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DECIZIE nr.4-9
din 27 septembrie 2018
Cu privire la aprobarea Planului local de acţiuni
în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2019-2021
În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1), art.46 din Legea Republicii
Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Legii
nr.139 din 19.07.2018 cu privire la eficienţa energetică, în baza Planului local de
acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2019-2021 elaborat de Secţia
Construcţii, Gospodării comunale şi Drumuri şi prezentat de Iurcu Victir, şef al
secţiei CGCD, Consiliul raional DECIDE:
I. Se aprobă Planul local de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru
anii 2019-2021 ( se anexează).
II. Persoanele responsabile de implimentare vor întreprinde măsurile necesare
întru realizarea Planului local de acţiuni în domeniul eficienţei
energetice pentru anii 2019-2021 şi vor informa anual privind
rezultatele îndeplinirii.
III.Asigurarea executării prezentei decizii se atribuie dnei Rotundu Svetlana,
preşedintele raionuluii.
Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretarul
Consiliului raional

A.Cuceinic

L.Vidraşco
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INTRODUCERE
In societatea modernă Energia este un produs esențial pentru bunăstarea economică și socială.
Ea este indispensabilă pentru dezvoltarea economică a unei tari, respectiv pentru industrie,
transport, agricultură etc. Energia este un simbol al dezvoltării social-economice și al
civilizației. Însă, în același timp, energia reprezintă cauza unor grave prejudicii aduse
mediului înconjurător și sănătății omului.
Consumul curent de resurse energetice primare pentru acoperirea nevoii de energie în
societate este foarte mare, foarte costisitor și cu multă risipă. în plus, el conduce la încălzirea
globală și, ca consecință, la schimbarea climei. Este cunoscut, că utilizarea combustibililor
tradiționali fosili aduce mari daune ecosistemelor, poluând tot ce ne înconjoară – aerul, apa,
solul, astfel creând un pericol pentru propria existentă pe Pământ.
Cerința de bază pentru o dezvoltare durabilă o constituie asigurarea alimentării fiabile cu
energie în volum suficient, la costuri rezonabile și cu un impact admisibil asupra mediului.
Reducerea consumului de resurse energetice fosile este o necesitate imperioasă. Există, în
esență, două modalități-cheie de acțiune în această direcție –
-

sporirea eficienței energetice pe întreg lanțul “producere-consum“ al energiei și
substituirea utilizării combustibililor fosili cu resurse energetice regenerabile.

„Eficiența energetică” este un termen foarte larg care se referă la modalitățile prin care putem
obține același beneficiu folosind mai puțină energie; în acest sens este cunoscut sloganul “a face mai mult cu mai puțină energie”.
Omenirea a luat calea dezvoltării economice verde, care înseamnă promovarea activităților
economice însoțite de sporirea eficienței energetice și eficienței utilizării tuturor resurselor,
promovarea surselor regenerabile de energie și crearea locurilor de muncă, reducerea
emisiilor de carbon și a poluării mediului. Printre beneficiile numeroase ale eficienței
energetice sunt: economisirea resurselor energetice primare și a banilor, îmbunătățirea
securității naționale și îmbunătățirea calității vieții etc.
Îmbunătățirea eficienței energetice este un obiectiv strategic al statului. Politica națională de
eficiență energetică1 definește obiectivele privind îmbunătățirea eficienței energetice, țintele
indicative de economisire a energiei, măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice în toate
sectoarele economiei naționale.
Sectorul public este identificat ca un sector în care există un potențial semnificativ de
îmbunătățire a eficienței consumului de resurse energetice. Pentru conducerea UAT, pentru
factorii decizionali creșterea eficienței energetice trebuie să constituie o preocupare continuă
și o prioritate. În acest context, la nivelul organizațiilor trebuie desfășurate activități de
management energetic prin care se pot crea mecanisme de gestiune a energiei care să permită
cunoașterea și controlul consumului energetic al fiecărui centru de consum, permițând
planificarea folosirii în mod rațional a resurselor și promovarea programelor de economie a
energiei.
1

A se vedea Anexa 1

1. CADRUL NORMATIV ȘI INSTITUȚIONAL DE PROMOVARE A EE și SER
1.1. Contextul general al planului
Prezentul PLAEE este elaborat în contextul executării prevederilor Legii nr. 139 din 19.07.2018
cu privire la eficiența energetică.
PLAEE este în plină corespunde cu PNAEE fiind elaborat pentru perioada de planificare de trei
ani cu implicarea activă a managerului energetic.
PLAEE este în linie cu documentele de politici naționale și strategiile de dezvoltare locale.
PLAEE corespunde următoarelor documente de politici naționale:
- Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030;
- Programul național pentru eficiență energetică 2011-2020;
- Planul național de acțiune în domeniul eficienței energetice pentru anii 2019-2021;
- Planul național de acțiune în domeniul energiei regenerabile pentru anii 2013-2020.
PLAEE este în concordanță cu următoarele documentele de politici de nivel regional:
- Programul regional sectorial în eficiență energetică pentru Regiunea de Dezvoltare Centru
pentru perioada 2013-2020.
La momentul elaborării prezentului PLAEE, raionul Șoldănești nu dispunea de Strategie de
Dezvoltare Socio-Economică.
1.2. Priorități și angajamente pentru o dezvoltare sustenabilă a raionului
Cerințele generale de dezvoltare durabilă, aferente domeniului eficienței energetice și energiei
regenerabile se referă la utilizarea rațională a resurselor energetice și energiei, substituirea
combustibililor fosili cu resurse regenerabile, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Republica Moldova și-a asumat angajamente internaționale în acest domeniu. În acest context
raionul Șoldănești declară necesară atingerea următoarelor ținte în sectorul clădiri publice:
• de reducere a consumului final de energie de origină fosilă - anual cu 1%,
• de creștere a ponderii energiei din surse regenerabile - anual cu 1%.
Pentru clădirile publice profund renovate, raionul Șoldănești își asumă următoarele obiective  Consum energie primară pentru încălzire și pentru a.c.m. - 100-150 kWh / (m2·an),
 Ponderea SRE ≥ 20 %,
 Emisii GES ≤ 20 kg CO2e/(m2·an).

2. DESCRIEREA GENERALĂ A RAIONULUI
2.1. Prezentarea situației socio-economice curente a raionului
Raionul Șoldănești este situat în partea de Nord-Est a țării, mărginindu-se la Sud cu raionul
Rezina și Telenești, la Nord cu raionul Florești. Raionul este constituit în data de 10 noiembrie
1980, centrul raional – satul Șoldănești (actualmente or. Șoldănești). În componența raionului a
intrat aproximativ 60 % din teritoriul fostului raion Cotiujeni și aproximativ jumătate din
teritoriul raionului Rezina. În data de 5 mai 1985 în urma schimbării denumirii centrului raional,
raionul a fost redenumit în Cernencov. În anul 1988 raionului ia fost readusă denumirea inițială.
Din anul 1999 pînă în 2002, în cadrul reformei administrativ-teritoriale, raionul a fost parte
componentă a județului Orhei. După anularea împărțirii pe județe, raionul a devenit iarăși unitate
administrativ teritorială aparte. Centrul administrativ al raionului este orașul Șoldănești, amplasat
la o distanță de 109 km de mun. Chișinău. Suprafața totală a raionului constituie 59837,39 ha
(598,37 km2)

Figura 2.1.1. UAT pe harta administrativă a Republicii Moldova (stânga) și harta UAT
Șoldănești (dreapta)
Raionul are în componența sa un oraș (centrul raional) și 22 comune. Raionul face parte din
Regiunea de Dezvoltare Centru a țării. Raionul este format din 33 localități, organizate în 23
UAT de nivelul 1 (primării). Tabelul 2.1.1. cuprinde informații generale privind raionul
Șoldănești.
Tabelul 2.1.1. Informații generale ce privesc raionul Șoldănești
Indicator
1.
2.
3.

Nr. de localități
Nr. de clădiri administrative
Nr. de instituții educaționale

Valoarea
33 localități / 22 primării
29
92

4.
5.
6.
7.

Nr. de întreprinderi
Nr. de gospodării agricole
Nr. de unități de transport public
Nr. de producători de energie regenerabilă

Consum total de energie în sectorul public
în anul 20172

5684
3482
63
0
1,073.59 tep
256.59 GJ
107.36 Gcal
923.28 MWh

k=1
k = 0,239
k = 0,100
k = 0,860

Populația și demografia
Populația raionului Șoldănești la sfârșitul anului 2017, constituia 38397 persoane. Structura
populației după sexe este similară întregului teritoriu al R. Moldova și constituie 49% bărbați și
51% femei.
Tabelul 2.1.2. Structura populației raionului Șoldănești, 31.12.2017
Denumire UAT de nivel I
populaţia urbană
or. Şoldăneşti
populaţia rurală
sat (comuna) Alcedar
s. Alcedar
s. Curătura
s. Odaia
sat (comuna) Chipeşca
sat (comuna) Climăuţii de Jos
s. Climăuţii de Jos
s. Cot
sat (comuna) Cobîlea
sat (comuna) Cotiujenii Mari
s. Cotiujenii Mari
s. Cobîlea, loc. st. c. f.
s. Cuşelăuca
sat (comuna) Cuşmirca
sat (comuna) Dobruşa
s. Dobruşa
s. Receşti
s. Zahorna
sat (comuna) Fuzăuca
sat (comuna) Găuzeni
sat (comuna) Glinjeni
sat (comuna) Mihuleni
sat (comuna) Olişcani
sat (comuna) Parcani
sat (comuna) Pohoarna
sat (comuna) Poiana
sat (comuna) Răspopeni
sat (comuna) Rogojeni
s. Rogojeni
s. Rogojeni, loc. st. c. f.
sat (comuna) Salcia
s. Salcia
s. Lelina
2

Populație,
loc.
6044
6044
32353
1309
961
347
1
1490
1282
927
355
2534
3311
3137
131
43
2157
1378
738
349
291
754
1329
870
579
2737
760
1720
846
2585
712
47
665
977
958
19

