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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 țări, 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. In 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, in 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  un sector în care există un potențial semnificativ de îmbunătățire a 

eficienței consumului de resurse energetice. Pentru conducerea raionului Leova, pentru factorii 

decizionali creșterea eficienței energetice a clădirilor este o mare prioritate. 

 

 

 

 

 

                                                           
1Vezi Anexa 1 
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1.  
CADRUL NORMATIV DE PROMOVARE A EFICIENȚEI ENERGETICE  

ȘI SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE  

1.1. Contextul general al planului  

Prezentul PLAEE este elaborat în contextul executării prevederilor Legii nr. 89 din 

19.07.2018 cu privire la eficiența energetică.  

PLAEE este în plină corespunde cu PNAEE in termeni de implementare 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 local: 

- Strategia de dezvoltare integrată a raionului Leova pentru anii 2015-2020;  

1.2. Priorități și angajamente pentru o dezvoltare sustenabilă a raionului / municipiului 

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 Leova declară necesară atingerea următoarelor ținte în sectorul cladiri 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 Leova își asumă următoarele obiective - 

 Consum energie primară pentru incălzire și prepararea a.c.m.:  100-150 kWh / (m2·an),   

 Ponderea SRE                   ≥ 20 %, 

 Emisii GES                       ≤ 20 kg CO2e/(m2·an). 
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2.  DESCRIEREA GENERALĂ A RAIONULUI LEOVA  

2.1. Prezentarea situației socio-economice curente a raionului Leova  

Raionul Leova este situat în partea de sud-vest a Republicii Moldova, pe malul stâng al râului 

Prut, care este şi frontieră naturală de stat cu Romania. Raionul are o suprafaţă de 764,7 km², 

reprezentând 2,26% din suprafaţa totală a ţării. Raionul Leova a fost înfiinţat la 11 noiembrie 1940 

(însă primele atestări istorice datează din sec. XIV) şi se învecinează: 

- la Nord cu raionul Hânceşti; 

- la Sud cu raionul Cimişlia şi UTA Găgăuzia; 

- la Vest cu Romania (Judeţul Vaslui); 

- la Est cu raionul Cantemir; 

Centrul administrativ al raionului este or.Leova, amplasat la o distanță de 100 km de 

Chișinău. UAT face parte din regiunea de dezvoltare Sud a țării.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.1. Harta administrativă a  raionului  LEOVA 

 

În componenţa raionului intră 25 de primării cu 39 localităţi, dintre care 2 oraşe (Leova, 

Iargara) 11 comune (14 sate componente) şi 12 sate.  

Tabelul 2.1.1. Lista orașelor, comunelor și satelor raionului Leova și populația acestora (2014) 

Nr.  Localitate nr. persoane Nr. Localitate nr. persoane  

1. Or. Leova 7 443 14. s. Orac 1 161 

2. Or. Iargara 3 957 15. s. Romanovca 477 

3. 

Com. Băiuș 

     s. Hîrtop 

     s. Cociulia Nouă 

1 059 16. 
Com. Sărata Nouă 

      s. Bulgărica 
1 592 

4. Com. Beștemac 832 17. Com. Sărăteni 987 
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     s.Pitești       s. Victoria 

5. s. Borogani 3 708 18. s. Sărata-Răzeși 1 070 

6. 

Com. Cazangic 

     s. Frumușica  

     s. Seliște 

1 660 19. 
Com. Sărățica Nouă 

     s. Cîmpul Drept 
935 

7. s. Ceadîr 1 161 20. s. Sîrma 1 045 

8. 
Com. Cneazevca 

     s. Cîzlar 
841 21. 

Com. Tigheci 

     s. Cuporani 
2 300 

9. s. Colibabovca 891 22. s. Tochile Răducani 1 445 

10. s. Covurlui 1 604 23. s. Tomai 3 042 

11. s. Cupcui 1 540 
24. 

Com. Tomaiul Nou 

     s. Sărățica Veche 
753 

12. s. Filipeni 3 024 

13. 
Com. Hănăsenii Noi 

      s.Nicolaevca 
983 25. 

Com. Vozneseni 

     s. Troian 

     s. Troița 

1 192 

                                                                                               TOTAL populație raionul Leova 44 702 pers. 
 

 

Tabelul 2.1.2.  Principale produse industriale, fabricate in r-l Leova (2016)2 

Produse Carne Mezeluri Faina 

Piine si 

produse 

panificatie 

Produse 

de 

cofetarie 

Vinuri  Nisip 

u.m. tone tone tone tone tone mii dal mii tone 

Valoarea 514.4 162.2 - 163.7 13.0 40.7 - 

% din 

național 
1.16% 0.98% - 0.13% 0.02% 0.30% - 

Agricultura este ramura principal ce determină economia raionului. Aici se cultivă   culturi 

cerealiere, tehnice, legumicole, a fructelor, viţei de vie, pentru creşterea vitelor, a porcinilor şi a  

păsărilor. 

Industria de procesare a producţiei agricole este reprezentată de agenţii economici care prelucrează 

materia primă în unităţile de morărit, de panificaţie, în întreprinderile de producere a mezelurilor, a 

băuturilor alcoolice.  

Tabel 2.1.3.  Informații generale ce privesc raionul Leova (2017) 

Indicator Valoarea 

Buget anual al raionului, mii lei  248 767 

Buget pentru acoperirea cheltuielilor cu energia in sectorul public, mii lei 14 373 

Nr. de localități  39  

Nr. de clădiri publice cca 140 

Nr. de clădiri administrative 37 

Nr. de instituții educaționale de înv.  27 

Nr. de instituții educaționale  preșcolare 35 

Nr. de instituții medicale 15 

Nr. de instituții culturale 26 

Nr. de  întreprinderi mici si mijlocii3 1581 

                                                           

2http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/60%20Statistica%20regionala/60%20Statistica%20regionala__14%20IND/IND030300reg.px/?rxid=9a

62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802 

http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/60%20Statistica%20regionala/60%20Statistica%20regionala__14%20IND/IND030300reg.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/60%20Statistica%20regionala/60%20Statistica%20regionala__14%20IND/IND030300reg.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802


8 

 

Nr. de gospodării agricole  14 

Nr. de unități de transport public   

Consum anual total de resurse energetice și energie in raion  

(2017- estimare) 

12 410 tep          sau 

517 067 GJ           sau        

124 096 Gcal        sau 

144 298 MWh. 

 

2.2 Situația energetică și consumul total de energie 

Consumul global de resurse energetice și energie  în raionului Leova, la nivelul anului 2017 a constituit 

cca 12 mii tep (tone echivalent petrol) și are tendința de a crește anual cu cca 10 la sută.  Structura 

consumului pe principalele domenii este prezentată in tab. 2.2.1. Ușor de observat, că in sectorul casnic se 

consumă peste 70% din total. 

Tabelul 2.2.1. Consumul total de resurse energetice și energie in r-ul Leova (2017),  tep 

# Sectoare de consul Casnic Non-casnic Total    % Casnic Non-casnic 

1 Energie electrică  1 439 374 1 819 15% 79 % 21 % 

2 Carburanți 1 531 1 658 3 189 26% 48 % 52 % 

3 Energie termică 6 430 978 7 408 59% 87 % 13 % 

 Total 9 400 3 009 12 410 100% 76 % 24 % 

Consumul anual de resurse energetice și energie pe locuitor constituie – 0,28 tep. 
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Fig. 2.2. Structura consumului final de resurse energetice și energie a r-ul Leova (2017),tep 

 

                                                                                                                                                                                                 

3http://date.gov.md/ckan/dataset/11736-date-din-registrul-de-stat-al-unitatilor-de-drept-privind-intreprinderile-inregistrate-in-

repu/resource/4ca2668e-116e-4c38-8c1a-bddbd1370f2a 

7408; 59%
3189; 26%

1813; 15%

Energie electrică Carburanți Energie termică

http://date.gov.md/ckan/dataset/11736-date-din-registrul-de-stat-al-unitatilor-de-drept-privind-intreprinderile-inregistrate-in-repu/resource/4ca2668e-116e-4c38-8c1a-bddbd1370f2a
http://date.gov.md/ckan/dataset/11736-date-din-registrul-de-stat-al-unitatilor-de-drept-privind-intreprinderile-inregistrate-in-repu/resource/4ca2668e-116e-4c38-8c1a-bddbd1370f2a
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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 Leova este Direcția Economie, Dezvoltarea Teritoriului și 

Atragerea Investițiilor (DEDTAI).  

 

Figura 2.3. Organigrama administrației publice raionale 

Consiliul Raional Leova are angajat un specialist ca manager energetic în conformitate cu 

dispozițiile Legii cu privire la eficiența energetică, care face parte din statele de personal ale 

DEDTAI. 

