
 
Raport privind realizarea/implementarea măsurilor/acțiunilor de politici sectoriale pe anul 2021  în domeniul energetic  

N
r
/o

 Denumirea 

acțiunii/măsuri

le de politică 

Realizat  

Perioada 

de 

implement

are 

Costul acțiunii, mii lei 

Note/explicații  

Mijloace necesare pentru 

finalizarea implementării acțiunii 

(mii lei) 

TOTAL  

Executat 

până la 

01.01.202

1 

2021 Planifica

t în 

buget 

2022 

CBTM 2023-2025 

aprobat precizat 
executat 

2 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Programul 58 „Dezvoltarea sectorului energetic” 

Sub-programul 5801 „Politici şi management în sectorul energetic” 

 Acțiunea 1: 

Implementarea 
politicii statului 

în domeniul 

energetic, 
eficienței 

energetice şi 
surselor 

regenerabile de 

energie (AEE) 
 

(Programul 

Național pentru 
Eficiență 

Energetică 

2011-2020;  
HG nr.45/2019; 

Legea 

nr.139/2018;  
Legea 

nr.10/2010;  

Legea 
nr.128/2014;  

Legea 

nr.92/2014;  
Legea 

nr.151/2014;  

Legea 
nr.44/2014)       

Pentru anul 2021, Agenția pentru Eficiență Energetică în 

vederea implementării politicii de stat în domeniul 
eficienței energetice și a valorificării surselor de energie 

regenerabilă, pot fi raportate următoarele activități 

inițiate/ implementate sau în curs de realizare, după cum 
urmează: 

- elaborate și aprobate modelele/șabloanele de Rapoarte 
de audit energetic pentru fiecare dintre categoriile de audit 

energetic: Clădiri, Industrie, Transport; 

- aprobate Cerințele tehnice minime necesare a fi luate în 
considerare în cadrul procedurii de efectuare a auditului 

energetic, pentru categoriile: Clădiri, Industrie, Transport; 

- Codul de conduită al auditorilor energetici a fost 
definitivat și expediat spre promovare; 

- Ghidul privind verificarea calității auditurilor energetice 

a fost definitivat și expediat spre coordonare; 
- elaborat proiectul ,,Modelului de raport de audit 

energetic pentru auditul energetic în sectorul iluminat 

public și Cerințe minime necesare pentru auditul energetic 
în domeniul iluminatului public „Public”; 

- elaborat proiectul Foii de parcurs pentru actualizarea 

și/sau ajustarea cadrului normativ/documentelor în 
domeniul serviciilor energetice și de promovare a acestora 

în Republica Moldova (sectorul public); 

- elaborat Raportul privind analiza cadrului normativ/ 
documentelor existente privind reglementarea activității 

întreprinderilor, precum și stabilirea documentelor/ 

actelor care ar necesita intervenție/ modificare, în vederea 
asigurării funcționării pieței serviciilor energetice în acest 

sector; 

- elaborate proiectul ,,Modelului de contract de 
performanță energetică pentru întreprinderile energetice 

reglementate” și proiectul ,,Metodologiei de calcul a 

parametrilor cantitativi ai contractului de performanță 
energetică, inclusiv parametrii energetici și financiari”; 

- actualizată lista privind Inventarul Clădirilor Publice a 

Administrației Publice Centrale pentru anul 2020; 
- Proiectul Conceptului tehnic pentru SIA de ținere a 

registrului electronic al Instalatorilor de sisteme SER - SII 

RISER a fost elaborat, coordonat cu Agenția de 
Guvernare Electronică și transmis spre promovare; 

- Proiectul Regulamentului privind modul de ținere a SI 

integrat „Registrul electronic cu privire la calificarea și 
înregistrarea instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe 

bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, 

2021  6 987,5 13 000,0 12 524,2 10 033,9 11 999,7 -2490,3 

Valoarea restanta nu 

a fost valorificată din 

motiv că o bună parte 
din acțiunile au fost 

implementate cu 
suportul partenerilor 

de dezvoltare, fapt ce 

au putut genera 
economii la buget. 

Totodată, activitățile 
aferente registrelor 

electronice au depins 

de aprobarea 
acestora la nivel de 

Guvern, respectiv 

fără aprobarea 
acestora de guvern 

nu au putut fi 

finalizate activitățile 
de elaborare a 

registrelor 
electronice. 

La fel, și în condițiile 

de pandemie nu au 
fost organizate unele 

evenimente de 

promovare în 
domeniul EE și SER 

unul din ele fiind  

Moldova Eco 
Energetică. 

 

13 861,2 13 861,2  



de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de 
căldură” SII RISER a fost elaborat; 

- Proiectul Conceptului tehnic pentru SI integrat Registrul 

electronic cu privire cu privire la auditorii energetici și 
auditul energetic a fost elaborat, coordonat cu Agenția de 

Guvernare Electronică și transmis spre promovare; 

- Proiectul Regulamentului privind modul de ținere a SI 
integrat „Registrul electronic cu privire la auditorii 

energetici și auditul energetic” a fost elaborat și urmează 

a fi prezentat spre promovare după aprobarea conceptului 
tehnic de către Guvern; 

- Proiectul caietului de sarcini pentru contractarea 

serviciilor de elaborare a „Planului național de acțiuni în 
domeniul eficienței energetice pentru perioada 2022-

2024” a fost elaborat și expediat spre coordonare; 

- a fost încheiat un Memorandum de Colaborare împreună 
cu Asociația Obștească Green City Lab Moldova privind 

schimbul de experiență a părților din sfera EE, SER și 

inovațiilor în aceste sectoare; 

- a fost încheiat un Memorandum de Înțelegere cu 

Asociația Obștească ,,Educație pentru Dezvoltare” (AED) 

referitor la acțiunile sincrone privind la implementarea 
proiectului de modernizare a sistemului de iluminat la 

Gimnaziul nr. 74 ,,Viorel Găină” din comuna Tohatin, 

municipiul Chișinău; 
- Softul PlatforMIDR de monitorizare și verificare a 

economiilor de energie (MVP) a fost elaborat, au fost 

introduse Locațiile, tabelele de coduri la nivel de țară, 
conform Legii nr. 764/2001, au fost traduse Manualele de 

Utilizare. În perioada 08-09 iulie a fost organizat un 

seminar de două zile cu reprezentanții consiliilor raionale, 
managerii energetici raionali pentru instruirea privind 

monitorizarea proiectelor prin platforma MVP; 

- au fost introduse în MVP unitățile administrativ-
teritoriale, valorile de HDD și HD pentru Regiunile 

Centru, Nord și Sud.  

- Proiectul ,,Planului național pentru creșterea numărului 
de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu 

zero” a fost definitivat. Proiectul Planului național pentru 

creșterea numărului de clădiri al căror consum de energie 
este aproape egal cu zero a fost expediat spre promovare; 

- Termenii de referință pentru  achiziționarea serviciilor 

de consultanță pentru crearea ,,Geobazei de date a 
Agenției pentru Eficiență Energetică privind punctele de 

intervenție conform domeniilor de activitate și proiectelor 

realizate” – au fost definitivați și expediați AGE, ARFC 
spre avizare; 

- A fost actualizată Bază de date a producătorilor de 

biomasă activi, decembrie 2021; 
- Programul de formare continuă a managerilor energetici 

raionali/locali a fost elaborat cu suportul Centrului de 
Formare Continuă Eficiența Energetică a Clădirilor 

Publice din cadrul UTM (CFCEECP) și Agenției pentru 

Dezvoltare Internațională a Germaniei, a fost definitivată 
și lansată instruirea cu suportul financiar al AEE în 

perioada 26 -27 octombrie 2021;  

- Ghidul Managerului energetic raional a fost definitivat 
și prezentat managerilor energetici raionali, plasat pe 

pagina oficială a AEE, promovat pe rețelele de 

socializare; 
- Au fost înregistrați în Registrul auditorilor energetici al 

AEE 54 de auditori energetici, calificați 46 de auditori, 



dintre care 46 la categoria Clădiri, 18 la categoria 
Industrie și 16 la categoria Transport; 

- au fost eliberate 21 certificate de auditor cu ștampilă 

umedă. 

