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Strategia energetică a 
Republicii Moldova până  
în anul 2020 
Strategia energetică până în anul 2020 se referă la obiective, 
măsuri şi activităţi orientate spre o industrie energetică naţională 
mai eficientă, competitivă şi sigură, care să asigure, totodată, 
securitatea energetică a ţării, modernizarea infrastructurii 
energetice, îmbunătăţirea eficienţei energetice, utilizarea surselor 
regenerabile de energie, şi integrarea acesteia pe piaţa energetică 
europeană. Principiile relevante se bazează pe următoarele 
aspecte: majorarea eficienţei energetice; creşterea utilizării 
surselor regenerabile de energie; impactul acceptabil asupra 
mediului înconjurător la nivel local, regional şi global (schimbarea 
climei); sisteme energetice care includ surse de generare 
distribuită; selectarea şi implementarea tehnologiilor energetice 
bazate pe criteriile de eficienţă energetică, siguranţa funcţionării, 
impactul asupra mediului înconjurător; susţinerea cercetării şi 
dezvoltării în domeniul tehnologiilor energetice noi şi eficiente.

Sursa: http://www.enercee.net/moldova/energy-policy.html

Semnatarii convenţiei: 10
Antoneşti; Bălţi; Chişinău; Cimişlia; Drochia; Ialoveni; Leuşeni; 
Marinici; Nisporeni; Orhei.

Republica 
Moldova

Tehnologii susţinute:    
Eficienţă energetică: termoficare; renovarea 
sistemelor locale de încălzire; instalarea 
de valve termostatice; izolarea ferestrelor 
şi a uşilor; renovarea centralelor termice; 
controlul iluminatului stradal; izolarea 
pereţilor exteriori; instalarea contoarelor 
de energie; boilere electrice; cazane de 
apă caldă şi încălzire centrală; renovarea 
conductelor interioare ale instalaţiilor 
sanitare; modernizarea instalaţiilor 
industriale şi a utilităţilor energetice. Energie 
regenerabilă: distribuţia gazelor naturale; 
biocombustibili; biogaz/gaze de depozit; 
energie geotermală, energie hidroelectrică, 
energie solară; biomasă solidă; energie 
eoliană. Transporturi: transport public 
urban; transport durabil. Producţie mai 
curată: colectarea şi tratarea apelor uzate; 
gestionarea deşeurilor solide; colectarea şi 
tratarea deşeurilor solide; epurarea apelor 
uzate; înlocuirea combustibililor; conversia 
deşeurilor în energie.
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Date despre ţară
Capitala: Chişinău

Populaţia: 3,559 milioane.

Limba: moldovenească (română)

PIB total (ppc)/pe cap de locuitor: 11,606 
miliarde USD /3.261 USD

PIB total (nominal)/pe cap de locuitor: 6,619 
miliarde USD/ 1.860 USD 

Moneda: Leul moldovenesc (MDL)

Sursa: FMI (estimare 2011)

Lista posibilelor 
instituţii financiare 
din Republica 
Moldova 
1.	Banca	Europeană	pentru	Reconstrucţie	şi	
Dezvoltare	(BERD)

2.	Banca	Europeană	de	Investiţii	(BEI)
3.	Fondul	Global	de	Mediu	(GEF)	(care	
include	BERD,	PNUD,	UNEP,	ONUDI,	BIRD)

4.	Banca	Mondială	–	CFI,	finanţare	
subnaţională

5.	Agenţia	Statelor	Unite	pentru	Dezvoltare	
Internaţională	(USAID)

6.	Banca	Mondială
7.	Linia	de	Finanţare	pentru	Eficienţa	
Energetică	în	Moldova

8.	Fondul	Naţional	pentru	Dezvoltare	
Regională	(FNDR)

9.	Fondul	pentru	Eficienţă	Energetică	(FEE)
10.	Link-uri	utile	şi	fonduri	naţionale

Convenţia 
primarilor
Pentru energie locală 
durabilă



1. Banca Europeană pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD)
Prezentarea donatorului 

BERD este o instituţie financiară internaţională care susţine proiecte în 29 de ţări din Europa Centrală 
până în Asia Centrală, fiind cel mai important investitor individual în această regiune. Principalele forme de 
finanţare directă care pot fi oferite de BERD sunt creditele, investiţiile în acţiuni şi garanţiile. Operaţiunile 
BERD în ţările din vecinătatea estică se realizează în strânsă cooperare cu Banca Europeană de Investiţii 
(BEI) şi Comisia Europeană. Până în prezent, BERD a finanţat doar proiecte de eficienţă energetică (EE) şi 
energie regenerabilă (ER) din sectorul privat. Cu toate acestea, noua strategie a BERD pentru Republica 
Moldova prevede şi eligibilitatea proiectelor de EE şi ER din sectorul public. 