Numele și Prenumele:     Tatiana GAIDAMUT 

Telefon fix/fax: 0 263 24 250 E-mail: tania.gaidamut@gmail.com 

             direction_edtai@mail.ru 

 

2.4. Principalele sectoare gestionate de către autoritatea locală și consumul total de energie 

2.4.1.  Sectorul Clădiri publice 

Stocul clădirilor publice în raionul Leova este compus din 140 de edificii cu o suprafață de 

aproximativ 195 133 m2, grupate în următoarele categorii de construcții:  

- Clădiri administrative  

- Clădiri educaționale  
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- Clădiri de sănătate  

- Clădiri din sectorul social și cultural. 

 

Deoarece majoritatea clădirilor publice au fost construite în perioada sovietică, când nu era 

respectat niciun criteriu de eficiență energetică, clădirile publice sunt cei mai mari consumatori de 

energie, precum și reprezintă sectorul cu cel mai mare potențial de sporire a eficienței energetice.  

În raionul Leova nu există sistem centralizat de alimentare cu energie termică. Fiecare 

clădire se încălzește individual, în mare parte la centrale termice pe gaz și biomasă dar mai sunt și 

clădiri care se încălzesc la sobe. 

Utilizarea surselor de energie regenerabilă în raionul Leova crește pe segmentul biomasă. 

Până în prezent (august 2018) în jur de 28 de clădiri publice sunt alimentate cu energie termică 

produsă în centrale pe biocombustibili solizi. Consiliul raional Leova a încheiat și un parteneriat 

public-privat pentru dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă în cadrul căruia s-au 

construit 19 centrale termice. 

Lipsa datelor privind consumul de energie în clădirile publice reprezintă un obstacol în calea 

calculării nivelului de consum inițial, în baza căruia se calculează economiile de energie la nivelul 

raional. Deaceea în sarcina managerului energetic raional va fi completarea bazei de date a 

clădirilor publice din raion si consumul acestora. 

 

2.4.2  Sectorul Iluminatul stradal 

După privatizarea și schimbarea dreptului de proprietate asupra rețelelor de distribuție în 

2000, cheltuielile privind întreținerea și alimentarea cu energie a sistemelor de iluminat au fost 

transferate autorităților administrației publice locale, ceea ce a contribuit în mod semnificativ la 

reducerea timpului de funcționare a sistemelor de iluminat stradal existente. La acea vreme, în 

majoritatea localităților rurale, sistemele de iluminat erau deja, ori distruse, ori folosite în proporție 

de 40-50% din capacitatea calculată, în scopul reducerii consumului de energie. 

Din această cauză, viața de noapte din orașul Leova și alte localități este limitată. Sistemul 

vechi existent, în majoritatea cazurilor, nu permite schimbarea lămpilor pe unele mai eficiente. 

Respectiv, sunt necesare investiții suplimentare pentru modernizarea iluminatului și mecanismelor 

auxiliare. Situația tehnică tipică în sistemul de iluminat stradal poate fi descrisă ca fiind depășită și 

dificilă de adaptat la noile soluții tehnice. Cablurile și elementele de montare sunt vechi și trebuie 

înlocuite complet.  

Potrivit datelor furnizate de APL I, în raionul Leova, lungimea străzilor prevăzute cu sistem 

de iluminat public este de aproximativ 80 km, pe parcursul cărora sunt instalați circa 1947 de stâlpi.  

 

2.4.3  Sectorul Transportul public 

Transportul public în zonă este slab dezvoltat. Acest serviciu este prestat de companii 

private. Pentru transportul, care este la balanța structurilor administrative subordonate raionului și 

primăriilor, se utilizează combustibili precum benzina și motorina. 

La nivelul administrației publice locale nu există o strategie pentru dezvoltarea transportului 

public, de asemenea lipsesc și niște propuneri de investiții corespunzătoare. În ceea ce privește 

parcul de transport administrativ, care este subordonat administrației locale și raionale, acesta este 

în mare parte învechit și trebuie înnoit. În plus, acesta ar trebui completat cu noi unități de transport 

pentru a răspunde nevoilor actuale.  
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1.   SECTORUL CLĂDIRI PUBLICE 
 

Sinteza informațiilor cu privire la clădirile publice considerate în studiu  

Clădiri administrative  

În raionul Leova sunt 28 de clădiri administrative, având suprafața totală de 13 233 m2. Clădirile 

administrative sunt grupate în următoarele subcategorii:  

- Clădiri ale APL de nivelul I  - 25 clădiri cu suprafața totală de 8 141 m2      

- Clădiri ale APL de nivelul II - 3 clădiri cu suprafața totală de 5 092 m2 

- Consumul total de energie termică în aceste clădiri în anul 2017 (ultimul an disponibil în 

registre statistice) a constituit 99 tep ceea ce rezultă într-un consum mediu specific de 87 kWh/m2. 

Performanța energetică a acestor clădiri variază de la 59 kWh/m2 până la 400 kWh/m2.  

Clădiri educaționale 

Numărul de clădiri educaționale în raionul Leova constituie 62 edificii, având suprafața totală de 

131 017 m2
. Clădirile educaționale sunt grupate în următoarele subcategorii:  

- Instituții preșcolare -  35 clădiri cu suprafața totală de 48 692 m2 

- Instituții de învățământ general - 27 clădiri cu suprafața totală de 82 325 m2 

Consumul total de energie termică în aceste clădiri în anul 2017 a constituit 714 tep ceea ce rezultă 

într-un consum specific de 64 kWh/m2. Performanța energetică a acestor clădiri variază de la 23 

kWh/m2 până la 417 kWh/m2.  

Clădiri de sănătate  

Numărul de clădiri de sănătate în raionul Leova constituie 15 edificii, având suprafața totală de 21 

919 m2
. Consumul total de energie termică în aceste clădiri în anul 2017 a constituit 168 tep ceea ce 

rezultă într-un consum specific de 89 kWh/m2. Performanța energetică a acestor clădiri variază de la 

108 kWh/m2 până la 473 kWh/m2.  

Clădiri din sectorul cultural  

Numărul de clădiri din sectorul cultural în raionul Leova constituie 26 edificii, având suprafața 

totală de 21 877m2
. Consumul total de energie termică în aceste clădiri în anul 2017 a constituit 105 

tep ceea ce rezultă într-un consum specific de 28 kWh/m2. Performanța energetică a acestor clădiri 

variază de la 29 kWh/m2 până la 594 kWh/m2.  

O mare parte a clădirilor Caselor/căminelor de cultură nu dispun de surse de încălzire și consumul 

specific pentru încălzire este egal cu zero. 

În majoritatea clădirilor publice sistemele termice interioare sunt învechite, disponibilitatea la apă 

caldă este foarte limitată, lipsește sistemul de ventilație controlată și sistemul de aer condiționat în 

rezultat nivelul de confort al utilizatorilor este scăzut. 

 

Sinteza informațiilor cu privire la clădirile publice va fi prezentată în Anexa 7. 
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3. MĂSURI PROPUSE DE EFICIENTIZARE ENERGETICĂ  

3.1. Clădiri publice 

Din sectorul clădirilor publice, în program au fost incluse următoarele instituții: 

- Liceul Teoretic „Constantin Spătaru” din or.Leova, în cadrul unui preces amplu de 

identificare desfășurat de către APL-uri, Grupuri de Lucru Regional Sectorial și comisia 

Interministerială a identificat instituția dată ca un proiect prioritar pentru elaborarea unui 

proiect de renovare termică. Toate măsurile de reabilitare termică a clădirii și costurile 

estimative incluse în PLAEE s-au bazat pe „Conceptul de proiect” elaborat cu suportul GIZ 

prin proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”. Conform 

conceptului potențialul anual de economisire de 1 514 MWh pentru energia termică. Nu se 

vor realiza economii de CO2 deoarece instituția este alimentată cu energie termică produsă 

din biomasă. Datorită noului sistem de ventilație, cantitatea emisiilor de CO2 va crește cu 6 

tone pe an iar consumul de energie electrică va crește cu 14,3 MWh/an. Partea investițiilor 

relevante în sens energetic au fost estimate la 23 046 884 MDL iar partea investițiilor ce nu 

sunt relevante în sens energetic au fost estimate la 24 099 622 MDL. Costul total estimativ 

al proiectului este de 47 146 506 MDL. 

- Liceul teoretic „Mihai Eminescu” din or.Leova, conform raportului de audit energetic 

pachetul de măsuri de eficiență energetică propuse sunt izolarea pereților, acoperișului și 

schimbarea ferestrelor și a ușilor exterioare. Potențialul de economii este de 532,765 

MWh/an. Nu se vor realiza economii de CO2 deoarece instituția este alimentată cu energie 

termică produsă din biomasă. Investițiile pentru implementarea pachetului de măsuri de 

eficiență energetică au fost estimate la 7,72 mln MDL. 

