionul Comrat se întinde pe o suprafață de 853,4 km2, cu o populație de 65,55 mii locuitori, 
dintre care 48% bărbați și 52 % femei, iar apți de muncă – 44,66 mii. Circa 35,8% din populație 
locuiește în mediu urban și 64,2 % în mediu rural. Clima este caracteristică zonei climaterice 
sud, regiunea fiind considerată cea mai aridă și caldă din țară, temperaturile medii anuale fiind 
cu 2-3 grade mai ridicate față de celelalte regiuni.  

Figura 1-1: Amplasarea geografică a raionului Comrat 

 
 

1.2. Consumul de energie 

Consumul anual de resurse energetice de către sectorul privat și cel public din raionul Comrat 
constituie aproximativ 12 837 mii m3 gaze naturale și aproximativ 49 945 MWh  de energie 
electrică.   

1.3. Consumul de energie în clădirile publice 

În anul 2016 în raion activau erau 25 de instituții de învățământ primar și secundar, 26 de 
instituții de învățământ preșcolar, 2 colegii și 1 universitate. Suprafața estimată a instituțiilor de 
învățământ este de aproximativ 152 283 m2. Consumul de energie al instituțiilor de învățământ 
este estimat la cca 13 510 MWh pe an. Spitalul Raional din Comrat are o capacitate de 
aproximativ 200 de paturi. Fondul total al clădirilor publice educaționale (grădinițe, scoli, licee, 
colegii, universitatea), medicale (spitale, ambulatorii și policlinici), administrative (primării și 
clădiri ale administrației raionale), și culturale/sociale este estimat la aproximativ 171 718 m2 cu 
un consum anual de energie termică și electrică de aproximativ 16 529 MWh. 

1.4. Managementul energetic  

Managerul energetic are un rol foarte important în procesul de dezvoltare și implementare a 
măsurilor tehnice și complementare la nivel local. Mai mult ca atât, managerul energetic trebuie 
să acționeze ca un punct de conexiune între partenerii de la nivel național și cei de la nivel 
local, inclusiv partenerii din domeniul privat sau ONG-uri. 

1.5. Provocările principale 

Autoritățile Publice Locale au un rol foarte important în contribuția la realizarea obiectivelor de 
economisire a energiei la nivel regional și național. Lipsa documentelor de planificare în 
domeniul eficienței energetice la nivelul UTA Găgăuzia constituie o barieră majoră în 
identificarea priorităților locale și resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor propuse. În 
pofida potențialului consistent de eficientizare a consumului de energie, în prezent, la nivelul 
UTA Găgăuzia există o necesitate mare de dezvoltare a capacităților pentru elaborarea și 
implementarea proiectelor investiționale durabile în domeniul eficienței energetice. 
 

 

Anexa F. Profilul energetic al raioanelor 
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1.6. Perspective de dezvoltare 

În contextul Programului Regional Sectorial pe domeniul Eficiență Energetică în Clădirile 
Publice până în anul 2025 se estimează că raionul Comrat va trebui să reabiliteze energetic 
aproximativ 17 172 m2 de clădiri publice ceea ce ar însemna aproximativ 8 clădiri publice cu o 
suprafață medie de 2000 m2. Costurile estimate ale investiției necesare pentru realizarea 
acestui obiectiv constituie aproximativ 83,1 mil. MDL. Aceste investiții ar putea aduce economii 
anuale de aproximativ 3 434 MWh echivalentul în economii financiare la bugetul local de până 
la 2,31 mil. MDL. Acest nivel de investiții ar necesita surse financiare inclusiv din exterior sub 
formă de grant și împrumuturi. În scopul accesării surselor de finanțare este important ca AAPL 
ale raionului Comrat în următorii ani să asigure suficiente proiecte dezvoltate până la etapa de 
finanțare. 

Tabelul 1-1: Date despre r. Comrat 

Date despre Raion  

 Urban Rural Total 

Informație generală22  

Suprafața raionului [km2]   853,4 

Populația în 2017, mii locuitori 23,46 42,09 65,55 

Densitatea populației, loc./km2   76,82 

Balanța energetică (Consumul de energie de către sectorul privat și cel public), 201623 

Gaz, mii.m3 
 

12 837 

Energie electrică, MWh 49 945 

Perspective de eficiență energetică 2025  

Reabilitare clădiri publice (min. 2000 m2/clădire), un.   8 

Suprafața pentru reabilitare, m2   17 172 

Economii anuale, MWh   3 434 

1.7. Viziunea 
Viziunea raionului privind eficiența energetică până în anul 2025 constă în creșterea confortului 
pentru utilizatorii a cel puțin 8 clădiri publice ca urmare a lucrărilor de reabilitare energetică. În 
același timp se vor obține economii anuale de energie de aproximativ 3 434 MWh, echivalentul 
în economii la bugetul local de până la 2,31 mil. MDL. 
  

                                                             
22 Biroul Național de Statistică, Ministerul Finanțelor 
23 ADR UTA Găgăuzia 
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2. Raionul Ceadîr-Lunga 

2.1. Amplasarea geografică  

Raionul Ceadîr-Lunga se întinde pe o suprafață de 661,1 km2, cu o populație de 61,81 mii 
locuitori, dintre care 48% bărbați și 52 % femei, iar apți de muncă – 41,47 mii. Circa 31,4% din 
populație locuiește în mediu urban și 68,6 % în mediu rural. Clima este caracteristică zonei 
climaterice sud, regiunea fiind considerată cea mai aridă și caldă din țară, temperaturile medii 
anuale fiind cu 2-3 grade mai ridicate față de celelalte regiuni.  

Figura 2-1: Amplasarea geografică a raionului Ceadîr-Lunga 

 
 
2.2. Consumul de energie 

Consumul anual de resurse energetice de către sectorul privat și cel public din raionul Ceadîr-
Lunga constituie aproximativ 9 214 mii m3 gaze naturale și aproximativ 29 875 MWh  de energie 
electrică.  
 
2.3. Consumul de energie în clădirile publice 

În anul 2016 în raion activau erau 18 de instituții de învățământ primar și secundar, 21 de 
instituții de învățământ preșcolar și 1 colegiu. Suprafața estimată a instituțiilor de învățământ 
este de aproximativ 94 742 m2. Consumul de energie al instituțiilor de învățământ este estimat 
la cca 10 541 MWh pe an. Spitalul Raional din Ceadîr-Lunga are o capacitate de aproximativ 
200 de paturi. Fondul total al clădirilor publice educaționale (grădinițe, scoli, licee, colegii, 
universitatea), medicale (spitale, ambulatorii și policlinici), administrative (primării și clădiri ale 
administrației raionale), și culturale/sociale este estimat la aproximativ 144 245 m2 cu un 
consum anual de energie termică și electrică de aproximativ 14 841 MWh. 
 
2.4. Managementul energetic 

Managerul energetic are un rol foarte important în procesul de dezvoltare și implementare a 
măsurilor tehnice și complementare la nivel local. Mai mult ca atât, managerul energetic trebuie 
să acționeze ca un punct de conexiune între partenerii de la nivel național și cei de la nivel 
local, inclusiv partenerii din domeniul privat sau ONG-uri.  
 