Domenii eligibile
Întreprinderi agricole; eficienţă energetică; infrastructură municipală şi de mediu; resurse naturale; energie 
electrică şi termică. Atât sectorul public, cât şi cel privat sunt eligibile pentru finanţare.

Tehnologii susţinute
Alimentare cu apă, colectarea şi epurarea apelor uzate; gestionarea deşeurilor solide; termoficare; 
distribuţia gazelor naturale; transport public urban; biocombustibili; biogaz/gaze de depozit; energie 
geotermală; energie hidroelectrică; energie solară; biomasă solidă; conversia deşeurilor în energie; energie 
eoliană; termoficare. 

Informaţii privind finanţarea

Suma minimă a creditului 5 milioane EUR, deşi aceasta ar putea fi mai 
redusă în unele cazuri

Suma maximă a creditului 250 de milioane EUR
Procentul maxim de participare 35% în cazul sectorului privat, 70% din capitalul 

total în cazul proiectelor din sectorul public
Rata dobânzii Pe baza ratelor curente de pe piaţă, cum este 

EURIBOR. La rata de bază se adaugă o marjă care 
reflectă riscul de ţară şi riscurile specifice proiec-
tului.

Perioada de scadenţă Până la 15 ani
Rambursarea creditului În mod normal, în rate egale, semestriale.

BERD solicită companiilor implicate în proiecte să contracteze asigurări împotriva riscurilor asigurabile în 
mod normal. Banca nu solicită asigurări împotriva riscului politic sau a neconvertibilităţii monedei locale. 
În general, BERD solicită companiilor pe care le finanţează să garanteze creditul cu active ale proiectului 
(de exemplu ipotecă pe bunuri mobile sau imobile). 

Informaţii necesare pentru solicitare
Pentru a evalua eligibilitatea unui proiect, BERD solicită următoarele informaţii: 1. o scurtă descriere a 
proiectului, cu detalierea modului în care va fi utilizată finanţarea din partea Băncii; 2. o scurtă descriere a 
sponsorului; 3. detalii despre produs; 4. o analiză a pieţei; 5. o defalcare exactă a costurilor; 6. o prezentare 
a resurselor suplimentare; 7. o prezentare generală a performanţei financiare preconizate a proiectului; 8. 
un rezumat al eventualelor probleme de mediu; 9. detalii despre licenţele sau autorizaţiile guvernamentale 
necesare, subvenţiile disponibile şi restricţiile de import/export. 

Pentru o descriere mai detaliată, accesaţi pagina: http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/projects/
apply.shtml  

Exemplu de proiect (în cooperare cu BEI)
În anul 2010, Banca a alocat 5 milioane EUR pentru un proiect având ca scop modernizarea Regiei Transport 
Electric din Chişinău, care a inclus o serie de îmbunătăţiri în materie de eficienţă energetică. Se prevede că 
introducerea troleibuzelor moderne va oferi o alternativă ecologică la autobuzele propulsate de motoare 
diesel şi, prin urmare, va avea drept rezultat beneficii pentru mediu prin reducerea emisiilor poluante. Ca 
urmare a majorării numărului de troleibuze şi a ameliorării calităţii transportului, se prevede că un număr 
mare de pasageri vor utiliza transportul public
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Procedura de solicitare
Dacă sunteţi interesaţi de obţinerea unei finanţări BERD, completaţi formularul online de pe pagina http://
www.ebrd.com/pages/workingwithus/projects/apply/form.shtml

Date de contact

Persoana de contact: Terry McCallion (Director pentru eficienţă energetică şi schimbarea climei)

Tel: +44 20 7338 7478

Fax: +44 20 7338 6942

Site: www.ebrd.com

Oficiul din Republica Moldova: +373 (22) 21 00 00

2. Banca Europeană de Investiţii (BEI)

Prezentarea donatorului  
Banca Europeană de Investiţii (BEI) este instituţia de finanţare a Uniunii Europene. Acţionarii săi sunt cele 
27 de state membre ale Uniunii Europene. În ultimii 4 ani, Banca a investit în Republica Moldova peste 
235 de milioane EUR. Operaţiunile BEI în ţările din vecinătatea estică se realizează în strânsă cooperare 
cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi Comisia Europeană. Investiţiile din 
Republica Moldova se vor derula prin intermediul Facilităţii pentru partenerii estici.

