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Informaţie

despre implementarea Strategiei de Dezvoltare Integrată a raionului Leova pentru anii 2015-2020 
Compartimentul: Sectorul energetic şi eficienţa energetică

Obiectiv 1 . Promovarea şi sporirea eficienţei energetice
Cadru naţional: Programul Naţional pentru Eficienţă Energetică 2011 — 2020

P rogram e Proiecte
(O biective sp ecifice)

Indicatori de 
m onitorizare

Acţiuni realizate Grad de 
realizare

R esponsabil

C reşterea
eficienţei
energetice
prin spo rirea
perform anţei
energetice

1. Elaborarea p lanurilo r 
locale de eficienţă energetică 
(la nivel de prim ării)

- Grupurile de  lucru 
locale create şi 
antrenate în e laborarea 
planurilor locale.

- Planuri locale de 
eficienţă energetică 
elaborate.

C onsiliu l raional este inclus în  Grupul de lucru Regional 
Sectorial şi este  m em bra al G uşteru lu i Energiei din Biom asă în  
Republica M oldova constituit în  anul 2017, deasem enea la nivel de 
consiliu pe parcursu l a 5 ani au fost create cel puţin 3 grupuri de 
lucra antrenate în  elaborarea planurilor locale.

C onform  Legii cu privire la E ficienţa Energetică, Consiliul 
raional are obligaţia  de a asigura elaborarea, coordonarea şi 
aprobarea p lanulu i local de acţiuni în  dom eniul eficienţei energetice 
iar Prim ăriile să contribuie în m od obligatoriu  la elaborarea acestuia 
prin prezentarea inform aţiilor cu priv ire la clădirile publice care se 
află în proprietatea sa şi alte inform aţii relevante domeniului de 
eficienţă energetică. Astfel, pe parcursul anilor 2017-2019, 
Consiliul ra ional în  com un cu prim ăriile  localitătţilor a elaborat 
PLAEE pentru  anii 2019-2021, care a fost aprobat prin D ecizia 
Consiliul ra ional nr.4 .9  din 12.09.2019.

realizat A P L I

2. Efectuarea p rocedu rilo r de 
audit energetic p rin  
diagnosticarea tehn ică  şi 
econom ică a perform anţelor 
clădirilor publice d in  raion  şi 
conservarea energiei în  
interiorul clădirilor

- Rapoartele evaluării 
perform anţelor 
energetice ale 
clădirilor.

- Audituri energetice 
pentru instituţiile 
publice selectate pen tru  
procesul respectiv .

- Numărul de institu ţii 
publice selectate spre a 
fi supuse repara ţiilo r în  
scopul conservării 
energiei.

In cadrai proiectu lu i „Energie-V aloare Transfrontalieră” au fost 
elaborate 7 R apoarte  de audit energetic :
- 2 Clădiri adm inistrative ale Consiliului raional Leova;
- Clădirea C ăm inului L.T. ”C .Spătara” cu  Şcoala de Arte ;
- B iblioteca raională;
- Azilul pentru  persoanele în etate;
- Blocul spitalicesc nr.2 al IM SP Spitalul raional Leova;
Prin proiectul M odernizarea Serviciilor Publice Locale a fost 
elaborat R aportu l de audit energetic pen tru  B locul spitalicesc nr. 1 al 
IM SP Spitalul ra ional Leova.

în  anul 2016  de către Agenţia pen tru  Eficienţă Energetică au 
fost elaborate 22 rapoarte de audit energetic a clădirilor la  
urm ătoarele instituţii:

- L.T.”C .S pătâra” ; L.T. “M .Em inescu”
- G rădiniţa de copii din s. Sărata  R ăzeşi, s.Sărata N ouă, 

s.Cazangic, s.Selişte, s.Covurlui, s.O rac, s.Tomaiul Nou, 
s.Colibabovca, s.Ceadîr.

- C lădirile adm inistrative ale C onsiliului raional Leova

realizat APL II, A PL  I



------------------ (
str.Independenţei nr.3 ; nr.5

- Şcoala de A rte din or.Leova;
- G im naziile din s.Sărata N ouă, s.Covuriui, s.V ozneseni, 

s.Orac, s.C neazevca, s.Colibabovca, s.Ceadîr, s.Tochile Răducani.
Total: 29 rapoarte de audit alaborate

Pe parcursul a 5 ani au fost selectate  şi m odernizate energetic 
în ju r  de 20  clădiri publice educaţionale, finanţate prin FISM  şi 
FEE.