- Grădinița de copii din s.Tigheci, în urma aplicării pachetului de soluții de reabilitare 

termică a clădirii se micșorează consumul specific anual de energie termică pentru încălzirea 

clădirii și prepararea apei calde menajere. Pentru izolarea termică a pereților exteriori s-a 

estimat un cost de 548 734 lei MDL, economiile preconizate după implementarea măsurii 

sunt de aproximativ 111 724 kwh/an. Pentru prepararea apei calde menajere se vor instala 9 

colectoare termice a cîte 4 tuburi vidate Heat Pipe -2 boilere termoizolate monovalente cu 

capacitatea de 1000 l, fiecare -Stație de pompare automatizată cu ieșire la modem GPS. 

Conform simulatorului profesionist PolySun, instalația va produce anual 14 012 KWACM 

cu echivalentul 30 125,8 lei ( 1 kw electric =2,148 lei TVA inclus). Costul total al investiției 

– 281 740 lei MDL. Reducerea de emisii CO2 sunt de 8,5t /an. Pentru actualizarea costurilor 

estimative pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică selectate, se va adăuga 

20%, astfel obținem un cost total de 996 496 lei MDL. 

- IMSP Spitalul raional Leova, clădirea blocului spitalicesc și clădirea pentru primirea la 

urgență. Pentru clădirea dată a fost elaborat un concept de proiect cu suportul GIZ prin 

proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”. A fost elaborată 

și depusă o cerere de finanțare către FEE care a fost acceptată dar din motive de 

restructurare a Fondului prin absorbție de către AEE nu se cunoaște la ce etapă este cererea 

depusă. În PLAEE au fost selectate doar cîteva măsuri de eficientizare energetică deoarece 

costul întregului pachet de măsuri propuse depășește 19 mln MDL, o sumă enormă pentru 

bugetul raionului Leova. Potențialul de economii este de 559 MWh/an iar reducerea 

emisiilor de CO2 vor fi reduse cu 111 t/an.  Investițiile pentru implementarea pachetului de 

măsuri de eficiență energetică au fost estimate la 8,377 mln MDL. 
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Printre proiectele prioritare se numără și proiectele pentru care au fost deja depuse cereri de 

finanțare din diverse surse și care se află în faza de implementare. 

Rezultatele consumului final de energie din scenariul de bază nu reflectă în mod neapărat 

consumul real de energie al clădirii din cauza nivelului scăzut de confort în materie de 

încălzire/ventilaţie a clădirii (ex. perioada de încălzire scurtată, temperatură interioară redusă, 

ventilaţie slabă/inexistentă a încăperilor, etc.) şi deviaţiile condiţiilor climatice actuale de la 

condiţiile climaterice medii care au fost utilizate în calcule. 

 

Atingerea angajamentelor trasate le nivel local în sectorul clădirilor publice se va realiza prin 

implementarea măsurilor prezentate în Tabelul 3.1.1. 

Tabelul 3.1.1. Măsuri de eficiență energetică propuse pentru sectorul clădirilor publice  

Denumire clădire Denumire măsură de EE/SER 
Perioadă de 

implementare  

Valoare 

investiție, 

MDL 

Economii de 

energie, 

kWh/an 

Reducere 

emisii GES, 

kg CO2e/an 

Clădiri educaționale 

Liceul teoretic 

„C. Spătaru” 

Or. Leova 

Izolarea termică a pereților exteriori 2020-2021 4 925 129 

563 382 - 
Izolarea termică acoperișului 2020-2021 3 119 840 

Izolarea termică a plafoanelor 

subsolului 
2020-2021 1 160 680 

Înlocuirea ferestrelor și ușilor 

exterioare 
2020-2021 1 864 341 85 957 - 

Izolarea termică a sistemului de 

distribuție  până la contor cu energie 

termică  cu polilefină expandată 

2020-2021 55 986 - - 

Montarea sistemului de ventilare 

mecanică cu recuperarea căldurii 
2020-2021 4 190 735 - 14 300 - 6 000 

Înlocuirea corpurilor de iluminat 

interioare și exterioare pe corpuri 

de tip LED și instalarea reglării 

automate a nivelului de iluminat 

interior 

2020-2021 3 620 064 - - 

Înlocuirea utilajului tehnologic la 

bucătărie 
2020-2021 195 400 - - 

Măsuri de protecție: Înlocuirea 

rețelelor de grupă existente cu rețele 

electrice de cupru, managementul 

apelor pluviale, executarea 

copertinelor. 

2020-2021 1 486 957 - - 

Liceul Teoretic 

„Mihai Eminescu” 

in or.Leova 

Izolarea termică a pereților exteriori 2020-2021 3 827 360 

534 765 

- 

Izolarea termică a acoperișului 2020-2021 2 572 326 - 

Izolarea termică a planșeului 

subsolului 
2020-2021 1 325 582 - 

Grădinița de copii 

Nr.2 din or.Leova 

Elaborarea unui concept de proiect 

de reabilitare termică   
2021 150 000 - - 

Grădinița de copii 

din s.Tigheci 

Izolarea termică a pereților 2021 658 481 111 724 

8,5 Instalarea colectoarelor solare pentru 

prepararea apei  calde menajere 
2021 338 088 - 

Clădiri medicale 

IMSP,,Spitalul Izolarea termică a pereților exteriori 2021 2 360 000 559 000 111 
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Denumire clădire Denumire măsură de EE/SER 
Perioadă de 

implementare  

Valoare 

investiție, 

MDL 

Economii de 

energie, 

kWh/an 

Reducere 

emisii GES, 

kg CO2e/an 

raional Leova” Izolarea termică a acoperișului 2021 3 691 512 

Izolarea termică a planșeului 

subsolului 
2021 2 326 016 

IMSP,,Spitalul 

raional Leova” 

Elaborarea unui concept de proiect 

pentru reabilitarea rețelei termice 

interioare. 

2021 180 000 - - 

IMSP Centrul de 

sănătate Leova 

Elaborarea unui concept de proiect 

pentru reabilitarea rețelei termice 

interioare. 

2021 150 000 - - 

 

 

 

Figura 3.1.1. Consumul total și consumul specific de energie în clădirile publice incluse în PLAEE 
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4.   IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZARE 

4.1. Sursele de finanțare 

Investițiile necesare pentru implementare PLAEE au fost estimate la aproximativ 64,7 mln MDL, 

Pentru inițierea implementării PLAEE, din bugetele APL-urilor vor fi alocate mijloace financiare 

pentru lucrări de expertiză tehnică a clădirilor, audit energetic, proiectare, etc. De asemenea vor fi 

alocate mijloace financiare pentru implementarea unor proiecte, iar în paralel se vor depune eforturi 

pentru identificarea mijloacelor financiare externe. 

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 

Valoare 

investiție, 

MDL 

Surse proprii, 

MDL 

Surse atrase, 

MDL 

Finanțator 

atras 

Sectorul clădiri publice 

Liceul teoretic „C. Spătaru” din or. Leova 47 146 506 5 700 000 
2,6 mln 

EURO 
GIZ 

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din or.Leova 7 725 268 
În curs de 

identificare 

În curs de 

identificare 
- 

Grădinița de copii Nr.2 din or.Leova 150 000 150 000 - - 

Grădinița de copii din s.Tigheci 996 496 100 000 
În curs de 

identificare 
- 

IMSP,,Spitalul raional Leova” 8 377 528 1 675 505 6 702 023 FEE  

IMSP,,Spitalul raional Leova” 180 000 180 000 - - 

IMSP Centrul de sănătate Leova 150 000 150 000 - - 

 

4.2. Monitorizarea implementării  

Monitorizarea implementării PLEE 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 programului şi oferă posibilitatea 

factorilor de decizie, să intervină la momentul oportun cu măsuri de corecție. 

Așa cum programul este structurat pe măsuri pentru care sunt delegați responsabili şi definiți 

termeni pentru implementare, va fi ușor de urmărit realizarea acestora în timp. La nivelul entității 

responsabile de implementarea unui proiect sau măsuri, se va elabora un plan de activitate mai 

detaliat, care la rândul său va fi prezentat managerului energetic. 

Periodic vor fi organizate ședințe de lucru pentru discutarea progresului obținut privind 

implementarea PLAEE. De asemenea vor fi discutate impedimentele și riscurile ce ar compromite 

obținerea obiectivelor stabilite, aplicându-se măsuri preventive şi/sau corective corespunzătoare. 