 Acțiunea 2: 

Elaborarea 

balanței 

energetice pe 
termen scurt 

(MIDR) 

 
(Strategia 

energetică a RM 

până în anul 
2030;  

Planul de 

acțiuni pentru 
crearea 

sistemului de 

statistică 
energetică (HG 

nr. 141/2014) 

Balanța energetică de perspectivă pentru anul 2022 a fost 

elaborată și urmează a fi publicată pe pagina Ministerului 

Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.  

2021 - 50,0 50,0  0,0 50,0 -50,0 

(pentru acțiunea 

respectivă, suma de 

50,0 mii lei a fost 
achitată de la 

Programul ”Politici 

și management în 
domeniul 

infrastructurii și 

dezvoltării 
regionale”) 

50,0 50,0 - 

 Acțiunea 3: 
Elaborarea şi 

promovarea 

cadrului 
normativ în 

domeniul 

energetic 
(conform Legii 

nr.100/2017 

privind actele 
normative şi 

Legii nr. 

595/1999 
privind tratatele 

internaționale 

ale RM), 
inclusiv 

asigurarea 

participării la 
evenimentele 

organizate de 

instituțiile 
internaționale în 

domeniu 

(MIDR) 

 

(Strategia 

energetică a RM 
până în anul 

2030) 

Pe parcursul anului 2021 au fost elaborate 19 proiecte de 
acte normative, dintre care 9 au fost aprobate/adoptate. 

2021 - 21,0 501,3  0,0 560,0 -501,3 

Mijloacele 

financiare 
planificate nu au fost 

valorificare, 

activitățile au fost 
realizate cu forțele 
proprii.  

1 013,4 1 013,4 - 

 Acțiunea 4:  

Elaborarea 

documentelor 

normativ – 
tehnice în 

domeniul 

energetic 
(MIDR) 

 

Pe parcursul anului 2021 nu au fost elaborate documente 
normativ tehnice în domeniul energetic, această acțiune a 

fost transferată pentru anul 2022. 

2021 - 572,5 700,0   1 240,0  -700,0 
Contractarea 

serviciilor de 

elaborare a 
normativelor tehnice 

urma să fie realizată 

de către Direcția 
Urbanism 

513,4 513,4 - 



(Programul 
Național pentru 

Eficiență 

Energetică 
2011-2020; 

Legea 

nr.128/2014;  
Legea 

nr.139/2018) 

Construcții și 
Locuințe.  

Având în vedere că 

pe parcursul primei 
jumătăți a anului 

2021, procedura de 

inițiere a licitațiilor 
nu a fost  lansată. 

Urmare, cauza 

riscului că nu se va 
reuși finalizarea 

acestora până la 

sfârșitul anului 2021. 

 Acțiunea 5: 
Elaborarea 

rapoartelor 

privind 
monitorizarea 

piețelor de 

energie 
electrică, 

gaze naturale, 

energie termică, 
a cercetărilor 

analitice privind 
prognozarea 

consumului de 

resurse 
energetice, a 

altor lucrări, în 

conformitate cu 
prevederile 

legislației în 

domeniu 
(Institutul de 

Energetică) 

 
(Legea 

nr.107/2016; 

Legea 
nr.108/2016; 

Legea 

nr.92/2014) 

Pe parcursul anului 2021 nu a fost contractată realizarea 
cărorva rapoarte privind monitorizarea piețelor de energie 

electrică, gaze naturale, energie termică sau a cercetărilor 

analitice privind prognozarea consumului de resurse 
energetice. 

2021 - - 1 544,4 - - 0 -1 544,4 
Având în vedere că 

pe parcursul I 

semestru al anului 
2021, procedura de 

achiziție nu a fost 

lansată.  
La etapa ulterioară, 

procedura de 

achiziție a serviciilor 
nu a fost lansată din 

cauza riscului că nu 
se va reuși 

finalizarea acestora 

până la sfârșitul 
anului 2021. 

0 0  

 Acțiunea 6: 
Elaborarea, cu 

suportul 

Biroului 

Național de 

Statistică 

(contract de 
prestări 

servicii) a 
cercetării 

privind 

consumul de 
resurse 

energetice în 

gospodăriile 
casnice din 

Republica 

Moldova (prin 

Acțiunea urmează a fi inițiată pe parcursul anului 2022 2022 1 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Banii 

pentru 

realizarea 

acțiunii 

au fost 

prevăzuți 
în bugetul 

Biroului 
Național 

de 

Statistică 
pentru 

anul 

2021. 

0,0 0,0 



intermediul 
Agenției 

pentru Eficiență 

Energetică; 
AEE) 

 

(Legea 
nr.139/2018; 

Legea 

nr.10/2016;  
Strategia 

energetică a RM 

până în anul 
2030) 

Total Sub-program 5801    15 795,7 12 524,2 10 033,9      

 

Sub-programul 5802 „Rețele și conducte de gaze”  

 Acțiunea 1: 

Servicii de 

expropriere a 

terenurilor 

aferente 
construcției 

gazoductului 

Ungheni-
Chișinău 

(UCIPE) 

 

(Strategia 

energetică a RM 
până în anul 

2030;  

Foile de parcurs 
în domeniul 

energetic pentru 

perioada 2015-
2030) 

Pe parcursul perioadei de raportare, Unitatea consolidată 

pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în 

domeniul energeticii (UCIPE), în conformitate cu 

responsabilitățile atribuite de Ministerul Economiei și 

Infrastructurii, în temeiul Dispoziției Guvernului nr. 84-d 
din 12 iunie 2018, a continuat să realizeze măsurile 

necesare pentru exproprierea bunurilor imobile 

(terenurilor) proprietate publică și/sau privată utilizate în 
lucrările de construcție a conductei de transport gaze 

naturale pe direcția Ungheni–Chișinău, precum și a 
dreptului de folosință asupra acestora, inclusiv a acordat 

suportul necesar instituțiilor abilitate în scopul 

transmiterii și înregistrării drepturilor patrimoniale asupra 
bunurilor imobile (terenurilor) situate pe amplasamentul 

lucrărilor de utilitate publică. 

Astfel, până la sfârșitul anului 2021, progresul în 

desfășurarea procedurii de expropriere a fost următorul: 

- Bunuri imobile (terenuri) expropriate: 3200 

(100%); 
- Cereri recepționate privind plata 

despăgubirilor: 1718;  

- Despăgubiri achitate din sursele VMTG 
(31/12/2021): 9,175,342.00 MDL (100% din valoarea 

totală a cererilor recepționate privind plata despăgubirilor 

pentru folosința temporară a terenurilor și 84,21% din 
valoarea totală a despăgubirilor pentru folosința 

temporară a terenurilor);  

- Despăgubiri achitate din contribuția 
Guvernului RM: 357,999.00 MDL (100% din valoarea 

totală a cererilor recepționate privind plata despăgubirilor 

pentru exproprierea permanentă a terenurilor și 52,97% 
din valoarea totală a despăgubirilor pentru exproprierea 

permanentă a terenurilor); 

- Întâmpinări recepționate – 31 și soluționate – 
31. 

2016-2024 cca 20113,0 16 672,6 4 120,0 2 715,0 1 646,4 914,0 -2 473,6 

Urmare modificării 

anexelor nr. 1 și nr. 2 
la Hotărârea 

Guvernului nr. 

1237/2018 cu privire 
la exproprierea 

pentru cauză de 

utilitate publică a 
bunurilor imobile 

(terenurilor) și a 
dreptului de 

folosință asupra 

bunurilor imobile 
(terenurilor), situate 

pe amplasamentul 

lucrărilor de interes 
național de 

construcție a 

conductei de 
transport gaze 

naturale pe direcția 

Ungheni-Chișinău, 
termenul limită 

pentru depunerea 

cererilor cu privire la 
plata despăgubirilor 

curge din momentul 

recepționării 

propunerilor de 

expropriere. (general 

de prescripție 
extinctivă de 3 ani 

stabilit, conform 

Codului Civil al 
RM). 

Astfel, persoanele 
afectate, identificate 

inițial, vor putea 

depune cererea 
pentru despăgubire 

până la sfârșitul 

trimestrului I al 

880,0 

 

- - 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



anului 2022, iar în 
contextul HG nr. 

911/2020 de 

modificare a 
anexelor nr. 1 și nr. 2 

ale HG nr. 