Doar în clădirile publice incluse în anexa A

0-14

Populația pe grupe de vârste:
15-56/61
57/62 +
1168
4116
760
1168
4116
760
6195
20705
5453
256
859
194
188
620
153
68
238
41
0
1
0
324
935
231
232
848
202
166
608
153
66
240
49
406
1640
488
594
2053
664
535
1972
630
49
59
23
10
22
11
418
1363
376
264
868
246
140
468
130
71
227
51
53
173
65
156
466
132
304
830
195
150
582
138
121
368
90
538
1783
416
139
523
98
286
1085
349
164
563
119
589
1620
376
129
470
113
4
20
23
125
450
90
218
619
140
216
609
133
2
10
7

Denumire UAT de nivel I
sat (comuna) Sămăşcani
sat (comuna) Şestaci
sat (comuna) Şipca
sat (comuna) Vadul-Raşcov
s. Vadul-Raşcov
s. Socola
TOTAL

Populația pe grupe de vârste:
15-56/61
57/62 +
264
924
175
704
124
448
344
1154
265
927
79
227
7 363
24 821
6 213

Populație,
loc.
1405
1077
708
1833
1467
366
38 397

0-14

217
198
136
335
275
60

Conform datelor statistice la data 31.12.2017, copiii de vârstă 0-14 ani constituiau 7363 persoane
sau circa 19% din numărul total al populației prezente, populația în vârstă de 15-56/61 ani (aptă
de muncă) constituia 24 821 persoane sau 65% din populația totală, iar populație peste vârsta
aptă de muncă 57/62+ – 6213 persoane sau 16% din populația totală a raionului. Descreșterea
ratei natalității din ultimii ani și emigrarea forței de muncă duce, la creșterea proporției
numărului populației de vârstă înaintată și accentuarea procesului de îmbătrânire demografică în
raion.
Evoluția proceselor demografice în perioada anilor 2015-2017 se caracterizează prin următorii
indicatori principali ai mișcării naturale a populației:
Tabelul 2.1.3. Indicatorii mișcării naturale a populației, 2015-2017
Indicatori
Născuți vii, persoane
Decedați, persoane
Spor natural, persoane
Rata natalității, născuți la 1000 locuitori
Rata mortalității, decedați la 1000 locuitori

2015

2016

2017

Diferența
2017/2015, %
-13,9

552
584

527
615

481
542

-1,9
13

-0,8
13,1

-2,1
12,6

-10,4
-0,2
-0,4

14,9

13,9

14,8

-0,1

Din datele prezentate în tabelul 2.1.2., în perioada 2015-2017, se observă o descreștere a
numărului de născuți precum și a ratei natalității. De asemenea se observă și o descreștere a
numărului celor decedați, și respectiv și a ratei mortalității. În perioada 2015-2017, raionul
înregistrează spor natural negativ în fiecare an, acesta variază între creștere și descreștere -2
persoane în 2015, -1 persoană în 2016 și -2 persoane în 2017.
Economia locală
Structura economiei locale. Întreprinderile Mici și Mijlocii (ÎMM) reprezintă un segment
important din cadrul sectorului real al economiei și prezintă o importanță deosebită pentru
atragerea și încadrarea populației în activitatea economică, crearea noilor locuri de muncă,
saturarea pieței cu mărfuri și servicii, dezvoltarea regională și sporirea veniturilor reale ale
populației, la formarea clasei de mijloc, care constituie baza stabilității sociale. Conform BNS în
raionul Șoldănești la data de 01 ianuarie 2017 erau înregistrați 231 agenți economici, cu un
număr mediu de personal de 1977 persoane.3 Cea mai mare parte a acestora cca 39% sau 90 sunt
antrenate în agricultură, urmate de cele din sectorul comerțului cu ridicata și amănuntul – 86
întreprinderi și urmate de 24 întreprinderi antrenate în sectorul industrial.
Agricultura locală. Sectorul agrar este unul dintre sectoarele cele mai importante și cu o
contribuție destul de impunătoare asupra economiei, fiind ramura economică dominantă a
raionului Șoldănești (cultivarea culturilor cerealiere, cultivarea legumelor, pomicultura,
3

Biroul Național de Statistica, 2016

viticultura). Din suprafața totală a raionului de 59836,67 ha, circa 68% sau 40840,91 ha sunt
terenuri agricole. Bonitatea medie a solului conform datelor din Cadastrul Funciar al Republicii
Moldova este de 74 puncte, media pe celelalte raioane republicii fiind de 63 puncte. Din
suprafața totală a terenurilor agricole: terenuri arabile sunt 32192,72 ha (79%), plantații
multianuale – 4366,53 ha (11%), iar restul 4194,95 ha – pășuni și fânețe. Terenurile agricole sunt
prelucra de 175 întreprinderi agricole, din care: 32 întreprinderi prelucrează terenuri de până la
10 ha, 73 întreprinderi prelucrează terenuri de la 10 ha până la 50 ha, iar 70 întreprinderi
prelucrează terenuri mai mari de 50 ha. Numărul deținătorilor funciari în raion constituie 37536
persoane.4
Industria locală. Valoarea producției industriale fabricate în 2016 pe teritoriul raionului
Șoldănești, a constituit 22,15 milioane MDL, ceea ce reprezintă 0,05% din valoarea pe țară sau
0,28% din valoarea totală pe regiunea de dezvoltare centru. Conform datelor oferite de Biroul
Național de Statistică, în raion activează 24 întreprinderi industriale, la care sunt angajate 309
persoane, ce reprezintă 27,3% din numărul mediu anual al salariaților angajați în sectorul privat
din raion. Ponderea cifrei de afaceri a întreprinderilor industriale în totalul cifrei de afaceri a
întreprinderilor raionului este de 17% sau 44,3 mil. MDL. În structura industriei cea mai intensă
industrie este cea prelucrătoare: fabricarea făinii, fabricarea pâinii și produselor de panificație și
fabricarea nutrețurilor pentru hrana animalelor.
Infrastructura locală
Infrastructura drumurilor locale. Conform BNS6, la sfârșitul anului 2016, infrastructura
drumurilor rutiere ale raionului era formată din: 46,3 km de drumuri naționale, toate fiind cu
îmbrăcăminte rigidă, și 143,7 km drumuri raionale, din care cca 91% cu îmbrăcăminte rigidă.
Echiparea teritoriului și calitatea locuirii. Conform datelor BNS, în anul 2017, în raionul
Șoldănești erau 16,5 mii case/apartamente cu o suprafață totală de 971,8 mii m2, din care
suprafața locuibilă constituia 694,5 mii m2. Nivelul de asigurare a populației cu spațiu locativ
este evaluat prin suprafața medie de m2 ce revine unui locuitor, care în raionul Șoldănești este de
23,5 m2 / locuitor. La nivel raional 262,8 mii m2 din fondul locativ sunt dotați cu apeduct, ceea
ce reprezintă cca 27%, și circa 665,5 mii m2 din fondul locativ sunt conectați la rețeaua de
alimentare cu gaze naturale.
Condiții climatice
Raionul Șoldănești se caracterizează printr-o climă temperată continentală, cu iarna blândă și scurtă
(temperaturile medii a lunii ianuarie -4,2 ˚C.), vara caldă și lungă (temperaturile medii a lunii iulie
+22,4˚C ) cu o cantitate relativ mică de precipitații. Conform BNS, în anul 2017, temperatura medie
anuală este de 11,2˚C, înregistrată de stația meteorologică din Chișinău.

În ultima perioada se observă o încălzire accelerată a climei ce duce la perturbații climatice pe care le
trăim în prezent (seceta, ploi torențiale, inundații etc ). Pentru r. Șoldănești este relevant faptul că în
ultimii ani fenomenul de ariditate s-a accentuat dramatic. Am avut secete succesive, ceea ce nu s-a
mai consemnat niciodată, nici în datele climatice înregistrate, nici măcar în cronicile vremii. Vara
secetele sunt mai frecvente și mai grave, iar insuficiența de apă în sol - mai sporită. Precipitațiile în

4

Indicele Deprivării Ariilor Mici (IDAM)
http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=127
6
http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=138&#idc=34&
5

formă de averse conduc la spălarea mai intensă și la degradarea continuă a solurilor. Se anticipează o
mai mare instabilitate a timpului și crește riscul calamităților naturale.

2.2. Situația energetică și consumul total de energie
Consumul global de resurse energetice și energie în raionului Șoldănești, la nivelul anului 2016
a constituit cca 9,096 tep (tone echivalent petrol). Structura consumului pe principalele domenii
este prezentată in tab. 2.2.1. Ușor de observat, că in sectorul casnic se consumă peste 42% din
total.
Tabelul 2.2.1. Consumul total de resurse energetice și energie in r-ul Șoldănești (2016), tep
Resurse
Antracit
Gaze naturale
Gaze petroliere lichefiate
Benzina auto
Motorina
Brichete și peleţi din lemn şi din alte deșeuri vegetale
Energie electrică
Energie Termică
Lemne de foc
Consum total resurse

Organizații Populația
Total
195
1,109,948
817,090
20
310
293
573
1,559
581
42
293
31
196
3,075
1,112,577
821,630

195
1,927
330
867
2,140
42
293
31
3,272
9,096

Notă: pentru populație sunt indicate datele doar dacă există furnizor de resurse energetice.


Ponderea raionului Șoldănești în consumul național de resurse energetice și energie, la
nivelul anului 2016 conform BNS, a constituit cca 0.33 %7.



C
onsumul anual de resurse energetice și energie pe locuitor constituie – 0,24 tep.

Fig. 2.2. Structura consumului final de resurse energetice și energie a r-ul Șoldănești (2016), tep.

3

Balanța Energetică a Republicii Moldova, BNS (2016), Chișinău, 2017. În profil teritorial nu sunt evidențe statistice privind
consumul de antracit, energie termică și electrică pentru populație.

2.3. Cadrul instituțional local responsabil de domeniul eficienței energetice
Subdiviziunea structurală abilitată cu atribuții de implementarea politicilor locale în domeniul
eficienței energetice în raionul Șoldănești este Secția construcții, gospodărie comunală și
drumului. Direcția activează ca subdiviziune interioară, în subordinea Consiliului raional
Șoldănești. Sarcina de bază constă în eficientizarea activității autorității publice prin
implementarea unei politici și strategii în domeniul construcțiilor. Direcția este responsabilă de
identificarea problemelor prioritare, elaborarea și promovarea programelor și planurilor de
acțiuni de dezvoltare social - economică a raionului.