A u fost selectate încă 10 clădiri publice de interes social pen tru  
a fi supuse reparaţiilor în scopul conservării energiei. P rintre 
acestea se num ără şi Liceul T eoretic  „Constantin Spătaru” 
or.Leova, care a fost identificat de către Grupul de lucra R egional 
Sectorial şi C om isia Interm inisterială ca un proiect prioritar pen tru  
elaborarea unui pro iect de renovare term ică, astfel acest pro iect va 
fi im plem entat de A D R  Sud în  parteneriat cu M inisterul 
A griculturii, D ezvoltării Regionale şi M ediului (M A D RM ), 
Conciliul ra ional Leova, Prim ăria o r.L eova cu susţinerea A genţiei 
de C ooperare Internaţională a G erm aniei (GIZ). Costul to ta l a 
investiţiilor pentru  acest obiect -  2,9 rnln Euro

Total: 30 clădiri selectate

3. D im inuarea intensităţii 
energetice prin efectuarea 
auditurilor energetice pentru 
sistem ele de ilum inat stradal 
d in  cadrul prim ăriilo r

- R apoartele evaluării 
perform anţelor 
energetice ale 
sistem elor de  ilum inat 
stradal.
- A uditurile energetice 
pentru sistem ele  de 
iluminat strada l din 
primării.

P rim ăria  or.Leova are elaborat un raport al evaluării 
perform anţelor energetice ale sistem elor de ilum inat stradal pen tru  
cartierul str.C îm piilor.

Prim ăriile localităţilor Iargara, Cazangic, Tomaiul N ou, 
Tigheci, Sărăteni au  elaborat P ro iecte de reconstrucţie şi 
m odernizare a  ilum inatelor stradale.

P rim ăria s.C edîr a elaborat S tudiu  de fezabilitate Ilum inare 
stradală în  s.Ceadîr.

parţial realizat A P L  I, A P L II

Prom ovarea  
m ăsurilo r de 
eficienţă 
energetică şi 
valo rificarea  
resu rselo r de 
energie 
regenerab ilă

1. Cam panie de educare a 
populaţiei pentru 
econom isirea energ iei şi 
utilizarea locală a  unor 
resurse energetice 
regenerabile

- Num ărul de  ore 
ecologice e fectuate  de 
inspecţia eco log ică  în 
instituţii de învăţăm în t 
din raion.
- Num ărul d e  sem inare 
efectuate în  localităţile 
rurale.
- Num ărul d e  b roşuri 
editate şi d isem inate  în  
instituţiile pu b lice  din 
raion.
- Num ărul de  panouri 
inform ative instalate.

- anual în ju r  de 10 ore ecologice efectuate de către Inspecţia pentru 
protecţia m ediu lu i Leova.
- 24 întruniri cu cetăţenii Prim ăriilor raionulu i în  comun cu 
reprezentanţii serviciilor desconcentrate.
- S-a partic ipat la şedinţele a 50 de institu ţii de învăţăm înt şi acordat 
ajutor m etodic.
- prezentarea R evistelor prim ite în  cad ra i evenim entelor anuale 
M oldova E C O  Energetica.
- broşuri de inform are dedicate eficienţei energetice şi surselor de 
energeie regenerab ilă  editate de către A E E .
Consiliul ra ional L eova nu a editat doar a disem inat broşurile şi 
materialele inform ative elaborate şi ed ita te  de către AEE, U N D P.
- panouri inform ative cu privire la  E nerg ia  verde, prezentate în  
cadrul Săptăm ânii Europene a energiei durabile care a avut loc în  
or.Leova în  anu l 2016.

realizat A PL  II, A PL  I



- A u fost organizate sesiuni de inform are a societăţii civile în  cadrul 
Săptăm ânii Europene a energiei durabile care are loc anual.

realizat A P L II

2. O rganizarea sem inarelor 
informative cu  p rim arii şi 
societatea civ ilă privind 
oportunităţile utilizării 
surselor alternative de 
energie

- M ese ro tunde şi 
sem inare de informare 
organizate cu  privire la 
program ele de stat şi 
oportunităţile utilizării 
surselor alternative.
- N um ărul de proiecte 
elaborate în  vederea 
obţinerii surselor de 
finanţare în  scopul 
utilizării energiei 
regenerabile.

- în  ju r  de  9 sem inare de inform are cu privire la programele de stat 
şi oportunităţile utilizării surselor alternative organizate în  com un 
cu A EE, G IZ  şi UNDP.
- 7 P rim ării au elaborat proiecte pen tru  obţinerea surselor financiare 
pentru instalarea Centralelor term ice pe  biom asă prin proiectul 
Energie şi B iom asă finanţat de U N D P/: Şcoala  sportivă Leova, 
G rădiniţa  de copii din s.. C azangic ş i  s. Frumuşica, G om naziid ş i 
G rădiniţa  de copii din s.Sărata N ouă, G rădiniţa  din s. Cupcui, 
G rădiniţa  de copii/Şcoală prim ară  s. Tom aiul Nou.
- au fost elaborate proiecte pentru obţinerea surselor financiare 
pentru instalarea colectoarelor solare pentru pregătirea A C M  prin  
program ul transfrontalier „Energie valoare transfrontalieră” şi 
P roiectu l „Energie şi Biom asă” U N D P  : Grădiniţa de copii nr. 1 ş i 
nr.2 din or.Leova, Grădiniţa de cop ii din s.Sărata Nouă, IM SP  
Spita lu l ra ional Leova.

U tilizarea  
eficientă a  
energiei

1. Instalarea sistem elor 
solare de încălzire  a apei 
menajere în cadru l 
instituţiilor publice  din raion

- Proiecte tehnice 
realizate pentru  
instituţiile de deservire 
socială.
- N um ărul de instituţii 
beneficiare.

