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STATUTUL ȘI ROLUL AGENȚIEI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ 

Agenția pentru Eficiență Energetică (în continuare Agenția) este o autoritate administrativă în 

subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii, care are misiunea de a implementa politica de 

stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării 

surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea 

finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punctul de vedere al mediului 

înconjurător şi al schimbărilor climatice. 

Agenția își exercită atribuțiile în următoarele domenii de activitate:  

 eficienţa energetică; 

 valorificarea surselor de energie regenerabilă; 

 finanțarea proiectelor în domeniile eficienţei energetice și surselor de energie regenerabilă. 

Astfel, în conformitate cu domeniile de activitate prenotate, Agenția realizează următoarele atribuții: 

1) implementează politica statului în domeniul eficienței energetice, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică, Legii nr. 128/2014 privind 

performanța energetică a clădirilor, Legii nr.  44/2014 privind etichetarea produselor cu impact 

energetic, Legii nr. 151/2014 privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile 

produselor cu impact energetic, Legii nr. 92/2014 cu privire la energia termică şi promovarea 

cogenerării, precum şi ale legislației secundare aferente, inclusiv: 

a) acordă asistență organului central de specialitate al administrației publice în domeniul 

energeticii la elaborarea și fundamentarea documentelor de politici în domeniul eficienței 

energetice, precum şi la monitorizarea implementării acestora, inclusiv prin colectarea 

informațiilor necesare de la autoritățile administrației publice centrale şi locale, alte părți 

relevante;  

b) dezvoltă, finanțează, cofinanțează și implementează proiecte-pilot în domeniul eficienței 

energetice, precum și efectuează analiza post-implementare a acestora; 

c) evaluează proiecte şi/sau programe în domeniul eficienței energetice, finanțate total sau parțial 

din bugetul de stat, sub aspectul alinierii acestora la politicile statului și planurile naționale de 

acțiuni în domeniul eficienței energetice;  

d) elaborează studii, analize și cercetări în domeniul eficienței energetice, în conformitate cu 

cerințele organului central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii; 
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e) instituie și ține registre în domeniul eficienței energetice, în conformitate cu Legea nr. 71/2007 

cu privire la registre, precum și creează și gestionează un sistem informațional în domeniul 

performanței energetice a clădirilor; 

f) acordă, la solicitare, suport consultativ şi informațional, cu titlu gratuit, băncilor comerciale 

şi altor instituții financiare care participă la finanțarea proiectelor în domeniul eficienței 

energetice;  

g) organizează concursuri naționale, ateliere de lucru, seminare, vizite de studiu, conferințe, 

expoziții naționale și internaționale pentru promovarea eficienței energetice; 

h) cooperează cu instituțiile şi cu organismele internaționale în vederea promovării eficienței 

energetice, în limitele competenței stabilite de Guvern, în coordonare cu organul central de 

specialitate al administrației publice în domeniul energeticii; 

2) implementează politica statului în domeniul surselor de energie regenerabilă, în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile şi ale 

legislației secundare aferente, inclusiv: 

a) acordă asistență organului central de specialitate al administrației publice în domeniul 

energeticii la elaborarea și fundamentarea documentelor de politici în domeniul surselor de 

energie regenerabilă, precum și la monitorizarea implementării acestora, inclusiv prin 

colectarea în acest sens de informații necesare de la autoritățile administrației publice centrale, 

locale şi alte părți relevante;  

b) evaluează proiecte şi/sau programe în domeniul surselor de energie regenerabilă, finanțate 

total sau parțial de la bugetul de stat, sub aspectul alinierii acestora la planurile naționale de 

acțiuni în domeniul surselor de energie regenerabilă;  

c) elaborează studii, analize și cercetări în domeniul surselor de energie regenerabilă, în 

conformitate cu cerințele organului central de specialitate al administrației publice în 

domeniul energeticii; 

d) dezvoltă, finanțează și implementează proiecte-pilot în domeniul surselor de energie 

regenerabilă, precum și efectuează analiza post-implementare a acestora; 

e) acordă asistență consultativă şi informațională cu titlu gratuit băncilor comerciale şi altor 

instituții financiare în legătură cu finanțarea sau cofinanțarea proiectelor în domeniul 

respectiv; 

f) acordă asistență consultativă și informațională privind măsurile de sprijin consumatorilor, 

constructorilor, instalatorilor, arhitecților și furnizorilor de echipamente și sisteme pentru 



5 

 

încălzire, răcire, alimentare cu energie electrică și de vehicule compatibile cu utilizarea 

surselor de energie regenerabilă; 

g) organizează concursuri naționale, ateliere de lucru, seminare, conferințe, expoziții naționale 

și internaționale pentru promovarea surselor de energie regenerabilă; 

h) cooperează cu instituțiile şi cu organismele internaționale în vederea promovării utilizării 

surselor de energie regenerabilă, în limitele competenței stabilite de Guvern, în coordonare cu 

organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii; 

3) atrage și gestionează resurse financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniul eficienței 

energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă, cu respectarea prevederilor Legii nr. 

139/2012 cu privire la ajutorul de stat, inclusiv:  

a) finanţează, cu titlu gratuit și/sau oneros, proiectele în domeniul eficienţei energetice şi 

valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin punerea la dispoziția companiilor 

de servicii energetice a instrumentelor financiare disponibile; 

b) cofinanțează proiectele în domeniul eficienţei energetice şi valorificării surselor de energie 

regenerabilă, finanțate de donatori, parteneri de dezvoltare, autorități/instituții publice, 

asociații; 

c) finanțează proiecte-pilot în domeniul eficienţei energetice şi valorificării surselor de energie 

regenerabilă, inclusiv acoperă cheltuielile de operare și mentenanță aferente acestora, dacă 

consiliul decide astfel; 

d) identifică și asigură accesul consumatorului final la programe de finanțare, împrumuturi 

nerambursabile sau subvenții în vederea finanțării proiectelor în domeniul eficienței 

energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă;  

e) se înregistrează la programe, proiecte sau inițiative naționale și internaționale,  finanţate de 

donatori și parteneri de dezvoltare, în vederea atragerii de resurse financiare pentru finanțarea 

și/sau cofinanțarea de proiecte; 

f) finanţează contracte de performanță energetică de implementare a proiectelor în domeniul 

eficienţei energetice şi valorificării surselor de energie regenerabilă; 

g) promovează şi diseminează informația cu privire la oportunitățile de finanțare în domeniul 

eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă. 

Agenția este condusă de un director, care este asistat de un director adjunct. Totodată, în cadrul 

Agenției este instituit un consiliu, organ colegial investit cu funcția de examinare,  evaluare și 
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selectare a propunerilor de proiect în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie 

regenerabilă.  

INVENTARIEREA OBIECTIVELOR DE PROMOVARE A DEZVOLTĂRII 

DURABILE 

Documentele strategice/de planificare ale Republicii Moldova indică diferite obiective cu privire la 

reducerea consumului de energie exprimate, de regulă, în procente sau în valori absolute. Tabelul 1 

prezintă obiectivele cu privire la eficienţa energetică și valorificarea surselor de energie regenerabilă, 

care vizează perioada 2011-2020. Unele dintre acestea fiind revizuite pe parcursul anilor, odată cu 

revizuirea/ actualizarea documentelor de planificare și legislative în domeniu. 

Tabelul 1. Inventarul obiectivelor stabilite de diverse documente strategice ale Republicii Moldova 

Nr. 

crt. 