Figure 2.3.1. Organigrama administrației raionale Șoldănești
Consiliul Raional Șoldănești are angajat manager energetic în conformitate cu dispozițiile Legii
cu privire la eficiența energetică, care face parte din statele de personal ale Direcția construcții,
gospodărie comunală și drumuri.
Numele și Prenumele:
Telefon fix:
Fax:
Telefon mobil GSM:
Poșta electronică e-mail:

IURCU Victor
0 272 24 250
0 272 24 250
069 290 856

iurcu.v@mail.ru

2.4. Principalele sectoare gestionate de către autoritatea locală și consumul total de energie
Evoluția consumului de energie și a costului acesteia, pentru sectorul clădirilor publice, în
raionul Șoldănești este prezentată în tab. 2.3.1.
Tabelul 2.4.1 Evoluția consumului de energie și a costului acesteia, pe sectoarele gestionate de
UAT
Consum de energie
2014
2015
2016
Sector
tep
tep
tep
1.
Clădiri
927.20
1,104.29
1,073.59
8
publice

8

Doar în clădirile publice din anexat A

1.

SECTORUL CLĂDIRI PUBLICE
Clădiri administrative

În raionul Șoldănești sunt 30 de clădiri administrative, având suprafața totală de 16 539 m2.
Consumul total de energie în aceste clădiri în anul 2016 (ultimul an disponibil în registre
statistice) a constituit 102,2 tep ceea ce rezultă într-un consum specific de 71 kWh/m2.
Performanța energetică a acestor clădiri variază de la 64 kWh/m2 până la 398 kWh/m2.
Informația cu privire la consumul de energie în clădirile administrative a fost prezentată de către
autoritățile administrației publica locale din raionul Șoldănești.
Clădiri educaționale
Numărul de clădiri educaționale în raionul Șoldănești constituie 92 edificii, având suprafața
totală de circa 91 706 m2. Clădirile educaționale sunt grupate în următoarele subcategorii:
 Instituții preșcolare - 37 clădiri cu suprafața totală de 21 243 m2;
 Instituții de învățământ general - 23 clădiri cu suprafața totală de circa 50 206 m2;
 Instituții extrașcolare – 32 clădiri cu suprafața totală de 20 256 m2.
Consumul total de energie în aceste clădiri în anul 2016 a constituit 809 tep ceea ce rezultă întrun consum specific de 102,6 kWh/m2. Performanța energetică a acestor clădiri variază de la 42
kWh/m2 până la 419 kWh/m2. Informația cu privire la instituțiile de învățământ a fost colectată
din chestionarul despre consumul de energie în clădirile publice, parametri dimensionali,
performanța energetică, etc.
Clădiri de sănătate
Numărul de clădiri de sănătate în raionul Șoldănești constituie 20 edificii, având suprafața totală
de 11 072 m2. Consumul total de energie în aceste clădiri în anul 2016 a constituit 79 tep ceea ce
rezultă într-un consum specific de 86 kWh/m2. Performanța energetică a acestor clădiri variază
de la 69 kWh/m2 până la 325 kWh/m2.
Informația cu privire la consumul de energie în clădirile administrative a fost prezentată de către
autoritățile administrației publica locale din raionul Șoldănești, prin intermediul chestionarelor
colectate.
Informația cu privire la consumul de energie în clădirile administrative a fost prezentată de către
autoritățile administrației publica locale din raionul Șoldănești, prin intermediul chestionarelor
colectate.

3. MĂSURI PROPUSE DE EFICIENTIZARE ENERGETICĂ PE DOMENII
3.1. Clădiri publice
Atingerea angajamentelor trasate le nivel local în sectorul clădirilor publice se va realiza prin
implementarea măsurilor prezentate în Tabelul 3.1.1. Clădirile prioritare incluse în PLAEE
pentru perioada 2019-2021 au fot identificate în baza unor criterii agreate în cadrul Grupului de
lucru creat la nivel de raion. Criteriile principale utilizate la prioritizarea clădirilor au fost:
1.
Clădiri publice din diferite sectoare (sănătate, învățământ, cultură).
2.
Suprafața clădirii mai mare de 250 m2.
3.
Grad de ocupare a clădirii mai mare de 50%.
4.
Clădirea nu este monument de arhitectură.
5.
Clădirea deține o importanță socio – economică.
În baza criteriilor date, prin aplicare ponderii diferite a fost stabilită lista prioritară iar din
primele 20 clădiri grupul de lucru a propus 10 clădiri care au fost evaluate din perspectiva
corespunderii criteriilor agreate și stării tehnice. În rezultat au fost identificate 5 clădiri care au
fost incluse în PLAEE pentru perioada 2019-2021. Clădirile care nu vor intra în lista prioritară
pentru investiții în prezentul plan, vor fi considerate în procesul de întocmire a următoarelor
PLAEE.
Tabelul 3.1.1. Măsuri de eficiență energetică propuse pentru sectorul clădirilor publice
Denumire
clădire

Denumire măsură de EE/SER

Perioadă de
Valoare
Economii de
Reducere emisii
implementare investiție, MDL energie, kWh/an GES, kg CO2e/an
Clădiri educaționale

LT „Ștefan
cel Mare”
din or.
Șoldănești

Grădinița
„Mărțișor”
din or.
Șoldănești

IP
Complexul
Educațional

Lucrări de termoizolare a
acoperișului cu vată mineralăMW-150 mm
Înlocuirea ferestrelor și ușilor
exterioare
Termoizolarea fațadelor cu
polistiren expandat (EPS) - 100
mm
Izolare termică a planșeului
subsolului pe intrados cu vată
mineral - 100 mm
Lucrări de termoizolare a
acoperișului cu vată mineralăMW-150 mm
Înlocuirea ferestrelor și ușilor
exterioare
Termoizolarea fațadelor cu
polistiren expandat (EPS) - 100
mm
Izolare termică a planșeului
subsolului pe intrados cu vată
mineral - 100 mm
Lucrări de termoizolare a
acoperișului cu vată mineralăMW-150 mm

2019-2020
2019-2020
2019-2020

2019-2020

2019-2020
2019-2020
2019-2020

2019-2020

2020-2021

1,570,391

167,247

33,402

149,786

4,680

935

1,264,539

88,235

17,622

294,464

30,252

6,042

1,100,715

120,113

24,143

70,823

2,267

456

1,363,599

142,365

28,616

226,198

23,810

4,786

1,556,379

172,931

34,714

GimnaziulGrădiniță
Salcia din
com. Salcia

Grădinița
„Răspopeni”
din com.
Răspopeni

IM
Gimnaziul
„Dumitru
Matcovschi”
din com.
Vadul
Rascov

Casa de
cultură din
com.
Olișcani

Clădirea
Direcției
Asistență
Socială
Protecția
Familiei și
Copilului din
or.
Șoldănești

Înlocuirea ferestrelor și ușilor
2020-2021
exterioare
75,121
Termoizolarea fațadelor cu
polistiren expandat (EPS) - 100
2020-2021
850,370
mm
Izolare termică a planșeului
subsolului pe intrados cu vată
2020-2021
661,789
mineral - 100 mm
Lucrări de termoizolare a
acoperișului cu vată minerală2020-2021
1,211,792
MW-150 mm
Înlocuirea ferestrelor și ușilor
2020-2021
exterioare
304,450
Termoizolarea fațadelor cu
polistiren expandat (EPS) - 100
2020-2021
1,089,758
mm
Izolare termică a planșeului
subsolului pe intrados cu vată
2020-2021
526,098
mineral - 100 mm
Lucrări de termoizolare a
acoperișului cu vată minerală2020-2021
831,148
MW-150 mm
Înlocuirea ferestrelor și ușilor
2020-2021
exterioare
44,355
Termoizolarea fațadelor cu
polistiren expandat (EPS) - 100
2020-2021
1,519,622
mm
Izolare termică a planșeului
subsolului pe intrados cu vată
2020-2021
14,980
mineral - 100 mm
Clădiri de menire culturală
Lucrări de termoizolare a
acoperișului cu vată minerală1,140,615
MW-150 mm
2019-2020
Înlocuirea ferestrelor și ușilor
2019-2020
exterioare
363,932
Termoizolarea fațadelor cu
2019-2020
polistiren expandat (EPS) - 100
935,970
mm
Izolare termică a planșeului
2019-2020
subsolului pe intrados cu vată
99,039
mineral - 100 mm
Clădiri din sectorul social
Lucrări de termoizolare a
2020-2021
acoperișului cu vată minerală654,794
MW-150 mm
Înlocuirea ferestrelor și ușilor
2020-2021
exterioare
519,701
Termoizolarea fațadelor cu
2020-2021
polistiren expandat (EPS) - 100
1,524,155
mm
Izolare termică a planșeului
2020-2021
subsolului pe intrados cu vată
284,278
mineral - 100 mm

2,449

492

87,452

17,555

70,933

14,239

135,428

27,251

9,982

2,009

150,721

30,328

56,718

11,413

99,242

19,950

1,386

279

156,512

31,462

1,539

309

86,535

17,132

8,100

1,604

67,939

13,450

79,879

15,814

72,829

14,567

16,959

3,392

111,067

22,214

30,501

6,101

Figura 3.1.1. Consumul specific și total de energie în clădirile publice incluse în PLAEE
Analizând Figura 3.1.1. rezultă că LT „Ștefan cel Mare”, Grădinița „Mărțișor” și Casa de cultură
din comuna Olișcani prezintă un consum specific de energie înalt, însă consumul total de energie
este comparativ mai mic chiar față și de obiectivele cu un consum specific mai mic.

4. IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZARE
4.1. Sursele de finanțare
Investițiile necesare pentru implementare PLAEE au fost estimate la aproximativ 44,3 mil.
MDL. Din acestea aproximativ 90 mii MDL sunt planificat pentru activități menite dezvoltării
capacităților administrației local și sensibilizarea opiniei publice. Restul investițiilor constituie
lucrări de renovare energetică a clădirilor publice indicate în planul de acțiuni.
Pe lângă investițiile necesare implementării PLEE au fost estimate și investițiile necesare pentru
implementarea proiectelor de eficiență energetică în restul instituțiilor din localitățile raionului
Șoldănești pentru care au fost colectate date în baza chestionarelor. Astfel pentru fiecare
localitate în parte au fost calculate mijloacele financiare necesare implementării unui pachet de
măsuri de eficiență energetică în funcție de situația clădirii în momentul colectării datelor.
Pachetul de măsuri este axat pe anvelopa clădirii și sursa de căldură în funcție de situația actuală
raportată în chestionare. Pentru sistemul de iluminat interior au fost considerate doar înlocuirea
becurilor incandescente cu becuri eficiente energetic. Cheltuielile pentru expertiza tehnică a
clădirii, audit energetică, proiectare, etc. au fost calculate la această etapă. Măsurile propuse dar
și altele urmează a fi evaluate detaliat la etapa de audit energetic. Rezultatele obținute stau la
baza portofoliului investițional pe care atât administrației raionului cât și autoritățile locale din
Șoldănești îl pot utiliza pentru a stabili ordinea de prioritate în implementarea măsurilor de
eficiență energetică în funcție de amploarea investițiilor și capacitățile disponibile. La fel acesta
constituie un instrument foarte util în dialogul cu potențiali donatori/finanțatori. Pentru renovarea
energetică a stocului de clădiri inclus în portofoliul investițional sunt necesare aproximativ 574,2
mil. MDL, ceea ce reprezintă în medie aproximativ 17,4 mil. MDL per localitate sau 3,8 mil.
MDL per instituție. Informații detaliate sunt prezentate în anexa 4.
Implementarea măsurilor planificate de EE/SER va fi realizată din contul surselor financiare
proprii și atrase, în conformitate cu informațiile prezentate în Tabelul 4.1.1.
Tabelul 4.1.1. Sursele de finanțare a măsurilor EE/SER
Denumire obiectiv propus spre finanțare

LT „A. Mateevici” din or. Șoldănești
LT „Ștefan cel Mare” din or. Șoldănești
Grădinița „Mărțișor” din or. Șoldănești
Gimnaziul-Grădiniță Salcia
Grădinița „Răspopeni”
Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” Vadul Rascov
Casa de cultură din com. Olișcani
Direcția Asistență Socială or. Șoldănești

Valoare
investiție,
MDL

Surse proprii,
MDL

Surse atrase,
MDL

Finanțator
atras

24,000,000

0

24,000,000

GIZ/DUE

3,279,180

2,623,344

655,836

A fi identificat

2,761,335

552,267

2,209,068

A fi identificat

3,143,659

628,732

2,514,927

A fi identificat

3,132,097

626,419

2,505,678

A fi identificat

2,410,106

482,021

1,928,084

A fi identificat

2,539,556

507,911

2,031,645

A fi identificat

2,982,927

596,585

2,386,342

A fi identificat

4.2. Monitorizarea implementării
Monitorizarea implementării PLAEE este foarte importantă în asigurarea realizării cu succes a
obiectivelor stabilite. O monitorizare consecventă a procesului de implementare permite
identificarea eventualelor bariere ce pot interveni în realizarea planului și oferă posibilitate
factorilor de decizie să intervină la momentul oportun cu măsuri de corecție.

La nivel autorităților centrale funcția de supraveghere și monitorizare în domeniul eficienței
energetice o deține AEE. În conformitate cu prevederile legii privind eficiența energetică,
consiliile raionale și consiliile municipale, Adunarea Populară a UTA Găgăuzia au obligația să
numească manageri energetici atestați din rândul persoanelor cu studii superioare în domeniul
energetic, care să fie responsabili de planificarea și de monitorizarea îndeplinirii măsurilor de
îmbunătățire a eficienței energetice, inclusiv a celor incluse în PLAEE. La fel, aceștia trebuie să
efectueze, cel puțin o dată în an, analiza consumului de energie în vederea determinării
eventualelor intervenții pentru eficientizarea consumurilor de energie, în conformitate cu
formularele standard elaborate de Agenție. La rândul său Managerul Energetic va informa
Președintele raionului trimestrial și de fiecare dată când va fi necesar despre modul în care
decurge procesul de implementare. Așa cum planul este structurat pe măsuri pentru care sunt
stabilite indicatori de monitorizare, sunt delegați responsabili și definiți termeni pentru
implementare, va fi ușor de urmărit realizarea acestora în timp. Periodic vor fi organizate ședințe
de lucru unde se va discuta progresul obținut în privința implementării PLAEE dar și a
impedimentelor, riscurilor ce ar compromite obținerea obiectivelor stabilite, aplicându-se măsuri
preventive și/sau corective corespunzătoare.
Tabelul 4.2.1. Monitorizarea implementării proiectelor EE/SER
Denumire
clădire

Denumire măsură de EE/SER

Manager
de proiect

Perioadă
implementare

Perioadă
raportare

Volum
total
măsură

Clădiri educaționale

LT „Ștefan cel
Mare” din or.
Șoldănești

Grădinița
„Mărțișor”
din or.
Șoldănești

IP Complexul
Educațional
GimnaziulGrădiniță
Salcia din
com. Salcia

Grădinița
„Răspopeni”
din com.

Lucrări de termoizolare a
acoperișului cu vată mineralăMW-150 mm
Înlocuirea ferestrelor și ușilor
exterioare
Termoizolarea fațadelor cu
polistiren expandat (EPS) - 100
mm
Izolare termică a planșeului
subsolului pe intrados cu vată
mineral - 100 mm
Lucrări de termoizolare a
acoperișului cu vată mineralăMW-150 mm
Înlocuirea ferestrelor și ușilor
exterioare
Termoizolarea fațadelor cu
polistiren expandat (EPS) - 100
mm
Izolare termică a planșeului
subsolului pe intrados cu vată
mineral - 100 mm
Lucrări de termoizolare a
acoperișului cu vată mineralăMW-150 mm
Înlocuirea ferestrelor și ușilor
exterioare
Termoizolarea fațadelor cu
polistiren expandat (EPS) - 100
mm
Izolare termică a planșeului
subsolului pe intrados cu vată
mineral - 100 mm
Lucrări de termoizolare a
acoperișului cu vată mineralăMW-150 mm

Gonța R.

2019-2020

2019

1593
m2

Gonța R.

2019-2020

2019

58 m2

Gonța R.

2019-2020

2019

1561
m2

Gonța R.

2019-2020

2019

688 m2

Iurcu V.

2019-2020

2019

1116
m2

Iurcu V.

2019-2020

2019

27 m2

Iurcu V.

2019-2020

2019

1683
m2

Iurcu V.

2019-2020

2019

528 m2

Cebanenco
T.

2020-2021

2020

1579
m2

Cebanenco
T.

2020-2021

2020

29 m2

Cebanenco
T.

2020-2021

2020

1049
m2

Cebanenco
T.

2020-2021

2020

1546
m2

Iurcu V.

2020-2021

2020

1229
m2

Volum
executat

Pondere
executat

Răspopeni

IM Gimnaziul
„Dumitru
Matcovschi”
din com.
Vadul Rascov

Înlocuirea ferestrelor și ușilor
exterioare
Termoizolarea fațadelor cu
polistiren expandat (EPS) - 100
mm
Izolare termică a planșeului
subsolului pe intrados cu vată
mineral - 100 mm
Lucrări de termoizolare a
acoperișului cu vată mineralăMW-150 mm
Înlocuirea ferestrelor și ușilor
exterioare
Termoizolarea fațadelor cu
polistiren expandat (EPS) - 100
mm
Izolare termică a planșeului
subsolului pe intrados cu vată
mineral - 100 mm

Iurcu V.

2020-2021

2020

1178
m2

Iurcu V.

2020-2021

2020

1345
m2

Iurcu V.

2020-2021

2020

1229
m2

NegruVodă R.

2020-2021

2020

945 m2

NegruVodă R.

2020-2021

2020

17 m2

NegruVodă R.

2020-2021

2020

1875
m2

NegruVodă R.

2020-2021

2020

35 m2

2019

1157
m2

2019

141 m2

2019

1155
m2

2019

231 m2

2020

664 m2

2020

201 m2

2020

1881
m2

2020

664 m2

Clădiri de menire culturală

Casa de
cultură din
com. Olișcani

Lucrări de termoizolare a
acoperișului cu vată mineralăMW-150 mm
Înlocuirea ferestrelor și ușilor
exterioare
Termoizolarea fațadelor cu
polistiren expandat (EPS) - 100
mm
Izolare termică a planșeului
subsolului pe intrados cu vată
mineral - 100 mm

Iurcu V.
Iurcu V.

2019-2020
2019-2020
2019-2020

Iurcu V.

2019-2020
Iurcu V.
Clădiri din sectorul social

Clădirea
Direcției
Asistență
Socială
Protecția
Familiei și
Copilului din
or. Șoldănești

Lucrări de termoizolare a
acoperișului cu vată mineralăMW-150 mm
Înlocuirea ferestrelor și ușilor
exterioare
Termoizolarea fațadelor cu
polistiren expandat (EPS) - 100
mm
Izolare termică a planșeului
subsolului pe intrados cu vată
mineral - 100 mm

2020-2021
Rusu V.
Rusu V.

2020-2021
2020-2021

Rusu V.

2020-2021
Rusu V.

4.3. Comunicarea și mediatizarea
Una din precondițiile implementării cu succes a PLAEE o reprezintă implicarea comunității. În
acest sens conducerea raionului intenționează să mențină un dialog activ cu comunitatea locală și
să organizeze diverse acțiuni de sensibilizare a opiniei publice pentru a spori gradul de informare
a populației cu privire la importanța măsurilor de eficiență energetică. Astfel au fost identificate
o serie de măsuri ce urmează a fi implementate pe parcursul anilor 2019-2021, acestea fiind
prezentate în tabelul 4.3.1. Responsabilii de implementarea măsurilor de comunicare și
mediatizare vor utiliza mijloace de informare disponibile publicului larg, precum pagina web a
raionului, pagini internet dedicate sau pagini pe rețele de socializare și altele. În cadrul acțiunilor
de mediatizare vor fi comunicate și rezultatele obținute în ceea ce privește implementarea
proiectelor în domeniul EE și SER.