2.5. Provocările principale 

Autoritățile Publice Locale au un rol foarte important în contribuția la realizarea obiectivelor de 
economisire a energiei la nivel regional și național. Lipsa documentelor de planificare în 
domeniul eficienței energetice la nivelul UTA Găgăuzia constituie o barieră majoră în 
identificarea priorităților locale și resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor propuse. În 
pofida potențialului consistent de eficientizare a consumului de energie, în prezent, la nivelul 
UTA Găgăuzia există o necesitate mare de dezvoltare a capacităților pentru elaborarea și 
implementarea proiectelor investiționale durabile în domeniul eficienței energetice. 
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2.6. Perspective de dezvoltare 

În contextul Programului Regional Sectorial pe domeniul Eficiență Energetică în Clădirile 
Publice până în anul 2025 se estimează că raionul Ceadîr-Lunga va trebui să reabiliteze 
energetic aproximativ 14 424 m2 de clădiri publice ceea ce ar însemna aproximativ 7 clădiri 
publice cu o suprafață medie de 2000 m2. Costurile estimate ale investiției necesare pentru 
realizarea acestui obiectiv constituie aproximativ 69,8 mil. MDL. Aceste investiții ar putea aduce 
economii anuale de aproximativ 2 885 MWh echivalentul în economii financiare la bugetul local 
de până la 1,94 mil. MDL. Acest nivel de investiții ar necesita surse financiare inclusiv din 
exterior sub formă de grant și împrumuturi. În scopul accesării surselor de finanțare este 
important ca AAPL ale raionului Ceadîr-Lunga în următorii ani să asigure suficiente proiecte 
dezvoltate până la etapa de finanțare. 

Tabelul 2-1: Date despre r. Ceadîr-Lunga 

Date despre Raion  

 Urban Rural Total 

Informație generală24  

Suprafața raionului [km2]   661,1 

Populația în 2017, mii locuitori 19,42 42,39 61,81 

Densitatea populației, loc./km2   93,49 

Balanța energetică (Consumul de energie de către sectorul privat și cel public), 201625 

Gaz, mii.m3 
 

9 214 

Energie electrică, MWh 29 875 

Perspective de eficiență energetică 2025  

Reabilitare clădiri publice (min. 2000 m2/clădire), un.   7 

Suprafața pentru reabilitare, m2   14 424 

Economii anuale, MWh   2 885 

 

2.7. Viziunea 

Viziunea raionului privind eficiența energetică până în anul 2025 constă în creșterea confortului 
pentru utilizatorii a cel puțin 7 clădiri publice ca urmare a lucrărilor de reabilitare energetică. În 
același timp se vor obține economii anuale de energie de aproximativ 2 885 MWh, echivalentul 
în economii la bugetul local de până la 1,94 mil. MDL. 
  

                                                             
24 Biroul Național de Statistică, Ministerul Finanțelor 
25 ADR UTA Găgăuzia 
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3. Raionul Vulcănești 

3.1. Amplasarea geografică 

Raionul Vulcănești se întinde pe o suprafață de 333,9 km2, cu o populație de 23,64 mii locuitori, 
dintre care 48% bărbați și 52 % femei, iar apți de muncă – 15,69 mii. Circa 64,1% din populație 
locuiește în mediu urban și 35,9 % în mediu rural. Clima este caracteristică zonei climaterice 
sud, regiunea fiind considerată cea mai aridă și caldă din țară, temperaturile medii anuale fiind 
cu 2-3 grade mai ridicate față de celelalte regiuni.  

Figura 3-1: Amplasarea geografică a raionului Vulcănești 

 
 
3.2. Consumul de energie 

Consumul anual de resurse energetice de către sectorul privat și cel public din raionul 
Vulcănești constituie aproximativ 5 574 mii m3 gaze naturale și aproximativ 18 133 MWh  de 
energie electrică.  
 
3.3. Consumul de energie în clădirile publice 

În anul 2016 în raion activau erau 6 de instituții de învățământ primar și secundar, 13 de instituții 
de învățământ preșcolar și 1 colegiu. Suprafața estimată a instituțiilor de învățământ este de 
aproximativ 23 414 m2. Consumul de energie al instituțiilor de învățământ este estimat la cca 
5 533 MWh pe an. Spitalul Raional din Vulcănești are o capacitate de aproximativ 100 de paturi. 
Fondul total al clădirilor publice educaționale (grădinițe, scoli, licee, colegii, universitatea), 
medicale (spitale, ambulatorii și policlinici), administrative (primării și clădiri ale administrației 
raionale), și culturale/sociale este estimat la aproximativ 33 753 m2 cu un consum anual de 
energie termică și electrică de aproximativ 6 813 MWh. 
 
3.4. Managementul energetic 

Managerul energetic are un rol foarte important în procesul de dezvoltare și implementare a 
măsurilor tehnice și complementare la nivel local. Mai mult ca atât, managerul energetic trebuie 
să acționeze ca un punct de conexiune între partenerii de la nivel național și cei de la nivel 
local, inclusiv partenerii din domeniul privat sau ONG-uri.  
 
3.5. Provocările principale 

Autoritățile Publice Locale au un rol foarte important în contribuția la realizarea obiectivelor de 
economisire a energiei la nivel regional și național. Lipsa documentelor de planificare în 
domeniul eficienței energetice la nivelul UTA Găgăuzia constituie o barieră majoră în 
identificarea priorităților locale și resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor propuse. În 
pofida potențialului consistent de eficientizare a consumului de energie, în prezent, la n ivelul 
UTA Găgăuzia există o necesitate mare de dezvoltare a capacităților pentru elaborarea și 
implementarea proiectelor investiționale durabile în domeniul eficienței energetice. 
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3.6. Perspective de dezvoltare 

În contextul Programului Regional Sectorial pe domeniul Eficiență Energetică în Clădirile 
Publice până în anul 2025 se estimează că raionul Vulcănești va trebui să reabiliteze energetic 
aproximativ 3 375 m2 de clădiri publice ceea ce ar însemna aproximativ 2 clădiri publice cu o 
suprafață medie de 2000 m2. Costurile estimate ale investiției necesare pentru realizarea 
acestui obiectiv constituie aproximativ 16,3 mil. MDL. Aceste investiții ar putea aduce economii 
anuale de aproximativ 675 MWh echivalentul în economii financiare la bugetul local de până la 
0,45 mil. MDL. Acest nivel de investiții ar necesita surse financiare inclusiv din exterior sub 
formă de grant și împrumuturi. În scopul accesării surselor de finanțare este important ca AAPL 
ale raionului Vulcănești în următorii ani să asigure suficiente proiecte dezvoltate până la etapa 
de finanțare. 

Tabelul 3-1: Date despre r. Vulcănești 

Date despre Raion  

 Urban Rural Total 

Informație generală26  

Suprafața raionului [km2]   333,9 

Populația în 2017, mii locuitori 15,15 8,49 23,64 

Densitatea populației, loc./km2   70,81 

Balanța energetică (Consumul de energie de către sectorul privat și cel public), 201627 

Gaz, mii.m3 
 

5 547 

Energie electrică, MWh 18 133 

Perspective de eficiență energetică 2025  

Reabilitare clădiri publice (min. 2000 m2/clădire), un.   2 

Suprafața pentru reabilitare, m2   3 375 

Economii anuale, MWh   675 

 
3.7. Viziunea 
Viziunea raionului privind eficiența energetică până în anul 2025 constă în creșterea confortului 
pentru utilizatorii a cel puțin 2 clădiri publice ca urmare a lucrărilor de reabilitare energetică. În 
același timp se vor obține economii anuale de energie de aproximativ 675 MWh, echivalentul în 
economii la bugetul local de până la 0,45 mil. MDL. 

                                                             
26 Biroul Național de Statistică, Ministerul Finanțelor 
27 ADR UTA Găgăuzia 
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Identificarea și prioritizarea proiectelor este elaborată de Grupul regional de lucru pentru implementarea obiectivelor Programului Regional sectorial în 

domeniul eficienței energetice în clădirile publice din UTA Găgăuzia. Viziunea regiunii UTA Găgăuzia către anul 2025 este de a reduce consumul de 

energie prin reabilitarea a 10% (34 971 m2) din suprafața totală a clădirilor publice (2016 anul de bază). 

Metodologia de identificare și prioritizare a proiectelor se bazează pe criteriile elaborate de grupul regional de lucru, în baza cărora au fost selectate 

clădirile publice pentru efectuarea analizei primare a potențialului de îmbunătățire a eficienței energetice. 

Prin noțiunea de  clădire publică se subînțelege o clădire care aparține autorității publice a UTA Găgăuzia: școli, grădinițe, spitale, ... 