 

Căile de 

reducere a 

consumului 

de energie 

Strategia 

Moldova-

2020 

Strategia 

de mediu 

pentru 

anii 

2014-

2023 

Strategia 

energetică 

a 

Republicii 

Moldova 

până în 

anul 2030 

Programul 

naţional 

pentru 

eficienţă 

energetică 

2011-2020 

Planul naţional 

de acţiuni în 

domeniul 

energiei din 

surse 

regenerabile 

pentru anii 

2013-2020 

Strategia de 

dezvoltare cu 

emisii reduse 

a Republicii 

Moldova 

până în anul 

2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Reducerea 

consumului 

de energie 

finală în toate 

sectoarele 

economiei 

naţionale 

(faţă de 2009) 

  9% -2016, 

20% -2020 

20% -2020   

2. Reducerea 

intensităţii 

energetice 

10% -2020  10% -2020    

3. Reducerea 

pierderilor în 

reţelele de 

T+D a  

energiei 

electrice 

până la 

13% -2015, 

11%- 2020 

 pâna la 

13% -2015, 

11%- 2020 

până la  7-

10%, 

cu  5-8% pe 

an 

  

4. Reducerea 

pierderilor în 

reţelele de 

T+D a 

gazelor 

naturale 

  20% -2015, 

39% -2020 

   

5. Reducerea 

pierderilor în 

  2% -2015, 

5% -2020 
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reţelele 

termice 

6. Reducerea 

consumului 

de energie în 

construcţii 

10%-2020  10% -2020    

7. Ponderea 

SER1 

10% -2015, 

20% -2020 

, 20% -

2020 

10% -2015, 

20% -2020 

20% -2020 20% -2020, 

17% conform 

legislației 

primare 

 

8. Ponderea 

energiei din 

surse 

regenerabile 

– energie 

electrică 

10% -2020  10% -2020  10% -2020  

9. Ponderea 

energiei din 

surse 

regenerabile-

transp. 

 10%-

2020 

4% -2015, 

10% -2020 

10% -2020 10% -2020  

10. Ponderea 

clădirilor 

publice 

renovate 

  10% -2020    

11. Reducerea 

emisiilor de 

gaze cu efect 

de seră 

(1990) 

25% - 2020 cel puţin 

20% − 

2020 

25% - 2020 cel puţin 

25% − 2020 

 cel puțin 

64% - 2030 

ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR NAȚIONALE ÎN DOMENIUL EE  

Conform prevederilor art. 5 alin. 3) politica de stat în domeniul eficienţei energetice este parte 

integrantă a politicii energetice a statului şi urmăreşte atingerea următoarelor obiective: 

a) eliminarea barierelor în calea promovării eficienţei energetice; 

b) introducerea şi promovarea tehnologiilor cu eficienţă energetică ridicată, a sistemelor 

moderne de măsurare şi control; 

c) aplicarea principiilor moderne de management energetic; 

d) promovarea utilizării, la consumatorii finali, a utilajelor şi echipamentelor eficiente 

din punct de vedere energetic, precum şi a surselor regenerabile de energie; 

e) promovarea mecanismelor de eficienţă energetică şi a instrumentelor financiare pentru 

realizarea economiilor de energie, acordarea de stimulente financiare şi fiscale în 

condiţiile legislaţiei; 

f) mobilizarea investiţiilor în renovarea clădirilor; 
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g) cooperarea dintre consumatorii finali, producători, furnizori, operatorii sistemului de 

distribuţie, autorităţile şi instituţiile publice; 

h) dezvoltarea pieţei serviciilor energetice; 

i) educarea şi conştientizarea consumatorilor finali asupra importanţei şi beneficiilor 

aplicării măsurilor de eficienţă energetică; 

j) promovarea cercetării fundamentale şi aplicative în domeniul utilizării eficiente a 

energiei. 

În sensul monitorizării progresului înregistrat în anul 2020 în legătură cu îndeplinirea obiectivelor 

naţionale în domeniul eficienţei energetice, mai jos sunt prezentate date statistice și un șir de 

indicatori cheie în domeniul energetic, care au fost prevăzute în partea 1 din anexa nr.7 la Legea nr. 

139/2018 cu privire la eficiența energetică, precum și prezentarea generală a tendințelor consumului 

de energie în sector. 

Statistici și indicatori cheie 

Tabelul 2. Date cheie privind statisticile energetice. 

Estimarea statisticilor și indicatorilor cheie în 2019 Valoarea Unitate 

Consumul intern brut  ( * ) 2 936 ktep 

Consumul final de energie ( * ) 2 672 ktep 

Consum final de energie - Transport ( * ) 769 ktep 

Consumul final de energie - Industrie (*) 234 ktep 

Consumul final de energie - Agricultură (*) 123 ktep 

Consumul final de energie - Gospodării (*) 1 274 ktep 

Consumul final de energie - Servicii (*) 272 ktep 

Valoarea adăugată brută pe sectoare - Industrie (**) 1 186 1 186 

Valoarea adăugată brută pe sectoare - Servicii (**) 6 779 mil. euro 

Venit disponibil al gospodăriilor (**) 0.000 157 mil. euro 

Produsul intern brut (PIB) (**) 10 691 mil. euro 

Generarea de energie electrică  la centrale termice (***) - ktep 

Generarea de energie electrică din căldură și energie combinată (***) 70 ktep 

Generarea de căldură din generarea de energie termică (***) n/i ktep 

Generare de căldură de la centrale combinate de căldură și energie 

electrică, inclusiv căldură industrială (***) 
150 ktep 

Intrare de combustibil pentru generarea de energie termică (***) - ktep 

Pasageri kilometri ( pkm ), dacă este disponibil (**) 6 693 mii . pkm 

Tone kilometri ( tkm ), dacă este disponibil (**) 6 508.4 mii . tkm 

Kilometri de transport combinați ( pkm + tkm ) , în cazul în care nu sunt 

disponibile valori separate pentru pkm și tkm (**) 
-  
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Estimarea statisticilor și indicatorilor cheie în 2019 Valoarea Unitate 

Populație (**) 3,54 milioane 
(*) Statistici energetice 
(**) Stat Statistică al birou 
(***) Operator independent de sistem (ISO), companii de producere a energiei electrice. 

  

PREZENTAREA GENERALĂ A TENDINȚELOR CONSUMULUI DE ENERGIE 

Diagramele prezentate mai jos prezintă evoluția consumului intern brut (CIB) și consumului final de 

energie (CFE) în Republica Moldova pentru perioada (2010-2019), în vederea conștientizării 

tabloului general și al trendului, la capitolul consumuri. În anul 2019 se observă o descreștere de cca. 

4,9 % a consumului primar și respectiv cca. 4 % consumului final de energie față de anul 2018 

inluențată în mare parte de temperaturile ridicate a sezonului rece. 

 
 

 

Ce ține de evoluția consumurilor finale de energie pe sectoare, putem menționa că și la nivel sectorial 

au fost înregistrate scăderi ale consumului de energie. Doar în sectoarele transport și agricultură au 

fost înregistrate creșteri ale consumului de energie. Evoluțiile pot fi observate în graficul din figura 
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Figura 2. Structura consumului final de energie, 2010-2018  

INTENSITATEA ENERGETICĂ A REPUBLICII MOLDOVA  

Structura economică a țării, fondul imobiliar și parcurile auto învechite fac Republica Moldova una 

din cele mai energo-intensive țări în comparație cu țările din spațiul european. Totuși, în ultimii ani 

se observă o ușoară diminuare a intensității energetice influențată de investițiile în măsuri de eficiență 

energetică în toate sectoarele economiei naționale, inclusiv industrial, cât și sporirea valorii adăugate 

brute rezultate din sectorul serviciilor (sectorul IT, etc.). Astfel, în Figura 3 este prezentată evoluția 

intensității energiei primare și finale pentru ultimii ani. 
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Figura  3. Evoluția intensității energetice a Republicii Moldova 

Notă: Până la aprobarea PNAEE 2019-2021, cadrul legal al Republicii Moldova nu stabilea obiective 

în ceea ce privește reducerea intensității primare sau finale a energiei, acești indicatori fiind doar 

monitorizați de Ministerul Economiei și Infrastructurii și Agenția pentru Eficiență Energetică. 