Domenii eligibile
Majoritatea domeniilor sunt eligibile pentru finanţare. Atât proiectele din sectorul public, cât şi cele din 
sectorul privat sunt eligibile pentru susţinere. 

Tehnologii
Eficienţă energetică (de exemplu termoficare, renovarea utilităţilor energetice); energie regenerabilă (de 
exemplu energie solară, energie eoliană, biomasă); alimentarea cu apă şi colectarea şi epurarea apelor 
uzate; colectarea şi tratarea deşeurilor solide; instalaţii de reducere a poluării industriale; transport public 
urban.

Informaţii privind finanţarea

Suma minimă a creditului 5-15 milioane EUR, în funcţie de pachetul de 
proiecte

Suma maximă a creditului 200 de milioane EUR 
Procentul maxim de participare Până la 50% din costurile proiectului
Rata dobânzii Creditele BEI cu rată variabilă a dobânzii sunt dis-

ponibile, în general, cu o marjă mai redusă decât 
LIBOR, stabilită pentru întreaga durată a creditu-
lui, la data efectuării fiecărei trageri.

Perioada de scadenţă Până la 25 de ani, în funcţie de tipul proiectului
Rambursarea creditului În mod normal, rambursarea se face semestrial 

sau anual

BEI acordă fie credite directe, fie credite globale, prin intermediari financiari (bănci). Activităţile BEI din 
Republica Moldova se derulează prin intermediul Facilităţii pentru partenerii estici. Banca va analiza 
studiile de fezabilitate complete ale promotorului şi va efectua o evaluare preliminară a anumitor aspecte 
ale proiectului, inclusiv: 1. tehnice; 2. de mediu; 3. economice; 4. financiare; 5. juridice.
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Exemplu de proiect (în cooperare cu BERD)
În anul 2010, Banca a alocat 5 milioane EUR pentru un proiect având ca scop modernizarea Regiei Transport 
Electric din Chişinău, care a inclus o serie de îmbunătăţiri în materie de eficienţă energetică. Se prevede că 
introducerea troleibuzelor moderne va oferi o alternativă ecologică la autobuzele propulsate de motoare 
diesel şi, prin urmare, va avea drept rezultat beneficii pentru mediu prin reducerea emisiilor poluante. 
Cealaltă parte importantă a investiţiei a fost finanţată de BERD. 

Criterii de solicitare
Promotorii proiectului au doar obligaţia de a prezenta Direcţiei de operaţiuni a băncii o descriere detaliată 
a investiţiilor de capital efectuate de aceştia, împreună cu aranjamentele financiare de perspectivă. 

Pentru o descriere mai detaliată, accesaţi pagina: http://www.eib.org/attachments/application_documents_
en.pdf 

Procedura de solicitare
Creditele pentru proiecte în valoare de peste 25 de milioane EUR pot fi solicitate direct de la BEI. Datorită 
variaţiei şi diversităţii proiectelor potenţiale, nu există cerinţa unei documentaţii standardizate. Forma şi 
conţinutul documentelor care vor fi transmise BEI intră în responsabilitatea promotorului proiectului. Pentru 
mai multe detalii privind modul de solicitare, contactaţi biroul de asistenţă (a se vedea datele de contact)

Date de contact – biroul de informaţii al BEI

Tel: (+352) 437922000

Fax: (+352) 437962000

E-mail: info@eib.org

Site: www.eib.org

3. Fondul Global de Mediu (GEF)

Prezentarea donatorului  
Fondul Global de Mediu (GEF) reuneşte 182 de state membre – în parteneriat cu instituţii internaţionale şi 
cu sectorul privat – cu scopul de a aborda problemele globale ale mediului. GEF este astăzi cel mai mare 
finanţator al proiectelor care vizează ameliorarea mediului la nivel global. Parteneriatul GEF constă în 10 
agenţii, inclusiv BERD, PNUD, UNEP, ONUDI, ADB şi Banca Mondială.

Tipuri de proiecte eligibile
Conceptele de proiect pot fi elaborate de către guverne, comunităţi, sectorul privat, sau alte organizaţii 
din cadrul societăţii civile. Sunt eligibile pentru finanţare următoarele tipuri de activităţi: biodiversitatea; 
schimbarea climei (atenuare şi adaptare); substanţele chimice; apele internaţionale; degradarea solului şi 
gestionarea durabilă a pădurilor.