1237/2018, 
persoanele afectate, 

identificate ulterior, 

vor putea depune 
cererea pentru 

despăgubire până la 
sfârșitul anului 2024. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Total Sub-program 5802    4 120,0 2 715,0 1 646,4      

Sub-programul 5803 „Rețele electrice” 

 Acțiunea 1: 

Interconectarea 
sistemului 

electroenergetic 

al Republicii 
Moldova cu cel 

al României 

(construcția 
stației Back to 

Back la 

Vulcănești) 
 (Î.S. 

Moldelectrica) 

 

(Strategia 

energetică a 
Republicii 

Moldova până 

în a.2030; 
Foile de parcurs 

în domeniul 

energetic pentru 
perioada 2015-

2030) 

Proiectul „Interconectarea sistemului electroenergetic al 

Republicii Moldova cu cel al României” este în proces de 
implementare și se realizează cu suportul BERD, BEI și 

UE (NIF grant). 

Etapa de precalificare s-a finalizat la data 20 mai 2021, 3 
companii au fost precalificate (GE, Hitachi-ABB, 

Siemens-Energy). Caietul de sarcini pentru prima etapă a 

licitației a fost elaborat de către consultantul angajat 
pentru suport în implementare Manitoba Hydro Int., în 

colaborare cu specialiștii Î.S. „Moldelectrica” și UCIPE. 

Caietul de sarcini pentru prima etapă a fost aprobat de 
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 

(BERD), la data de 20 septembrie 2021 și prima etapă a 
licitației a fost lansată la data de 21 septembrie 2021, cu 

termenul limită de depunere a ofertelor până la 22 

decembrie 2021. La solicitarea a doi ofertanți, BERD a 
acceptat extinderea termenului de depunere a ofertelor cu 

trei luni, adică până la data de 22 martie 2022. Finisarea 

licitației și desemnarea câștigătorului este preconizată 
pentru anul 2022. 

2019-2025 5 400 000,0 9 440,0 (-20 600,0) 

 
 

20 600,0 

 

(-15 450,0) 

 
 

15 450,0 

 

0,0 89 200,0 

 
(-468 300) 

468 

300,0 

- 1 458 560,0 1 873 040,0 

 

707 700,

0 
 

 Acțiunea 2:  

Reabilitarea 
rețelelor 

electrice de 

transport ale Î.S 
„Moldelectrica” 

(Î.S. 

Moldelectrica) 

 

(nu a fost 

planificată în 

CBTM 2021-

2023) 

Proiectul reabilitarea rețelelor electrice de transport ale 

Î.S. „Moldelectrica” este în proces de implementare și se 
realizează cu suportul BERD, BEI și UE (NIF grant).  

Printre activitățile întreprinse în cadrul Proiectului se pot 

enumera următoarele: 
Tenderul A - Schimbarea Transformatoarelor 110 kV și 

reactoarelor 400 kV. 

Schimbarea Transformatoarelor (Lot.1): 
Au fost instalate și puse în funcțiune toate 12 unități de 

transformatoare. Contractul a fost finalizat. 

Schimbarea Reactoarelor 400 kV (Lot.2):  
Toate reactoarele au fost instalate și puse în funcțiune în 

luna aprilie 2020.Contractul a fost finalizat.  

Tenderul B - Reconstrucția instalațiilor de distribuție 
exterioare ID 110 kV. 

Au fost instalate toate 90 întrerupătoare din 90 
preconizate în Contract. Contractul a fost finalizat în anul 

2021.   

Tenderul C - Reconstrucția instalațiilor de distribuție ID 
400 – 35 kV şi a celulelor 10 kV. 

2014-2022 515 320,0 378 810,0 93318,0 

 
(- 933108, 0) 

61 800,0 

 
-(61800,0) 

45978,7 

 
 (-45978,7) 

132160,0 

 
(-132160,0) 

- 15821,3 

În luna ianuarie 2022 

pentru executarea 
lucrărilor  a fost 

îndreptată spre plată  

suma de 5 250,0 mii 

lei. 

Urmare, valoarea 
restantă nu a fost 

valorificată pe 

motivul  că 
contractorul a reținut 

executarea lucrărilor 
planificate  

 

 

 

   



La momentul actual sunt elaborate fișele de comandă și 
proiectele de execuție. Au început livrările materialelor și 

au demarat lucrările de construcție. Pe componenta C în 

anul 2021 au fost valorificate 94 361,16  EUR din contul 
BEI. 

Tenderul D - Reconstrucția LEA 110 kV 

Au fost finalizate lucrările la toate 5 linii electrice aeriene 
preconizate în Contract. Contractul a fost finalizat. 

Tenderul E - Reconstrucția instalațiilor de distribuție ID 

10 kV. 
Au fost elaborate proiectele de execuție la toate stațiile. 

Au început livrările materialelor și au demarat lucrările de 

construcție. Pe componenta E în anul 2021 au fost 
valorificate 1 822 326,40  EUR din contul BERD. 

Pe parcursul anului 2021 din credit BERD a fost 

valorificat 2209 402,73 EUR sau 45 978 686,75 lei și din 
credit BEI 94361,16 EUR au fost valorificate pentru 

lucrări, echipamente și materiale.  

 Acțiunea 3: 

Asigurarea 
implementării 

proiectului de 

dezvoltare a 
sistemului 

electroenergetic 
(PDSE) (pentru 

construcția LEA 

400 kV 
Vulcănești-

Chișinău)  

(UCIPE) 

 

(Acord de grad 

dintre Guvernul 
RM și 

BIRD/AID în 

vederea 
realizării 

Proiectului 

„Piața 
energetică 

transparentă” 

Acordurile de 
Finanțare între 

RM și AID 

privind 
Proiectul de 

dezvoltarea 

sistemului 
electroenergeti) 

Părțile Proiectului:  

1. Construcția Liniei Electrice Aeriene (LEA) 
400 kV de transport a energiei electrice cu un singur 

circuit Vulcănești-Chișinău (158 km). Această parte 

include, de asemenea, supravegherea tehnică a lucrărilor 
de construcție. 

2. Modernizarea/extinderea a două Substații 
Electrice. 

3. Consolidarea Sistemului de Dispecerat și 

Evidență. 
4. Asistență Tehnică și Managementul 

Proiectului. 

 
Activități realizate: 

- Construcția LEA 400 kV Vulcănești-

Chișinău: pe parcursul anului 2021 s-a desfășurat procesul 
de evaluare a 10 oferte depuse în cadrul acestui pachet de 

achiziție. Procesul de evaluare s-a extins, având în vedere 

complexitatea lucrărilor planificate, care includ 
proiectarea LEA, furnizarea echipamentelor necesare și 

construcția a 158 km de LEA 400 kV, de asemenea, 

complexitatea aspectelor tehnice ce țin de tipurile de 
piloni și fundații. Astfel, raportul final de evaluare a 

ofertelor a fost aprobat de Banca Mondială (BM) la data 

de 24/09/2021. După perioada de repaos de 10 zile 
lucrătoare și desfășurarea ședințelor de clarificare, 

conform procedurilor de achiziție ale BM, la data de 

12/11/2021 a fost semnat contractul. Urmare procesării 
plății în avans, contractul a intrat în vigoare la data de 

22/12/2021.  

- Servicii de consultanță pentru supravegherea 
tehnică a activităților incluse în Părțile 1 și 2 ale 

Proiectului: urmare elaborării Termenilor de Referință 

pentru supravegherea tehnică a lucrărilor de construcție a 
LEA 400 kV și de modernizare a stației electrice Chișinău 

și aprobării acestora de către BM, procedura de achiziție 

a serviciilor de consultanță a fost inițiată la data de 
01/04/2021, prin publicarea Solicitării de Exprimări de 

Interes. Până la termenul limită 29/04/2021 au fost depuse 

15 Exprimări de Interes. Raportul de Evaluare a 
Exprimărilor de Interes și lista scurtă a companiilor de 

consultanță (8 companii) au fost aprobate de BM la data 

de 29/06/2021. Conform Cererii de Propuneri, ședința de 

deschidere a ofertelor tehnice a avut loc la data de 

2020-2024 61 000,0 

mii EUR 

2 028,0 

 
Recreditare 

 

0,0 

9 682,0 

 
Recreditare 

(-159077,3) 

168759,3 

9 682,0 

 
Recreditare 

(-159077,3) 

168779,3 

5 127,8 

 
Recreditare 

(-54204,6) 

62426,4 

11 753,6 

 
Recreditare 

(-474744,7) 

486431,4 

- 4 554,2 

Pentru 

implementarea 
Proiectului, la data 

de 26.11.2019, au 

fost semnate 
Acordurile de 

Finanțare nr. 6380 și 
nr. 6381. 