Sunt luate în considerare următoarele categorii de clădiri publice: 

• Clădiri educaționale (învățământ preșcolar, primar și secundar); 

• Clădiri sectorului sănătate (spitale, instituții medicale, dispensare, policlinici); 

• Clădiri administrative (consilii locale, consilii raionale); și, 

• Clădiri din sectorul social (adăposturi, orfelinate). 

Identificarea și prioritizarea proiectelor 

Lista prioritară examinează clădirile publice de importanță regională, care obțin numărul maxim de puncte în funcție de caracteristicile din Tabelul 1. 

Clădirile prioritare sunt selectate în urma evaluării tuturor clădirilor publice, ținând cont de următorii indicatori: 

• Au număr maxim de beneficiari; 

• Au suprafață maximă; 

• Au cel mai mare consum specific de energie (kWh / m2 / an); 

• Sunt de importanță regională; 

Lista de proiecte prioritare include 10-20 de clădiri publice în ordinea descrescătoare a punctelor.  

 

Lista de proiecte prioritarei nu include clădirile care: 

•  Au fost construite după anul 2000; 

• Sunt monumente de arhitectură; 

• Nu se folosesc; 

• Sunt în stare tehnică nesatisfăcătoare, cu semne de distrugere a structurilor principale ale clădirii; 

• Deja au fost implementate măsurile principale de eficiență energetică cu impact semnificativ asupra reducerii consumului de energie 

(clădiri în care: s-au înlocuit toate geamurile și ușile exterioare din clădire, s-a înlocuit acoperișului, s-au izolat pereții exteriori, tavanul 

subsolului și ultimul etaj, s-a înlocuit sistemului de încălzire și a cazanul) și au fost reparate capital în ultimii 5 ani; 

• Deservesc zilnic mai puțin de 100 de persoane; 

• Au o suprafață totală mai mică de 500 de metri pătrați; 

• În urma calculelor bazate pe chestionarele prezentate, consumul specific de energie este mai mic de 150 kWh / m2 / an. 

Anexa G. Identificarea și prioritizarea proiectelor de eficiență energetică în clădirile publice 
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Analiza preliminară a potențialului de îmbunătățire a eficienței energetice  

Pentru clădirile identificate prin metoda menționată mai sus s-a efectuat o analiză primară a potențialului de îmbunătățire a eficienței energetice în 

baza căreia au fost elaborate 8 concepte de proiecte potențiale pentru a fi propuse pentru finanțare, și o listă suplimentară de 9 proiecte care au audit 

energetic și care îndeplinesc cerințele Programului Regional Sectorial de Eficiență Energetică în Clădirile Publice din UTA Găgăuzia.  

 

Tabelul 1. 

Criteriile de selecție a clădirilor publice pentru analiza primară a potențialului eficienței energetice  

   Puncte 
1. Numărul de utilizatori 

(angajați + beneficiari) 
a) Pînă la 99 oameni   1 

b) De la 100 pînă la 199 oameni   2 

c) De la 200 pînă la 249 oameni   3 

d) De la 250 pînă la 299 oameni   4 

e) Peste 300 oameni   5 

     
2. 
 

Implementarea măsurilor 
de eficiență energetică 

a) Majoritatea măsurilor posibile 
sunt implementate 

  1 

b) S-au implementat 1-2 măsuri (de 
exemplu, înlocuirea geamurilor 
sau a cazanelor) 

  3 

c) Nu, nu sunt   5 

     
3. Suprafața totală a clădirii a) Mai puțin de 499 m2   1 

b) 500-999 m2   2 

c) 1000-1999 m2   3 

d) 2000 - 2999 m2   4 

e) peste 3000 m2   5 

     
4. Consum specific de 

energie 
a) Mai puțin de 149 kWh/м2/an   1 

b) 150-199 kWh/м2/an   2 

c) 200-249 kWh/м2/an   3 

d) 250-299 kWh/м2/an   4 

e) peste 300 kWh/м2/an   5 

     

  TATAL PUNCTE  
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Criteriile sunt completate pe baza datelor din chestionare. După completarea acestui formular, se determină numărul total de puncte. Cu cât numărul 

total de bile este mai mare, cu atât mai mare este prioritatea clădirii publice pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică. Rezultatul 

selecției este prezentat în Tabelul 2 de mai jos. 

Tabelul 2: Tabelul de punctaj a instituțiilor publice  

 Название учреждения 

Количество 
пользователей, 

человек 

Общая площадь 
здания, м2 

Удельное 
потребление 

энергии, квтч/м2/г 
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 3 5 0 5 баллов 

Приоритетные здания по результатам работы Рабочей Группы по ЭЭ 

1.  

Районная больница 

(акушерско-диагностический 

корпус), Комрат, р.Комрат 

        5     3             5     5   5 23 

2.  

Профессиональная школа I-

ый Учебный  корпус, 

Вулканешты, р.Вулканешты 

      4       3             5     5   5 22 

3.  
Районная больница, 

Вулканешты, р.Вулканешты 

        5         5   2           5   5 22 

4.  
Лицей им.Д.Карачобана, 

Комрат, р.Комрат 

        5   2             4       5   5 21 

5.  
Учебный корпус  КГУ , 

Комрат, р.Комрат 

        5         5 1             5   5 21 

6.  Общежитие Комратского Гос.         5         5 1             5   5 21 
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Университета, Комрат, 

р.Комрат 

7.  

Теоретический лицей им. 

В.Мошкова , Чадыр-Лунга, 

р.Чадыр-Лунга 

        5       4     2           5   5 21 

8.  
Теоретический лицей н.2, 

Чадыр-Лунга, р.Чадыр-Лунга 

        5         5 1             5   5 21 

9.  

Теоретический лицей им. 

А.А.Должненко, Вулканешты, 

р.Вулканешты 

        5         5 1             5   5 21 

10.  
Дом культуры, Комрат, 

р.Комрат 

        5     3       2           5   5 20 

11.  
Дом культуры, Конгаз , 

р.Комрат 

        5     3       2           5   5 20 

12.  

Профессиональное училище 

(учебный корпус), Чадыр-

Лунга, р.Чадыр-Лунга 

        5     3       2           5   5 20 

13.  
Единый Культурный центр, 

Чадыр-Лунга, р.Чадыр-Лунга 

        5     3       2           5   5 20 

14.  

Спорткомплекс Комратского 

Госуниверситета  , Комрат, 

р.Комрат 

        5     3     1             5   5 19 

15.  
Районная больница, Чадыр-

Лунга, р.Чадыр-Лунга 

        5         5     3     1       5 19 

16.  
Региональный спортивный 

лицей интернат, Комрат, 

    3         3      2            5   5 18 
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р.Комрат 

17.  

теоретический лицей им. М. 

Губогло, Чадыр-Лунга, 

р.Чадыр-Лунга 

        5         5   2       1       5 18 

18.  

Публичное медико-

санитарное учреждение 

Центр здоровья комрат 

    5     5  2    1    5 18 

Здания по которым были получены опросники с техническими данными 

19.  
Детский сад №9, Комрат, 

р.Комрат 

        5     3             5     5     18 

20.  
Гимназия им. С.Курогло, 

Комрат, р.Комрат 

        5         5         5   3       18 

21.  Примэрия , Комрат, р.Комрат         5   2               5     5     17 

22.  
Ясли сад  № 1, Вулканешты, 

р.Вулканешты 

        5     3           4       5     17 

23.  
Колледж им.М.Чакира, 

Комрат, р.Комрат 

        5         5     3       3       16 

24.  
Лицей им.Г.А.Гайдаржи , 

Комрат, р.Комрат 

        5   2             4       5     16 

25.  
Лицей им.М.Еминеску, 

Комрат, р.Комрат 

        5       4         4     3       16 

26.  

Теоретический лицей им. 