Tabelul 4.1.1. Monitorizarea implementării proiectelor EE/SER 

Denumire clădire Denumire măsură de EE/SER 
Manager de 

proiect  

Perioadă 

implementare 

Perioadă 

raportare 

Volum total 

măsură 

Volum 

executat  

Pondere 

executat 

Clădiri educaționale 

Liceul teoretic 

„C. Spătaru” 

Izolarea termică a pereților 

exteriori 
Manager 2020- 2021 5 245 m2 0 0 
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Denumire clădire Denumire măsură de EE/SER 
Manager de 

proiect  

Perioadă 

implementare 

Perioadă 

raportare 

Volum total 

măsură 

Volum 

executat  

Pondere 

executat 

Or. Leova proiect 1 2021 

Izolarea termică acoperișului 
2020-

2021 
2021 4 108 m2 0 0 

Izolarea termică a plafoanelor 

subsolului 

2020-

2021 
2021 2 564 m2 0 0 

Înlocuirea ferestrelor și ușilor 

exterioare 
2020-2021 2021 1 132 m2 0 0 

Izolarea termică a sistemului 

de distribuție  până la contor 

cu energie termică  cu 

polilefină expandată 

2020-2021 2021 - 0 0 

Montarea sistemului de 

ventilare mecanică cu 

recuperarea căldurii 

2020-2021 2021 - 0 0 

Înlocuirea corpurilor de 

iluminat interioare și 

exterioare pe corpuri de tip 

LED și instalarea reglării 

automate a nivelului de 

iluminat interior 

2020-2021 2021 - 0 0 

Înlocuirea utilajului 

tehnologic la bucătărie 
2020-2021 2021 -   

Măsuri de protecție: Înlocuirea 

rețelelor de grupă existente cu 

rețele electrice de cupru, 

managementul apelor pluviale, 

executarea copertinelor. 

2020-2021 2021 - 0 0 

Liceul Teoretic 

„M. Eminescu” 

in or.Leova 

Izolarea termică a pereților 

exteriori 
Manager 

proiect 2 

2021 2022 3 147 m2 0 0 

Izolarea termică a acoperișului 2021 2022 3 618 m2 0 0 

Izolarea termică a planșeului 

subsolului 
2021 2022 2 952 m2 0 0 

Grădinița de 

copii 

din s.Tigheci 

Izolarea termică a pereților 

Manager 

proiect 3 

2020-

2021 
2022 600 m2 0 0 

Instalarea colectoarelor solare 

pentru prepararea apei  calde 

menajere 

2020-

2021 
2022 

9 colectoare 

cu 4 tuburi 

vidate 
0 0 

Clădiri de sănătate 

IMSP,,Spitalul 

raional Leova” 

Izolarea termică a pereților 

exteriori 

Mnager 

proiect 4 

2021 2022 1 888 m2 0 0 

Izolarea termică a acoperișului 2021 2022 5 192 m2 0 0 

Izolarea termică a planșeului 

subsolului 
2021 2022 5 192 m2 0 0 
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4.3. Comunicarea și mediatizarea 

Una din precondițiile implementării cu succes a programului o reprezintă implicarea comunității. În 

acest sens conducerea raionului intenționează să mențină un dialog activ cu comunitatea locală și să 

organizeze campanii de sensibilizare a opiniei publice cu privire la importanța măsurilor de 

eficiență energetică. 

În domeniul comunicării și mediatizării subiectelor legate de EE/SER, UAT planifică organizarea 

activitățile prezentate în tabelul 4.3.1.  

Tabelul 4.3.1. Lista activităților de comunicare și mediatizare planificate 

Activitate de comunicare planificată Perioadă implementare Tematică abordată Manager de proiect 

Săptămâna Europeană a Energiei Durabile 
a doua săptămână a lunii 

iunie a fiecărui an 

Proiecte de EE/SER 

implementate în UAT 
Manager de proiect 1 

Ziua Mondială a Mediului  5 iunie 2020 

Impactul sectorului 

energetic asupra 

mediului ambiant 

Manager de proiect 2 

Ora Pământului  
ultima sâmbătă a lunii 

martie a fiecărui an 

Impactul sectorului 

energetic asupra 

mediului ambian 

Manager de proiect 3 

Ziua Mondială a Eficienței Energetice 5 martie 2020 
Proiecte de EE/SER 

implementate în UAT 
Manager de proiect 5 
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Anexa 1 

 

Lista principalelor acte aferente politicii naționale in 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 națională de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020, adoptată prin Legea nr.239 din 13.10.2016; 

• 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; 
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• 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 arderé (puterea calorică)  a combustibililor, factorul de emisie CO2e 

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

Denumirea produsului Cod SIEC

1 Antracit 110 tone 25,65 0,39 1,19

2 Huilă bituminoasă 129 tone 22,50 0,34 1,28

3 Turbă şi produse din turbă 1110 tone 10,82 0,37

4 Gaze naturale 3000 mii m3 33,86 0,203 1,104

5 Ţiţei 4100 tone 42,02

6 Gaze petroliere lichefiate 4630 tone 46,05 0,25 1,316
4652 tone 43,71 0,325 1,189
4652 1000 litri 32,00

4671 tone 42,54 0,325 1,189
4671 1000 litri 36,00

9 Păcură 4680 tone 40,91 0,33 1,189

10 Alte produse petroliere 4699 tone 30,53 1,189

11 Brichete și peleţi din lemn 5111 tone 17,43 0,039 1,320

12 Lemne de foc 5112 tone 13,77 0,026 1,060

13 Deşeuri lemnoase 5119 tone 7,94 0,026 1,060

14 Deșeuri animaliere 5130 tone 13,60

15 Deşeuri combustibile agric 5150 tone 13,00 0,010 1,050

16 Cărbune de lemn 5160 tone 28,32

17 Biobenzină 5210 1000 litri 27,00 0,120 1,461

18 Biodiesel 5220 1000 litri 33,10 0,070 1,437

19 Gaz din deșeuri org., biogaz 5311 mii m3 20,00 0,145 1,500

20 Energia electrică 7000 MWh 3,60 0,203 2,360

21 Energia termică 8000 Gcal 4,19 0,039 1,320

8 Motorină

Factorul de 

emisie CO2e, 

kg/kWh

Factorul de 

conversie in 

energie primara

nr.
Tip combustibil şi energie

Unitatea  

de măsura

Căldura de 

ardere,      

GJ/u.m.

7 Benzină auto

 

 1paie, tulpini floarea soarelui, tulpini porumb, știuleți de porumb desfăcut de boabe 
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Anexa 3 

Tabelul  A2.Coeficienți  de conversie a unităților de combustibil și energie in  tepșikWh 

1 GJ    0.024 tep 277.778 kWh

1 Gcal 0.100 tep 1,163.000 kWh

1 MWh 0.086 tep 1,000.000 kWh

1 tonă cărbune conv 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

1000 m3 gaze naturale 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 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

1 tonă lemne de foc 0.329 tep 3825.000 kWh

1 tonă deșeuri lemnoase 0.190 tep 2205.556 kWh

1 tonă deșeuri animaliere 0.325 tep 3777.778 kWh

1 tonă deşeuri combust.agricole1 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

  este egal cu

 
        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). Aplicand 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  = 546335,0kWh  sau  546,335 MWh. 
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Verificare: 546,334 MWh • 0,086 tep/Mwh = 47 tep.  

 

Anexa 4 

 

Tabelul  A3.  Coeficienții de echivalență a unităților de combustibil cu  1 tepși cu 1 MWh 

     1 tep =   1 MWh = 

41,868 GJ 3,600 GJ 

10,000 Gcal 0,860 Gcal 

11,630 MWh 1,000 MWh 

1,429 tone cărbune convențional 0,123 tone cărbune convențional 

1,632 tone antracit 0,140 tone antracit 

1,861 tone huilă bituminoasă 0,160 tone huilă bituminoasă 

3,870 tone turbă 0,333 tone turbă 

1236,503 m3 gaze naturale 106,320 m3 gaze naturale 

0,996 tone țiței 0,086 tone țiței 

0,909 tone gaz petrol lichefiate 0,078 tone gaz petrol lichefiate 

0,958 tone benzină auto 0,082 tone benzină auto 

1308,000 litri benzină auto 112,468 litri benzină auto 

0,984 tone motorină 0,085 tone motorină 

1163,000  litri motorină 100,000  litri motorină 

1,023 tone păcură 0,088 tone păcură 

1,371 tone alte produse petroliere 0,118 tone alte produse petroliere 

2,402 tone brichete sau peleţi din lemn 0,207 tone brichete sau peleţi din lemn 

3,041 tone lemne de foc 0,261 tone lemne de foc 

5,273 tone deșeuri lemnoase 0,453 tone deșeuri lemnoase 

3,079 tone deșeuri animaliere 0,265 tone deșeuri animaliere 

3,221 tone deşeuri combustibile agr, 0,277 tone deşeuri combustibile agri 

1,478 tone cărbune de lemn 0,127 tone cărbune de lemn 

1550,667  litri biobenzină 133,333  litri biobenzină 

1264,894  litri biomotorină 108,761  litri biomotorină 

2,093 mii m3 biogaz 0,180 mii m3 biogaz 

11,630 MWh energie electrică 1,000 MWh energie electrică 

10,000 Gcal energie termică 0,860 Gcal energie termică 

 
 

Coeficienții din tab. A3 ne facilitează trecerea de la tepsau  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. 
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Anexa 5 

Chestionar de colectare a datelor  ce privesc  clădirile publice 

Tabelul A4. Informație generală despre clădire  

Nr. Caracteristica clădirii Răspuns  

1 Denumirea clădirii  
Denumirea întreagă a clădirii (denumirea instituției care activează 

în clădire)  

2 Destinația clădirii4  

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 fostreabilitată în ultimii 10 ani? Aplicați  DA sau NU. 