Tehnologii eligibile
Acele tehnologii care contribuie la reducerea sau evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră din domeniile 
energiei regenerabile; eficienţei energetice; transportului durabil; gestionării utilizării terenurilor, schimbării 
utilizării terenurilor şi silviculturii.
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Informaţii privind finanţarea 
GEF acordă granturi pentru diverse tipuri de proiecte, cu o valoare cuprinsă între câteva mii şi câteva 
milioane de dolari.  

Suma minimă a creditului Nu există o sumă minimă
Suma maximă a creditului Nu există o sumă maximă; cel mai mare grant 

acordat până în prezent de GEF pentru un proiect 
privind schimbarea climei, în Republica Moldova, 
a avut valoarea de 23 de milioane USD. Până 
în prezent, cea mai mare finanţare acordată în 
Republica Moldova, inclusiv cofinanţarea, a avut 
valoarea de 115 milioane USD.

Procentul maxim de participare Nu este specificat
Rata dobânzii Nu este specificată
Perioada de scadenţă Nu este specificată

Criterii de solicitare
Pentru a fi luată în considerare, o propunere de proiect trebuie să îndeplinească următoarele criterii: 1. 
să abordeze unul sau mai multe domenii de acţiune principale ale GEF, ameliorând mediul la nivel global; 
2. să corespundă cu strategia operaţională a GEF; 3. să solicite finanţare din partea GEF doar pentru 
costurile graduale convenite referitoare la măsurile de obţinere a beneficiilor globale de mediu; 4. să 
implice publicul în elaborarea şi implementarea proiectului; 5. să fie susţinută de guvernul/guvernele ţării/
ţărilor în care aceasta va fi implementată. Pentru informaţii mai precise privind finanţarea, vă rugăm să 
contactaţi Punctul Focal Naţional din Republica Moldova (a se vedea datele de contact).

Exemplu de proiect
În anul 2010, GEF a finanţat un proiect cu durata de 3 ani de promovare a transferului unei noi tehnologii 
de energie regenerabilă, durabilă din punct de vedere ecologic, prin testarea utilizării gunoiului de grajd 
pentru producerea de energie termică şi electrică pe bază de biogaz la nivel de fermă.

Procedura de solicitare 
Înainte de întocmirea unei propuneri de proiect, solicitantul va contacta Punctul Focal Naţional – Serviciul 
Operaţional (a se vedea datele de contact) şi va verifica dacă propunerea corespunde criteriilor menţionate 
mai sus. Dacă proiectul este eligibil, solicitantul va completa formularul de identificare a proiectului (PIF), 
în strânsă cooperare cu Agenţia GEF şi respectând procedurile interne ale ciclului proiectului. Prioritatea 
propunerilor PIF înaintate la GEF pentru finanţare şi utilizarea pachetelor de resurse sunt administrate la 
nivel de ţară – în ultimă instanţă de către Punctul Focal Operaţional al GEF. În mod normal, proiectele vor fi 
procesate pe principiul ”primul venit, primul servit”.

PIF este disponibil la adresa: http://www.thegef.org/gef/guidelines

Punctul Focal GEF din Republica Moldova

Persoana de contact: Gheorghe Şalaru

Tel: + 373 22 204 507

Fax: + 373 22 22858

E-mail: gh.salaru@mediu.gov.md, egreta@mediu.gov.md

Site: www.thegef.org
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4. Banca Mondială – CFI, finanţare subnaţională

Prezentarea donatorului  
Departamentul de Finanţare Subnaţională este o iniţiativă comună a Băncii Mondiale şi a Corporaţiei 
Financiare Internaţionale (CFI). Aceasta oferă statelor, provinciilor, municipalităţilor şi întreprinderilor 
acestora finanţare şi acces la pieţele de capital, fără garanţii suverane. 

Domenii eligibile
Eficienţă energetică; energie electrică; distribuţia gazelor; termoficare; administrarea apelor şi a 
apelor uzate; transporturi; deşeuri solide; alte servicii publice esenţiale. Sunt eligibile pentru finanţare 
administraţiile publice municipale, provinciale, regionale sau locale şi entităţile acestora.