Valoarea obiectivelor stabilite în PNAEE 2019-2021, în lipsa unor valori stabilite de strategiile 

naționale, a fost obținută prin extrapolarea obiectivelor existente stabilite pentru anul 2020. 

Astfel, în confomitate cu obiectivele stabilite în PNAEE 2019-2021, intensitatea energiei primare în 

anul 2020 urmează să atingă vlaoarea de 0,19 tep/mii euro, în timp ce la sfârșitul anului 2019 a fost 

calculată o valoare în baza datelor statistice de 0,275 tep/mii euro, în același timp înregistrându-se o 

reducere a intensității energetice cu 0,045 tep/ mii euro față de valoarea intensității calculate în anul 

2018. 

OBIECTIVE NAȚIONALE DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ  

Având în vedere faptul că Planul național de acțiuni în domeniul eficienței energetice stabilește un 

cadru de măsuri ce urmează a fi întreprinse în limitele unui interval de 3 ani, tabelul 3 prezintă țintele 

naționale de eficiență energetică până în anul 2021, precum și dinamica aferentă a mai multor 

indicatori specifici pentru intervalul 2016-2020. 

Tabelul 3. Țintele naționale de eficiență energetică până în anul 2021, divizarea pe sectoare și 

articole din DEE 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

IEF (tep/k Euro) 0,346 0,346 0,311 0,287 0,250

IEP (tep/k Euro) 0,385 0,383 0,342 0,318 0,275

Ținta IEP 0,295 0,266 0,239 0,215 0,194 0,174

Ținta IEF 0,31 0,28 0,25 0,23 0,20 0,18

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

0,400

0,450

te
p

/k
 E

u
ro



12 

 

 
Obiective 

 conform Legii nr. 139/2018 

Obiectivul 

PNAEE 2019-

2021 

Indicatori 2019 2020 2021* 

Obiectiv general 144,4 167,2 193,6 

Clădiri guvernamentale (art. 14) 0,05 0,1  

Schema de obligații de eficiență energetică sau 

măsuri de politică alternative (art. 8) 

12.23 24,46  

CIB (consum primar de energie)[ktep] 2936 2968 2990 

CFE (consum final de energie)[ktep] 2723 2769 2808 

CFE (consum final de energie)– CLĂDIRI 

(rezidențiale) 

62,33 72,2 83,6 

CFE (consum final de energie)– INDUSTRIE  12,96 15,0 17,0 

CFE (consum final de energie)– TRANSPORT 25, 92 30, 0 35,0 

CFE (consum final de energie)– ALTELE  

(sectorul public) 

43,18 50,0 58,0 

Intensitatea energiei primare [tep/mie euro] 0,22 0,19 0,17 

 

PRINCIPALELE MĂSURI LEGISLATIVE IMPLEMENTATE ÎN 

DOMENIUL EFICIENȚEI ENERGETICE 

Principalele măsuri legislative 

Pentru a promova eficiența energetică, au fost implementate/ inițiate următoarele măsuri legislative: 

- Elaborarea și promovarea HG nr. 372/2020 privind aprobarea Programului cu privire la 

implementarea obligației privind renovarea clădirilor autorităților administrației publice 

centrale de specialitate pentru anii 2020-2022 (art. 5 EED); 

- Elaborarea și promovarea HG nr. 676/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind auditorii 

energetici și auditul energetic. În conformitate cu regulamentul, au fost elaborate următoarele 

documente: 

- A fost lansată procedura de calificare a auditorilor energetici; 

- Proiectul ,,Codului de conduită al auditorilor energetici; 

- Proiectele Șabloanelor de audit energetic și cerințele privind elaborarea auditurilor 

energetice pentru categoriile Clădiri, Industrie și Transport; 

- Proiectul ,,Ghidului privind verificarea calității auditurilor enrgetice”. 

- Elaborarea și promovarea Regulamentului privind efectuarea auditurilor energetice de către 

întreprinderile mari; 
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- Elaborarea Strategiei pe termen lung de mobilizare a investițiilor în renovarea stocului 

național al clădirii, promovarea strategiei este așteptată după încheierea exercițiului de 

modelare energetică desfășurat în contextul elaborării Planului național integrat de acțiune 

pentru energie și climă; 

Ministerul Economiei și Infrastructurii împreună cu consultanții proiectului de asistență tehnică 

"STARS" au elaborat componenta "energie" a Planului Național Integrat de Acțiune pentru Energie 

și Climă. Primele proiecte ar trebui să fie disponibile până la sfârșitul anului 2021, în timp ce 

promovarea sa este planificată pentru anul 2022. 

Ministerul Economiei și Infrastructurii a continuat să promoveze dezvoltarea "Proiectului de 

Eficiență Energetică a Republicii Moldova", un proiect de eficiență energetică în clădiri publice în 

valoare de 75 de milioane EUR, finanțat de Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană de 

Reconstrucție și Dezvoltare și de Platforma de Investiții de Vecinătate (furnizor de granturi). În cadrul 

acestei activități, pe parcursul anului 2020 au fost implementate următoarele acțiuni: 

- Elaborarea și promovarea HG nr. 218/2020 privind inițierea negocierilor asupra proiectului 

contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții 

"Proiectul de Eficiență Energetică a Republicii Moldova"; 

- Elaborarea și promovarea HG privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării proiectului 

Acordului de cooperare între Guvernul Republicii Moldova / Ministerul Economiei și 

Infrastructurii și Banca Europeană de Investiții privind asistența tehnică pentru pregătirea și 

implementarea "Proiectului de Eficiență Energetică a Republicii Moldova"; 

- Elaborarea și promovarea HG privind inițierea negocierilor și aprobarea Acordului de grant 

dintre Ministerul Economiei și Infrastructurii și Banca Europeană de Investiții pentru 

implementarea proiectului "Proiectul de Eficiență Energetică a Republicii Moldova". 

Toate acordurile urmează să fie încheiate, negociate și semnate până la sfârșitul anului 2021, în 

timp ce faza de implementare a proiectelor urmează să înceapă în T1 2022.  

Principalele măsuri non-legislative  

În cadrul componentei EU4Energy Governance, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Agenția 

pentru Eficiență Energetică, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și Operatorii 

Naționali de Distribuție au primit sprijin în pregătirea implementării/ lansării contoarelor inteligente 

în Moldova, în conformitate cu cerințele anexei I la Directiva 2009/72/CE. Proiectul a pregătit o 
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analiză a decalajelor în ceea ce privește cadrul legislativ și de reglementare și a avut nevoie de 

îmbunătățiri și modificări. 

Cu suportul Agenției Internaționale pentru Energie, în cadrul programului EU4Energy, a fost 

elaborată foaia de parcurs "Integrarea sistemului de energii regenerabile pentru Moldova". Scopul 

principal al acestui document este de a ghida factorii de decizie de toate nivelele la implementarea și 

integrarea favorabilă a sistemului surselor regenerabile variabile din surse interne, ca producere a 

energiei eoliene și solare fotovoltaice, în cadrul aprovizionării cu energie electrică a Republicii 

Moldova. 

Agenția pentru Eficiență Energetică a lansat Apelul de Propuneri de Proiecte nr. 7 în domeniul Surse 

regenerabile de energie, privind promovarea tehnologiilor de recuperare a energiei solare prin 

finanțarea proiectelor demonstrative. În cadrul acestui Apel, au fost depuse 10 propuneri de proiecte. 