Intrarea în vigoare: 
24.03.2020. 

Data actuală 
planificată pentru 

finalizarea 

Proiectului: 
31.08.2024.  

Contractul pentru 
construcția 

proiectarea, 

furnizarea și 
instalarea LEA 400 

kV Vulcănești-

Chișinău a fost 
semnat: 12.11.2021. 

Perioada 
contractului: 42 luni. 

Evaluarea ofertelor 

depuse pentru 

supravegherea 

tehnică a lucrărilor: 

finalizată. Termenul 
estimativ pentru 

semnarea 

contractului: 
februarie 2022. 

Evaluarea ofertelor 
depuse pentru 

modernizarea stației 

electrice Chișinău 
330 kV: finalizată. 

Semnarea 

contractului: 

16 596,8 

 
Recreditare 

 

785466,0 
 

9 621,0 

 
Recreditare 

 

240862,5 
 

- 



26/10/2021. Raportul de evaluare a ofertelor tehnice, 
depuse de 5 companii, a fost aprobat de BM la data de 

09/12/2021. Drept urmare, la data de 17/12/2021, au fost 

deschise ofertele financiare ale companiilor care au 
obținut scorul tehnic necesar. Până la sfârșitul perioadei 

de raportare, a fost recepționată o plângere privind 

procedura de achiziție. După aprobarea răspunsului de 
către BM la plângere și soluționarea acesteia, se vor iniția 

ședințele de negociere a contractului cu compania de 

consultanță selectată. Contractul va putea fi semnat după 
recepționarea aprobării BM la Raportul de Evaluare 

Combinat și contractul negociat.  

- Modernizarea stației electrice Chișinău 330 
kV: Deschiderea publică a ofertelor a avut loc la data de 

20/05/2021. Raportul de evaluare a ofertelor, expediat la 

data de 02/11/2021, a fost aprobat de BM la data de 
29/11/2021. Drept urmare, în aceeași zi a fost expediată 

către ofertanți notificarea privind intenția de atribuire a 

contractului. Conform procedurilor de achiziție ale BM, 

după perioada de repaos și clasarea tuturor plângerilor 

recepționate din partea ofertanților, la data de 27/12/2021 

a fost expediată scrisoarea de acceptare a ofertei și 
proiectul de contract către ofertantul desemnat câștigător. 

Urmare ședințelor de clarificare, va fi semnat contractul 

pentru proiectarea și modernizarea stației electrice 
Chișinău 330 kV. Durata planificată a contractului este de 

32 de luni.  

- Serviciilor de consultanță pentru elaborarea 
specificațiilor tehnice pentru sistemele SCADA/EMS și 

MMS și suport în evaluare: Termenii de Referință pentru 

contractarea acestor servicii au fost aprobați de BM la 
data de 24/11/2021. Solicitarea Exprimărilor de Interes a 

fost publicată la data de 29/11/2021. Termenul limită de 

depunere a Exprimărilor de Interes - 24/01/2022.  
- Auditul situațiilor financiare ale ÎS 

Moldelectrica (ME) pentru anul financiar încheiat la data 

de 31 decembrie 2020: la data de 24/06/2021, Raportul de 
Audit final, elaborat de consultantul contractat, a fost 

expediat către BM pentru revizuire și aprobare. BM a 

aprobat Raportul de audit la data de 08/09/2021. Ulterior, 
au fost desfășurate procedurile de achiziție pentru 

contractarea serviciilor de audit al situațiilor financiare ale 

ME pentru anul 2021 și ale conturilor PDSE pentru anii 
2020 și 2021.  

- În cadrul părții 4 a Proiectului, pentru 

activitățile premergătoare construcției LEA 400 kV 
Vulcănești-Chișinău, pe parcursul anului 2021 au fost 

contractate serviciile de consultanță pentru elaborarea 

Evaluării Riscurilor asupra Păsărilor. Contractul a fost 
semnat la data de 15/11/2021. Conform prevederilor 

contractuale, la data de 27/12/2021 a fost aprobat 
Raportul de Inițiere prezentat de Consultant. De 

asemenea, au fost desfășurate procedurile de achiziție 

pentru contractarea serviciilor de consultanță pentru 
elaborarea evaluării impactului de mediu și social și a 

planului de gestionare a impacturilor.  

 

18.01.2022. 
Termenul estimat 

pentru 

implementarea 
contractului: 32 luni. 

Licitație pentru 
procurarea 

serviciilor de 

consultanță pentru 
elaborarea 

specificațiilor 

tehnice pentru 
sistemele 

SCADA/EMS și 

MMS și suport în 
evaluare: lansată. 

Termenul de 

depunere a 
Exprimărilor de 

Interes: 24.01.2022. 

Sunt finalizate 

procedurile de 

achiziție pentru 
contractarea 

serviciilor de audit al 

situațiilor financiare 
ale ME pentru anul 

2021 și ale conturilor 

PDSE pentru anii 
2020 și 2021. 

Contractele pentru 

serviciile de audit 
vor fi semnate la 

începutul anului 
2022.  

Contractul pentru 

audit situațiilor 
financiare ale ME va 

avea o durată de 3 

ani și va include 
auditarea situațiilor 

financiare ale ME, 

până la finalizarea 
Proiectului.  

Contractele cu doi 
consultanți 

individuali pentru 

elaborarea evaluării 
impactului de mediu 

și social și planului 

de gestionare a 
impacturilor la 

nivelul 
amplasamentului 

LEA 400 kV au fost 

semnate la 
20.01.2022. 

 Acțiunea 4: 

Contribuția 

1. Contractarea serviciilor de consultanță Suport în 

Implementare. 

2018-2024 cca 48036,9 724,1 12 360,0 3 710,0 1 294,3 16 185,0 -2415,7 

Pentru construcția 

stației Back-to-Back 

26 400,0 

 

18 000,0  - 



Guvernului 
pentru 

implementarea 

proiectului 
privind 

construcția 

Stației Back-to 
Back Vulcănești 

– Chișinău 

(servicii 
fiduciare) - 

(UCIPE) 

 

(Strategia 

energetică a RM 

pînă în anul 
2030) 

 

2. Proiectarea și construcția unei stații de curent 
continuu de înaltă tensiune (HVDC) Back-to-Back 

în Vulcănești.  

 
Activități realizate: 

Cu suportul consultantului suport în implementare, 

contractat la data de 18 septembrie 2019, procedura de 
licitație, care prevede etapa de precalificare și licitație în 

două etape, a fost lansată și, până la sfârșitul anului 2021, 
a fost inițiată prima etapă a licitației: 

- Etapa de precalificare este finalizată: Raportul final 

de evaluare al ofertelor de precalificare a fost emis 
BERD la data de 20/05/2021, trei (3) companii au 

trecut etapa de precalificare. 

- Documentul de Licitație pentru prima etapă a fost 
finalizat și expediat BERD la data de 23/08/2021. 

Documentul de Licitație, revizuit conform 

comentariilor BERD, a fost plasat pe platforma de 

achiziție online “ECEEP” a BERD pe data de 

15/09/2021. După a aprobarea BERD, la data de 

21/09/2021, Documentul de Licitație pentru prima 
etapă a fost publicat pe platforma ECEEP, care 

indică posibilitatea companiilor precalificate de a 

depune oferte până la data de 22/03/2022 (termenul 
actual reprezintă o extindere de 3 luni a termenului 

inițial, la solicitarea companiilor precalificate și 

după aprobarea BERD).  
 

au fost semnate pe 
20.12.2017 și pe 

26.09.2019: Acordul 

de Împrumut cu 
BERD nr. 47087,  

Contractul de 
Finanțare cu Banca 

Europeană de 

Investiții nr. FI N 
88495, Serapis NR. 

2008-0194 și 

Acordului de Grant 
cu BERD nr. 47087.  

La data de 
05.10.2018, 

Ministerul 

Economiei și 
Infrastructurii a emis 

Ordinul nr. 468 prin 

care sarcinile și 
responsabilitățile 

prevăzute în 

Acordurile de 
Finanțare pentru 

acest Proiect au fost 

repartizate între ÎS 
Moldelectrica și 
UCIPE.  