Tabelul 4.3.1. Lista activităților de comunicare și mediatizare planificate
Activitate de comunicare
planificată
Ateliere de lucru cu
reprezentanților instituțiilor
publice

Organizarea săptămânii
energiei durabile

Ora energiei în instituțiile
educaționale

Perioadă
implementare

Martie 2019/20/21

Tematică abordată

Manager de
proiect

1.Inventarierea stocului de clădiri publice la nivel
Iurcu V.
de raion; 2. Gestionarea eficientă a consumului
Gonța R.
de energie în clădiri; 3.Elaborarae și
Cebanenco T.
implementarea proiectelor investiționale în
Negru-Vodă
R.
domeniul EE clădiri publice; etc.

Iurcu V.
A doua săptămână a 1. Punct de informare în oraș; 2. Activități artistice
Gonța R.
lunii iunie a fiecărui tematice (dans, picturi); 3. Proiecte de EE/SER
Cebanenco T.
an
implementate în UAT; etc.
Negru-Vodă R.
Decembrie
2017/18/19

1. Rolul energiei în viața umană; 2. Măsuri de
economisire a energiei; 3. Surse de energie
regenerabilă; etc.

Iurcu V.
Gonța R.
Cebanenco T.
Negru-Vodă R.

ANEXE
1.

Anexa

Lista principalelor acte aferente politicii naționale în domeniului EE/SER
IMPORTANTE DIRECTIVE EUROPENE, AFERENTE DOMENIULUI

•
•
•

Directiva nr. 2012/27/UE privind eficiența energetică;
Directiva nr. 2009/28/UE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;
Directiva nr. 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor.

CADRUL JURIDIC GENERAL NAȚIONAL

•
•
•
•

Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală;
Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;
Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional;
Regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici, aprobare prin Hotărârea
Guvernul nr. 33 din 11.01.2007.

CADRUL JURIDIC SPECIAL

•
•
•
•
•
•

Legea nr. 89 din 20.05.2018 din cu privire la eficiența energetică;
Legea nr. 10 din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;
Legea nr. 128 din 11.07.2014 privind performanța energetică a clădirilor;
Legea nr. 1402 din 24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală;
Legea nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării;
Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.

DOCUMENTE DE POLICITI NAȚIONALE

•
•

Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2020”, adoptată prin Legea nr. 166 din 11.07.2012 ;

•

Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030, aprobată prin Hotărârea Guvernul nr. 102 din
05.02.2013;

•

Programul național pentru eficiență energetică 2011-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 833 din
10.11.2011;

•

Planul național de acțiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1073 din 27.12.2013;

•

Planul național de acțiuni în domeniul eficienței energetice pentru anii 2016-2018, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1471 din 30.12.2016;

•

Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 301 din 24.04.2014;

•

Strategia Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei până în anul 2020 și Planul de acțiuni
pentru implementarea acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1009 din 10.12.2014;

•

Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până în anul 2030 și Planul de acțiuni pentru
implementarea acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470 din 30.12.2016;

•

Strategia națională de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2014-2020, aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr. 409 din 04.06.2014;

•

Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova, adoptată prin Hotărârea
Parlamentul nr. 350 din 12.07.2001 ;

•

Strategia de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027, aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr. 248 din 10.04.2013;

Strategia națională de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020, adoptată prin Legea nr.239 din
13.10.2016;

•

Programul de promovare a economiei „verzi” în Republica Moldova pentru anii 2018-2020 și Planul de
acțiuni pentru implementarea acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 160 din 21.02.2018 .

Anexa 2.
Tabelul A1. Căldura de ardere (puterea calorică) a combustibililor, factorul de emisie CO2e

a acestora și factorul de conversie a energiei livrate în energie primară (valori medii)
Tip combustibil şi energie

nr.
Denumirea produsului

Unitatea
de
măsura
Cod SIEC

Căldura de Factorul de
Factorul de
ardere, emisie CO2e, conversie in
GJ/u.m.
kg/kWh
energie primara

1

Antracit

110

tone

25,65

2

Huilă bituminoasă

129

tone

22,50

3

Turbă şi produse din turbă

1110

tone

10,82

4

Gaze naturale

3000

mii m3

33,86

5

Ţiţei

4100

tone

42,02

6

Gaze petroliere lichefiate

4630

tone

46,05

7

Benzină auto

4652

tone

43,71

4652

1000 litri

32,00

8

Motorină

4671

tone

42,54

4671

36,00

9

Păcură

4680

1000 litri
tone

10

Alte produse petroliere

4699

tone

30,53

11

Brichete și peleţi din lemn

5111

tone

17,43

12

Lemne de foc

5112

tone

13,77

13

Deşeuri lemnoase

5119

tone

7,94

14

Deșeuri animaliere

5130

tone

13,60

15

Deşeuri combustibile agric

5150

tone

13,00

16

Cărbune de lemn

5160

tone

28,32

17

Biobenzină

5210

1000 litri

27,00

18

Biodiesel

5220

1000 litri

33,10

19

Gaz din deșeuri org., biogaz

5311

mii m3

20,00

20

Energia electrică

7000

MWh

3,60

21

Energia termică

8000

Gcal

4,19

1

40,91

paie, tulpini floarea soarelui, tulpini porumb, știuleți de porumb desfăcut de boabe

0,39
0,34
0,37
0,203

1,19
1,28
1,104

0,25
0,325

1,316
1,189

0,325

1,189

0,33
0,039
0,026
0,026

1,189
1,189
1,320
1,060
1,060

0,010

1,050

0,120
0,070
0,145
0,203
0,039

1,461
1,437
1,500
2,360
1,320

Anexa 3
Tabelul A2. Coeficienți de conversie a unităților de combustibil și energie in tep și kWh
1 GJ

0.024 tep

277.778 kWh

1 Gca l

0.100 tep

1,163.000 kWh

1 M Wh

0.086 tep

1,000.000 kWh

1 to nă căr b une co nv

0.700 tep

8,141.000 kWh

1 tonă antracit

0.613 tep

7125.000 kWh

1 tonă huilă bituminoasă

0.537 tep

6250.000 kWh

1 tonă turbă

0.258 tep

3005.556 kWh

0.809 tep

9405.556 kWh

1 tonă țiței

1.004 tep

11672.222 kWh

1 tonă gaz petrol lichefiate

1.100 tep

12791.667 kWh

1 tonă benzină auto

1.044 tep

12141.667 kWh

1000 litri benzină auto

0.765 tep

8888.889 kWh

1 tonă motorină

1.016 tep

11816.667 kWh

1000 m3 g a ze na tur a le

este egal cu

1000 litri motorină

0.860 tep

sau cu

10000.000 kWh

1 tonă păcură

0.977 tep

11363.889 kWh

1 tonă alte produse petroliere

0.729 tep

8480.556 kWh

1 tonă brichete și peleţi din lemn

0.416 tep

4841.667 kWh

0.329 tep

3825.000 kWh

0.190 tep

2205.556 kWh

0.325 tep

3777.778 kWh

0.310 tep

3611.111 kWh

1 tonă cărbune de lemn

0.676 tep

7866.667 kWh

1000 litri biobenzină

0.645 tep

7500.000 kWh

1000 litri biomotorină

0.791 tep

9194.444 kWh

1000 m3 biogaz

0.478 tep

5555.556 kWh

1 MWh energie electrică

0.086 tep

1000.000 kWh

1 Gcal energie termică

0.100 tep

1163.000 kWh

1 to nă lemne d e fo c
1 tonă deșeuri lemnoase
1 tonă deșeuri animaliere
1 tonă deşeuri combust.agricole

1

1

paie, tulpini floarea soarelui, tulpini porumb, știuleți de porumb desfăcut de boabe

Coeficienții din tab. A2 permit ușor de a exprima întreaga cantitate a combustibililor consumați in una și
aceiași unitate – fie tep sau MWh.
Exemplul 1: Se cere de a converti - 47,17 tone cărbune antracit, 5,5 m3 de lemne și 25445 m3 de gaze
naturale in tone echivalent petrol (tep). Aplicând coeficienții din tab. A2 obținem:
• 47,17 tone cărbune antracit = 41,17 tone • 0,613 tep/tonă = 25,237 tep,
• 5,5 m3 de lemne
= 5,5 m3 • 0,65 tone/m3 • 0,329 tep/tonă = 1,176 tep.
• 25445 m3 gaze naturale = 25,445 mii m3 • 0.809 tep/mie m3 =20,585 tep.
Total: 25,237 + 1,176 + 20,585  47 tep.
Exemplul 2: Se cere de a converti consumurile de resurse energetice din Ex.1 in kWh:
• 47,17 tone cărbune antracit = 41,17 tone • 7125,000 kWh/tonă = 293336,3 kWh sau 293,3 MWh,
• 5,5 m3 de lemne
= 5,5 m3 • 0,65 tone/m3 • 3825 kWh/tonă = 13674,4 kWh sau 13,7
MWh,
• 25445 m3 gaze naturale = 25,445 mii m3 • 9405,556 kWh /mie m3 =239324,4 kWh sau 239,3
MWh.

Total: 293336,3 + 13674,4 + 239324,4 = 546335,0 kWh sau 546,335 MWh.
Verificare: 546,334 MWh • 0,086 tep/Mwh = 47 tep.