La 26 iunie 2020, Agenția pentru Eficiență Energetică, împreună cu Secretariatul Comunității 

Energetice și Ministerul Economiei și Infrastructurii, precum și o companie de consultanță, au semnat 

Acordul privind transferul Platformei de monitorizare și verificare a implementării NEEAP. 

Agenția pentru Eficiență Energetică, în calitate de instituție națională responsabilă de informarea și 

sensibilizarea publicului, în conformitate cu Strategia Națională de Comunicare în domeniul 

eficienței energetice și surselor regenerabile de energie, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, a 

organizat peste 15 evenimente legate de eficiența energetică și sursele regenerabile de energie pe 

parcursul anului 2020. Printre aceste evenimente, pot fi menționate următoarele inițiative: 

25 februarie 2020 – AEE, în parteneriat cu Centrul pentru Formare Continuă în Domeniul Eficienței 

Energetice a Clădirilor Publice al Universității Tehnice a Moldovei (UTM) a organizat o întâlnire de 

lucru cu șefii departamentelor de educație ale APL cu scopul de a familiariza participanții cu 

Programele de instruire oferite de CFCEECP, precum și de a identifica nevoile de dezvoltare a 

capacităților instituțiilor publice (în special instituțiile de învățământ). 

3-5 martie 2020 - cu sprijinul proiectului de asistență tehnică "STARS" a fost organizat atelierul de 

lucru cu tema "Transferul de cunoștințe privind experiența practică a mecanismelor de finanțare 

bazate pe principii revolving". 

În perioada 25-26 iunie 2020, în cadrul Săptămânii europene a energiei durabile 2020, Agenția pentru 

Eficiență Energetică s-a alăturat evenimentului cu un spot video informativ dedicat etichetării 
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energetice. În acest sens, pe parcursul anului 2020 au fost concepute și publicate o serie de materiale 

informative (pliante, spoturi video informative, spoturi radio și TV). 

Ministerul Economiei și Infrastructurii împreună cu Agenția pentru Eficiență Energetică, Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării, Filiala Fundației Internaționale "Liechtenstein Development Service" 

în Moldova și Asociația Obștească "Educație pentru Dezvoltare" au semnat Memorandumul de 

Înțelegere privind suportul în implementarea proiectului "Inițiative pentru dezvoltarea competențelor 

în domeniul energiei solare II" (SECI II). 

Instituțiile partenere au stabilit cu prioritate dezvoltarea de programe de formare pe termen scurt 

pentru instalatorii de echipamente SRE (surse regenerabile de energie), cu accent pe formarea 

continuă pentru următoarele calificări SRE: 

- Instalatori de sisteme solare fotovoltaice; 

- Instalatori de sisteme solare termice. 

PROGRAMUL CU PRIVIRE LA IMPLEMENTAREA OBLIGAȚIEI PRIVIND 

RENOVAREA CLĂDIRILOR AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

CENTRALE DE SPECIALITATE 2020-2022 

Ministerul Economiei și Infrastructurii a promovat Programul cu privire la implementarea obligației 

privind renovarea clădirilor autorităților administrației publice centrale de specialitate 2020-2022, 

HG 372/2020. 

La moment, inventarul clădirilor administrației publice centrale conține 215 clădiri cu suprafața totală 

utilă declarată în valoare de 426 056 m2. Programul cu privire la implementarea obligației privind 

renovarea clădirilor autorităților administrației publice centrale de specialitate  prevede reabilitarea a 

două clădiri prioritare cu suprafață utilă totală de 10 086 m2 , ceea ce va duce la îndeplinirea 

obligației anuale stabilite conform articolului 14 din Legea nr. 139/2018 privind eficiența 

energetică. Investițiile totale pentru primul program sunt evaluate în sumă de 37 950 857 milioane lei 

(aproximativ 1,2 M EUR).  

În baza raportărilor obținute, pe parcursul anului 2020 au fost implementate următoarele activități: 

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, ce gestionează încăperile de la etajele 3 și 4, 

parte din clădirea amplasată în mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 26, au raportat un șir de lucrări 

interioare și exterioare, ca urmare a procedurilor de achiziție publică desfășurată, prin care s-au 
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obținut economii de energie electrică de circa 16 000 kWh, iar de energie termică de circa 50 000 

kWh, rezultând o performanță energetică a clădirii de circa 136 kWh/m2.   

SCHEMA DE OBLIGAȚII ÎN DOMENIUL EFICIENȚEI ENERGETICE  

Economiile de energie realizate prin schemele naționale de obligații de eficiență energetică (SOEE) 

menționate la articolul 7 alineatul (1) din DEE sau prin măsurile alternative adoptate în aplicarea 

articolului 7 alineatul (9) 

În ceea ce privește SOEE și economiile de energie care trebuie realizate în temeiul art. 7 din Directiva 

privind eficiența energetică (DEE), Ministerul Economiei și Infrastructurii, a notificat obiectivul 

cumulativ până în anul 2020 de 27,51 mii tep sau 36,68 mii tep, fără a utiliza scutirile în valoare de 

25% stabilite în conformitate cu art. 8 alin. (5) din Legea cu privire la eficiența energetică nr. 

139/2018. 

Analiza efectuată de MEI a arătat că în prezent există numeroase inițiative în curs de implementare 

și dezvoltare (proiecte și programe care finanțează implementarea proiectelor de eficiență energetică 

în clădiri publice, rezidențiale, industrie, sectorul energetic etc.) care contribuie la ținta stabilită de 

autoritățile naționale, ca măsuri alternative și, implicit, reducerea necesității operaționalizării SOEE 

(cel puțin până în 2020). Astfel, din economiile preconizate notificate de 28,87 ktoe, 0% vor fi livrate 

de către părțile obligate și 100% prin măsuri alternative de politici. 

PLANUL NAȚIONAL DE ACȚIUNI ÎN DOMENIUL EFICIENȚEI ENERGETICE 

PENTRU ANII 2019-2021 

Având în vedere faptul că Planul național de acțiuni în domeniul eficienței energetice stabilește un 

cadru de măsuri care urmează a fi întreprinse în limitele unui interval de 3 ani, măsurile raportate au 

fost implementate de către instituțiile vizate pe parcursul anului 2020 în conformitate cu PNAEE 

pentru anii 2019-2021 și sunt prezentate în Anexa 1 la prezentul raport. 

ECONOMII DE ENERGIE FINALĂ ESTIMATE 

Rezultatele și evoluțiile economiilor de energie finală estimate în baza abordării de jos în sus (bottom 

- up) și de susu in jos (top - down) a proiectelor implementate preponderent cu suportul Partenerilor 

de dezvoltare pe parcursul anilor 2012-2020, conform informației disponibile, sunt prezentate în 

figura 4. Metodologic, pentru estimarea economiilor de energie sustinute de sectorul commercial au 

fost utilizati un sir de ipoteze pornind de la resursele oferite de acestea. Pentru măsurile planificate în 

PNAEE economiile de energie au fost calculate în baza raportelor oferite de către benefiaciarii de 

proiecte precum și parteneri, donator etc.. 
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Figura  4. Evoluțiile economiilor de energie finale raportate aferent proiectelor implementate pe 

parcursul anilor 2012-2018 (ktep) 

Totodată, a fost posibil de estimat și economiile de energie după metoda ex-ante, pentru eventuale 

măsuri de eficiență energetică finanțate de către băncile comerciale locale, conform unor ipoteze 

argumentate. Datele sunt prezentate în Tabelul 3. 