13 Cădire eficientizată energetic 5 •  

14 Suprafața totală a clădirii [m2]   

15 Suprafața ocupată a clădirii [m2]   

16 Suprafața încălzită a clădirii [m2]   

17 Suprafața utilizată de persoane juridice  Suprafața ocupată de persoane juridice (oficii, magazine etc.)  

18 Funcționalitatea clădirii  

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)  

19 
Capacitatea maximă de beneficiari  

conform  proiectului clădirii  
 

20 
Numărul mediu de beneficiari ai clădirii  

pe ultimii  5 ani 
 

                                                           

4Destinația 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 
5Se 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. 
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Tabelul A5.Consumul de energie/combustibili și costul acestora pentru anul 2017 

Nr. Resursa energetică consumată  u.m. Valoarea corespunzătoare 

1 Energie electrică 
kWh  

lei  

2 Gaze naturale 
m3  

lei  

3 Încălzire centralizată  
Gcal  

lei  

4 Lemne de foc 
m3  

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 incălzireaclăsirii, prepararea apei 

calde menajere, ventilare și iluminat. 
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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 finanţarea 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 unullimitat. 

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 realde 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 conformpunctajului 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 

Indicator / Criteriu  Intervale valori și Punctajul Punctaj 

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 

xx 

1÷40 -  1 puncte 

41÷150 -  5 puncte 

151÷300 -  10 puncte 

301÷500 -  15 puncte 

≥ 500 -  20 puncte 

C2. Consumul specific total de energie finală, 

kWh/(m2·an),  max. - 20 puncte 

0  kWh/(m2·an) -  0 puncte 

xx 

1÷150 -  1 puncte 

151÷200 -  5 puncte 

201÷250 -  10 puncte 

251÷300 -  15 puncte 

≥ 300 -  20 puncte 

C3. Gradul de utilizare a suprafetei clădirii - GU,  

GU  = suprafața utilizată/suprafața totală, 

max. - 20 puncte 

 

0-50% - 0 puncte 

xx 
51÷75% -  10 puncte 

76÷90% -  15 puncte 

91÷100% -  20 puncte 

C4. Gradul de ocupație a clădirii educationale  - GO,  
0÷50% - 0 puncte 

xx 
51÷75% -  10 puncte 
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GO  = capacitatea reală / capacitate proiect, 

                                   max. – 20 puncte 

 

76÷90% -  15 puncte 

91÷100% -  20 puncte 

TOTAL Punctaj 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 ordonatădoar in baza primului 

criteriu, cu indicarea valorilor celorlalți indicatori, ca ulterior APL să poată identificacele câteva 

clădiriinanitate 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  implementatemăsuri 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. 
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Anexa 7 

Sinteza informațiilor cu privire la clădirile publice considerate în studiu  
N
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Caracteristici volumetrice ale 

clădirii 
Consum 

total 

energie 

termica 

2017, 

MWh 

Consum 

specific 

pentru 

încălzire, 

kWh/m2*an 

S
u
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a
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S
u
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c
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d
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, 

m
2
 

1.  Leova Primăria Leova 
administrativ

ă 

Administrati

vă 

57012150068.

01 
349,6 1072,9 730,2 731,1 70,61 96,58 

2.  Leova 
Liceul Teoretic  

M.Eminescu 
educațională Liceu 

57012150075.

01 
3442 9860 5335,6 5335,6 545,58 102,25 

3.  Leova 
Liceul Teoretic 

C.Spătaru 
educațională Liceu 

57012160089.

01 
4567,9 6198,95 5212 5212 438,38 84,109 

4.  Leova 
Grădinița de copii 

nr.2 Romanița 
educațională Grădiniță 

57012210063.

01 
1661,52 2653,78 2653,78 2653,78 356,97 134,51 

5.  Leova 
Gradinita de copii 

nr.1 Albinuța 
educațională Grădiniță 

57012150025.

01 
1560 2960 2960 2960 329,86 111,43 

6.  Leova Școala de Arte educațională 
școală de 

arte 

57012160087.

01 
421,3 842,3 842,3 842,3 88,86 105,49 

7.  Leova 
Căminul Direcția 

Învățământ 
locativa Cămin 

57012160088.

01 
549,54 1098 1098 1098 115,84 105,50 

8.  Leova Școala sportivă educațională 
școală 

sportivă 

57012150085.

01 
596 730 368 368 208,97 567,85 

9.  Leova 
Centrul de zi 

Speranța 

educațională-

socială 
centru de zi 

57012160160.

02 
420 840 420 201,62 33,08 164,07 

10.  Leova 
Sediul Consiliului 

Raional I 

administrativ

ă 

consiliul 

raional 

57012150108.

01 
824,248 2180,4 1597.3 1597,3 223.882 140.163 

11.  Leova 
Sediul Consiliului 

Raional II 

administrativ

ă 

consiliul 

raional 

57012150091.

01 
557,28 1614,7 1198,7 1198,7 146,983 122,62 

12.  Leova 
Biblioteca 

raionala, DCTTS 
culturală Bibliotecă 

57012150098.

01 
782,5 1735,5 1565 1565 109,21 69,78 

13.  Leova 
IMSP Spitalul 

raional Leova bl 1 

bloc 

diagnocticare 

bloc 

diagnostc. 

57012150079.

02 
1787 8465 4351 4351 828,45 190,40 

14.  Leova 
IMSP Spitalul 

raional Leova bl 2 

bloc 

alimentar 
Ospătărie 

57012150079.

04 
594 554 300 300 57,12 190,4 

15.  Leova 
IMSP Centrul de 

Sănătate Leova 
curativă 

centrul 

medicilor de 

familie 

57012150079.

01 
1036 5013 2500 2500 476,01 190,4 

16.  Leova 
Azilul pentru 

persoanele în etate 
curativă 

azil de 

bătrâni 

57012150079.

09 
1016,5 980 980 980 105,69 107,84 

17.  Leova 
Incubatorul de 

Afaceri 

administrativ

ă 

Incubatorul 

de afaceri 

57012150035.

01 
469,2 1297 1135 1180 61,66 52,25 

18.  Leova Casa de cultură culturală 
casa de 

cultură 

57012200001.

01 
1579 2350 1550 1550 236,17 152,36 

19.  Iargara Primăria Iargara 
administrativ

ă 
Primărie 

57022070001.

01 
274,88 365,64 365,64 365,64 57,58 157,47 

20.  Iargara Gimnaziul educațională Gimnaziu 
57022060008.

01 
1510 2163 2085 2085 329,75 158,15 

21.  Iargara 

Liceul Teoretic 

„L. Blaga” 

or.Iargara 

educațională Liceu 
57022050040.

01 
1360 1300 1300 1300 147,73 113,64 

22.  Iargara 
Grădinița de copii 

nr.1 „Lăstărel” 
educațională Grădiniță 

57022040494.

01 
2291 2610 754 754 166,48 220,79 

23.  Iargara 

Grădinița de copii 

nr.2 „Scufița 

Roșie” 

educațională Grădiniță 
57022040031.

01 
613 1700 1700 1700 71,11 42 

24.  Iargara 
Biblioteca 

orășenească 
culturală Bibliotecă 

57022070135.

01 
128,31 128,31 95 95 16,98 178,73 

25.  Iargara Casa de cultură culturală 
casa de 

cultură 

57022050071.

01 
594,72 594,72 0 0 0 0 
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26.  Iargara 
Biblioteca pentru 

copii 
culturală Bibliotecă 

57022070125.

01 
60 60 60 39,2 16,98 433,163 

27.  Iargara 
IMSP Centrul de 

Sănătate Iargara 
curativă 

centrul de 

sănătate 

57022070130.

09 
272 272 272 272 96,12 353,38 

28.  Băiuș 
Gimnaziul s. 

Băiuș 
educațională Gimnaziu 

57112050138.

01 
1482 3970 1400 1400 127,28 90,91 

29.  Băiuș 
Grădinița de copii 

„Floricica” 
educațională Grădiniță 

57112040066.

01 
1114 2044 474 474 53,03 111,87 

30.  Băiuș Căminul cultural culturală 
cămin 

cultural 

57112040221.

01 
185,3 185,3 185 20 11,14 557 

31.  Beștemac Primăria 
administrativ

ă 
Primărie 

57140000044.

01 
126 280.56 280,56 280,56 27,3 97,3 

32.  Beștemac Casa de cultură culturală 
casa de 

cultură 

57142010004.

01 
1505 1419,17 1419,17 25 6,36 254,4 

33.  Beștemac 
Gimnaziul s. 

Beștemac 
educațională Gimnaziu 

57140000049.

01 
2045,55 2045,55 2045,55 1095,55 25,46 23,22 

34.  Beștemac 
Grădinița de copii 

„Spicușor” 
educațională Grădiniță 

57142010005.