Termenul actual 

pentru finalizarea 

Proiectului: 
31.12.2024. 

 Acțiunea 5:  

Elaborarea 

studiului de 

fezabilitate MD-
RO 

pentru LEA 

Bălți – Suceava  
(Î.S. 

Moldelectrica)  

 

(Strategia 

energetică a RM 

pînă în anul 
2030) 

 

(nu s-a regăsit 
în linia de bază 

de cheltuieli în 

CBTM 2021-
2023) 

Institutul de Studii și Proiectări Energetice a continuat 
activitatea pe proiect, prin efectuarea unor vizite în mai 

multe Primării pe traseul LEA Bălți-Suceava, cît și la 

Agențiile de Mediu în regiune, pentru a colecta date 
pentru determinarea impactului asupra mediului și cel 

social. 

Pe parcursul trimestrului IV, 2021, ISPE a prezentat spre 
aprobare – Full Feasibility Study (basic design) Phase 2, 

Task 9.  

În decembrie 2021 a fost obținut studiul de fezabilitate 
integral pentru LEA 400 kV Bălți-Suceava şi Staţiei 

Back-to-Back Bălţi. Studiul a fost comentat de specialiștii 

Î.S. „Moldelectrica” și BERD. La moment, Consultantul 
finalizează incorporarea comentariilor obținute, cât și 

continuă elaborarea pachetului ESIA, care se estimează a 

fi finalizat către finele anului 2022.  

2015-2022 24 750,0 18 140,0 0,0 4218,9 0,0 0,0 -4 218,9 
Pe parcursul anului 

2021 au 

fost  efectuate 
servicii în suma de 

205 800,00 Euro. 

Plata a fost 
îndreptată spre plată 

către BERD în 13 

decembrie 2021 , dar 
a fost procesată în 

ianuarie 2022. În 

budget a fost alocată 
suma de 4 218 

900,00 lei, care pe 

motivul reținerii 
plății de către BERD 

a fost transferată în 

ianuarie 2022. 

0,0 0,0 0,0 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Total Sub-program 5803    135 960,0 94 860,9 52 400,8      

Sub-programul 5804 „Eficiență energetică și surse regenerabile” 

 Acțiunea 1: 

Implementarea 

proiectelor în 

domeniul 

Pe parcursul anului 2021, s-au realizat 177 vizite pe teren 
în vederea monitorizării proiectelor aflate în proces de 

implementare și au fost debursate mijloace financiare 

conform bugetului planificat în acest sens. Agenția a 

2014-
prezent 

 17 940,8 30 000,0 30 000,0 28 662,8 30 000,0 - 1337,2 

Valoarea restantă nu 
a fost valorificată pe 

motiv că la sfîrșitul 

0,0 0,0 0,0 



eficienței 
energetice (EE) 

și valorificării 

surselor de 
energie 

regenerabile 

(SER) 
(AEE)  

 

(Programul 
Național pentru 

Eficiența 

Energetică 
2011-2020;  

HG nr.45/2019; 

Legea 
nr.139/2018; 

Strategia 

Energetică a 

Republicii 

Moldova pînă în 

anul 2030) 

realizat recepția la finisarea/terminarea lucrărilor la 57 
obiective și procedura de recepție finală la 27 obiecte.  

În cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 7 în 

domeniul Surselor de energie regenerabilă privind 
promovarea tehnologiilor de valorificare a energiei solare 

lansat pe parcursul anului 2020, au fost evaluate 2 

propuneri de proiect care au fost propuse Consiliului 
Agenției spre aprobare, iar Consiliul a solicitat 

prezentarea informațiilor adiționale cu privire la 

fezabilitatea acestor proiecte, iar AEE a expediat în adresa 
acestora informația solicitată. 

anului, unii 
beneficiari de proiect 

refuzau să deschidă 

cont special pentru 
primirea banilor din 

partea AEE, 

solicitând ca 
transferurile să fie 

efectuate pe 

parcursul anului 
următor. Un alt 

motiv este ca mulți 

beneficiari de proiect 
nu au prezentat 

cereri spre plată pe 

motiv că lucrările 
executate de agenții 

economici nu 

corespund cerințelor 

din Contractul de 

Grant și se află în 

proces de judecată cu 
aceștia. 

 Acțiunea 2: 

Supravegherea 
pieței în vederea 

inspectării și 
testării 

produselor cu 

impact energetic 
de către Agenția 

pentru Protecția 

Consumatorilor 

de 

Supravegherea 

Pieței 
(APCSP) 

 

(Strategia 
Energetică a 

Republicii 

Moldova pînă în 
anul 2030) 

APCSP a lansat Campania de informare cu genericul  

„Consumă responsabil, alege inteligent! (Moldova Eco 

Energetică)", în scopul informării consumatorilor și 

operatorilor economici despre cerințele, drepturile și 
responsabilitățile acestora, în ce privește punerea la 

dispoziție pe piață a produselor cu impact energetic, 

inclusiv beneficiile procurării electrocasnicelor în baza 
etichetei energetice 

https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-

presa/lansarea-campaniei-nationale-de-informare-

consuma-responsabil-alege-inteligent. 

În cadrul campaniei au fost realizate : 

✓ 6 apariții media tematice: 
- https://www.jurnaltv.md/news/a998ddfd58a1

783b/decoratiunile-care-se-vand-in-aceasta-perioada-

pot-fi-periculoase-daca-nu-sunt-alese-
corespunzator.html 

- https://www.youtube.com/watch?v=iVRCjh7

wGKM&ab_channel=TeleradioMoldova 
- https://www.facebook.com/10006431135013

1/posts/275718424581867/?d=n 

- https://tv8.md/2021/12/11/atentie-la-
decoratiunile-de-sarbatori-instalatiile-electrice-pot-fi-

periculoase-agentia-pentru-protectia-consumatorilor-

vine-cu-sugestii 
- https://www.facebook.com/AgentiaPentruPro

tectiaConsumatorilor/videos/913605122676770/?extid

=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C 
- https://www.facebook.com/AgentiaPentruPro

tectiaConsumatorilor/videos/455602106132933/?extid

=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C 
✓ 2 comunicate de presă referitor la produsele cu impact 

energetic: 

- Alegem luminițe sigure pentru sărbători! 
https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-

presa/alegem-luminite-sigure-pentru-sarbatori; 

- Lansarea Campaniei naționale de informare: 

"Consumă responsabil, alege inteligent!"  

2021 1 003,0 49,3 950,0 1,9 1,8 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 

https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/lansarea-campaniei-nationale-de-informare-consuma-responsabil-alege-inteligent
https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/lansarea-campaniei-nationale-de-informare-consuma-responsabil-alege-inteligent
https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/lansarea-campaniei-nationale-de-informare-consuma-responsabil-alege-inteligent
https://www.jurnaltv.md/news/a998ddfd58a1783b/decoratiunile-care-se-vand-in-aceasta-perioada-pot-fi-periculoase-daca-nu-sunt-alese-corespunzator.html
https://www.jurnaltv.md/news/a998ddfd58a1783b/decoratiunile-care-se-vand-in-aceasta-perioada-pot-fi-periculoase-daca-nu-sunt-alese-corespunzator.html
https://www.jurnaltv.md/news/a998ddfd58a1783b/decoratiunile-care-se-vand-in-aceasta-perioada-pot-fi-periculoase-daca-nu-sunt-alese-corespunzator.html
https://www.jurnaltv.md/news/a998ddfd58a1783b/decoratiunile-care-se-vand-in-aceasta-perioada-pot-fi-periculoase-daca-nu-sunt-alese-corespunzator.html
https://www.youtube.com/watch?v=iVRCjh7wGKM&ab_channel=TeleradioMoldova
https://www.youtube.com/watch?v=iVRCjh7wGKM&ab_channel=TeleradioMoldova
https://www.facebook.com/100064311350131/posts/275718424581867/?d=n
https://www.facebook.com/100064311350131/posts/275718424581867/?d=n
https://tv8.md/2021/12/11/atentie-la-decoratiunile-de-sarbatori-instalatiile-electrice-pot-fi-periculoase-agentia-pentru-protectia-consumatorilor-vine-cu-sugestii
https://tv8.md/2021/12/11/atentie-la-decoratiunile-de-sarbatori-instalatiile-electrice-pot-fi-periculoase-agentia-pentru-protectia-consumatorilor-vine-cu-sugestii
https://tv8.md/2021/12/11/atentie-la-decoratiunile-de-sarbatori-instalatiile-electrice-pot-fi-periculoase-agentia-pentru-protectia-consumatorilor-vine-cu-sugestii
https://tv8.md/2021/12/11/atentie-la-decoratiunile-de-sarbatori-instalatiile-electrice-pot-fi-periculoase-agentia-pentru-protectia-consumatorilor-vine-cu-sugestii
https://www.facebook.com/AgentiaPentruProtectiaConsumatorilor/videos/913605122676770/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C
https://www.facebook.com/AgentiaPentruProtectiaConsumatorilor/videos/913605122676770/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C
https://www.facebook.com/AgentiaPentruProtectiaConsumatorilor/videos/913605122676770/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C
https://www.facebook.com/AgentiaPentruProtectiaConsumatorilor/videos/455602106132933/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C
https://www.facebook.com/AgentiaPentruProtectiaConsumatorilor/videos/455602106132933/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C
https://www.facebook.com/AgentiaPentruProtectiaConsumatorilor/videos/455602106132933/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C
https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/alegem-luminite-sigure-pentru-sarbatori
https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/alegem-luminite-sigure-pentru-sarbatori