Tabelul 4. Valoarea estimată a investițiilor și economiilor de energie finală sprijinite financiar de 

băncile comerciale locale 

Divizarea 

obiectivului 

pe sectoare 

Resurse oferite de băncile 

comerciale locale (mil. MDL) 

Economii de energie finală 

 estimate (ktep) 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Rezidențial 388 460 647 527 236 3,59 4,46 5,99 5,12 2,29 

Public 

(servicii) 

2,3 1 1 2 16 0,02 0,01 0,01 0,02 0,16 

Industrie 519 496 490 627 781 8,02 7,57 7,14 8,19 9,7 

Transporturi 20 19 22 2 20 0,09 0,09 0,11 0,10 0.098 

TOTAL 909,3 976 1.160 1.158 1.054 11,91 12,13 13,25 13,4 12.26 

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

Respectiv, valoarea sumară a economiilor de energie finală în toate sectoarele economiei naționale 

este prezentată în Tabelul generalizator nr. 5. 
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Tabelul 5. Valoarea sumară a economiilor de energie finală estimate pe sectoare  

Divizarea 

obiectivului 

pe sectoare 

Economii de energie planificate (ktep) 
Economii de energie finală 

 estimate (ktep) 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Rezidențial 40,1 48,12 56,14 62,33 72,2 15,87 20,33 26,33 31,82 37,31 

Public 

(servicii) 

27,8 33,36 38,92 43,18 50,0 15,32 22,56 27,94 32,31 34,87 

Industrie 8,3 9,96 11,62 12,96 15,0 51,97 59,54 67,93 76,12 87,28 

Transporturi 16,7 20,04 23,38 25,92 30,3 0,36 0,49 0,59 0,69 0,788 

TOTAL 92,9 111,5 130,1 144,4 167,2 83,52 102,93 122,79 140,94 160,25 

Obiectivul stabilit pentru anul 2019 este de 144,4 ktep. Pornind de la informaţiile disponibile, au fost 

estimate circa 160,25 ktep economii cumulative de energie finală estimate în baza măsurilor 

implementate în anul respectiv conform informatiilor diponibile. 

Valoarea economiilor efective ar putea fi mai mari, dat fiind faptul că nu toate proiectele au raportat 

Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, în timp util, rezultatele obţinute, unele din estimările făcute au 

urmărit descrierea celui mai pesimist scenariu posibil, iar măsurile de eficiență energetică finanțate 

din economiile gospodăriilor casnice, remitențe și alte surse, nu pot fi cuantificate.  

Economiile de energie la nivel de țară vor putea fi verificate și revizuite odată cu centralizarea 

informațiilor privind măsurile de eficiență energetică implementate pe parcursul anilor în Platforma 

de monitorizare și verificare a economiilor de energie MVP care este în process de operationalizare 

și populare cu date. 

OBIECTIVELE SECTORIALE ÎN DOMENIUL SURSELOR DE ENERGIE 

REGENERABILĂ 

Pentru promovarea dezvoltării domeniului surselor de energie regenerabilă a fost aprobată Legea nr. 

10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile cu modificarea ulterioară 

(Legea nr. 34 din 16.03.2018), prin care au fost stabilite obiectivele naționale pe filiera promovării 

utilizării surselor de energie regenerabilă, după cum urmează: 

- diversificarea resurselor energetice primare; 

- realizarea unei ponderi a energiei din surse regenerabile de cel puţin 17% în consumul 

final brut de energie în anul 2020; 

- realizarea unei ponderi a energiei din surse regenerabile de cel puţin 10% în consumul 

final de energie în transporturi în anul 2020; 
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- promovarea cooperării între autorităţile publice centrale şi locale; 

- asigurarea securităţii, sănătăţii şi protecţiei muncii în procesul de producere a energiei 

din surse regenerabile; 

- promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;  

- promovarea cercetării şi colaborării tehnico-ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional, 

implementarea bunelor practici de promovare a utilizării rezultatelor ştiinţifice şi 

dezvoltării tehnice în domeniul energiei din surse regenerabile; 

- asigurarea comunicării şi informării publicului despre energia din surse regenerabile. 

În continuare, sunt prezentate un șir de date statistice actuale care vin să prezinte un tablou general 

cu privire la situația în domeniul energiei regenerabile, sub aspectul capacităților de generare a 

energiei. 

Cît ține de atingerea obiectivului național privind energia regenerabilă, Guvernul Republicii Moldova 

se bazează pe schemele de sprijin prevăzute de Legea nr. 10/ 2016 privind promovarea utilizării 

energiei din surse regenerabile. 

De menționat că, cea mai mare parte a legislației secundare din Legea SER  a fost promovată în anii 

trecuți, tabelul de mai jos oferă stadiul actual al adoptării legislației secundare: 

Conform prevederilor Legii nr. 10/2016, proiectele mici sunt susținute de tarife fixe, în timp ce 

proiectele mari trebuie să concureze pentru sprijinul statului prin licitații. În acest sens, Guvernul a 

aprobat cadrul normative legal, după urmează: 

 HG Nr. 690/2018 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea licitațiilor pentru 

acordarea statutului de producător eligibil; 

 HG nr. 689/2018 privind aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor 

de capacități în domeniul producției de energie din surse regenerabile de energie până în anul 

2020 (Guvernul va aproba un nou regulament privind alocarea capacităților SER, care va viza 

un nou orizont de timp); 

 HG nr. 885/2017 privind atribuirea furnizorului central de energie electrică, reatribuită în anul 

2020; 

 HANRE nr. 251/2019 privind aprobarea regulamentului de confirmare a statutului de 

producător eligibil; 
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 Decizie privind tarifele fixe și prețurile plafon pentru energia electrică produsă din surse 

regenerabile de energie de către producătorii care vor obține statutul de producător eligibil în 

anul 2020. 

În continuare, sunt prezentate un șir de date tehnice actuale care vin să prezinte un tablou general cu 

privire la situația în domeniul energiei regenerabile, sub aspectul capacităților de generare a energiei, 

conform datelor diponibile. 

Tabelul 6. Capacitățile SER existente de producere a energiei electrice (la sfârșitul anului 2020) 

Nr. Sursa 

Puterea instalată, 

MW 

EE* 

1. Centrală hidro-electrică 16,25 

2. Centrale electrice solare /PV/ 5,2 

3. Centrale electrice eoliene 45,08 

4. Centrale electrice în cogenerare pe biogaz 6,35 

TOTAL 72,9 

Notă: * - capacități instalate pentru producerea energiei electrice 

Capacitățile de generare a energiei electrice menționate mai sus au permis generarea, în 2019 (anul 

pentru care este disponibilă balanța energetică), a unui volum de energie electrică ce a permis 

atingerea țintei de 3,04% a ponderii energiei electrice regenerabile în consumul final brut de energie 

electrică. Mai mult ca atât, tabelul de mai jos prezintă, în retrospectivă, evoluția țintelor naționale în 

domeniul surselor de energie regenerabilă. 

Tabelul 7. Ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie, pe sectoare 

(%) 

Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Energie electrică  1,81 1,80 1,69 1,69 1,90 1,98 1,95 2,16 2,63 3,04 

Energie termică 34,52 36,28 38,95 39,94 43,56 44,54 45,43 46,10 44,96 40,47 

Energie în transport 0,12 0,14 0,17 0,20 0,17 0,17 0,23 0,31 0,27 0,17 

Total energie SER 21,34 22,05 24,28 24,38 26,13 26,17 26,86 27,84 27,46 23,84 

Graficul de mai jos prezintă dinamica evoluției ponderii energiei regenerabile în mixul energetic total 

(consum final brut de energie), determinat conform orientărilor comunitare.  
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Figura 6. Ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie  

 

De asemenea, în contextul promovării utilizării energiei din sursele regenerabile de energie și 

mecanismului contorizării nete ca schemă de sprijin pentru producătorii de energie din surse 

regenerabile (conform art. 39 din Legea nr. 10 din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei 

din sursele regenerabile de energie), în tabelul de mai jos sunt prezentate date privind aplicarea 

mecanismului contorizării nete. 