Д.А.Мавроди, Комрат, 

р.Комрат 

        5         5 1             5     16 
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27.  

Авдарминский теоретический 

лицей им.Д.Челенгир, 

Авдарма, р.Комрат 

        5         5 1             5     16 

28.  
Лицей им.М.И.Тузлова , 

Кирсово, р.Комрат 

        5         5 1             5     16 

29.  
Центр Здоровья, Конгазчик , 

р.Комрат 

        5 1                 5     5     16 

30.  
Центр Здоровья, Светлый, 

р.Комрат 

        5 1                 5     5     16 

31.  
Десткий сад Н8, Чадыр-

Лунга, р.Чадыр-Лунга 

        5     3         3         5     16 

32.  
Лицей, Баурчи, р.Чадыр-

Лунга 

        5       4     2           5     16 

33.  

Профессиональное училище 

(обшежитие), Чадыр-Лунга, 

р.Чадыр-Лунга 

      4     2               5     5     16 

34.  
Гимназия им.С.Руденко , 

Вулканешты, р.Вулканешты 

        5       4     2           5     16 

35.  
Теоретический лицей №2, 

Вулканешты, р.Вулканешты 

        5 1                 5     5     16 

36.  
Центр Здоровья, 

Вулканешты, р.Вулканешты 

      4     2               5     5     16 

37.  
Детский сад №5, Комрат, 

р.Комрат 

        5       4   1             5     15 

38.  
Детский сад №6, Комрат, 

р.Комрат 

    3       2               5     5     15 
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39.  
Детский сад №7, Комрат, 

р.Комрат 

    3       2               5     5     15 

40.  
Гимназия детсад им. С. 

Демиреля, Комрат, р.Комрат 

  2               5     3         5     15 

41.  Лицей, Светлый, р.Комрат       4           5 1             5     15 

42.  
Десткий сад Н1, Чадыр-

Лунга, р.Чадыр-Лунга 

    3         3           4       5     15 

43.  
Детский сад «Чанжаас», 

Кириет-Лунга, р.Чадыр-Лунга 

        5   2           3         5     15 

44.  

Профессиональное училище 

(лаборатория 

механизаторов), Чадыр-

Лунга, р.Чадыр-Лунга 

        5       4   1             5     15 

45.  
Гимназия им. П. Казмалы, 

Чадыр-Лунга, р.Чадыр-Лунга 

        5       4   1             5     15 

46.  
Ясли сад  №7, Вулканешты, 

р.Вулканешты 

    3         3           4       5     15 

47.  
Детский сад «Колосок», 

Дезгинжа, р.Комрат 

    3         3         3         5     14 

48.  

Теоретический лицей 

им.Ф.Яниогло, Чок-майдан, 

р.Комрат 

    3             5 1             5     14 

49.  
гимназия им. Н.Чебанова, 

Конгаз, р.Комрат 

        5     3     1             5     14 

50.  
Профессиональное училище 

мун.Комрат (админ.корпус), 

        5   2         2           5     14 
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Комрат, р.Комрат 

51.  

Профессиональное училище 

мун.Комрат (мастерские), 

Комрат, р.Комрат 

        5   2         2           5     14 

52.  

Профессиональное училище 

мун.Комрат (общежитие), 

Комрат, р.Комрат 

        5     3     1             5     14 

53.  
Центр Здоровья, Конгаз , 

р.Комрат 

        5   2         2           5     14 

54.  
Дом культуры, Чок-майдан, 

р.Комрат 

        5     3     1             5     14 

55.  
Десткий сад Н6, Чадыр-

Лунга, р.Чадыр-Лунга 

    3         3         3         5     14 

56.  
Детский сад 4, Копчак, 

р.Чадыр-Лунга 

  2         2               5     5     14 

57.  
Гимназия, Казаклия, 

р.Чадыр-Лунга 

        5     3     1             5     14 

58.  
Лицей, Казаклия, р.Чадыр-

Лунга 

        5     3     1             5     14 

59.  
Гимназия, Джолтай, р.Чадыр-

Лунга 

        5         5 1           3       14 

60.  

Gimnaziu-gradinita de copii „G. 

Sirtmaci”, Чадыр-Лунга, 

р.Чадыр-Лунга 

        5     3     1             5     14 

61.  
Примэрия , Гайдар, р.Чадыр-

Лунга 

  2       2                 5     5     14 
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62.  

Профессиональное училище 

мун.Комрат (чтроительное 

отделение), Комрат, 

р.Комрат 

        5   2       1             5    13 

63.  ДДУ 1, Конгаз , р.Комрат         5     3       2         3       13 

64.  
ДДУ 4 общее значение, 

Конгаз , р.Комрат 

  2           3         3         5     13 

65.  
Детский сад, Светлый, 

р.Комрат 

  2               5 1             5     13 

66.  
детский сад №1, Чок-майдан, 

р.Комрат 

  2               5 1             5     13 

67.  
Т.Л. им.Н.Третьякова , 

Комрат, р.Комрат 

        5       4   1           3       13 

68.  

гимназия-детский сад им. 

Марко Вовчок, 

Ферапонтиевка, р.Комрат 

  2               5 1             5     13 

69.  
ТМТЛ им. С. Демиреля, 

Конгаз, р.Комрат 

  2             4     2           5     13 

70.  
Гимназия им.В.Топал , 

Конгаз, р.Комрат 

        5       4   1           3       13 

71.  

Теоретический лицей 

им.Г.Виеру, Русская  

Киселия, р.Комрат 

      2           5 1             5     13 

72.  
Центр Здоровья, Авдарма, 

р.Комрат 

        5 1           2           5     13 

73.  Центр Здоровья, Дезгинжа,         5   2       1             5     13 
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р.Комрат 

74.  
Примэрия , Авдарма, 

р.Комрат 

        5 1           2           5     13 

75.  Примэрия , Конгаз , р.Комрат         5   2       1             5     13 

76.  
Дом культуры, Бесалма, 

р.Комрат 

        5   2       1             5     13 

77.  
Десткий сад Н7, Чадыр-

Лунга, р.Чадыр-Лунга 

  2         2             4       5     13 

78.  
Детский сад №2, Баурчи, 

р.Чадыр-Лунга 

  2               5 1             5     13 

79.  

Теоретический лицей 

с.Томай, Томай, р.Чадыр-

Лунга 

        5       4   1           3       13 

80.  

Школа – интернат для детей 

– сирот и детей, Чадыр-

Лунга, р.Чадыр-Лунга 

  2               5 1             5     13 

81.  
Центр Здоровья, Чадыр-

Лунга, р.Чадыр-Лунга 

  2               5 1             5     13 

82.  
Центр Здоровья, Баурчи, 

р.Чадыр-Лунга 

        5 1           2           5     13 

83.  
Центр Здоровья, Бешгиоз, 

р.Чадыр-Лунга 

        5 1           2           5     13 

84.  

теоретический лицей 

с.Чишмикиой, Чишмичой, 

р.Вулканешты 

    3           4   1             5     13 
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85.  
Детский сад №4, Комрат, 

р.Комрат 

    3         3     1             5     12 

86.  
Детский сад №8, Комрат, 

р.Комрат 

    3       2         2           5     12 

87.  
ДДУ 5 общее значение, 

Конгаз , р.Комрат 

  2         2           3         5     12 

88.  
Детский сад №1 «CICECIK», 

Бесалма, р.Комрат 

1         1                 5     5     12 

89.  
Детский сад "Солнышко", 

Светлый, р.Комрат 

1         1                 5     5     12 

90.  
Вспомогательная школа  - 

интернат, Комрат, р.Комрат 

  2             4   1             5     12 

91.  

гимназия имени 

М.Танасогло, Кирсово, 

р.Комрат 

        5         5 1         1         12 

92.  

Конгазский теоретический 

лицей им. Т.Занет, Конгаз, 

р.Комрат 

        5         5 1         1         12 

93.  Лицей, Дезгинжа, р.Комрат         5         5 1         1         12 

94.  
Центр Здоровья, Комрат, 

р.Комрат 

        5         5 1           3       14 

95.  