  https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-
presa/lansarea-campaniei-nationale-de-informare-

consuma-responsabil-alege-inteligent; 

✓ Elaborate 16 panouri informative și plasate în Parcul 
Central mun. Chișinău, unde APCSP a desfășurat o 

expoziție cu diverse  panouri informativ - educative. 

✓ 3 vizite de consultanță în raioanele Cantemir, Soroca, 
Hîncești.  

Pe parcursul anului 2021 au fost realizate următoarele 

acțiuni de promovare a eficienței energetice: 
✓ 10 comunicate de presă referitor la produsele cu impact 

energetic, din care 2 în cadrul campaniei: 

- „Fii eco - responsabil! Alege produse cu performanță 
energetică înaltă!” 

  https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-

presa/fii-eco-responsabil-alege-produse-cu-performanta-
energetica-inalta-1 

- „Alegeți aparatele de climatizare ținând cont de indicii 

etichetei energetice” 

https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-

presa/alegeti-aparatele-de-climatizare-tinand-cont-de-

indicii-etichetei-energetice-1 
- „Recomandări la procurarea  electrocasnicelor.” 

https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-

presa/recomandari-la-procurarea-electrocasnicelor 
- „7 sfaturi atunci când intenționați să procurați un 

telefon mobil” 

https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/7-
sfaturi-atunci-cand-intentionati-sa-procurati-un-telefon-

mobil-1 

- „Sfaturi utile atunci când achiziționați aparate 
electronice și electrocasnice” 

https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-

presa/sfaturi-utile-atunci-cand-achizitionati-aparate-
electronice-si-electrocasnice 

- „Contract de asigurare benevola versus Garanție 

comercială obligatorie” 
https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-

presa/contract-de-asigurare-benevola-versus-garantie-

comerciala-obligatorie 
- „Garanția legală, comercială și asigurarea produselor 

electronice” 

https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-
presa/garantia-legala-comerciala-si-asigurarea-

produselor-electronice 

- „Sfaturi privind recepționarea produselor 
achiziționate online” 

https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-

presa/sfaturi-privind-receptionarea-produselor-
achizitionate-online 

✓ 11 apariții media referitor la produsele cu impact 
energetic, din care 6 în cadrul campaniei: 

- https://tv8.md/2021/07/26/video-studiu-am-

putea-face-anual-economii-de-circa-820-de-
mln-de-lei-daca-toate-electrocasnicele-ar-fi-

de-clasa-energetica-inalta/ 

- https://sputnik.md/radio_podcasturi/202106
27/35273359/Cum-alegi-corect-aparat-aer-

conditionat-Recomandarile-

specialistilor.html 
- https://europa.eu/youreurope/business/deali

ng-with-customers/consumer-contracts-

https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/lansarea-campaniei-nationale-de-informare-consuma-responsabil-alege-inteligent
https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/lansarea-campaniei-nationale-de-informare-consuma-responsabil-alege-inteligent
https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/lansarea-campaniei-nationale-de-informare-consuma-responsabil-alege-inteligent
https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/fii-eco-responsabil-alege-produse-cu-performanta-energetica-inalta-1
https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/fii-eco-responsabil-alege-produse-cu-performanta-energetica-inalta-1
https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/fii-eco-responsabil-alege-produse-cu-performanta-energetica-inalta-1
https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/recomandari-la-procurarea-electrocasnicelor
https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/recomandari-la-procurarea-electrocasnicelor
https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/7-sfaturi-atunci-cand-intentionati-sa-procurati-un-telefon-mobil-1
https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/7-sfaturi-atunci-cand-intentionati-sa-procurati-un-telefon-mobil-1
https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/7-sfaturi-atunci-cand-intentionati-sa-procurati-un-telefon-mobil-1
https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/sfaturi-utile-atunci-cand-achizitionati-aparate-electronice-si-electrocasnice
https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/sfaturi-utile-atunci-cand-achizitionati-aparate-electronice-si-electrocasnice
https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/sfaturi-utile-atunci-cand-achizitionati-aparate-electronice-si-electrocasnice
https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/sfaturi-utile-atunci-cand-achizitionati-aparate-electronice-si-electrocasnice
https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/sfaturi-utile-atunci-cand-achizitionati-aparate-electronice-si-electrocasnice
https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/contract-de-asigurare-benevola-versus-garantie-comerciala-obligatorie
https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/contract-de-asigurare-benevola-versus-garantie-comerciala-obligatorie
https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/contract-de-asigurare-benevola-versus-garantie-comerciala-obligatorie
https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/contract-de-asigurare-benevola-versus-garantie-comerciala-obligatorie
https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/contract-de-asigurare-benevola-versus-garantie-comerciala-obligatorie
https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/garantia-legala-comerciala-si-asigurarea-produselor-electronice
https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/garantia-legala-comerciala-si-asigurarea-produselor-electronice
https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/garantia-legala-comerciala-si-asigurarea-produselor-electronice
https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/garantia-legala-comerciala-si-asigurarea-produselor-electronice
https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/garantia-legala-comerciala-si-asigurarea-produselor-electronice
https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/sfaturi-privind-receptionarea-produselor-achizitionate-online
https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/sfaturi-privind-receptionarea-produselor-achizitionate-online
https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/sfaturi-privind-receptionarea-produselor-achizitionate-online
https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/sfaturi-privind-receptionarea-produselor-achizitionate-online
https://consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/sfaturi-privind-receptionarea-produselor-achizitionate-online
https://tv8.md/2021/07/26/video-studiu-am-putea-face-anual-economii-de-circa-820-de-mln-de-lei-daca-toate-electrocasnicele-ar-fi-de-clasa-energetica-inalta/
https://tv8.md/2021/07/26/video-studiu-am-putea-face-anual-economii-de-circa-820-de-mln-de-lei-daca-toate-electrocasnicele-ar-fi-de-clasa-energetica-inalta/
https://tv8.md/2021/07/26/video-studiu-am-putea-face-anual-economii-de-circa-820-de-mln-de-lei-daca-toate-electrocasnicele-ar-fi-de-clasa-energetica-inalta/
https://tv8.md/2021/07/26/video-studiu-am-putea-face-anual-economii-de-circa-820-de-mln-de-lei-daca-toate-electrocasnicele-ar-fi-de-clasa-energetica-inalta/
https://sputnik.md/radio_podcasturi/20210627/35273359/Cum-alegi-corect-aparat-aer-conditionat-Recomandarile-specialistilor.html
https://sputnik.md/radio_podcasturi/20210627/35273359/Cum-alegi-corect-aparat-aer-conditionat-Recomandarile-specialistilor.html
https://sputnik.md/radio_podcasturi/20210627/35273359/Cum-alegi-corect-aparat-aer-conditionat-Recomandarile-specialistilor.html
https://sputnik.md/radio_podcasturi/20210627/35273359/Cum-alegi-corect-aparat-aer-conditionat-Recomandarile-specialistilor.html
https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/consumer-contracts-guarantees/consumer-guarantees/index_ro.htm
https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/consumer-contracts-guarantees/consumer-guarantees/index_ro.htm


guarantees/consumer-
guarantees/index_ro.htm 

- https://bizlaw.md/contract-de-asigurare-

benevola-versus-garantie-comerciala-
obligatorie?fbclid=IwAR2MS3II_8CGVQg

fH0OwO4EWBE8mIHsqq4ioLrrh-

qGRnJ9xZryEhvOw7tY   
- https://diez.md/2021/01/22/ce-trebuie-sa-

stim-despre-garantia-produselor-noi-

specialistii-vin-cu-recomandari/  
✓ 111 vizite de  informare în diferite localități din țară 

(Ștefan Vodă, Cahul, Orhei, Nisporeni, Soroca, 

Cantemir, Hîncești), în cadrul cărora a fost abordat 
subiectul tematic privind produsele cu impact energetic, 

inclusiv 3 vizite în cadrul campaniei.  