Tabelul 8. Date privind aplicarea mecanismului de contorizare netă la finele anului 2020 

Furnizorul 
Nr de 

consumatori 

 

Puterea totală 

instalată, PV 

kW 

Cantitatea 

de energie 

produsă, 

kWh 

Cantitatea de energie 

livrată în rețea 

(surplus), kWh 

Î.C.S. "Premier Energy" 

SRL 
403 5845,08 1726502 586410 

S.A. "Furnizarea Energiei 

Electrice Nord" 
49 1086,11 327534 29939 

TOTAL 452 6931,19 2054036 616349 

 

Totodată, având în vedere că în Republica Moldova biocarburanți nu sunt utilizați, ponderea energiei 

electrice „verzi” utilizată în sectorul transporturi rămâne a fi foarte scăzută. Cu toate acestea, există 

un trend pozitiv de percepere la nivel național privind importanța reducerii consumului de energie în 

transport, fapt demonstrat prin cele peste 11 mii autoturisme electrice și hibrid înregistrate în 

Republica Moldova în ultimii 3 ani.  
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O imagine privind numărul acestora în dependență de marca autoturismelor și categoriilor de 

proprietari o vedeți în figurile de mai jos, pentru perioada ultimilor trei ani. 

 

Figura 7. Mijloacele de transport electrice şi hibrid înregistrate de persoane fizice, unități 
 

 

Figura 8. Mijloacele de transport electrice şi hibrid înregistrate de persoane juridice 
 

Infomații detaliate privind activitățile implementate pe parcursul anului 2020, raportate de către 

instituțiile vizate în PNAESR 2013-2020 sunt prezentate în Anexa 3 la prezentul raport. 
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EVALUAREA INDICATORILOR SPECIFICI STABILIȚI ÎN PNEE 2011-

2020 

Evaluarea nivelului de realizare a obiectivelor Programului Național pentru Eficiență Energetică a 

fost efectuată în baza indicatorilor specifici stabiliți în program reieșind din informația prezentată de 

către instituțiile vizate în program pe parcursul perioadei de implementare a acestuia.  

Nivelul de realizare a obiectivelor Programului în baza indicatorilor stabiliți, este prezentat în tabelul 

de mai jos. 

Tabelul 9. Indicatorii specifici ce caracterizează nivelul de realizare a obiectivelor programului 

Nr/o

rd 
Denumirea indicatorului 

Descrierea principaleleor măsuri 

realizate 
Calificativ 

1. 

Numărul centralelor 

electrice de termoficare 

noi, cu ciclu combinat cu 

randament de cel puţin 80 

% şi randament electric – 

45-50 %; 

Pe parcursul periaodei de implementare a 

Programului au fost intreprinse mai multe 

activități de îmbunătățire a CET exitente. 

Unul din principalele proiecte 

implementate în vederea realizării 

indicatorului este Proiectul de Îmbunătățire 

a Eficienței Sistemului de Alimentare 

Centralizată cu Energie Termică (Proiectul 

SACET) realizat cu susținerea financiară a 

Băncii Mondiale (împrumut de 40,5 

milioane Dolari SUA). Proiectul a 

contribuit la îmbunătățirea eficienței 

operaționale și viabilității financiare a 

companiei Termoelectrica SA și 

îmbunătățirea calității și fiabilității 

serviciilor de alimentare cu energie termică 

prestate populației în municipiul Chișinău. 

Proiectul a continuat cu un nou Proiect de 

Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de 

Alimentare Centralizată cu Energie 

Termică din Chișinău (PIESACEt-2), 

pentru perioada 2020-2025, obiectivele 

proiectului fiind:   Inițierea lucrărilor de 

reconstrucție a Unității de Generare nr. 2; 

- instalarea unităților modulare de 

cogenerare eficientă la CT Vest și CET 

Sursa 3, instalarea transformatoarelor de 

putere si comutatoarelor și supravegherea 

tehnică, etc. 

Realizat parțial 
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2. 

Concepţia privind 

renovarea sistemului 

republican de alimentare 

cu căldură revizuită; 

Concepţiei privind renovarea sistemului 

republican de alimentare cu căldură a fost 

aprobată prin Hotărîrea Guvernului 

Nr.189/2013. Pe parcursul perioadei de 

implementare a Programului nu au fost 

operate careva modificări la document. 

Nerealizat 

3. 

Pierderile în reţelele 

electrice de distribuţie 

reduse la 7-10% în 2020; 

Conform Rapoartelor ANRE, în anul 2019 

consumului tehnologic și al pierderilor per 

total pe operatorii sistemelor de distribuție a 

energiei electrice s-a diminuat față de anul 

precedent cu circa 0,23 p.p. Și constituie 

circa 8,1 %. 

Realizat 

4. 

Contorizarea gazelor 

naturale la nivel de 100% 

către anul 2020; 

Pentru evidenta consumului de gaze 

naturale şi decontările între furnizorul 

SA,,Molovagaz” şi consumatori se 

utilizează echipamente de măsurare 

legalizate şi verificate metrologic. 

De mentionat că, conform art. 69 din Legea 

cu privire la gazele naturale nr. 108 din 

27.05.2016 operatorii de sistem sunt 

responsabili de evidența gazelor naturale şi 

deservirea echpamentelor de măsurare ale 

consumatorilor racordați la rețelele lor de 

gaze naturale. 

Totodată, la data de 01.01.2021 - 695 340 

de consumatori sunt dotați cu echpamente 

de măsurare individuale, iar la 21 676 de 

consumatori casnici din zona de deservire a 

operatorului sistemului de distributie SRL 

"Chişinău-gaz" evidenta consumului 

gazelor naturale, precum şi facturarea se 

face in baza contoarelor comune instalate pe 

scară sau blocul casei. 

Realizat  

5. 

Nivelul de implementare a 

certificării performanţei 

energetice a clădirilor; 

Întru implementarea Legii nr. 128/2014 

privind performanța energetică a clădirilor 

au fost elaborate următoarele 

documente/acte nromative: 

- NCM M.01.01:2016 „Performanța 

energetică a clădirilor. Cerințe 

minime de performanță energetică a 

clădirilor; 

În curs de 

realizare  
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- NCM M.01.04:2016 „Metodologia 

de calcul al nivelurilor  optime din 

punctul de vedere al costurilor, al 

cerințelor minime de performanță 

energetică a clădirilor și a 

elementelor acestora”; 

- NCM M.01.02:2016  " 

„Performanța energetică a 

clădirilor. Metodologia de calcul al 

performanței energetice a 

clădirilor”; 

- Hotărârea Guvernului Nr. 896/2016 

pentru aprobarea Regulamentului 

privind procedura de certificare a 

performanței energetice a clădirilor 

și a unităților de clădiri; 

6. 

Numărul de clădiri cu 

consumul de energie 

“aproape egal cu zero”; 

Planul național pentru creșterea numărului 

de clădiri al căror consum de energie ete 

aproape egal cu zero este în proces de 

elaborare. Acesta urmează a fi finalizat în 

semestrul II al anului 2021. 

În curs de 

realizare 

7. 

Numărul  managerilor 

energetici pentru 

monitorizarea 

consumurilor în sectorul 

public; 

Obligativitatea APL de nivelul II de a 

angaja un manager energetic raional a fost 

stabilită în Legea nr.142/2010 cu privire la 

eficiența energetică. Totodată, odată cu 

aprobarea noii Legi cu privire la eficiența 

energetică nr.139/2019, a fost stabilită cu 

caracter de recomandare și posibilitatea de 

angajare a unui manager energetic si de 

APL de nivelul I. 