Tehnologii eligibile
Nu sunt specificate

Informaţii privind finanţarea

Suma minimă a creditului Nu este specificată
Suma maximă a creditului Nu este specificată
Procentul maxim de participare Nu este specificat
Rata dobânzii Nu este specificată
Perioada de scadenţă Nu este specificată

Departamentul de Finanţare Subnaţională apreciază riscurile conform unui set de criterii care este introdus 
în modelul său de punctaj. Acesta include următoarele criterii: 1. financiare (previzibilitatea fluxurilor de 
numerar pentru a achita datoria fără garanţii suverane, capacitatea de îndatorare; 2. socio-economice 
(bază economică solidă); 3. instituţionale (eficienţa operaţională); 4. regulatorii (dezvoltarea pieţei, gradul 
de descentralizare); 5. de impact pentru dezvoltare: (caracterul esenţial al investiţiei, avantajele certe 
pentru economie şi combaterea sărăciei)

Informaţii necesare pentru solicitare
La depunerea unei cereri de finanţare, trebuie prezentate următoarele informaţii de bază privind proiectul: 
1. denumirea şi sediul entităţii implicate; 2. confirmarea faptului că entitatea este autorizată să se 
împrumute în condiţii comerciale, fără garanţii suverane; 3. o descriere a utilizării preconizate a fondurilor/
investiţiilor; 4. costul total al investiţiilor; 5. valoarea finanţării solicitate; 6. data la care se estimează 
iniţierea, respectiv finalizarea proiectului; 7. numele altor părţi deja implicate, cum ar fi instituţii financiare 
sau companii de construcţii

Procedura de solicitare 
Dacă sunteţi interesat de finanţarea unui proiect subnaţional, puteţi să transmiteţi întrebări prin e-mail 
sau fax. Vă rugăm să includeţi expresia ”Solicitare de finanţare” în subiectul mesajului electronic sau la 
începutul scrisorii transmise prin fax şi să precizaţi datele dumneavoastră de contact. 

Date de contact

Fax: (202) 974-4310

E-mail: subnationalfinance@ifc.org

Site: http://www.ifc.org/subnationalfinance
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5. Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare
Internaţională (USAID)

Prezentarea donatorului 
Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) este o agenţie independentă, care acordă 
asistenţă economică, de dezvoltare şi umanitară în toate ţările lumii, în susţinerea obiectivelor de politică 
externă ale Statelor Unite ale Americii.

Domenii eligibile
Beneficiarii sunt municipalităţi şi ONG-uri. 

Tehnologii eligibile
Tehnologii privind: eficienţa energetică, reducerea emisiilor de CO2, termoficarea urbană

Informaţii privind finanţarea
USAID nu mai publică pe site-ul său solicitări pentru oportunităţi de contractare. În schimb, aceste anunţuri 
vor apărea pe site-ul ”www.grants.gov”. Vă rugăm să vizitaţi site-ul Grants.gov şi să vă înscrieţi pentru a 
primi notificări prin e-mail.

Exemplu de proiect
Până în prezent, nu există proiecte relevante implementate de USAID în Republica Moldova.

Procedura de solicitare 
Pentru a solicita finanţare de la USAID, vă rugăm să urmăriţi anunţurile disponibile. Acestea sunt disponibile 
la adresa www.grants.gov 

Date de contact ale USAID în Republica Moldova

Informare şi comunicare pentru dezvoltare

Tel: (+37322) 20-18-00

Fax: (+37322) 23-72-77

Site pentru Moldova: http://moldova.usaid.gov

Site global: www.usaid.gov

Anunţurile USAID referitoare la granturi sunt disponibile la adresa www.grants.gov 

6. Banca Mondială

Prezentarea donatorului 
Banca Mondială este o sursă vitală de asistenţă financiară şi tehnică pentru ţările în curs de dezvoltare din 
întreaga lume. Banca este formată din două instituţii de dezvoltare deţinute de 187 de ţări membre: Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare 
(AID). Obiectivul BIRD este de a reduce sărăcia în ţările cu venituri medii şi în cele solvabile mai sărace, în 
timp ce AID se concentrează pe cele mai sărace ţări ale lumii. 

Domenii eligibile
Aproape toate domeniile sunt eligibile pentru susţinere
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Informaţii privind finanţarea
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare 
(AID) acordă credite de angajament medii anuale pentru proiecte de investiţii. Aceste fonduri sunt utilizate 
de ţările beneficiare pentru achiziţii de bunuri şi echipamente, pentru lucrări de construcţii civile şi pentru 
obţinerea serviciilor de consultanţă necesare în vederea implementării acestor proiecte. Fiecare proiect 
poate să includă multe contracte separate şi oportunităţi de afaceri pentru furnizori, contractanţi şi 
consultanţi din întreaga lume. Atunci când se urmăresc oportunităţi de afaceri în proiecte finanţate de 
Banca Mondială, este esenţial să se înţeleagă faptul că agenţia de implementare din ţara beneficiară este 
responsabilă pentru achiziţii. Toate contractele se încheie între împrumutat [de obicei un minister de ramură 
şi/sau un departament guvernamental (sau o unitate desemnată pentru implementarea/managementul 
proiectului, subordonată ministerului/departamentului) care este agenţia de implementare a proiectului] 
şi furnizor, contractant sau consultant. Rolul Băncii este de a asigura că activitatea împrumutatului se 
desfăşoară în strictă conformitate cu prevederile fiduciare şi de garanţie şi cu diligenţa necesară, inclusiv 
că procedurile de achiziţii convenite sunt respectate şi că întregul proces se derulează cu eficienţă, 
corectitudine, transparenţă şi imparţialitate.