Ресурсный центр «Надежда» 

для детей с ограниченными 

возможностями, Чок-майдан, 

р.Комрат 

1         1                 5     5     12 

96.  Центр Здоровья, Русская          5 1         1             5     12 



65 

Киселия, р.Комрат 

97.  
Центр Здоровья, Кирсово, 

р.Комрат 

        5 1         1             5     12 

98.  
Примэрия , Бесалма, 

р.Комрат 

        5 1         1             5     12 

99.  
Примэрия , Русская  

Киселия, р.Комрат 

        5 1         1             5     12 

100.  
Примэрия , Конгазчик , 

р.Комрат 

        5 1         1             5     12 

101.  
Примэрия , Дезгинжа, 

р.Комрат 

        5 1         1             5     12 

102.  
Примэрия , Котовское, 

р.Комрат 

        5 1         1             5     12 

103.  Примэрия , Буджак, р.Комрат         5 1         1             5     12 

104.  
Примэрия , Чок-майдан, 

р.Комрат 

        5 1         1             5     12 

105.  
Детский сад 3, Копчак, 

р.Чадыр-Лунга 

    3       2         2           5     12 

106.  
Детский сад "Теремок", 

Томай, р.Чадыр-Лунга 

  2         2               5   3       12 

107.  
гимазия им Ф.А.Ангели, 

Гайдар, р.Чадыр-Лунга 

        5     3     1           3       12 

108.  
Теоретический Лицей, 

Бешгиоз, р.Чадыр-Лунга 

      4     2           3       3       12 
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109.  
Центр Здоровья, Кириет-

Лунга, р.Чадыр-Лунга 

1         1                 5     5     12 

110.  
Ясли сад  № 3 «Колосок» , 

Вулканешты, р.Вулканешты 

  2           3       2           5     12 

111.  
я/сад № 4 «Берёзка», 

Вулканешты, р.Вулканешты 

  2         2           3         5     12 

112.  

Ясли сад №8 «Золотой 

ключик» , Вулканешты, 

р.Вулканешты 

  2             4   1             5     12 

113.  
ясли-сад «Dostluk», 

Чишмичой, р.Вулканешты 

  2             4   1             5     12 

114.  

Профессиональная школа 

Общежитие №1, 

Вулканешты, р.Вулканешты 

1         1                 5     5     12 

115.  

Профессиональная школа 

Общежитие №4, 

Вулканешты, р.Вулканешты 

1         1                 5     5     12 

116.  

Теор. лицей 

им.С.П.Экономова, Этулия, 

р.Вулканешты 

    3         3     1             5     12 

117.  
Дом пристарелых, 

Вулканешты, р.Вулканешты 

1         1                 5     5     12 

118.  ДДУ 2, Конгаз , р.Комрат   2         2         2           5     11 

119.  
Детский сад, Конгазчик , 

р.Комрат 

  2           3     1             5     11 

120.  Гимназия, Буджак, р.Комрат   2           3     1             5     11 
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121.  
Конгазчикская гимназия, 

Конгазчик , р.Комрат 

  2           3     1             5     11 

122.  
Десткий сад Н4, Чадыр-

Лунга, р.Чадыр-Лунга 

  2         2         2           5     11 

123.  
Десткий сад Н5, Чадыр-

Лунга, р.Чадыр-Лунга 

  2         2         2           5     11 

124.  
Детский сад №1, Баурчи, 

р.Чадыр-Лунга 

1           2           3         5     11 

125.  
Детский  сад  №1, Казаклия, 

р.Чадыр-Лунга 

  2         2         2           5     11 

126.  
Ясли-сад №2, Казаклия, 

р.Чадыр-Лунга 

      4       3     1           3       11 

127.  
Детский  сад  №3, Казаклия, 

р.Чадыр-Лунга 

  2           3     1             5     11 

128.  
ТЛ  им. Д. Танасогло, Кириет-

Лунга, р.Чадыр-Лунга 

  2               5 1           3       11 

129.  
Примэрия , Баурчи, р.Чадыр-

Лунга 

  2       1             3         5     11 

130.  
Примэрия , Томай, р.Чадыр-

Лунга 

  2           3     1             5     11 

131.  
Примэрия , Карабалия, 

р.Вулканешты 

  2       1                 5   3       11 

132.  ДДУ 3, Конгаз , р.Комрат   2         2           3       3       10 

133.  
Детский сад №3, Бесалма, 

р.Комрат 

1             3     1             5     10 
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134.  
Детский сад №2, Кирсово, 

р.Комрат 

  2         2       1             5     10 

135.  
Детский сад  «Солнышко», 

Русская  Киселия, р.Комрат 

1         1             3         5     10 

136.  
Начальная школа, Баурчи, 

р.Чадыр-Лунга 

        5     3     1         1         10 

137.  
Центр Здоровья, Джолтай, 

р.Чадыр-Лунга 

1         1             3         5     10 

138.  
Примэрия , Копчак, р.Чадыр-

Лунга 

  2         2       1             5     10 

139.  
Примэрия , Казаклия, 

р.Чадыр-Лунга 

  2         2       1             5     10 

140.  
Примэрия , Кириет-Лунга, 

р.Чадыр-Лунга 

  2       2         1             5     10 

141.  
Детский сад «Колокольчик», 

Карабалия, р.Вулканешты 

1         1                 5   3       10 

142.  
гимназия с.Чишмикиой, 

Чишмичой, р.Вулканешты 

  2         2       1             5     10 

143.  

Учебный центр обучения 

молодёжи АТО Гагаузия, 

Комрат, р.Комрат 

  2       1         1             5     9 

144.  
д/сад «Ивушка», Авдарма, 

р.Комрат 

    3         3       2       1         9 

145.  
Детский сад «Золотой 

ключик» , Буджак, р.Комрат 

  2           3     1           3       9 
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146.  
Детский сад №1, Кирсово, 

р.Комрат 

    3     1               4   1         9 

147.  
Дом пристарелых, Комрат, 

р.Комрат 

1           2       1             5     9 

148.  
Клуб, Русская  Киселия, 

р.Комрат 

1           2       1             5     9 

149.  
Дом культуры, Авдарма, 

р.Комрат 

1           2       1             5     9 

150.  
Дет /сад  №1 , Копчак, 

р.Чадыр-Лунга 

  2       1             3       3       9 

151.  
Детский сад №3 Теремок, 

Баурчи, р.Чадыр-Лунга 

  2               5 1         1         9 

152.  
Детский сад, Гайдар, 

р.Чадыр-Лунга 

  2         2         2         3       9 

153.  
Д.сад/ясли «Солнышко, 

Бешгиоз, р.Чадыр-Лунга 

  2         2         2         3       9 

154.  

Филиал детский сад 

«Теремок», Томай, р.Чадыр-

Лунга 

  2       1         1             5     9 

155.  