Anexa 4
Tabelul A3. Coeficienții de echivalență a unităților de combustibil cu 1 tep și cu 1 MWh

1 tep =
41,868
10,000
11,630
1,429
1,632
1,861
3,870
1236,503
0,996
0,909
0,958
1308,000
0,984
1163,000
1,023
1,371
2,402
3,041
5,273
3,079
3,221
1,478
1550,667
1264,894
2,093
11,630
10,000

1 MWh =
GJ
Gcal
MWh
tone cărbune convențional
tone antracit
tone huilă bituminoasă
tone turbă
m3 gaze naturale
tone țiței
tone gaz petrol lichefiate
tone benzină auto
litri benzină auto
tone motorină
litri motorină
tone păcură
tone alte produse petroliere
tone brichete sau peleţi din lemn
tone lemne de foc
tone deșeuri lemnoase
tone deșeuri animaliere
tone deşeuri combustibile agr,
tone cărbune de lemn
litri biobenzină
litri biomotorină
mii m3 biogaz
MWh energie electrică
Gcal energie termică

3,600
0,860
1,000
0,123
0,140
0,160
0,333
106,320
0,086
0,078
0,082
112,468
0,085
100,000
0,088
0,118
0,207
0,261
0,453
0,265
0,277
0,127
133,333
108,761
0,180
1,000
0,860

GJ
Gcal
MWh
tone cărbune convențional
tone antracit
tone huilă bituminoasă
tone turbă
m3 gaze naturale
tone țiței
tone gaz petrol lichefiate
tone benzină auto
litri benzină auto
tone motorină
litri motorină
tone păcură
tone alte produse petroliere
tone brichete sau peleţi din lemn
tone lemne de foc
tone deșeuri lemnoase
tone deșeuri animaliere
tone deşeuri combustibile agri
tone cărbune de lemn
litri biobenzină
litri biomotorină
mii m3 biogaz
MWh energie electrică
Gcal energie termică

Coeficienții din tab. A3 ne facilitează trecerea de la tep sau MWh la unitățile naturale
(masice/volumetrice) ale combustibililor.
Exemplul 1: Care este echivalentul a 6 tep, exprimat in Gcal energie termică?
Răspuns: 6 tep = 6 • 10 Gcal/ tep = 60 Gcal.
Exemplul 2: Care este echivalentul a 50 tep, exprimat in mii m3 gaze naturale?
Răspuns: 50 tep = 50 • 1236,5 m3/ tep = 61628 m3 sau 61,63 mii m3 gaze naturale.

Anexa 5
Chestionar de colectare a datelor ce privesc clădirile publice
Tabelul A4. Informație generală despre clădire
Caracteristica clădirii

Nr.

Răspuns
Denumirea întreagă a clădirii (denumirea instituției care
activează în clădire)

1

Denumirea clădirii

2

Destinația clădirii9

2

Numele persoanei de contact

Numele / Prenumele persoanei responsabile care a completat
chestionarul – inclusiv responsabilă pentru corectitudinea
informației oferite

3

Numele persoanei de contact

Număr de telefon mobil sau fix a persoanei responsabile de
completarea chestionarului

4

Poșta electronică a persoanei de
contact

Poșta electronică (e-mail) a persoanei care a completat
chestionarul

5

Proprietarul clădirii

Denumirea instituției după cum urmează:
- APL I, APL II, Privat, Mixt, Neidentificat

6

Denumirea raion

Denumirea raionului sau municipiului, de ex.: mun. Chișinău sau
r-nul Ungheni

7

Denumirea localității

Denumirea (comunei, orașului

8

Adresa

Adresa juridică - Denumirea străzii și numărul

9

Numărul (codul cadastral) a clădirii

Numărul (codul cadastral) a clădirii

10

Numărul (codul cadastral) a terenului

În coloana numărul (codul cadastral) a terenului

11

Anul construcției

Anul construcției clădirii

12

Anul renovării clădirii

Clădirea a fost reabilitată în ultimii 10 ani? Aplicați DA sau NU.

•

10

13

Cădire eficientizată energetic

14

2

Suprafața totală a clădirii [m ]

15

Suprafața ocupată a clădirii [m2]

16

Suprafața încălzită a clădirii [m2]

17

Suprafața utilizată de persoane juridice

18

Funcționalitatea clădirii

-

19

Capacitatea maximă de beneficiari
conform proiectului clădirii

20

Numărul mediu de beneficiari ai clădirii
pe ultimii 5 ani

Suprafața ocupată de persoane juridice (oficii, magazine etc.)
Aplicați DA sau NU
DA - înseamnă că ea este operațională (este încălzită) sau
NU - înseamnă că ea nu este operațională (nu funcționează sau nu
este încălzită)

9

Destinația clădirii după cum urmează: clădire administrativă, clădire cu destinație culturală, clădire cu destinație sportivă, clădire cu destinație
educațională, clădire cu destinație medical, clădire comunală, clădire pentru comerț, clădire pentru transporturi
10

Se vor indica măsurile de eficiență energetică implementate in ultimii 5 ani din lista de mai jos: termoizolarea pereților exteriori; termoizolarea
planșeului ultimului etaj sau planșeului peste subsol neîncălzit; schimbarea geamurilor; modernizarea sistemului de încălzire interior; schimbarea
centralei termice, cu indicarea anului când a fost dată în exploatare.

Tabelul A5. Consumul de energie/combustibili și costul acestora pentru anul 2017
Nr.
1

Resursa energetică consumată
Energie electrică

u.m.

Valoarea corespunzătoare

kWh
lei
m3

2

Gaze naturale
lei

3

Încălzire centralizată

Gcal
lei
m3

4

Lemne de foc
lei

5

Peleți sau Brichete

tone
lei

6

Cărbune brun

tone
lei

7

Cărbune negru

tone
lei

8

Alte (vă rugăm să specificați)

(specificați)
lei

A nu include in această tabelă cantitățile de resurse folosite in alt scop decât pentru încălzirea clăsirii, prepararea
apei calde menajere, ventilare și iluminat.

Anexa 6
Metodologia de ordonare a clădirilor publice și de stabilire a listei prioritare
pentru renovarea energetică
Pentru ca o clădire publică (un proiect) să poată beneficia de o finanțarea bugetară a renovării
termoenergetice, ea trebuie să se regăsească în lista priorităților locale curente (în PLAEE).
In scopul stabilirii setului de clădiri, ce urmează a fi incluse în PLAEE pentru renovarea
energetică – toate clădirile publice existente trebuie evaluate și ordonate. Numărul indicatorilor
de evaluare a clădirilor și criteriilor de selectare, evident, este unul limitat.
Se recomandă de a aplica următoarele criterii de prioritizare a cădirilor publice, in scopul
stabilirii listei clădirilor ce urmează a fi incluse în PLAEE pentru anii 2019-21:
•
•
•
•

Consum total real anual (2017) de energie finală în clădire maxim, C1 → max;
Consum specific real de energie în clădire (2017), maxim C2 → max;
Gradul de utilizare a suprafeței clădirii, C3 → max;
Gradul de ocupație a clădirii, C4 → max.

Mai jos, in tab A6, sunt prezentați patru indicatori/criterii, puși la baza sistemului de prioritizare
a clădirilor publice. Ordonarea clădirilor se poate realiza conform punctajului total acumulat;
clădirea cu cel mai mare punctaj – se va regăsi în capul listei. De observat, că primul criteriu
este cel mai important (C1 → max), întru-cât acolo unde este cel mai mare consum de energie
va exista și cel mai mare potențial de economisire a energiei.
Tabelul A6. Indicatorii și criteriile de ordonare a clădirilor publice
Intervale valori și Punctajul

Indicator / Criteriu

C1. Consumul total existent anual de energie finală
(încălzire, apă caldă manageră, condiționare,
ventilare, iluminat) MWh/an, max. - 20 puncte

0 MWh/an

- 0 puncte

1÷40

- 1 puncte

41÷150

- 5 puncte

151÷300

- 10 puncte

301÷500

- 15 puncte

≥ 500

- 20 puncte
2

0 kWh/(m ·an)

- 0 puncte

1÷150

- 1 puncte

151÷200

- 5 puncte

201÷250

- 10 puncte

251÷300

- 15 puncte

≥ 300

- 20 puncte

0-50%

- 0 puncte

51÷75%

- 10 puncte

76÷90%

- 15 puncte

91÷100%

- 20 puncte

C4. Gradul de ocupație a clădirii educaționale - GO,

0÷50%

- 0 puncte

GO = capacitatea reală

51÷75%

- 10 puncte

76÷90%

- 15 puncte

91÷100%

- 20 puncte

C2. Consumul specific total de energie finală,
kWh/(m2·an), max. - 20 puncte

C3. Gradul de utilizare a suprafeței clădirii - GU,
GU = suprafața utilizată/suprafața totală,
max. - 20 puncte

/ capacitate proiect,

max. – 20 puncte
TOTAL Punctaj

Punctaj

xx

xx

xx

xx

Suma xx

Adesea ordonarea obținută în baza mai multor criterii poate conduce la rezultate mai puțin
satisfăcătoare. În aceste situații se recomandă de a obține o listă ordonată doar in baza primului
criteriu, cu indicarea valorilor celorlalți indicatori, ca ulterior APL să poată identifica cele câteva
clădiri inanitate pentru renovarea energetică.
De menționat, că în condițiile unor informații orientative, puse la baza evaluării criteriilor,
ordonarea clădirilor este una orientativă. In acest context, luarea deciziei finale, asupra listei
clădirilor planificate pentru renovare, rămâne la discreția APL.
Pentru un număr limitat de clădiri, aflate in capul listei și prioritare pentru finanțarea renovării
energetice, urmează de a realiza o evaluare mai minuțioasă.
Pentru perioada de planificare de trei ani numărul clădirilor selectate pentru renovare trebuie să
constituie cca 3-4% din numărul total; la realitățile Republicii Moldova acesta ar însemna a câte
5-10 clădiri publice la fiecare trei ani!
Vizavi de clădirile “candidate pentru renovare” se impun și alte cerințe precum:
•
•
•
•
•
•
•

sunt mai vechi de 20 ani ;
nu sunt monumente arhitecturale;
nu sunt piedici de a fi în viitor utilizate ca clădiri publice ;
nu sunt în stare fizică degradantă sau de demolare;
nu au fost anterior implementate măsuri de eficiență energetică cu un impact
semnificativ asupra consumului de energie în clădire;
deservesc zilnic peste 50 persoane;
suprafață totală este mai mare de 250 de metri pătrați.

Pentru clădirile astfel selectate pentru finanțarea potențială ulterior vor fi dezvoltate concepte de
proiecte investiționale.