Exemplu de proiect
Între anii 2003-2012, Banca Mondială a finanţat proiectul Energy II şi Finanţarea Suplimentară, care au inclus 
îmbunătăţiri ale calităţii, disponibilităţii şi eficienţei serviciilor de termoficare în clădirile publice/sociale 
prioritare (şcoli, spitale şi clădiri rezidenţiale pentru persoane cu dizabilităţi şi alte grupuri vulnerabile) din 
anumite localităţi. Guvernul Suediei a contribuit cu asistenţă tehnică la componenta de termoficare şi a 
finanţat îmbunătăţirea eficienţei energetice în anumite instituţii publice/sociale. De asemenea, proiectul a 
contribuit la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Componenta de termoficare a proiectului s-a dovedit a fi o experienţă utilă pentru elaborarea şi 
implementarea proiectelor de investiţii vizând îmbunătăţirea calităţii, disponibilităţii şi eficienţei serviciilor 
de termoficare în mod descentralizat, acolo unde este adecvat şi fezabil. S-a demonstrat faptul că, în cazul 
Republicii Moldova, descentralizarea vechilor sisteme de termoficare aproape nefuncţionale sau complet 
nefuncţionale în oraşele mici, este o soluţie raţională pentru furnizarea energiei termice.

Construcţia unor centrale termice eficiente din punct de vedere energetic, cu o capacitate suficientă 
pentru a deservi atât clădirile publice, cât şi pe cele rezidenţiale, ar putea fi soluţia principală pentru a 
furniza servicii de termoficare calitative, accesibile şi eficiente în oraşele mici, cu condiţia ca aceste oraşe 
să deţină reţele de gaze naturale. Un alt element cheie este ca autorităţile să fie capabile şi dornice să 
amelioreze gestionarea domeniului locativ şi încasarea plăţilor pentru serviciile de termoficare.

Finanţarea îmbunătăţirii eficienţei energetice în cadrul componentei de termoficare a avut un efect 
economic semnificativ. Iniţial, sistemele de termoficare erau foarte ineficiente sau lipseau cu desăvârşire. 
Principalele cauze erau infrastructura de încălzire complet abandonată şi/sau degradată, precum şi starea 
fizică a clădirilor (care determina pierderi enorme de căldură în sezonul de încălzire). Proiectul a avut 
ca rezultat îmbunătăţiri importante ale calităţii, disponibilităţii şi eficienţei serviciilor de termoficare, 
ameliorând considerabil condiţiile de confort, de sănătate şi de educaţie în sezonul de încălzire. Deşi nu a 
determinat în mod necesar scăderea facturilor pentru energie, proiectul a prelungit considerabil sezonul 
de încălzire, de la o medie de 60-90 de zile la peste 120 de zile, în funcţie de condiţiile meteorologice. A 
determinat scăderea semnificativă a numărului de îmbolnăviri la copiii din grădiniţe, la profesorii şi elevii 
din şcoli, precum şi la personalul medical şi pacienţii din spitale.

Componenta de termoficare finanţată de AID a demonstrat că implementarea cu succes a redus riscurile 
finanţării şi a sporit atractivitatea altor investiţii în îmbunătăţirea eficienţei energetice şi/sau conservarea 
energiei.

Procedura de solicitare 
Pentru mai multe informaţii, contactaţi biroul naţional

Date de contact

Biroul Băncii Mondiale din Chişinău 

Tel: (373 22) 200 706

Fax: (373 22) 237 053

Site: http://www.worldbank.org/en/country/moldova

E-mail: Moldova_Contact@worldbank.org
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7. Linia de Finanţare pentru Eficienţa 
Energetică în Moldova (MoSEFF)

Prezentarea donatorului 
Linia de Finanţare pentru Eficienţa Energetică în Moldova a fost lansată de către Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) pentru a susţine investiţiile întreprinderilor din Republica Moldova în 
sporirea eficienţei energetice 

Domenii eligibile
Proiectele eligibile trebuie să conducă la reducerea consumului de energie primară, reducerea emisiilor de 
CO2 şi, în general, la îmbunătăţirea utilizării raţionale a energiei în întreprinderi industriale, agricole şi în 
clădiri comerciale. Proiectele care aplică tehnologii avansate precum cele de mai jos, pot fi eligibile pentru 
granturi mai mari.