- 4 institu ţii au beneficita de Instalarea colectoarelor solare 
pentru p regătirea  A C M  : Grădiniţa de copii nr. 1 şi nr.2 din  
or.Leova, G rădiniţa  de copii din s. S ă ra t a Nouă, IM SP Spita lu l 
raional L eova .

realizat A P L  II, A PL I

2. Prom ovarea 
parteneriatelor între agenţii 
econom ici şi com unele unde 
există d isponibilitate de 
materie energetică prim ă

- M ese ro tunde şi 
sem inare de inform are 
organizate cu  privire la 
potenţialele 
parteneriate.
- N um ărul de proiecte 
elaborate în  vederea 
atragerii fondurilor 
pentru valorificarea 
resurselor regenerabile.

- prin  D eciz ia  nr.5.3. din 07.12.2017 Consiliul raional L eova aderă 
la C lusterul de Energie din B iom asă în Republica M oldova. 
M isiunea C lusterului fiind conectarea reprezentanţilor m ediului 
econom ic cu  organizaţii de suport, cercetare, universităţi, şi 
adm inistraţia publică, în scopul de a consolida cooperarea în  
vederea stim ulării inovării şi răspândirea  cunoştinţelor în  dom eniul 
biom asei.
în  cadrul clusterului au fost organizate 3 sem inare şi un  Forum  de 
afaceri p en tru  producătorii de biocom bustib il, deasem enea a  fost 
organizată V izita  de studiu în Cehia.
- un tân ăr antreprenor producător de bricheţi a elaborat 1 p ro iect şi 
a aplicat la  program ul PARE 1+1 finan ţat de ODIMM.

parţial realizat A PL II

3. Instalarea d iodelo r 
lum iniscente cu  u n  consum  
redus de energie pentru  
ilum inatul stradal

- N um ărul localităţilor 
beneficiare .

- N um ărul de străzi 
beneficiare de ilum inat 
cu diode lum iniscente.

- P rim ăria  or.L eova a m odernizat ilum inatul stradal prin instalarea a 
510 buc de  corpuri de iluminat, d in tre care 410 buc sunt de tip  LED  
cu p u terea  de 35w  (106 străzi ilum inate).
Investiţia de aproxim ativ 752,794 m ii lei.
- P rim ăria  or. Iargara pe parcursul a 4  ani a m odernizat şi extins 
Ilum inatul stradal prin  intsalarea a aproxim ativ  a 450 corpuri de 
ilum inat d in tre  care în ju r  de 200 sunt de  tip  LED  cu puterea de 50w  
în o r.Iargara  şi s.M eşeni (14 Străzi ilum inate).

realizat A PL  II

Investiţia to ta la  de 2 o06 m u lei..



- Prim ăria com . C azangic a extins ilum inatul stradal prin instalarea 
a 87 corpuri de iluminat de tip LED  cu puterea de 50w în  3
localităţi: s. C azangic- 48 buc; s. F rum uşica -  18 buc; s. Selişte- 20 
buc.
Investiţia aproxim ativ  600 mii lei.
- Prim ăria com .Tom aiul N ou a reconstruit şi m odernizat Ilum inatul 
stradal prin instalarea a 110 corpuri de ilum inat de tip LED cu 
puterea de 30w  în s.Tomaiul N ou şi s.Sărăţica Veche (10 străzi 
iluminate).
- Prim ăria com . Tigheci (colectarea inform aţiei)
- Prim ăria s.Sărăteni (colectarea inform aţiei)
Inform aţia este incom pletă deoarece nu toate Prim ăriile au  
prezentat inform aţia.

U tilizarea  
surselor 
alternative  de 
energie 
regenerab ile

1. P lantarea sălciei 
energetice

- Suprafaţa p lan ta tă  în 
localităţile rurale cu 
potenţial specific din 
lunca Prutului: Leova, 
Tigheci, Lăpuşniţa, 
Sîrma.
- Numărul de staţii de 
paletizare a b iom asei 
provenite ca rezu lta t al 
plantării sălciei 
energetice.
- Numărul de instituţii / 
gospodării ce u tilizează 
bricheţi din b iom asa 
provenită de la  salcia 
energetică.

nerealizat A genţi
econom ici

2. Stim ularea producătorilor 
de brichete

- Numărul de agenţi 
economici ce se ocupă 
cu tocarea, u scarea  şi 
presarea pa ie lo r / 
biomasei pen tru  
producţia de brichete.
- Volumul de producţie 
a brichetelor raporta t la 
perioada respectivă  a 
anului precedent.

- 2 agenţi econom ici SRL „Cazangenii” şi SR L „M anubeevca” , 
producători de balo turi de paie.
- SRL „N icoibrecopeîet”, agent econom ic producător de peleţi şi 
bricheţi. V olum ul de producţie anual: p este  1000 tone de 
com bustibil d in  biom asă.
- un tânăr an treprenor producător de bricheţi a  elaborat 1 proiect şi 
a aplicat la p rogram ul PA RE 1+1 finanţat de O D IM M .

TCaîiZat A PL I, A P L  II
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