Astfel conform Listei  managerilor 

energetici, detinut de AEE și plasate pe 

pagina web, 19 APL de nivelul II au 

angajați manageri energetici. 

Realizat 

8. 

Planuri proprii de eficienţă 

energetică la fiecare trei 

ani elaborate de către 

autorităţile administraţiei 

publice locale; 

Obligativitatea elaborarii Planurilor proprii 

de eficienţă energetică la fiecare trei ani 

elaborate de către autorităţile administraţiei 

publice locale a fost stabilită în Legea 

nr.142/2010 cu privire la eficiența 

energetică, inclusive preluată în noua Lege 

cu privire la eficiența energetică 

nr.139/2018. 

Realizat  
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Astfel, conform datelor deținute de AEE, pe 

parcursul perioadei de implementare a 

Programului majoritatea APL de nivelul II 

au elaborate Programe și Planuri locale de 

acţiuni în domeniul eficienței energetice. La 

moment 15 APL au elaborate documente de 

planificare în conformitate cu prevederile 

cadrului legal actual. 

9. 

Program naţional pentru 

dezvoltarea reţelelor de 

distribuţie a energiei 

termice elaborat; 

Dezvoltarea reţelelor de distribuţie a 

energiei termice are loc de către 

întreprinderile care oferă servicii de 

alimentare centralizată cu energie termică 

fie din contul surselor externe 

(împrumuturi/ granturi) fie din planurile de 

investiții elaborate și ulterior aprobate de 

către ANRE. 

Nerealizat 

10. 

Norme elaborate şi 

aprobate privind 

performanţa energetică şi 

ecologică a produselor cu 

impact energetic utilizate 

de către consumătorii 

finali şi sistemul 

funcţionabil de etichete şi 

fişe referitoare la 

consumul energetic; 

Au fost aprobate următoarele documente 

cu privire la etichetarea si proiectarea 

ecologică a produselor cu impact 

energetic: 

- Legea nr.  44/2014 privind 

etichetarea produselor cu impact 

energetic;  

- Hotărîrea Guvernului Nr. 1003 din 

10.12.2014 pentru aprobarea 

regulamentelor privind cerinţele de 

etichetare energetică a unor produse 

cu impact energetic. 

- Legea nr. 151/2014 privind cerințele 

în materie de proiectare ecologică 

aplicabile produselor cu impact 

energetic; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 750/2016 

pentru aprobarea regulamentelor 

privind cerinţele în materie de 

proiectare ecologică aplicabile 

produselor cu impact energetic 

Realizat 

11. 

Legea privind energia 

termică aprobată; 

A fost abrobată Legea nr. 92/2014 cu privire 

la energia termică și promovarea 

cogenerării. 

Realizat 

12. 
Asigurarea cu aparate de 

evidenţă a consumului de 

În cadrul SACET Chișinău, furnizarea 

energiei termice pentru incalzire este 

Realizat 
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energie termică a 100% de 

clădiri din Republica 

Moldova către anul 2016; 

asigurata prin intermediul a 7300 

bransamente, dintre care doar 10 institutii 

de stat nu sunt contorizate. Contorizate 

sunt  99,86%. 

În cadrul SACET Bălți, contorizarea este 

proporție de 95 %. 

13. 

Cadrul normativ de 

reglementare a relaţiilor 

între furnizorii de servicii 

de termoficare şi 

consumatorii finali 

revizuit; 

Au fost aprobate/ revizuite următoarele 

documente: 

- Hotărârea ANRE Nr. 23 din 26-01-

2017 cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind furnizarea 

energiei termice; 

- Hotărîrea Guvernului Nr. 191 din 

19.02.2002 despre aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul 

de prestare şi achitare a serviciilor 

locative, comunale şi necomunale 

pentru fondul locativ, contorizarea 

apartamentelor şi condiţiile 

deconectării acestora de 

la/reconectării la sistemele de 

încălzire şi alimentare cu apă, 

(MODIFICATĂ prin HG722 din 

08.06.16, MO163-168/17.06.16 

art.793; în vigoare 17.06.16); 

- Notărîrea Guvernului Nr. 707 din 

20.09.2011 cu privire la unele 

măsuri de eficientizare a 

funcţionării sistemelor de 

alimentare centralizată cu energie 

termică. 

Realizat 

14. 

Mecanism privind 

inspecţia cazanelor 

individuale şi de bloc 

stabilit în anul 2012; 

A fost aprobate următoarele documente: 

- Hotărîrea Guvernului Nr. 

1325/2016 pentru aprobarea 

Regulamentului privind inspecția 

periodică a sistemelor de încălzire 

din clădiri; 

- Hotărîrea Guvernului Nr. 

1325/2016 pentru aprobarea 

Regulamentului privind inspecția 

periodică a sistemelor de încălzire 

din clădiri; 

Realizat 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=93283&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=93283&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=93283&lang=ro
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- CP G.04.14:2018 Procedura de 

inspecție a sistemelor de încălzire 

din clădiri echipate cu cazane. 

15. 

Mecanism de finanţare a 

instalaţiilor de încălzire, 

răcire şi preparare a apei 

calde menajere în baza 

energiei regenerabile 

stabilit în anul 2012; 

Prin Hotărîrea Guvernului nr.401/2012 a 

fost creat Fondul pentru Eficiență 

Energetică, pentru identificarea, evaluarea 

şi finanţarea proiectelor în domeniul 

eficienţei energetice şi a valorificării 

surselor regenerabile de energie, care 

contribuie la eficientizarea consumului de 

energie şi la reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră. 

Realizat 

16. 

Legea cu privire la 

performanţa energetică a 

clădirilor aprobată; 

A fost aprobată Legea 128/2014 privind 

performanța energetică a clădirilor. 

Totodată, au fost elaborate criteriile de 

performanță pentru eficienta energetică a 

clădirilor, care se regăsesc în următoarele 

documente normative aprobate:  

- NCM M.01.01:2016 - Cerințe 

minime de performanță energetică a 

clădirilor;  

- CP M.01.01:2016 - Auditul 

energetic al clădirilor.  

- Prin ordinul MEI nr. 360 din 

27.12.2019 (publicat în Monitorul 

Oficial al RM, nr. 3-6, 2020, art. 10 

din 10.01.2020) a fost aprobat 

Catalogul caracteristicilor 

termotehnice ale materialelor de 

construcții - 

http://ednc.gov.md/normative_in_c

onstructii/catalogul_caracteristicilo

r_termotehnice_ale_materialelor_d

e_constucii#breadcrumbs  

- Standardele pentru eficiența 

energetică a clădirilor sunt aprobate 

de către Institutul de Standardizare 

din Moldova și publicate în 

Catalogul de standarde postat pe  

https://shop.standard.md/ro/search_

standards  

Realizat 
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Totodată, un nou proiect de lege pentru 

modificarea Legii nr.128/2014 privind 

performanța energetică a clădirilor a fost 

elaborat, promovarea acestuia fiind 

condiționată de deciziile luate, referitor la 

noua Directivă privind Performanța 

Energetică a Clădirilor la nivelul 

Secretariatului Comunității Energetice și 

prioritățile DPE/ MEI cu privire la 

modificarea cadrului primar în domeniul 

energetic. 

17. 

Program de eficienţă 

energetică pentru sectorul 

industrial elaborat. 