01 
1015 2030 287,6 287,6 27,05 94,05 

35.  Borogani Primăria Borogani 
administrativ

ă 
Primărie 

57163070065.

01 
294,8 282,5 282,5 232.4 38,62 166,18 

36.  Borogani 
Gimnaziul 

Borogani 
educațională Gimnaziu 

57163050292.

01 
1550 2539 1945 1560 311,32 199,56 

37.  Borogani 
Liceul Teoretic 

„Grigore Vieru” 
educațională Liceu 

57163040087.

01 
1886 5296,82 1886 1886 227,64 120,69 

38.  Borogani 
Grădinița de copii 

„Andrieș” 
educațională Grădiniță 

57163030119.

01 
918 1836 847,6 847,6 187,51 221,22 

39.  Borogani 
IMSP Centrul de 

Sănătate 
curativă 

Centrul de 

sănătate 

57163070066.

01 
764 1118,04 759,9 689,9 74,06 107,34 

40.  Borogani Casa de cultură culturală 
Casă de 

cultură 

57163070001.

01 
1165 1200 1142 0 0 0 

41.  Cazangic Primăria Cazangic 
administrativ

ă 
Primărie 

57172010069.

01 
148,83 437,72 148,83 148,83 15,39 103,4 

42.  Cazangic 
Gimnaziul „Mihai 

Viteazu” 
educațională Gimnaziu 

57172010116.

01 
1606 2541,38 2541,38 1972,47 254,74 129,14 

43.  Cazangic 
Centrul de 

sănătate 
curativă 

Centrul de 

sănătate 

57172010219.

01 
228 430 218 120 21 175 

44.  Cazangic Cămin cultural culturală 
Cămin 

cultural 

57172010117.

01 
250 245 245 71 19,09 268,87 

45.  Cazangic 
Grădinița de copii 

„Îngerașul” 
educațională Grădiniță 

57172010174.

01 
1105,6 2210 685,97 485,6 147,42 303,58 

46.  Frumușica Cămin cultural culturală 
Cămin 

cultural 

57171040025.

01 
212,8 212,8 212,8 0 0 0 

47.  Frumușica 
Grădinița de copii 

„Strugurel” 
educațională Grădiniță 

57171040022.

01 
149,8 147,99 147,99 147,99 15,7 106,08 

48.  Seliște 
Grădinița de copii 

„Prichindel” 
educațională Grădiniță 

57171080073.

01 
175 173,25 173,25 173,25 27,77 160,28 

49.  Ceadîr Primăria 
administrativ

ă 
Primărie 

57201030064.

01 
143,4 286,8 286,8 143,4 8,43 58,78 

50.  Ceadîr Gimnaziul Ceadîr educațională Gimnaziu 
57201030057.

01 
1280 1260 1028 1028 139,67 135,86 

51.  Ceadîr 
Ospătărie (casă de 

cultură) 
Socială Ospătărie 

57201030122.

01 
245,3 245,3 170,03 0 0 0 

52.  Ceadîr Gradinita de copii educațională Grădiniță 
57201030069.

01 
1103,6 2203 921 921 159,29 172,95 

53.  Cneazevca Primăria 
Administrati

vă 
Primărie 

57212060171.

01 
329,58 334 334 85 33,41 393,05 

54.  Cneazevca Casa de cultură Culturală 
casa de 

cultură 

57212060155.

01 
1138 1513 1016 60 7,96 132,66 

55.  Cneazevca 
Gimnaziul 

Cneazevca 
Educațională Gimnaziu 

57212060069.

01 
1780,27 3104,59 2442,43 1324,32 122,15 92,23 

56.  Cneazevca 
Grădinița de copii 

„Licurici” 
Educațională Grădiniță 

57212060160.

01 
516,67 1052,96 255,23 134,37 13,52 100,61 

57.  Colibabovca Primăria 
administrativ

ă 
Primărie 

57231150161.

01 
149 205,98 205,98 123,54 29,81 241,29 

58.  Colibabovca Casa de cultură culturală 
casa de 

cultură 

57231150215.

01 
452 937,5 435,5 67 10,08 150,44 



30 

 

59.  Colibabovca 
Gimnaziul 

Colibabovca 
educațională Gimnaziu 

57231150125.

01 
793 2479,92 1880,08 1880,08 117,56 65,53 

60.  Colibabovca 
Grădinița de copii 

„Rodnicioc” 
educațională Grădiniță 

57231150274.

01 
1131,33 1214,44 812,53 787,53 141,52 179,7 

61.  Covurlui Primăria 
administrativ

ă 
Primărie 

57242020082.

01 
149 205,98 197,6 123,54 31,7 256,59 

62.  Covurlui 
Gimnaziul 

Covurlui 
educațională Gimnaziu 

57242020081.

01 
793 2479,92 1880,08 869,98 363,01 417,26 

63.  Covurlui 
Grădinița de copii 

„Albinuța” 
educațională Grădiniță 

57242020080.

01 
1131,33 1495 611,34 611,34 71,69 117,26 

64.  Cupcui Primăria 
administrativ

ă 
Primărie 

57250000043.

01 
134 134 134 134 36,61 273,20 

65.  Cupcui 

Gimnaziul 

„Spiridon 

Oglindă” Cupcui 

educațională Gimnaziu 
57252030006.

01 
1818,6 2369,5 1476 1476 98,41 66,67 

66.  Cupcui 
Grădinița de copii 

„Albinuța” 
educațională Grădiniță 

57252030004.

01 
1268,3 2536 889,3 778,53 138,05 177,32 

67.  Cupcui Casa de cultură culturală 
Casă de 

cultură 

57252030030.

01 
714 714 250 134 14,86 110,89 

68.  Cupcui 
IMSP Centrul de 

sănătate 
curativă 

centrul de 

sănătate 
  594 73.2 73.2 15,96 218,03 

69.  Filipeni Primăria 
administrativ

ă 
Primărie 

57262020027.

01 
287 287 287 118,1 47,23 399,91 

70.  Filipeni Gimnaziul educațională Gimnaziu 
57262020477.

01 
1852,6 3083,76 2977,9 2977,9 444,93 149,41 

71.  Filipeni 
Grădinița de copii 

nr.1 „Fluturaș” 
educațională Grădiniță 

57262010528.

01 
1105,6 2211,2 1105,6 1105,6 165,19 149,41 

72.  Filipeni 
Grădinița de copii 

nr.2 „Andrieș” 
educațională Grădiniță 

57262020229.

01 
448,5 409,5 349,31 349,31 50,54 144,76 

73.  Filipeni Casa de cultură culturală 
casa de 

cultură 

57262010535.

01 
1150 1310 1005 118 70,06 593,,72 

74.  Filipeni 
Centrul de 

sănătate 
curativă 

Centrul de 

sănătate 

57262010530.

01 
717 1168 717 451 73,34 162,6 

75.  
Hănăsenii 

Noi 
Primăria 

administrativ

ă 
Primărie 

57281070138.

01 
126 280 280 180 17,66 98,11 

76.  
Hănăsenii 

Noi 

Gimnaziu - 

grădinița de copii 
educațională 

Gimnaziu-

grădiniță 

57281070160.

01 
1353 4488 4488 3322 180,36 54,29 

77.  
Hănăsenii 

Noi 
Casa de cultură culturală 

Casă de 

cultură 

57281070137.

01 
543,7 780 480 480 13,77 28,68 

78.  Orac Primăria 
administrativ

ă 
Primărie 

57301150108.

01 
394,6 394,6 394,6 250 41,36 165,44 

79.  Orac Gimnaziul educațională Gimnaziu 
57301150102.

01 
1690 2552,6 2294,1 1993,9 140,32 70,37 

80.  Orac 
Grădinița de copii 

„Voinicel” 
educațională Grădiniță 

57301150112.

01 
1360 2720 808 808 119,12 147,42 

81.  Orac Casa de cultură culturală 
Casă de 

cultură 

57301150461.

01 
291 289,12 289,12 0 0 0 

82.  Orac Punct Medical curativă 
Punct 

medical 

57301150109.

01 
289,12 289,12 289,12 0 0 0 

83.  Romanovca Primăria 
administrativ

ă 
Primărie 

57264070088.

01 
221 181,02 137,13 120 9,07 75,58 

84.  Romanovca 
Școală-primară - 

grădiniță 
educațională 

școală-

grădiniță 

57264070087.

01 
1026,3 1026,3 1026,3 586,7 147,83 252 

85.  Romanovca Casă de cultură culturală 
casă de 

cultură 

57264070057.

01 
272,2 272,2 272,2 272,2 0 0 

86.  Sărata Nouă Primăria 
administrativ

ă 
Primărie 

57311040151.