Теоретический лицей 

„Оризонт”, Чадыр-Лунга, 

р.Чадыр-Лунга 

    3           4   1         1         9 

156.  
Дом культуры, Кириет-Лунга, 

р.Чадыр-Лунга 

1           2       1             5     9 

157.  
Дом культуры, Баурчи, 

р.Чадыр-Лунга 

1               2   1             5     9 
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158.  
Ясли – сад «Восход», 

Этулия, р.Вулканешты 

  2         2         2         3       9 

159.  
Дом культуры, Карабалия, 

р.Вулканешты 

1           2       1             5     9 

160.  
Дом культуры  , Буджак, 

р.Комрат 

1         1         1             5     8 

161.  
Дом культуры, Гайдар, 

р.Чадыр-Лунга 

1                 5 1         1         8 

162.  
Дом культуры, Томай, 

р.Чадыр-Лунга 

1         1         1             5     8 

163.  
Примэрия , Этулия, 

р.Вулканешты 

  2         2       1           3       8 

164.  
Дом культуры, Этулия, 

р.Вулканешты 

1             3     1           3       8 

165.  
детский сад «Солнышко», 

Котовское, р.Комрат 

1           2       1           3       7 

166.  
Гимназия, Котовское, 

р.Комрат 

  2           3     1         1         7 

167.  
Детский сад, Джолтай, 

р.Чадыр-Лунга 

  2           3     1         1         7 
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28 Tabelul de evaluare este completat pe baza Anexei G  
 

Anexa Н:  Lista proiectelor prioritare identificate în procesul de planificare    

№ Numele 

instituției 

Punctajul 
obținut în 
baza 

tabelului 
de 

punctaj28 

 

Consumul 
resurselor 
energetice ,  

2016 г 
 
kWh / an 

Indicatori cantitativi 

 

Statutul 

 

Nivelul de pregătire pentru implementare 

Costul 
investițiilor 

proiectului 

Costul 
auditului 

energetic 

 

 

Costul 
expertizei 
tehnice a 

clădirii 

Costul 
lucrărilor 

de 

proiectare 

 

 

Economisire
a resurselor 

energetice 

kWh / an 

Reducerea 
emisiilor 

CO2 , 

t/CO2 pe an 

 
1 

 
Spitalul Raional 

(secția 
obstetrică și 
diagnostic) din 

Comrat, mun. 
Comrat 

 
23 

 
530405,14 

 
Nu a fost 

calculat 

 
Nu a fost 

calculat 

 
Descriere 

scurtă a 
proiectului 

Conform tabelului de evaluare, clădirea 
îndeplinește toate criteriile. Conceptul de 

proiect nu a fost dezvoltat deoarece, pe baza 
informațiilor primite de la administrația clădirii, 
în viitorul apropiat se prevede reorganizarea 

acestei unități și transferul secțiilor într-o altă 
clădire a spitalului. 
Pașii următori: 

1. Elaborarea sarcinii  Auditului Energetic cu 
considerarea Ordinului 663 di  23.07.2010. 

2. Auditul Energetic 

3. Elaborare sarcinii de proiectare 

-- -- -- -- 

2 Școala 
Profesională, 

blocul de studii, 
or.Vulcănești  

22  
555322,5 

 
43600   

kWh/an 

 
87  

t/CO2 
pe an 

Concept de 
proiect 

Conform tabelului de evaluare, clădirea 
corespunde criteriilor de selecție. 

Măsurile propuse pentru îmbunătățirea 
eficienței energetice: 

1. izolarea termică a tavanului ultimului 

etaj și instalarea unui acoperiș nou, 
2. izolarea termică a fațadelor clădirilor 
3. instalarea de ferestre și uși eficiente 

din punct de vedere energetic 
Pașii următori: 
Pașii următori: 

1.  examinarea rezistenței statice a clădirii 
2.Elaborarea  sarcinii de audit energetic 
3. auditul energetic 

4. sarcina de proiectare a proiectului  

 
301 334 € 

 
(6 177 347  
MDL la 

cursul 1€ 
= 20,5  
MDL ) 

 
 
 

 
60604   

MDL 
 
2956 € 

 
27379  

MDL 
 
1336 € 

 
182524  

MDL
 
8904 € 

3 Spitalul Raional 
Vulcănești, 

or.Vulcănești 
 

22 550320 86450  
kWh/an 

177,3 t 
CO2 

pe an 

Concept de 
proiect 

Conform tabelului de evaluare, clădirea 
corespunde criteriilor de selecție. 

Măsurile propuse pentru îmbunătățirea 
eficienței energetice: 

• izolarea termică a tavanului ultimului 
etaj 

 
567 395 € 

(11 631 
598 MDL 
la cursul 

1€ = 20,5  

 
243540  

MDL
 
11880 € 

 
49874 

MDL
 
2433 € 

 
332491 

MDL  
 
16219 € 
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• izolarea termică a tavanului subsolurilor 

• instalarea panourilor solare 

• instalarea de iluminat eficiente din punct 
de vedere energetic 

• schimbarea ușilor și ferestrelor clădirii. 
Pașii următori: 
1.Elaboraraea sarcinii  Auditului Energetic cu 

considerarea Ordinului 663 di  23.07.2010. 
2.Auditul Energetic 
3.Elaborare sarcinii de proiectare 

MDL) 

4 Liceul Teoretic 
”V.Moșcov”, 
mun.Ceadîr - 

Lunga 
 

21 407748,75 31700 
kWh/an 

63 t CO2 
pe an 

Concept de 
proiect 

Conform tabelului de evaluare, clădirea 
corespunde criteriilor de selecție. 
Măsurile propuse pentru îmbunătățirea 

eficienței energetice: 
• izolarea termică a tavanului ultimului etaj 
izolarea termică a fațadelor clădirii 

Pașii următori: 
1.  Elaborarea  sarcinii de audit energetic 
2. auditul energetic 

3. sarcina de proiectare a proiectului  

229 816 € 
(4 711 228 
MDL la 

cursul 1€ 
= 20,5  
MDL) 

107543  
MDL
 

5246 € 

33151 
MDL 
 

1617 € 

221004 
MDL 
 

10781 € 

5 Liceul „D.Cara 
Cioban”, mun. 

Comrat  

21 
 

252294 25420 
kWh/an 

 

60 t CO2 
pe an  

Descriere 
scurtă a 

proiectului 

Conform tabelului de evaluare, clădirea 
corespunde criteriilor de selecție. Conceptul de 

proiect nu este dezvoltat, deoarece în anul 
2016 a fost elaborat un audit energetic detaliat 
al acestei clădiri, concluziile căruia corespunde 

cu recomandările experților. Măsurile propuse 
în auditul energetic includ: 
• izolarea termică a fațadelor clădirilor 

• izolarea termică a tavanului ultimului etaj  
• instalarea ferestrelor și uși eficiente din punct 
de vedere energetic 

• modernizarea sistemului de încălzire internă 
• înlocuirea iluminatului interior 
Pașii următori: 

1. examinarea rezistenței statice a clădirii 
2. sarcina de proiectare a proiectului  

1 892 932 
MDL 

35014  
MDL

 
1708 € 

24232 
MDL

 
1182 € 

161546 
MDL

 
7880 € 

6 Blocul de studii 

nr.2 a 
Universității de 
Stat din Comrat, 

mun.Comrat  

21 535182,8 Nu a fost 

calculat 

Nu a fost 

calculat 

Descriere 

scurtă a 

proiectului 

Conform tabelului de evaluare, clădirea 

îndeplinește majoritatea criteriilor de selecție. 
Conceptul de proiect nu este dezvoltat, 
deoarece la momentul în care clădirea este 

folosită într-o măsură nesemnificativă. 
Pașii următori: 
1. majorarea numărului de utilizatori conform 

destinației 
2.examinarea rezistenței statice a clădirii 
3. Elaborarea  sarcinii de audit energetic 

4. auditul energetic 
5. sarcina de proiectare a proiectului  

--  

198645 
MDL

 

9690 € 

   

 

44353 
MDL

 

2164 € 

 

295687 
MDL

 

14424 € 
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7 Căminul 

Universității de 
Stat din Comrat, 

mun.Comrat  

 

21 

 

1271385 973200 

kWh/an 

 

230 t CO2 

pe an  

Descriere 

scurtă a 

proiectului 

Conform tabelului de evaluare, clădirea 

îndeplinește criteriile de selecție, dar are un 
consum specific de energie foarte scăzut. 
Conceptul de proiect nu a fost dezvoltat 

începând cu 2016, anul a fost elaborat de 
audit detaliat de energie pentru un anumit 
obiect concluziile pe care experții sunt de 

acord. Măsurile propuse în auditul energetic 
includ: 
• izolarea termică a fațadelor clădirilor 