Tehnologii
Cazane, pompe de căldură, schimbătoare de căldură, izolări, colectoare termice solare, pompe, sisteme 
de ventilaţie

Informaţii privind finanţarea
Linia de Finanţare pentru Eficienţa Energetică în Moldova este o ocazie unică pentru obţinerea economiilor 
de energie! Aceasta acordă atât credite, cât şi granturi pentru proiectul dumneavoastră, precum şi asistenţă 
tehnică din partea unor experţi internaţionali care vă vor ajuta în optimizarea proiectului, astfel încât ideile 
dumneavoastră să devină realitate.

Nivelul grantului variază de la 5% până la 20%. De fapt, depinde de investiţiile în proiect, de tehnologia 
aplicată şi de cantitatea de energie economisită şi de reducerea emisiilor de CO2, ceea ce este reflectat 
aproximativ în următoarea listă:

• mici proiecte de eficienţă energetică şi energii regenerabile (investiţii 25.000-150.000 euro): cu cele mai 
performante tehnologii disponibile: 20% grant; fără cele mai performante tehnologii disponibile: 10% 
grant

• proiecte de eficienţă energetică mari (150.000 euro-2 milioane euro): 10%-20% grant

• proiecte mari în domeniul energiei regenerabile (150.000 euro-2 milioane euro): până la 15% grant

Exemplu de proiect
Gvardiola SRL este un producător de uşi, scări, balustrade şi mobilier din lemn. Compania a decis să 
utilizeze deşeurile de biomasă rezultate din procesele sale de producţie drept combustibil pentru încălzirea 
spaţiilor şi uscarea lemnului, pentru a înlocui energia electrică utilizată iniţial în aceste scopuri. MoSEFF 
a finanţat investiţia pentru un cazan de biomasă şi adaptarea camerelor de uscare la noul sistem de 
încălzire. Proiectul a fost finanţat de MoSEFF printr-un credit de 40.000 EUR.

Procedura de solicitare 
Orice companie privată, societate comercială, agent economic sau întreprindere individuală constituită 
în baza legislaţiei Republicii Moldova şi care operează în Republica Moldova poate să solicite un grant. 
Companiile solicitante nu trebuie să se afle în proprietatea sau sub conducerea Guvernului Republicii 
Moldova, a autorităţilor municipale sau a altor organe politice, guvernamentale, administrative, a agenţiilor 
sau a subdiviziunilor acestora. Pentru a solicita finanţare, compania şi proiectul dumneavoastră trebuie să 
respecte  criteriile de eligibilitate MoSEFF. Dacă aveţi întrebări înainte de a solicita finanţare prin MoSEFF, 
puteţi consulta secţiunea  Întrebări frecvente. De asemenea, ne puteţi contacta prin linia telefonică de 
asistenţă MoSEFF, unde veţi primi răspunsuri complete la întrebările dumneavoastră.

Date de contact

Linia de Finanţare pentru Eficienţa Energetică în Moldova

2012 Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 29/1

Tel.: +373 (0) 22 22 34 99

Linia de asistenţă telefonică: +373 (0) 60 13 46 69

E-mail: info(at)moseff.org

Persoana de contact: Corina Guţu-Chetruşca
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8. Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională (FNDR)

Prezentarea donatorului
În anul 2011, Guvernul Republicii Moldova a alocat FNDR suma de 5,5 milioane EUR.

Domenii eligibile
Fondul finanţează direct şi indirect investiţii în proiecte de eficienţă energetică.

Informaţii privind finanţarea
În anii următori, Guvernul Republicii Moldova va aloca FNDR 1% din veniturile bugetului de stat.

Exemplu de proiect
Proiectele implementate cu susţinerea fondului nu sunt clasificate ca proiecte pilot de eficienţă energetică.

9. Fondul pentru Eficienţă Energetică (FEE)

Prezentarea donatorului
FEE se află în etapa finală de constituire şi se prevede că va fi lansat în 2012. 10% din finanţare provine 
de la Guvernul Republicii Moldova, iar 90% provine de la donatori. Fondul va acorda finanţare pentru 
elaborarea şi implementarea proiectelor şi, probabil, garanţii pentru credite comerciale şi împrumuturi 
preferenţiale.