Anexa 7
Sinteza informațiilor cu privire la clădirile publice considerate în studiu

Gimnaziu

…

…

…

…

…

9261223075.01 1,080.70 1,684.00
…

…

…

Suprafața încălzită a clădirii,
m2

Tipul clădirii

Educațională

Suprafața utilizată a clădirii,
m2

Destinația clădirii

Gimnaziul
Agronomovca

Suprafața totală a clădirii, m2

Denumirea instituției

Agronomovca

Suprafața la sol a clădirii, m2

Denumirea localității

1

Numărul (Codul) Cadastral a
clădirii

Numărul de ordine original

Caracteristici volumetrice ale
clădirii

842.40

1,000.00

261

261

…

…

…

…

Consum
total
energie
termica
2017,
MWh

Consum
specific
pentru
încălzire,
kWh/m2*an

Anexa 8
METODOLOGIA
simplificată de calcul a performanței energetice a clădirilor și a necesarului de investiții
1. Scopul prezentei metodologii este de a estima nivelul de performanță energetică al clădirilor
(PEC) în procesul de întocmire a Planului Local de Acțiune în domeniul Eficienței
Energetice (PLAEE), precum și pentru a estima efortul investițional necesar pentru
implementarea proiectelor incluse în PLAEE.
2. În conformitate cu metodologiile de determinare a PEC descrise în literatura de specialitate,
calculul PEC necesită un set minim de informații referitoare la structura și suprafața
elementelor constituente ale anvelopei clădirii, volumul clădirii ș.a.
3. Calculul PEC în scopul formulat mai sus poate fi efectuat în conformitate cu Metodologia
simplificată a Fondului pentru Eficiență Energetică pentru calcularea perioadei de
recuperare a investiției și evaluarea costurilor totale ale proiectelor:
http://fee.md/files/Anexa_10(a3).pdf.
Calculul necesarului de energie, pentru acoperirea pierderilor de căldură prin anvelopa
clădirii și ventilație se efectuează conform formulei:
Q = QT + QV,
unde: QT sunt pierderile de căldură prin îngrădirile exterioare ale clădirii,
QV - pierderile de căldură prin ventilație.
Pierderile de căldură prin îngrădirile exterioare ale anvelopei se calculează cu expresia:
QT = ∑Ai · Ui · ci · Δθ · Tf /1000, kWh/an,
unde: Ai reprezintă suprafața elementului i al anvelopei, în m2;
Ui - coeficientul de transfer de căldură al elementului respectiv, în W/(m2·K);
ci - coeficientul de corecție egal cu 0,5 pentru podea și 1,0 pentru celelalte
îngrădiri;
Δθ - diferența dintre temperatura interioară și cea exterioară medie, în °K;
Tf - durata sezonului de încălzire, în h/an.
Pierderile de căldura prin ventilare naturală și infiltrări de aer se determină cu expresia:
QT = V · ρer · caer · n · Δθ · Tf / 3600, kWh/an,
unde: V reprezintă volumul clădirii, în m3;
ρaer - desistarea aerului egală cu 1,20 kg/m3;
caer - capacitatea termică specifică a aerului egală cu 1,0 kJ/(kg·K);
n - numărul de schimburi de aer pe oră, în 1/h.
4. Calculul PEC în conformitate cu prezenta metodologie se bazează pe informația cunoscută,
care este cuprinsă în baza de date „clădiri publice” gestionată de către managerul energetic
raional, întocmită în conformitate cu chestionarul de colectare a datelor despre clădiri, pus la
dispoziție de către AEE. Dimensiunile în plan și suprafețele la sol a clădirilor pot fi ușor
identificate/verificate în baza codului cadastral utilizând instrumentele Fondului național de
date geospațiale – www.geoportal.md.

5. Elementelor constituente ale anvelopei clădirii le sunt atribuite coeficienți de transfer de
căldură în conformitate cu tab. A8.1.

Tabelul A8.1. Valorile coeficienților de transfer termic înainte și după renovare
Element anvelopă

Pereți exteriori

Acoperiș

Planșeu podea

Ferestre și uși
exterioare
1

Valoarea U, W/(m2·K)

Descriere element anvelopă

Înainte de renovare

din piatră de calcar de 45÷50 cm
și 2÷3 cm mortar

După renovare

1,20 1
0,32 4

din plăci din beton prefabricate de 35 cm
și 2 cm ipsos sau mortar

1,40

cu pantă > 45°, din panouri din beton de
22 cm acoperite cu plăci din metal sau azbest
(acoperiș de tip piramidal cu pod)

1,50 1

1

0,20 4

plan sau cu pantă ≤ 45°, din panouri din beton
de 22 cm acoperite cu membrană
impermeabilă din bitum fără izolare termică
(acoperiș plat de tip terasă)

1,80 1

din panouri din beton de 22 cm în contact cu
mediul exterior (pasaje etc.)

2,50 2

0,20 4

din panouri din beton de 22 cm deasupra
încăperilor sau subsolurilor neîncălzite

2,00 2

0,25 4

din panouri din beton de 22 cm în contact cu
solul

0,45 2

0,45

cu ramă din aluminiu (metalică)

2,94 3

cu ramă din lemn

2,78 3

cu ramă din PVC existentă

2,56 3

1,50 4
2,56

În conformitate cu descrierea proiectului „Eficiența Energetică în clădirile publice in Chișinău”,

https://www.chisinau.md/public/files/anul_2017/comunicate/Prezentare_Proiect_Ef._Ener
g._-200217__ROM.pdf
2

Estimări efectuate utilizând Calculatorul valorii U pentru pereți, acoperiș, podele, al Fondului pentru Eficiență Energetică,

3

Optimizarea nivelului de protecție termică a clădirilor din sectorul public (ghid), dec. 2015,
Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) GmbH, Anexa 7,

http://fee.md/index.php?pag=page&id=493&l=ro
http://www.serviciilocale.md/doc.php?l=ro&idc=50&id=1233&t=/Publicatii-iresurse/Eficienta-energetica/Ghid-practic-privind-optimizarea-nivelului-de-protectietermica-a-cladirilor-din-sectorul-public
4

NCM M.01.01:2016 Performanța energetică a clădirilor. Cerințe minime de performanță energetică a clădirilor,

http://ednc.gov.md/normative_in_constructii/normativ?dmsid=109110#breadcrumbs
6. Temperaturile exterioare de calcul pentru diferite zone climatice ale Republicii Moldova
sunt acceptate în conformitate cu tab. A8.2.
Tabelul A8.2. Temperaturile exterioare și durata sezonului de încălzire pentru clădirile
publice
Indicator de calcul
Durata sezonului de încălzire,
zile/an 1
Numărul de grade zile
încălzire, K·zile 1
Temperatura medie a

Zona climatică I,
de Regiunea NORD

Zona climatică II,
Regiunea CENTRU

Zona climatică III,
Regiunea de SUD

191

183

182

4 010

3 770

3 710

+ 1,0

+ 1,4

+ 1,6

sezonului de încălzire, oC 1
Temperatura exterioară a
celor mai reci cinci zile, oC 2

- 18,0

- 16,0

- 16,0

1

NCM M.01.02:2016 Performanța energetică a clădirilor. Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor,
http://ednc.gov.md/normative_in_constructii/normativ?dmsid=109394#breadcrumbs

2

СНиП 2.01.01-82 Climatologia și geofizica în construcții,

http://ednc.gov.md/normative_in_constructii/normativ?dmsid=102164#breadcrumbs

7. Temperaturile interioare de calcul pentru diferite categorii de clădiri publice sunt acceptate
în conformitate cu tab. A8.3.
Tabelul A8.3. Temperaturile interioare de calcul pentru diferite categorii de clădiri publice
Temperatura interioară
de calcul, oC

Categorie clădire publică
Clădiri de birouri (administrative)
Clădiri ale instituțiilor de învățământ (general)

+ 20,0 1

Clădiri ale instituțiilor de învățământ (preșcolar)
Clădiri ale instituțiilor medicale
Clădiri cu ale instituțiilor culturale
1

NCM M.01.02:2016 Performanța energetică a clădirilor. Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor,
http://ednc.gov.md/normative_in_constructii/normativ?dmsid=109394#breadcrumbs

8. Căldura de ardere (puterea calorică) a combustibililor, factorul de emisie CO2e a acestora și
factorul de conversie a energiei livrate în energie primară sunt prezentate în Anexa 2.
Volumul emisiilor de gaze cu efect de seră înainte - și după reabilitarea termoenergetică a
clădirilor sunt direct proporționale cu cantitatea de energie termică produsă din diferiți
combustibili.
9. Costurile specifice estimative ale măsurilor de eficiență energetică, aferente anvelopei
clădirii, sunt acceptate în baza studiului Fondului pentru Eficiență Energetică „Costul
estimativ pe o unitate a măsurilor de EE la anvelopa clădirii, condiții tehnice minime și
tehnologia de implementare”, (actualizate la anul 2018, aplicând coeficientul 1,4 la valorile
anului 2013) și prezentate în tab. A8.4.
Tabelul A8.4. Costuri unitare ale măsurilor de eficientizare energetică
Măsură de eficiență energetică

Izolare termică pereți exteriori 1

Izolare termică acoperiș
(plat de tip terasă) 1

Descriere măsură

Cost unitar,
lei/m2 (cu TVA)

Polistiren expandat 100 mm

810

Polistiren extrudat 100 mm

1 046

Vată minerală

1 039

100 mm

Polistiren expandat 150 mm

899

Polistiren extrudat 150 mm

1 253

Vată minerală

1 216

150 mm

Polistiren expandat 100 mm

697

Polistiren extrudat 100 mm

986

Vată minerală

100 mm

916

Beton cu polistiren 100 mm

711

1

Izolare termică acoperiș
(piramidal cu pod) 1

Vată minerală

100 mm

834

Izolare termică planșeu podea
(deasupra subsolului sau pasaj) 2

Vată minerală

100 mm

449

Înlocuirea ferestrelor
și ușilor exterioare 1

Profil PVC cu cinci camere de aer, clasa A, sticlă
dublă cu o distanță minimă de 16 mm [4-16-4] low-e