• izolarea termică a tavanului ultimului etaj  
• izolarea termică a tavanului subsolului 
• instalarea de ferestre și uși eficiente din 

punct de vedere energetic 
• modernizarea sistemului de încălzire 

internă 

• Înlocuirea iluminatului interior 
Pașii următori: 
1. examinarea rezistenței statice a clădirii 

2. sarcina de proiectare a proiectului  

5 256 573 

MDL 

346942 

MDL
 

16924 € 

62589 

MDL
 

3053 € 

417257 

MDL
 

20354 € 

8 Liceul Teoretic 

„A.A. Doljneno”, 
or.Vulcănești (4 
clădiri)  

21 283369,7 169500  

kWh/an 

352 t CO2 

pe an 

Descrier

e scurtă 
a 
proiectul

ui 

Conform tabelului de evaluare, clădirea 

corespunde criteriilor de selecție. Conceptul de 
proiect nu este dezvoltat, deoarece în anul 
2016 a fost elaborat un audit energetic detaliat 

al acestei facilități, concluziile căruia sunt de 
acord experții. 
Măsurile propuse în auditul energetic includ: 

• izolarea termică a fațadelor clădirilor 
• izolarea termică a tavanului ultimului 

etaj  

• izolarea termică a tavanului subsolului 
• instalarea de ferestre și uși eficiente din 

punct de vedere energetic 

• modernizarea sistemului de încălzire 
interioară 

• Înlocuirea iluminării interne 

Pașii următori: 
1. examinarea rezistenței statice a clădirii 
2. sarcina de proiectare a proiectului  

6 989 328  

MDL 

132430 

MDL
 
6460 € 

36211 

MDL
 
1766 € 

241406 

MDL
 
11776 € 

9 Liceul Teoretic 
nr.2, mun. 

Ceadîr-Lunga 

21 660184 150290 

kWh/an 

328 t CO2 
pe an 

Descriere 
scurtă a 

proiectului 

Conform tabelului de evaluare, clădirea 
corespunde criteriilor de selecție. Conceptul de 
proiect nu este dezvoltat, deoarece în anul 

2016 a fost elaborat un audit energetic detaliat 
al acestei facilități, concluziile căruia sunt de 
acord experții. Măsurile propuse includ: 

• izolarea termică a fațadelor 
• Izolarea termică a tavanului ultimului etaj 
• izolarea termică a tavanului subsolului 

• schimbarea ușilor și ferestrelor 

7 977 452 

MDL 

318980 

MDL  

15560 € 

59150 

MDL  

2885 € 

394335 

MDL  

19236 € 
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• modernizarea sistemului de încălzire 

internă și a rețelelor termice 
modernizarea sistemului de iluminat 

Pașii următori: 

1. examinarea rezistenței statice a clădirii 

2. sarcina de proiectare a proiectului  

10 Casa de cultură, 
s.Congaz, 
r.Comrat  

 

20 145340,2 65700  
kWh/an 

242,9 t 
CO2 
pe an 

Concept 
de 
proiect 

Conform tabelului de evaluare, clădirea 
corespunde criteriilor de selecție. 
Măsurile propuse pentru îmbunătățirea 

eficienței energetice: 

• izolarea termică a fațadelor 

• izolarea termică a tavanului ultimului etaj 
și înlocuirea acoperișului 

• izolarea termică a tavanului subsolului 

• instalarea geamurilor și ușilor eficiente 
din punct de vedere energetic 

• schimbarea sistemului de iluminare 
interioară 

• schimbarea sistemului de încălzire și a 
echipamentului cazangeriei. \ 

Pașii următori: 
1. examinarea rezistenței statice a clădirii 

2. Elaborarea  sarcinii de audit energetic 
3. auditul energetic 
4. sarcina de proiectare a proiectului проекта 

1 153 357 
€ (23 643 
818 MDL 

la cursul 
1€ = 20,5  
MDL) 

44813  
MDL 
 

2186 € 

26335 
MDL 
 

1286 € 

175702 
MDL 
 

8571 € 

11 Școala 
profesională 
(bloc de studii), 

mun. Ceadîr-
Lunga  

20 258149 43700 
kWh/an 

88,6 t CO2 
pe an 

Concept 
de 
proiect 

Conform tabelului de evaluare, clădirea 
corespunde criteriilor de selecție. 
Măsurile propuse pentru îmbunătățirea 

eficienței energetice: 
• izolarea termică a fațadelor 
• izolarea termică a tavanului ultimului etaj 

și înlocuirea acoperișului 
• izolarea termică a tavanului subsolului 
• instalarea geamurilor și ușilor eficiente 

din punct de vedere energetic 
schimbarea sistemului de iluminare interioară 
Pașii următori: 

1. examinarea rezistenței statice a clădirii 
2. Elaborarea  sarcinii de audit energetic 
3. auditul energetic 

4. sarcina de proiectare a proiectului 

332 936 €  
(6 825 188 
MDL по 

курсу 1€ = 
20,5  
MDL) 

63509  
MDL 
 

3098  € 

27736 
MDL 
 

1353 € 

184906 
MDL 
 

9020 € 

12 Casa de cultură, 

mun. Comrat 

 

20 193119,2 Nu a fost 

calculat 

Nu a fost 

calculat 

Descriere 
scurtă a 

proiectului 

Conform tabelului de evaluare, clădirea 
corespunde criteriilor de selecție, însă 

majoritatea măsurilor legate de eficiența 
energetică au fost deja implementate. Nu a 
fost elaborat un concept detaliat de proiect. 

Pașii următori: 

-- -- -- -- 
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1. finalizarea implementării proiectului 

13 Centrul Unic de 
Cultură, 

mun.Ceadîr-

Lunga 

20 -- Nu a fost 

calculat 

Nu a fost 

calculat 

Descriere 
scurtă a 

proiectului 

Conform tabelului de evaluare, clădirea 
corespunde criteriilor de selecție, însă 

majoritatea măsurilor legate de eficiența 
energetică sunt deja în curs de implementare. 
Nu a fost elaborat un concept detaliat de 

proiect. 
Pașii următori: 
1. finalizarea implementării proiectului 

-- -- -- -- 

14 Complexul 
Sportiv al 

Universității de 
Stat din Comrat  
 

19 134200 29400 
kWh/an 

59 t CO2 
pe an 

Concept 
de 

proiect 

Conform tabelului de evaluare, clădirea 
corespunde criteriilor de selecție. 

Măsurile propuse pentru îmbunătățirea 
eficienței energetice: 

• izolarea termică a fațadelor 
• izolarea termică a tavanului ultimului etaj și 

înlocuirea acoperișului 
• instalarea geamurilor și ușilor eficiente din 

punct de vedere energetic 

Pașii următori: 
1. examinarea rezistenței statice a clădirii 
2. Elaborarea  sarcinii de audit energetic 

3. auditul energetic 
4. sarcina de proiectare a proiectului 

223 847 €  
(4 588 863 

MDL la 
cursul 1€ 
= 20,5  
MDL) 

54038  
MDL 

 
2636 € 

26571 
MDL 

 
1296 € 

177142 
MDL 

 
8641 € 

15 Spitalul Raional 
Ceadîr-Lunga, 
mun. Ceadîr-

Lunga 

19  
2490917 

 
290400 
kWh/an 

 
60,5 t CO2 
pe an 

Concept 
de 
proiect 

Conform tabelului de evaluare, clădirea 
corespunde criteriilor de selecție. 
Măsurile propuse pentru îmbunătățirea 

eficienței energetice: 
• izolarea termică a tavanului ultimului etaj 
• înlocuirea sistemului de ventilare 

• instalarea panourilor solare 
• înlocuirea sistemului de iluminare 
Pașii următori: 

1. examinarea rezistenței statice a clădirii 
2. Elaborarea  sarcinii de audit energetic cu 
considerarea Hot.663 din 23.07.2010 

3. auditul energetic 
4. sarcina de proiectare a proiectului 

122 956 € 
(2 520 598 
MDL la 

cursul 1€ 
= 20,5  
MDL) 