01 
321,5 318,4 228,4 170,3 30,59 179,62 

87.  Sărata Nouă Gimnaziul educațională Gimnaziu 
57311040149.

01 
1017 3894 2109,98 2109,98 463,13 219,49 

88.  Sărata Nouă 
Grădinița de copii 

„Soarele” 
educațională Grădiniță 

57311040028.

01 
535,81 1344 1264 1264 156 123,41 

89.  Sărata Nouă 
IMSP Centrul de 

sănătate 
curativă 

centrul de 

sănătate 

57311040172.

01 
468 936 297 297 103,83 349,6 

90.  Sărata Nouă 

Tabăra de odihnă 

pentru copii 

„Neptun” 

educațională 
tabără de 

vară 

57311040104.

01 
1869,16 3186,6 1446,6 0 0 0 
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91.  
Sărata 

Răzeși 
Primăria 

administrativ

ă 
Primărie  308,5 308,5 308,5 72 12,73 176,80 

92.  
Sărata 

Răzeși 
Școală-primară educațională Gimnaziu 

57321080163.

01 
450 900 450 450 66,58 147,95 

93.  
Sărata 

Răzeși 

Grădinița de copii 

„Ghiocel” 
educațională Grădiniță 

57321080163.

01 
680,5 680,5 340 170 33,44 196,70 

94.  
Sărata 

Răzeși 
Casă de cultură culturală 

casa de 

cultură, 

bibliotecă 

57321080157.

01 
526,9 417 417 40 13,52 338 

95.  
Sărata 

Răzeși 
Punct Medical curativă 

punct 

medical 

57321080156.

01 
145 145 118,9 80 11,14 139,25 

96.  Sărăteni Primăria 
administrativ

ă 
Primărie 

57332030352.

01 
340 332 267 76,6 17,18 224,28 

97.  Sărăteni 
IMSP Centrul de 

sănătate 
curativă 

centrul de 

sănătate 

57332030354.

01 
288 288 288 288 32,20 111,80 

98.  Sărăteni Cămin cultural culturală 
Cămin 

cultural 

57332030103,

01 
165 161,4 149,19 0 0 0 

99.  Sărăteni 

Grădinița de copii 

„Buburuza” 

Gimnaziu 

educațională Grădiniță 
57332030356.

01 
1114 2360 397 390.3 42.62 109,17 

100.  Victoria 
Grădinița de copii 

„Ghiocel” 
educațională Grădiniță 

57331020024.

01 
133 130 127 89 20,16 226,51 

101.  
Sărățica 

Nouă 
Primăria 

administrativ

ă 
Primărie 

57351070047.

01 
269 269 128 70 26,25 375 

102.  
Sărățica 

Nouă 
Gimnaziu educațională Gimnaziu 

57351070044.

01 
1589 3199 2394 2394 159,94 66,8 

103.  
Sărățica 

Nouă 
Casă de cultură culturală 

casa de 

cultură, 

bibliotecă 

57351070133.

01 
616,7 536,5 536,5 40 1,80 45 

104.  
Sărățica 

Nouă 

Grădinița de copii 

„Izvoraș” 
educațională Grădiniță 

57351070041.

01 
988 1595 473 395 76,06 192,55 

105.  
Cîmpul 

Drept 

Grădinița de copii 

„Andrieș” 
educațională Grădiniță 

57352010076.

01 
650 1179 300 75 12,55 167,33 

106. 9 Sîrma Primăria 
administrativ

ă 
Primărie 

57371130360.

01 
297,38 594,72 267,06 0 0 0 

107.  Sîrma Gimnaziul educațională Gimnaziu 
57371130357.

01 
1283,8 2947,82 2221,21 1857,16 123,11 66,28 

108.  Sîrma 
Grădinița de copii 

„Andrieș” 
educațională Grădiniță 

57371130361.

01 
1130 2260 245,2 245,2 41,38 168,55 

109.  Sîrma Casa de cultură culturală 
casă de 

cultură 

57371130085.

01 
332,72 321,92 321,92 0 0 0 

110.  Tigheci Primăria 
administrativ

ă 
Primărie 

57382050001.

01 
192 384 384 192 15,28 79,58 

111.  Tigheci Gimnaziul educațională Gimnaziu 
57382030181.

01 
2446,9 2446,9 2446,9 2446,9 158,91 64,94 

112.  Tigheci 
Grădinița de copii 

nr.1 „Clopoțel” 
educațională Grădiniță 

57382020018.

01 
275 1020 540 540 106,52 197,25 

113.  Tigheci 
Grădinița de copii 

nr.2 „Foișor” 
educațională Grădiniță 

57382030110.

01 
223,4 556,8 422 422 74,95 177,6 

114.  Tigheci Casa de cultură culturală 
casă de 

cultură 

57382030037.

01 
1050 1346 540 0 0 0 

115.  
Tochile 

Răducani 
Primăria 

administrativ

ă 
Primărie 

57402020209.

01 
240 234 234 234 34,49 147,39 

116.  
Tochile 

Răducani 
Gimnaziul educațională Gimnaziu 

57402010120.

01 
793 3091 1895 1895 187,18 98,775 

117.  
Tochile 

Răducani 

Grădinița de copii 

„Albinuța” 
educațională Grădiniță 

57402010170.

01 
1241 2482 949,32 627 87,99 140,33 

118.  
Tochile 

Răducani 

Casa de cultură- 

bibliotecă 
culturală 

casă de 

cultură, 

bibliotecă 

57402010089.

01 
593 511 511 80 31 387,5 

119.  Tomai Primăria 
administrativ

ă 
Primărie 

57412040264.

01 
467,5 709 381,2 381,2 87,97 230,77 

120.  Tomai 
Liceul teoretic 

„Mihai Viteazu” 
educațională Liceu 

57412060064.

01 
1566,6 4552 2585,5 2585,5 238,85 92,38 

121.  Tomai 
Grădinița de copii 

„Făguraș” 
educațională Grădiniță 

57412060057.

01 
672 1244 672 672 94,93 140,52 
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122.  Tomai Casa de cultură culturală 
Ca,să de 

cultură 

57412040281.

01 
1290 1848 963 20 4,77 238,5 

123.  Tomai 
Oficiul medicilor 

de familie 
curativă 

Oficiul 

medicilor de 

familie 

57412030155.

01 
747,5 1666,5 459,5 120 56,77 473,08 

124.  
Tomaiul 

Nou 
Primăria 

administrativ

ă 
Primărie 

57422040174.

01 
212,41 200 105,29 105,29 15,91 151,106 

125.  
Tomaiul 

Nou 

Grădinița de copii 

„Raduga” 
educațională Grădiniță 

57422040116.

01 
447 390,19 390,19 118,94 11,14 93,66 

126.  
Tomaiul 

Nou 

Casă de cultură- 

bibliotecă 
culturală 

casă de 

cultură, 

bibliotecă 

57422040117.

01 
1811 1811 106 106 15,91 150,09 

127.  
Sărățica 

Veche 

Grădinița de copii 

„Greieraș” 
educațională Grădiniță 

57422040367.

01 
332 600 120 71 19,09 268,87 

128.  
Sărățica 

Veche 
Bibliotecă culturală Bibliotecă 

57422040375.

01 
408,6 816 60 60 6,36 106 

129.  
Sărățica 

Veche 
Casă de cultură culturală 

casă de 

cultură 

57422040349.

01 
161,2 161,2 107,41 0 0 0 

130.  Vozneseni Primăria 
administrativ

ă 
Primărie  162,1 223,2 223,2 117,4 16,74 142,58 

131.  Vozneseni Gimnaziul educațională Gimnaziu 
57442020249.

01 
1600 2500 2000 2000 123,27 61,63 

132.  Vozneseni 
Grădinița de copii  

„Fialca” 
educațională Grădiniță 

57442020276.

01 
304 304 109,9 109,9 31,15 283,43 

133.  Troian 
Grădinița de copii  

„Mărțișor” 
educațională Grădiniță 

57441070049,

01 
224 146,89 115,46 115,46 28,6 247,70 

134.  Troița 
Grădinița de copii  

„Izvorce” 
educațională Grădiniță 

57442030019.