 
Pentru verificarea conformității produselor cu impact 

energetic, au fost planificate 155 controale de stat, din 

care efectuate 151 controale (149 (99,3%) planificate și 

2 inopinate în baza petițiilor. 

Au fost supuse controlului/examinate la fața locului 898 

loturi/14172 produse cu impact energetic, din care 348 
loturi/11431 produse vizate de cadrul juridic cu privire la 

etichetarea energetică și 9 loturi /230 biocombustibili. 

Neconformități au fost depistate în 117 controale. 
S-au constatat neconforme cerințelor reglementate 494 

loturi/9637 (68%) produse cu impact energetic, inclusiv 7 

loturi /82 produse biocombustibil: 
- lipsa instrucțiunii de utilizare/exploatare în limba de stat, 

etichetei privind clasa de eficiență energetică a 

produselor; 
- lipsa declarației/certificatului de conformitate 

(raportului de încercări, documentației tehnice); 

- lipsa informației despre produs, măsurile de precauție; 
- nesoluționarea reclamațiilor în termen (controale 

inopinate). Neconformități referitor la etichetarea 

energetică au fost depistate în cadru a 4 controale (10 
loturi/49 (0,43%) produse, lipsea eticheta privind 

eficiența energetică. În rezultatul controalelor au fost 

aplicate măsuri restrictive și sancțiuni contravenționale: 
- 39 prescripții privind înlăturarea neconformităților; 

- 38 prescripții privind interzicerea temporară a loturilor; 

- 12 prescripții privind interzicerea punerii la dispoziție pe 
piață a produselor; 

- 1 prescripție privind suspendarea temporară a punerii la 

dispoziție pe piață a produselor; 
- 1 decizie de restituire a contravalorii produsului; 

- 66 procese-verbale cu privire la contravenție; 

Au fost prelevate 6 mostre de produse electrocasnice și 
testate în laborator. Rezultatele încercărilor au arătat că 

mostrele testate corespund cerințelor prescrise în 
documentele normative. 

c) Elaborate 16 panouri informative tematice , care în 

cadrul Campaniei de informare cu genericul „Consumă 
responsabil, alege inteligent! (Moldova Eco 

Energetică)", au fost plasate în Parcul Central mun. 

Chișinău, unde Agenția a desfășurat o expoziție cu  
panouri informativ - educative. 

De asemenea, pe parcursul anului, au fost difuzate 

materiale informaționale referitor la produsele cu impact 
energetic - 1: 

https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/consumer-contracts-guarantees/consumer-guarantees/index_ro.htm
https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/consumer-contracts-guarantees/consumer-guarantees/index_ro.htm
https://bizlaw.md/contract-de-asigurare-benevola-versus-garantie-comerciala-obligatorie?fbclid=IwAR2MS3II_8CGVQgfH0OwO4EWBE8mIHsqq4ioLrrh-qGRnJ9xZryEhvOw7tY
https://bizlaw.md/contract-de-asigurare-benevola-versus-garantie-comerciala-obligatorie?fbclid=IwAR2MS3II_8CGVQgfH0OwO4EWBE8mIHsqq4ioLrrh-qGRnJ9xZryEhvOw7tY
https://bizlaw.md/contract-de-asigurare-benevola-versus-garantie-comerciala-obligatorie?fbclid=IwAR2MS3II_8CGVQgfH0OwO4EWBE8mIHsqq4ioLrrh-qGRnJ9xZryEhvOw7tY
https://bizlaw.md/contract-de-asigurare-benevola-versus-garantie-comerciala-obligatorie?fbclid=IwAR2MS3II_8CGVQgfH0OwO4EWBE8mIHsqq4ioLrrh-qGRnJ9xZryEhvOw7tY
https://bizlaw.md/contract-de-asigurare-benevola-versus-garantie-comerciala-obligatorie?fbclid=IwAR2MS3II_8CGVQgfH0OwO4EWBE8mIHsqq4ioLrrh-qGRnJ9xZryEhvOw7tY
https://diez.md/2021/01/22/ce-trebuie-sa-stim-despre-garantia-produselor-noi-specialistii-vin-cu-recomandari/
https://diez.md/2021/01/22/ce-trebuie-sa-stim-despre-garantia-produselor-noi-specialistii-vin-cu-recomandari/
https://diez.md/2021/01/22/ce-trebuie-sa-stim-despre-garantia-produselor-noi-specialistii-vin-cu-recomandari/


- în cadrul vizitelor - 1580 materiale 
informaționale (pliante).  

- în  Ghișeul  unic - 350 materiale 

informaționale (pliante). 
În perioada raportată, au fost valorificate mijloace 

financiare bugetare în sumă de 1814,96 lei, pentru 

procurarea materialelor promoționale (subprogramul 
58.04). echipamente-test nu au fost achiziționate. 

 

Au fost realizate 7 activități de instruire internă a  
persoanelor cu tematica eficiența energetică și 

biocombustibilul solid, la care au participat 22 (74%) 

inspectori. 

 Acțiunea 3: 
Implementarea 

proiectului 

"Eficiența 
Energetică în 

Republica 

Moldova" 
(70029) 

(AEE) 

 

(Programul 

Național pentru 
Eficiența 

Energetică 

2011-2020;  
HG nr.45/2019; 

Legea 

nr.139/2018; 
Strategia 

Energetică a 

Republicii 
Moldova pînă în 

anul 2030) 

Pe parcursul trimestrului IV al anului 2021, Guvernul 
Republicii Moldova, prin intermediul MIDR și AEE și 

alte instituții de resort (MF, MJ) a asigurat procedura de 

negociere a Contractului de finanțare cu BERD, BEI a 
Proiectului „Eficienţa energetică în Republica Moldova”, 

urmată de semnarea Acordurilor de Împrumut în acest 

sens cu BERD și BEI, conform prevederilor cadrului 
normativ în vigoare. Pe parcursul anului 2022 a fost 

prezentat spre avizare proiectul Caietului de sarcini 

privind selectarea consultantului care va oferi suportul 
necesar în vederea elaborării Manualului Operațional și a 

altor documente interne necesare pentru lansarea 
proiectului sus menționat. 

2019-
prezent 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 110 385,0 0,0 467 286,0 483 682,0 0,0 

 Acțiunea 4: 

Implementarea 
proiectului 

"Program 

Inovațional 
Tehnologii 

Curate pentru 

întreprinderi 
mici și mijlocii 

și Start-ups" 

(70244) 

(AEE) 

 

(Programul 
Național pentru 

Eficiența 
Energetică 

2011-2020;  

HG nr.45/2019; 
Legea 

nr.139/2018) 

În anul 2021 bugetul grantului la acest Proiect nu a fost 

valorificat, deoarece până în prezent implementarea 
proiectului nu a început din motiv că Acordul de finanțare 

nu a fost semnat, însă Agenția a primit din partea UNIDO, 

în data de 1 noiembrie 2021, o scrisoare prin care a fost 
informată că Proiectul a fost aprobat de către Global 

Environment Facility în data de 19 octombrie 2021. 

Totodată, AEE a semnat la sfârșitul lunii ianuarie 2022, 
Acordul de execuție a Proiectului, în baza căruia urmează 

a fi implementat Proiectul respectiv. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

2019-2024 - 0,0 2 865,0 2865,0 0,0 9 366,0 -2865,0 

Implementarea 

Proiectului nu a 

început din motiv că 
Acordul de finanțare 
nu a fost semnat. 