685725  
MDL 
 

33450 € 

104247 
MDL 
 

5085 € 

694983 
MDL 
 

33902 € 

16 Liceul 
Regional 
Sportiv 
Internat, mun. 
Comrat 

18 

 

699190 201700 

kWh/an 

40,5 t CO2 

pe an 

Concept 

de 

proiect 

Conform tabelului de evaluare, clădirea 

corespunde criteriilor de selecție. 
Măsurile propuse pentru îmbunătățirea 
eficienței energetice: 

• izolarea termică a tavanului ultimului etaj 
și înlocuirea acoperișului 

• instalarea panourilor solare 

• înlocuirea sistemului de iluminare 
Pașii următori: 
1. examinarea rezistenței statice a clădirii 

2. Elaborarea  sarcinii de audit energetic 
3. auditul energetic 

164 545 €  

(3 373 172 
MDL la 

cursul 1€ 
= 20,5  

MDL) 

80360  

MDL
 

3920 € 

29808  

MDL
 

1454 € 

198720  

MDL
 

9694 € 
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Atenție! Calculul economisirii resurselor energetice, reducerea emisiilor și costul implementării proiectului pentru care a fost deja elaborat un audit 

energetic au fost extrase din documentele respective prezentate în cadrul vizitelor acestor clădiri. 

Este important de menționat faptul că baza de calcul și cerințele pentru materialele de construcție utilizate pentru auditele  energetice și 

conceptele de proiect elaborate în cadrul EPR pentru EE sunt fundamental diferite. 

Trebuie remarcat faptul că toate discrepanțele posibile, în conformitate cu Hotărîrea de Guvern nr. 633 din 23 iulie 2010 privind aprobarea 

Regulamentului sanitar privind regulile igienice pentru instituțiile de sănătate publică (publicat: 30 iulie 2010 în Monitorul Oficial Nr. intrarea în vigoare: 

30.01.2011) și alte documente normative, trebuie luate în considerație la elaborarea sarcinii privind auditul energetic și sa rcinii de proiectare pentru o 

etapă ulterioară. 

 

4. sarcina de proiectare a proiectului 

17 Liceul Teoretic 

„M.Guboglo”, 
mun.Ceadîr - 

Lunga 

18 

 

357313,5 68540 

kWh/an 

143 t CO2 

pe an 

Descriere 

scurtă a 

proiectului 

Conform tabelului de evaluare, clădirea 

corespunde criteriilor de selecție. Conceptul de 
proiect nu este dezvoltat pentru că în anul 
2017 a fost elaborat un audit energetic al 

clădirii, iar experții sunt de acord cu măsurile 
propuse în acest document. Măsurile propuse 
includ: 

• izolarea termică a fațadelor 
• Izolarea tavanului ultimului etaj și 

înlocuirea acoperișului 

• izolarea termică a tavanului subsolului 
• schimbarea ușilor și ferestrelor 
• modernizarea sistemului de încălzire 

internă și a rețelelor termice 
• modernizarea sistemului de iluminat 
Pașii următori: 

1. elaborarea raportului de rezistență a clădirii 
2. sarcina de proiectare a proiectului 

5 384 624 

MDL 

180236 

MDL  

8792 € 

42089 

MDL  

2053 € 

280596 

MDL  

13688 € 

18 IMPS Centrul 
de sănătate 

Comrat 

 

-- -- -- -- -- Conform tabelului de evaluare, clădirea 
corespunde criteriilor de selecție, dar 

majoritatea măsurilor legate de acestea 

eficiența energetică este deja în curs de 
implementare. Nu a fost elaborat un concept 

detaliat de proiect. 
Pașii următori: 
Finalizarea implementării proiectului 

-- -- -- -- 
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II P И К A 3 № 01-11/17

от 13 сентября 2017 года

«О создании рабочей группы по подготовке 
региональной секторальной программы в области 
энергоэффективности общественных зданий 
региона развития АТО Гагаузия»

В целях подготовки региональной секторальной программы в области 
энергоэффективности общественных зданий региона развития АТО Г агаузия. 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Образовать рабочую группу по подготовке региональной секторальной 

программы в области энергоэффективности общественных зданий региона 
развития АТО Гагаузия в следующем составе:

Председатель рабочей группы:
Яниогло В.Ф. -  Директор Агентства регионального развития АТО Гагаузия. 

Члены рабочей группы:

Цапиш В.А. - начальник управления политик и регионального развития 
Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей 
среды;
Тарнавский А.Г. -  заместитель председателя НОТ;
Рая Н.И. -  председатель комиссии НОТ по промышленности, строительству, 
транспорту, связи и сфере обслуживания;
Златовчен А.М. -  начальник Главного управления здравоохранения и 
социальной защиты АТО Гагаузия;
Икизли Т.Н. -  заместитель начальника Главного управления образования АТО 
Гагаузия;
Константинов Н.Ф. -  начальник отдела развития территории Главного 
управления строительства и инфраструктуры АТО Гагаузия;
Гогишан Н.Г. -  председатель Ассоциации примаров АТО Гагаузия, заместитель 
председателя РСР АТО Гагаузия;
Анастасов С.И. -  примар м.Комрат;
Топал А.А. -  примар м.Чадыр-Лунга;
Петриоглу В.Н. -  примар г.Вулканешты;



Есир М.И. -  примар с.Конгаз;
Гусейнов И.С. -  заместитель примара с.Авдарма;
Митиогло Л.А. -  председатель НПО «Про-Европа»;
Лупашку Е. В. -  региональный консультант GIZ/MSPL;
Градинар С.Ф. - начальник отдела стратегического планирования и программ, 
АРР АТО Гагаузия;
Сары И.К. - специалист отдела управления проектами АРР АТО Гагаузия; 
Спатаренко Т.А. -  специалист отдела стратегического планирования и 
программ АРР АТО Гагаузия, секретарь рабочей группы.

2. Рабочей группе с октября 2017 г. приступить к разработке региональной 
секторальной программы в области энергоэффективности общественных 
зданий региона развития АТО Гагаузия.

Директор
Агентства регионального 
развития АТО Гагаузия В.Ф. Яниогло



;.· 

PErHOHAJihHhIH COBET no PA3BHTUIO ATO rArAY31UI 

PEUJEHHE 
.M! 2/3 

OT 03.07.2018r. 

06 yTsepJK.nemn1 CeKTopaJlbHOH per11ottaJ1bHOH nporpaMMbI 

«3ttepr03ci><j>eKTHBHOCTb OO~eCTBeHHblX 3,U3HMH 

perMOHa pa3BHTHSI ATO raray3HSI Ha 2018-2025 rr.» 

B cooTBeTCTBHH co CT. 11, n. 2 11 CT. 12 nn. 1, 2, 3 3aKOHa M! 438 OT 

28. 12.2006 r. «0 perHottarrhHOM pa3BHTIDI B Pecrry6nHKe Morr.n.oaa>>, 

Per.HOHaJThH.bJH COBeT no pa3BH1'Hl0 ATO raray31rn penrnrr: 

1. Y l'Bep ,UHTh CeKTOPaJThHYIO perHOHaJihH)'IO nporpaMMY 

«3Hepro3<j><j>eKTHBHOCTb o6~eCTBeHHblX 3)];8HHH penIOHa pa3BHTMSI 

ATO rarayJHSI Ha 2018-2025 rr.» (npHnO)KeHHe N2l). 

2. Pernem1e scrynaeT s cmiy co .ll.IDI yTaep)K.n;eHmI. 

Ilpe,n;ceAaTeJJbCTBYlO~HH Ha 3ace.n:a1-11111 

PerHOHaJJbHOro CoseTa no pa3BHT111-0 

Bat1HM 'le6aH .~ 

CeKpeTapb Per11ottaJibHOro 

CoBeTa no pa3BHTHIQ A TO rarayJMSI 

BanepMH RHHOrJI 

·' 