10. Link-uri utile şi fonduri naţionale

1. INOGATE
Programul INOGATE este un program internaţional de cooperare energetică între Uniunea Europeană 
şi ţările partenere, inclusiv Republica Moldova. Părţile au convenit să conlucreze pentru atingerea 
următoarelor patru obiective majore: 1. Convergenţa pieţelor de energie, pe baza principiilor pieţei interne 
de energie a UE, luând în considerare specificul ţărilor implicate;2. Consolidarea securităţii energetice 
prin abordarea problemelor exportului/importului de energie, diversificării ofertei, tranzitului de energie şi 
cererii de energie; 3. Susţinerea dezvoltării energetice durabile, inclusiv dezvoltarea eficienţei energetice, 
energiei regenerabile şi gestionării cererii; 4. Atragerea investiţiilor spre proiecte energetice de interes 
comun şi regional.

Site: www.inogate.org

2. IEVP
Instrumentul european de vecinătate şi parteneriat (IEVP) este instrumentul financiar care susţine politica 
europeană de vecinătate (PEV) prin măsuri concrete de asistenţă. PEV este o strategie politică extinsă, 
care are ca obiectiv consolidarea prosperităţii, stabilităţii şi securităţii în vecinătatea Europei, pentru a 
evita orice linii de divizare între Uniunea Europeană extinsă şi vecinii săi direcţi.

Site: http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

3. GTZ – GIZ
GTZ-GIZ, care acţionează în numele guvernului federal german şi al altor clienţi, susţine ţările partenere 
în implementarea Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, având ca scop 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi adaptarea la consecinţele schimbărilor climatice. În plus, 
GTZ implementează în ţările partenere linii directoare de politici în domeniul climei, printr-o mare varietate 
de măsuri practice.

Site: www.giz.de
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4. MUNEE
Programul Reţeaua Municipală pentru Eficienţă Energetică (MUNEE) permite municipalităţilor din Europa 
de Est şi din Eurasia să implementeze îmbunătăţirea rentabilă a eficienţei energetice a sistemelor de 
termoficare şi de alimentare cu apă, a structurilor rezidenţiale şi a clădirilor municipale – în special şcoli şi 
spitale. Susţinut prin finanţare de către Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi 
administrat de Alianţa pentru Economisirea Energiei, MUNEE a activat în 17 ţări şi continuă să fie prezent 
în regiune. În prezent, Alianţa are două birouri complet operaţionale în Moldova şi Armenia, pe lângă o 
reţea extinsă de parteneri cu competenţe dovedite în inginerie energetică, elaborarea politicilor, economia 
resurselor, instruire şi informare publică.

Site: www.munee.org

5. REEEP
Parteneriatul pentru Energie Regenerabilă şi Eficienţa Energiei (REEEP) este o organizaţie non-profit de 
schimburi de specialişti având ca scop stimularea pieţei de energie regenerabilă şi eficienţă energetică, cu 
accent pe pieţele emergente şi ţările în curs de dezvoltare.

Site: http://www.reeep.org/

6. Sida
Sida este o organizaţie guvernamentală din cadrul Ministerului de Externe al Suediei. Asistenţa suedeză 
pentru dezvoltare are trei priorităţi tematice: democraţia şi drepturile omului, mediul şi schimbarea climei, 
egalitatea de gen şi rolul femeilor.

Site: http://www.sida.se/English

7. Fonduri naţionale
Majoritatea ţărilor din Parteneriatul estic şi din Asia Centrală se află în plin proces de înfiinţare a structurilor 
şi a fondurilor de susţinere permanente. Planurile de acţiuni privind energia durabilă (PAED) nu sunt încă 
recunoscute în mare măsură ca instrumente de elaborare a politicilor locale privind clima, prin urmare 
nu sunt disponibile programe naţionale multianuale clare şi continue pentru această sarcină specifică. 
Totuşi, mecanismele de susţinere existente, care sunt disponibile în cadrul programelor naţionale de 
economisire a energiei şi care se dezvoltă rapid, pot să includă componente care pot fi utilizate pentru 
susţinerea elaborării PAED, deşi disponibilitatea acestora şi procedurile de acces s-ar putea schimba anual. 
În acest moment, semnatarii care caută sprijin financiar din partea fondurilor naţionale sunt îndrumaţi să 
se adreseze ministerelor naţionale ale construcţiilor, dezvoltării regionale, energiei şi mediului, care ar 
putea deţine fonduri disponibile, precum şi oblastelor sau administraţiilor regionale şi fondurilor ecologice.
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