Măsurile privind creșterea eficienței 

energetice în sectorul industrial au fost 

prevăsute în Planurile nationale de acțiuni 

în domeniul eficienței energetice aprobate 

odată la trei ani de către guvern după cum 

urmează: 

- Hotărîrea Guvernului nr. 113/2015 

cu privire la aprobarea Planului 

naţional de acţiuni în domeniul 

eficienţei energetice pentru anii 

2013-2015; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 1471/2016 

cu privire la aprobarea Planului 

naţional 

de acţiuni în domeniul eficienţei 

energetice pentru anii 2016-2018; 

- Hotărârea Guvernului Nr. 698 din 

27.12.2019 cu privire la aprobarea 

Planului național de acțiuni în 

domeniul eficienței energetice 

pentru anii 2019-2021. 

Realizat 

Infomații detaliate privind activitățile implementate pe parcursul anului 2020, raportate de către 

instituțiile vizate în PNEE 2011-2020 sunt prezentate în Anexa 2 la prezentul raport. 

PROIECTE INIȚIATE ȘI IMPLEMENTATE DE AEE, ANUL 2020 

În vederea atragerii și gestionării resurselor financiare cu scopul finanțării proiectelor în domeniile 

eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă de către Agenția pentru Eficiență Energetică, 

pe parcursul anului 2020 pot fi raportate următoarele activități: 
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A fost lansat APP nr. 6 în domeniul eficienței energetice, pe segmentul de Iluminat public stradal. 

Consiliul Agenției a decis alocarea unui buget estimativ de 40 000 000 lei, oferit în cadrul acestui 

Apel, pentru acordarea sprijinului proiectelor eligibile care conțin măsuri de EE aferente Sistemului 

de Iluminat Public (SIP). 

Prezentul Apel este adresat solicitanților de finanțare din sectorul public care au ca obiectiv: 

- reabilitarea și eficientizarea sistemelor de iluminat public (SIP) prin implementarea proiectelor 

care prevăd realizarea măsurilor de Eficiență Energetică (EE) aferente SIP; 

- sprijinirea eforturilor autorităților administrației publice locale (APL) de nivelul I (sate și 

comune) de achiziționare a unor soluții de iluminat performante și eficiente din punct de vedere 

energetic. 

De la inițierea APP 6 din data de 28.02.2020, în total au fost recepționate de la beneficiarii aplicați 

639 (PIP) chestionare, pentru 1073 de localități din Republica Moldova (estimativ pentru 857,5 km 

de drum). 

Ce ține de implementarea proiectelor în cadrul APP lansate anterior de FEE, rezultatele pe parcursul 

2020, sunt prezentate în tabelul de mai jos.  

Tabelul 10. Proiecte implementate de FEE, rezultate pentru anul 2020 

N

R. 
CG 

Denumirea beneficiarului de 

proiect 

Raion/Mu

nicipiu 

Valoare

a 

Totală 

Proiect 

Aport 

Fond 

Aport 

Benefici

ar 

Proiect 

finaliat 
Măsuri 

APP 1 - Clădiri Publice  

1 
06 din 

29.04.2014 
Blocul 6 al UTM 

mun.Chiși

nău 

   4 663 

817.0    

   3 000 

000.0    

   1 663 

817.0    

05-Aug-

20 
EE 

2 
40 din 

28.07.2014 

IMSP Institutul Oncologic or. 

Chișinău 

mun.Chiși

nău 

   4 891 

723.0    

   3 000 

000.0    

   1 891 

723.0    

31-Oct-

20 
EE 

3 
80 din 

27.10.2014 

IP Gimnaziul „Grigore Vieru” s. 

Pererîta 
Briceni 

   2 375 

126.0    

   1 900 

101.0    

      475 

025.0    

05-Mar-

20 

EE și 

SER 

APP 3 - Clădiri publice 

4 
05/03 din 

30.12.2014 

IP Liceul Teoretic  „Nicolae Mihai”, 

s. Ciobalaccia 
Cantemir 

   1 458 

138.0    

   1 045 

905.0    

      412 

233.0    

28-Jul-

2020 
EE 

5 
49/03 din 

06.04.2015 

IP Liceul Teoretic „Mircea Eliade” 

or. Nisporeni 
Nisporeni 

   2 808 

015.2    

   2 106 

010.9    

      702 

004.3    

19-Feb-

2020 
EE 

6 
64/03 din 

22.04.2015 
Grădinița de copii nr.1 „Andrieș”  Ialoveni 

   2 829 

337.0    

   2 122 

003.0    

      707 

334.0    

7-Jul-

2020 
EE 

7 
78/03 din 

19.05.2015 

IP Liceul Teoretic „Vasile Coroban” 

or. Glodeni 
Glodeni 

   2 671 

177.0    

   2 003 

383.0    

      667 

794.0    

6-Oct-

2020 
EE 

8 
89/03 din 

14.08.2015 
Casa de cultură s. Corlăteni Rîșcani 

   1 800 

809.0    

   1 266 

974.0    

      533 

835.0    

14-

May-

2020 

EE 

9 
124/03 din 

29.03.2016 
Grădinița de copii s. Zolotievca Anenii Noi 

      896 

317.0    

      672 

237.0    

      224 

080.0    

20-Feb-

2020 
EE 

0 
134/03 din 

19.04.2016 

IP Liceul Teoretic „Dionisie 

Tanasoglo” s. Chiriet Lunga 

UTA 

Găgăuzia 

   2 854 

124.0    

   2 140 

593.0    

      713 

531.0    

3-Mar-

2020 
EE 

11 
137/03 din 

21.04.2016 

Universitatea de Stat „Grigore 

Țamblac” or. Taraclia 
Taraclia 

   3 945 

099.0    

   2 958 

885.0    

      986 

214.0    

26-Feb-

2020 

EE 
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12 
138/03 din 

21.04.2016 
IP Gimnaziul s. Covurlui, r. Leova Leova 

   1 166 

546.0    

      874 

909.0    

      291 

637.0    

29-Jul-

2020 

EE 

APP 5 - Iluminat 

13 
11/05 din 

25.06.2016 

Sistem de iluminat public în or. 

Ialoveni 
Ialoveni 

   4 105 

499.0    

   3 079 

299.0    

   1 026 

200.0    

1-Jul-

2020 
EE 

14 
13/05 din 

29.06.2016 
Sistem de iluminat public în s. Speia Anenii Noi 

   1 613 

546.0    

   1 209 

100.8    

      404 

445.2    

18-Nov-

2020 
EE 

Totodată, referitor la atragerea resurselor financiare în vederea implementării proiectelor în domeniul 

EE și SER, mai pot fi raportate următoarele:  

Agenția pentru Eficiență Energetică a înaintat o cerere de finanțare a conceptului de proiect 

“Cleantech innovation programme for SMEs and start-ups in the Republic of Moldova (GEF ID 

10457)” către GEF și UNIDO. 

Astfel, conceptul propus a fost acceptat prealabil spre finanțare de către GEF și UNIDO. Drept 

urmare, Agenția pentru Eficiență Energetică a fost numită potențială entitate de execuție a proiectului, 

fiind astfel responsabilă pentru gestionarea de zi cu zi a proiectului sau a părților acestuia. 

În acest context, în conformitate cu normele și reglementările aplicate de UNIDO și GEF, Agenția a 

fost supusă procedurii de evaluare/audit a capacităților instituționale, administrative, precum și a 

procedurilor instituite în cadrul Agenției. 
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ANEXE 

Anexa 1. Formular privind monitorizarea acțiunilor realizate conform Planului Național de acțiuni în   

domeniul eficienței energetice pentru anii 2019-2021 (PNAEE). (60 pag.) 

Anexa 2. Formular privind monitorizarea acțiunilor realizate conform Planului Naţional de acţiuni în 

domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020 (PNAESR). (31 pag.) 

Anexa 3. Formular privind monitorizarea acțiunilor realizate conform Programului Național pentru 

eficiență energetică 2011-2020 (PNEE). (50 pag.) 