01 
192 192 107 107 19,37 181 
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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: QTsunt 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 elementuluii 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 clădirilorpot fi ușor 

identificate/verificate în baza codului cadastral utilizând instrumentele Fondului național de date 

geospațiale – www.geoportal.md.  

http://fee.md/files/Anexa_10(a3).pdf
http://www.geoportal.md/
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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 Descriere element anvelopă  
Valoarea U, W/(m2·K) 

Înainte de renovare După renovare 

Pereți exteriori  

din piatră de calcar de 45÷50 cm 

și 2÷3 cm mortar 
1,20 1 

0,32 4 

din plăci din beton prefabricate de 35 cm  

și 2 cm ipsos sau mortar 
1,40 1 

Acoperiş  

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 

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 

Planșeu podea 

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 

Ferestre și uși 

exterioare 

cu ramă din aluminiu (metalică)  2,94 3 

1,50 4 

cu ramă din lemn 2,78 3 

cu ramă din PVC existentă 2,56 3 2,56 

1În conformitate cu descriereaproiectului „Eficiența Energetică în clădirile publice in Chișinău”,  

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

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

http://fee.md/index.php?pag=page&id=493&l=ro 

3Optimizarea nivelului de protecție termică a clădirilor din sectorul public (ghid), dec. 2015,  

Agenția de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) GmbH, Anexa 7, 

http://www.serviciilocale.md/doc.php?l=ro&idc=50&id=1233&t=/Publicatii-i-resurse/Eficienta-energetica/Ghid-practic-privind-

optimizarea-nivelului-de-protectie-termica-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 
Zona climatică I,  

de Regiunea NORD 

Zona climatică II,  

Regiunea CENTRU 

Zona climatică III,  

Regiunea de SUD 

Durata sezonului de încălzire, 

zile/an1 
191 183 182 

Numărul de grade zile 

încălzire, K·zile1 
4 010 3 770 3 710 

Temperatura medie a 

sezonului de încălzire, oC1 
+ 1,0 + 1,4 + 1,6 

Temperatura exterioară a celor 

mai reci cinci zile, oC2 
- 18,0 - 16,0 - 16,0 

1 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 

https://www.chisinau.md/public/files/anul_2017/comunicate/Prezentare_Proiect_Ef._Energ._-200217__ROM.pdf
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-i-resurse/Eficienta-energetica/Ghid-practic-privind-optimizarea-nivelului-de-protectie-termica-a-cladirilor-din-sectorul-public
http://www.serviciilocale.md/doc.php?l=ro&idc=50&id=1233&t=/Publicatii-i-resurse/Eficienta-energetica/Ghid-practic-privind-optimizarea-nivelului-de-protectie-termica-a-cladirilor-din-sectorul-public
http://ednc.gov.md/normative_in_constructii/normativ?dmsid=109110#breadcrumbs
http://ednc.gov.md/normative_in_constructii/normativ?dmsid=109110#breadcrumbs
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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  

Categorie clădire publică 
Temperatura interioară  

de calcul, oC 

Clădiri de birouri (administrative) 

+ 20,0 1 

Clădiri ale instituțiilor de învățământ (general)   

Clădiri ale instituțiilor de învățământ (preșcolar)   

Clădiri ale instituțiilor medicale  

Clădiri cu ale instituțiilor culturale  

1 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 

8. Căldura de ardere (puterea calorică)  a combustibililor,  factorul de emisie CO2e  a acestora și factorul de 

conversie a energiei livrate în energie primarăsunt prezentate  în  Anexa 2. 

Volumul emisiilor de gaze cu efect de seră înainte- și după reabilitarea termoenergetică a 

clădirilorsunt 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 Descriere măsură  
Cost unitar, lei/m2 

(cu TVA) 

Izolare termică pereți exteriori 1 

Polistiren expandat 100 mm 810 

Polistiren extrudat   100 mm 1 046 

Vată minerală          100 mm 1 039 

Polistiren expandat  150 mm 899 

Polistiren extrudat   150 mm 1 253 

Vată minerală          150 mm 1 216 

Izolare termică acoperiș  

(plat de tip terasă)1 

Polistiren expandat  100 mm 697 

Polistiren extrudat   100 mm 986 

Vată minerală          100 mm 916 

Beton cu polistiren  100 mm 711 

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 exterioare1 

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 

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

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

2Descriereaproiectului „Eficiența Energetică în clădirile publice in Chișinău”,  

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

http://ednc.gov.md/normative_in_constructii/normativ?dmsid=102164#breadcrumbs
http://ednc.gov.md/normative_in_constructii/normativ?dmsid=109110#breadcrumbs
http://fee.md/media/files/D2.2_UnitCost_of_EE_measures_3.1.pdf
https://www.chisinau.md/public/files/anul_2017/comunicate/Prezentare_Proiect_Ef._Energ._-200217__ROM.pdf
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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 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 

1 Informaţia totalizată despre sistemele de încălzire pe biomasă şi colectoarele solare instalate în instituţiile publice în perioada 2015-2018 

(etapa II a Proiectului Energie şi Biomasă),  

http://biomasa.md/wp-content/uploads/2016/02/MEBP-II_Lista-proiectelor-aprobate-pentru-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 Descriere măsură 
Cost unitar,  

(cu TVA) 

Renovarea sistemului de ventilare Curățirea canalelor și grilelor de ventilare 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 Comentarii 
Schimburi de aer 

pe oră1 

Stare proastă Ferestre din lemn avansat degradate 0,7 

Stare normală Ferestre PVC instalate anterior  0,5 

Stare bună Ferestre PVC noi instalate în procesul de renovare 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 

 

 

 

 

 

http://biomasa.md/wp-content/uploads/2016/02/MEBP-II_Lista-proiectelor-aprobate-pentru-investitii_10.04.2017_RO.pdf
http://fee.md/files/Anexa_10(a3).pdf
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Anexa 9 

Scurt glosar de termeni în domeniu 

Anvelopa clădirii : ansamblul compozit alcătuit din diverse produse de construcţie, aplicat perimetral, 

exterior, peste elementele de închidere existente, cu scopul de a ridica nivelul de performanţă hidro-termică a 

acestora la cerinţele 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/unităţi 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/unităţi de clădire si sa întocmească certificatul de 

performanta energetica si raportul de audit energetic.  

Cerinţe minime de performanţă energetică: Fiecare stat își stabileștecerinţele minime pentru performanţa 

energetică a clădirilor, care pot fi diferite in funcţie de clădirile noi sau existente, dar şi de categoria 

clădirilor. Cerinţele ar trebui să fie stabilite in baza unui echilibru intre cheltuielile cu investiția și economiile 

obținute  pe durata de viaţă a clădirii. 

Certificat de performanţă energetică al unei clădiri:   document  tehnic  oficial  care  atestă performanţa 

energetică a clădirii, cu detalierea principalelor caracteristici ale construcţiei şi instalaţiilor aferente acesteia, 

rezultate din analiza termică şi energetică. Certificatul cuprinde un șir de valori de referinţă, care permit 

consumatorilor să compare şi să evalueze performanţa energetică a clădirii date. In Republica Moldova 

certificatul de performanţă energetică a clădirii este valabil 10 ani de la data emiterii. Certificatul se 

elaborează și se eliberează de către auditori energetici autorizaţi. 

Confort termic: stare de spirit ce exprimă satisfacţia interacţiunii 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 şi exterior,  mişcarea aerului, 

umiditatea relativă, hainele pe care le poartă persoanele in locuinţă şi nivelul activităţii in care sunt implicaţi. 

Element de închidere: element de construcţie care delimitează şi protejează volumul interior al 

încăperii/clădirii de mediul exterior şi de variaţiile acestuia; 

Hidroizolație sau izolație hidrofugă: componentă a anvelopei clădirii cu rol deprotecție a acesteia împotriva 

precipitațiilor atmosferice; 

Modernizare termică/energetică complexă a unui ansamblu de clădiri:  ansamblu de măsuri care conduc 

la îmbunătăţirea performanţei unui ansamblu de clădiri – evaluată prin analiză multicriterială, ținând cont de 

resursele locale, de condiţiile climatice, economice, sociale, etc. ale amplasamentului şi de toate cerinţele 

esenţiale în domeniul clădirilor pe întreaga durată de viaţă a clădirii, în condiţiile unei investiţii optime pe 

întreg ciclul de viaţă al clădirii, minime în raport cu performanţa obţinută şi a unei durate de recuperare a 

investiţiei cât mai scurte.  

Nivel optim de performanţă 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. 
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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. 

Performanţa 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 şi 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 punţilor termice sunt: temperatura scăzută a suprafeţelor interioare; in cel mai râu 

caz acest lucru poate duce la o umiditate ridicată in unele părţi ale construcţiei; 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 îmbunătăţirea 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.  

Termoizolaţie sau izolaţie 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 transpiraţia oamenilor din interior (depinde de nivelul muncii fizice); 

• utilizarea camerei (uscătorie, bucătărie, pentru gimnastică); 

• „apa liberă” care intră in clădirile noi prin producerea materialelor şi prin procesul de realizare al 

clădirii însăși. 

Pentru a descrie cantitatea de vapori de apă, se foloseşte drept bază „umiditatea relativă”. Starea de bine a 

corpului uman se menţine 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 

neetanşeităţi in anvelopa clădirii. Există două principii de ventilare naturală: ventilaţie prin acţiunea vântului 

şi ventilaţie generată de diferenţa de densitate dintre aerul cald din interior şi aerul rece din exterior. Ambele 

sisteme de ventilaţie depind de condiţiile climatice, incontrolabile, de cele mai multe ori fie prea scăzute , fie 

prea ridicate.  

Clădirile moderne, eficiente energetic, utilizează sisteme de „ventilaţie controlată mecanic” (cu ajutorul 

ventilatoarelor) - antonimul „ventilaţiei naturale”. 
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