6 498,0 0,0 0,0 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Total Sub-program 5804    33 815,0 32 866,9 28 664,6      

Sub-programul 5805 „Rețele termice” 



 Acțiunea 1: 
Asigurarea 

implementării 

celui de-al 
doilea Proiect de 

îmbunătățire a 

eficienței 
sistemului de 

alimentare 

centralizată cu 
energie termică 

(PIESACET-2) 

(UCIPE) 

 

(Legea 

nr.148/2015; 
Acord de 

finanțare dintre 

RM și  BIRD în 

vederea 

realizării 

Proiectului de 
îmbunătățire a 

eficienței 

sectorului de 
alimentare 

centralizată cu 

energie termică)   

PIESACET-2 a intrat în vigoare la data de 29 martie 2021. 
 

Partea 1. Optimizarea generării energiei termice și 

electrice 
- Modernizarea Generării la Sursa-1, care va 

finanța: (i) Reconstrucția Unității 2; (ii) Reparația 

capitală a turbinei și înlocuirea suprafeței de 
încălzire a cazanului (a economizorului) la Unitatea 

3: Documentul de Achiziție a fost aprobat de către 

BM la 25/05/2021. Anunțul Specific de Participare 
a fost publicat la 31/05/2021, iar deschiderea 

oficială a ofertelor a avut loc la 28/09/2021. 

Raportul de Evaluare a fost elaborat și remis spre 
comentarii și aprobare către BM la 11/11/2021. 

Reieșind din rezultatele evaluării ofertei și în 

contextul preocupărilor privind securitatea 
energetică a RM, la 10/12/2021 BM a solicitat 

viziunea Guvernului RM privind implementarea 

ulterioară a acestui pachet investițional. Scenariile 

alternative de implementare a pachetului și respectiv 

soluția optimă în acest sens au fost comunicate BM 

la 15/12/2021. Poziția oficială a BM vizavi de 
Raportul de evaluare și scenariul optim pentru 

implementarea pachetului a fost recepționată la 

21/12/2021. 
- Creșterea Cogenerării Eficiente prin instalarea 

unităților modulare de cogenerare eficientă la CT 

Vest și CET Sursa 3, construcția unor facilități noi 
pentru găzduirea noilor unități de cogenerare și 

instalarea transformatoarelor de putere și a 

instalațiilor de distribuție: Lucrul la Documentul de 
Achiziție, inclusiv Specificațiile Tehnice, a fost 

desfășurat pe parcursul trimestrelor I-III, 2021. 

Proiectul Documentului de Achiziție a fost 
definitivat și remis spre examinare BM la 

15/10/2021. BM a oferit unele comentarii interimare 

la 24/10/2021; la 01/11/2021 BM a propus de a 
considera modificarea procedurii de achiziție (cu 2 

plicuri). Ajustările ce țin de utilizarea procedurii de 

achiziție cu 2 plicuri au fost operate. Lucru la 
definitivarea și coordonarea aspectelor privind 

metodologia care va fi aplicată în procesul de 

evaluare (Costul pe Ciclu de Viață) și a unor aspecte 
tehnice. În contextul crizei energetice din RM a fost 

analizată posibilitatea/necesitatea de a include în 

Documentul de Achiziție utilizarea combustibilului 
alternativ. 

- Supraveghere Tehnică și suport în evaluarea 

ofertelor pentru sub componenta 1.2. (construcția 
instalațiilor de cogenerare bazate pe motoare pe gaz 

și instalații electrice de înaltă tensiune la CET Sursa-
3 și CT Vest): Termenii de Referință pentru acest 

pachet au fost aprobați de către BM la 20/09/2021, 

iar Cererea de Exprimare a Interesului (CdEI) la 
28/09/2021. CdEI a fost publicată la 28 și 

29/09/2021 și până la data limită stabilită, 15 

octombrie 2021 au fost recepționate 5 Expresii de 
Interes (EdI). Raportul de evaluare a EdI și lista 

scurtă a companiilor au fost remise spre examinare 

BM la 26/11/2021. Aprobarea BM a fost 
recepționată la 13/12/2021. În urma aprobării de 

către BM a Cererii de Oferte (CdO) la 14/12/2021, 

2021-2025 92 000,0 
mii EUR 

0,0 
 

Recreditare 

0,0 

5 650,0 
 

Recreditare 

(-571150,0) 
 

576800,0 

5 650,0 
 

Recreditare 

(-217800,0 
 

223450,0) 

1 296,6 
 

Recreditare 

0,0 
 

6319,6 

3 913,7 
 

Recreditare 

(-600672,8) 
 

604553,0 

-4353,4 

Data finalizării 
PIESACET-2 este 

31.12.2025. 

Activitățile în cadrul 

Proiectului vor fi 

realizate conform 

Planului de Achiziții 
aprobat de către 

Donator. Pentru 

perioada 2023-2025 
se preconizează: 

Continuarea 
implementării și 

finalizarea a 2 

contracte 
investiționale 

prioritare și 2 

contracte de 

consultanță. 

Încheierea 
procedurii de 

licitație, semnarea 

contractului și 
implementarea a 2 

contracte de lucrări 

și 1 contract de 
consultanță. 

Lansarea și 
desfășurarea 

procedurii de 

licitație, atribuirea 

contractului și 

implementarea a 2 
contracte de lucrări. 

Realizarea auditului 

financiar al 
conturilor 

Proiectului și 

situațiilor financiare 
ale Termoelectrica 

SA pentru perioada 

de referință (2022, 
2023, 2024). 

3 762,0  
 

 

Recreditare 
1062314,0 

3 780,0  
 

 

Recreditare 
533182,5 

  

3 830,4  
 

 

Recreditar
e 

46192,8 



CdO a fost remisă companiilor din lista scurtă la 
27/12/2021. Termenul limită de prezentare a 

ofertelor este 10/03/2022. 

 
Partea 2. Investiții în Eficiența Energetică 

Procedura de licitație pentru pachetele investiționale 

preconizate în cadrul acestei Părți va fi lansată la o etapă 
ulterioară de implementare a Proiectului. 

 

Partea 3. Managementul Proiectului 
- Auditul situațiilor financiare ale 

Termoelectrica SA pentru anul financiar 2020, 

finalizat la 31 decembrie 2020: Auditul financiar a 
fost desfășurat în perioada 23/04 – 30/06/2021. 

Rapoartele finale de audit au fost prezentate de către 

compania de consultanță la 30/06/2021. Conform 
cerințelor, Rapoartele finale de audit și Planul de 

măsuri corective pentru constatările de audit au fost 

plasate pe platforma Client Connections System a 

BM (30/06/2021). Rapoartele au fost aprobate de 

către BM la 09/09/2021. 

- Auditul situațiilor financiare ale 
Termoelectrica SA pentru anul financiar 2021, 

finalizat la 31 decembrie 2021: Dat fiind 

performanța satisfăcătoare a consultantului în ce 
privește auditul financiar al situațiilor 

Termoelectrica SA pentru anul 2020, s-a considerat 

oportun de a prelungi colaborarea cu compania 
selectată. Amendamentul la Contractul de 

consultanță a fost semnat la 30/09/2021. Termenul 

limită pentru realizarea activității este 30/12/2022. 
Proiectul Raportului de Audit urmează a fi prezentat 

până la 11/03/2022, iar versiunea finală a 

livrabilelor până la 25/03/2022. 
- Auditul conturilor Proiectului pentru anul 

financiar 2021: La data de 07/09/2021 UCIPE a 

remis în adresa BM o solicitare de amânare a 
procedurii de selectare a companiei de audit pentru 

efectuarea auditului financiar al conturilor 

PIESACET-2 pentru anul financiar 2021 și de a 
include această activitate în primul audit financiar al 

Proiectului, ce va cuprinde perioada 09/08/2021 – 

31/12/2022. BM a propus de a reveni la acest subiect 
după finisarea anului fiscal 2021 – etapă la care se 

va cunoaște valoarea exactă a cheltuielilor suportate 

în perioada de referință. 

Total Sub-program 5805    5 650,0 5 650,0 1 296,6      

TOTAL Program 58    195 340,7 148 617,0 94 042,3       

 