2 585

Studiu „Costul estimativ pe o unitate a măsurilor de EE la anvelopa clădirii, condiții tehnice minime și tehnologia de implementare”,

http://fee.md/media/files/D2.2_UnitCost_of_EE_measures_3.1.pdf
2

Descrierea proiectului „Eficiența Energetică în clădirile publice in Chișinău”,

https://www.chisinau.md/public/files/anul_2017/comunicate/Prezentare_Proiect_Ef._Ener
g._-200217__ROM.pdf
10. Costurile specifice estimative ale măsurilor de instalare a centralei termice pe bază de
biomasă și colectoarelor solare termice sunt acceptate în baza rapoartelor Proiectului Energie
și Biomasă în Moldova II și prezentate în tab. A8.5.
Tabelul A8.5. Costuri unitare ale măsurilor de valorificare a surselor de energie regenerabilă
Măsură de valorificare SER

1

Descriere măsură

Cost unitar,
(cu TVA) 1

Instalare centrală termică
pe bază de biomasă

Cazan și sistem interior de încălzire

7 320 lei/kWt

Instalare colectoare solare termice

Set din 30 tuburi vidate cu suprafața de 2,4 m2

99 840 lei/set

Informația totalizată despre sistemele de încălzire pe biomasă și colectoarele solare instalate în instituțiile publice în perioada 2015-2018
(etapa II a Proiectului Energie și Biomasă),

http://biomasa.md/wp-content/uploads/2016/02/MEBP-II_Lista-proiectelor-aprobatepentru-investitii_10.04.2017_RO.pdf
11. Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare va exclude infiltrările de aer prin neetanșeități prin
care este asigurată o parte din ventilarea naturală. Iată de ce, schimbarea tâmplăriei trebuie
obligatoriu să fie urmată de măsuri care să asigure o ventilare corespunzătoare a tuturor
spațiilor. Dat fiind faptul că, în majoritatea cazurilor sistemele de ventilare din clădiri sunt
nefuncționale, iar ferestrele au fost deja schimbate sau se planifică a fi înlocuite, pachetul de
măsuri aplicat în cadrul renovării clădirii, trebuie să includă și renovarea sistemului tehnic de
ventilare. Costul specific estimativ al măsurii de renovare a sistemului de ventilare este
prezentat în tab. A8.5.
Tabelul A8.5. Costul unitar al măsurii de renovare a sistemului de ventilare
Măsură de renovare
Renovarea sistemului de ventilare

Descriere măsură
Curățirea canalelor și grilelor de ventilare

Cost unitar,
(cu TVA)
10 lei/m2

12. În calculul pierderilor de căldura prin ventilare naturală, numărul de schimburi orare de aer
este considerat în dependență de starea ferestrelor și se acceptă conform tab. A8.6.
Tabelul A8.6. Numărul de schimburi de aer pe oră
Stare ferestre
Stare proastă
Stare normală
Stare bună

Comentarii
Ferestre din lemn avansat degradate
Ferestre PVC instalate anterior
Ferestre PVC noi instalate în procesul de renovare

Schimburi de
aer pe oră 1
0,7
0,5
0,3

1

Metodologia simplificată a Fondului pentru Eficiență Energetică pentru calcularea perioadei de recuperare a investiției și evaluarea
costurilor totale ale proiectelor, http://fee.md/files/Anexa_10(a3).pdf

Anexa 9

Scurt glosar de termeni în domeniu
Anvelopa clădirii : ansamblul compozit alcătuit din diverse produse de construcție, aplicat
perimetral, exterior, peste elementele de închidere existente, cu scopul de a ridica nivelul de
performanță hidro-termică a acestora la cerințele actuale impuse de reglementările tehnice în
vigoare.
Audit energetic al clădirii – totalitate a activităților specifice prin care se obțin cunoștințe
corespunzătoare despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri/unități de clădire si,
după caz, de identificare si de cuantificare a oportunităților rentabile de economisire a energiei prin
identificarea soluțiilor de creștere a performantei energetice, de cuantificare a economiilor de
energie si de evaluare a eficientei economice a soluțiilor propuse cu estimarea costurilor si a duratei
de recuperare a investiției, precum si de elaborare a raportului de audit energetic.
Auditor energetic pentru clădiri – persoana fizica atestata in conformitate cu prevederile legale in
vigoare, care are dreptul sa realizeze auditul energetic pentru clădiri/unități de clădire si sa
întocmească certificatul de performanta energetica si raportul de audit energetic.
Cerințe minime de performanță energetică: Fiecare stat își stabilește cerințele minime pentru
performanța energetică a clădirilor, care pot fi diferite in funcție de clădirile noi sau existente, dar și
de categoria clădirilor. Cerințele ar trebui să fie stabilite in baza unui echilibru intre cheltuielile cu
investiția și economiile obținute pe durata de viață a clădirii.
Certificat de performanță energetică al unei clădiri: document tehnic oficial care atestă
performanța energetică a clădirii, cu detalierea principalelor caracteristici ale construcției și
instalațiilor aferente acesteia, rezultate din analiza termică și energetică. Certificatul cuprinde un șir
de valori de referință, care permit consumatorilor să compare și să evalueze performanța energetică
a clădirii date. In Republica Moldova certificatul de performanță energetică a clădirii este valabil 10
ani de la data emiterii. Certificatul se elaborează și se eliberează de către auditori energetici
autorizați.
Confort termic: stare de spirit ce exprimă satisfacția interacțiunii cu mediul înconjurător.
Asigurarea confortului termic pentru locatarii unei clădiri este unul din cele mai importante
obiective la faza de proiectare, exploatare și renovare a clădirii.
Factorii care determină confortul termic sunt: temperatura aerului din interior și exterior, mișcarea
aerului, umiditatea relativă, hainele pe care le poartă persoanele in locuință și nivelul activității in
care sunt implicați.
Element de închidere: element de construcție care delimitează și protejează volumul interior al
încăperii/clădirii de mediul exterior și de variațiile acestuia;
Hidroizolație sau izolație hidrofugă: componentă a anvelopei clădirii cu rol de protecție a acesteia
împotriva precipitațiilor atmosferice;
Modernizare termică/energetică complexă a unui ansamblu de clădiri: ansamblu de măsuri
care conduc la îmbunătățirea performanței unui ansamblu de clădiri – evaluată prin analiză
multicriterială, ținând cont de resursele locale, de condițiile climatice, economice, sociale, etc. ale

amplasamentului și de toate cerințele esențiale în domeniul clădirilor pe întreaga durată de viață a
clădirii, în condițiile unei investiții optime pe întreg ciclul de viață al clădirii, minime în raport cu
performanța obținută și a unei durate de recuperare a investiției cât mai scurte.
Nivel optim de performanță energetică a clădirilor din punct de vedere al costurilor: nivel de
performanta energetica ce determina cel mai redus cost (investiție + costurile de întreținere si
exploatare) pe durata normata de funcționare rămasa.
O renovare majoră/profundă a clădirilor: reprezintă, conform Directivei eficienței eficiență
(alin. 16), o renovare cost-eficientă care conduce la reducerea atât a energiei furnizate cât și
consumul final de energie a unei clădiri cu un procent semnificativ in comparație cu nivelurile de
pană la renovare.
Performanța energetică a clădirii (PEC): cantitatea anuală de energie, raportată la 1m2 suprafață
utilă, necesară asigurării condițiilor de utilizare normală a clădirii; această cantitate trebuie să
acopere în principal nevoia pentru încălzire, prepararea apei calde de consum, răcirea, ventilarea și
iluminatul.
Punte termică: o zona din cadrul unui element de construcție in care are loc o intensificare a
transferului de căldura; O punte termică clasică o reprezintă podeaua balconului, ce se continuă
printr-un perete exterior izolat. Efectele tipice ale punților termice sunt: temperatura scăzută a
suprafețelor interioare; in cel mai râu caz acest lucru poate duce la o umiditate ridicată in unele părți
ale construcției; pierderi semnificative de căldură.
Rezistența termică: reprezintă capacitatea sa de a se opune trecerii căldurii, în (m2K)/W.
Rezistența la permeabilitatea vaporilor: definește capacitatea unui element de construcție de a se
opune migrației vaporilor.
Reabilitarea termică: un ansamblu de operațiuni ce au ca scop îmbunătățirea performantelor de
izolare termica a elementelor de construcție care delimitează de exterior spatiile interioare încălzite
si creșterea eficientei energetice a instalațiilor interioare de încălzire si de alimentare cu apa calda
de consum.
Se realizează in principal prin aplicarea de materiale termoizolante la pereții exteriori, planșeul
peste subsol si pe terase, precum si prin modernizarea instalațiilor de încălzire si preparare a apei
calde de consum, înlocuirea ferestrelor si ușilor cu altele mai performante energetic.
Termoizolație sau izolație termică: componentă a anvelopei clădirii care conferă nivelul de
performanță higrotermică stabilită prin reglementare;
Umiditatea aerului: Umiditatea este reprezentată de cantitatea de vapori de apă din aer. Sursele de
apă din clădiri sunt:
•
apa eliminată prin transpirația oamenilor din interior (depinde de nivelul muncii fizice);
•
utilizarea camerei (uscătorie, bucătărie, pentru gimnastică);
•
„apa liberă” care intră in clădirile noi prin producerea materialelor și prin procesul de
realizare al clădirii însăși.
Pentru a descrie cantitatea de vapori de apă, se folosește drept bază „umiditatea relativă”. Starea de
bine a corpului uman se menține la o umiditate relativa de ~50% (la o temperatura a aerului de
200C).
Ventilare naturală: procesul de înlocuire a aerului dintr-o cameră cu cel din exterior prin
deschideri sau neetanșeități in anvelopa clădirii. Există două principii de ventilare naturală:

ventilație prin acțiunea vântului și ventilație generată de diferența de densitate dintre aerul cald din
interior și aerul rece din exterior. Ambele sisteme de ventilație depind de condițiile climatice,
incontrolabile, de cele mai multe ori fie prea scăzute , fie prea ridicate.
Clădirile moderne, eficiente energetic, utilizează sisteme de „ventilație controlată mecanic” (cu
ajutorul ventilatoarelor) - antonimul „ventilației naturale”.

