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1. Introducere 
 

1.1. Scopul și obiectivul Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC) 
 

 Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă este un document de politici publice 

care definește, în principiu, politica administrației publice locale în domeniile conexe - energie și 

mediu, obiectivul general fiind reducerea emisiilor de CO2 generate de consumul de energie 

finală în teritoriul administrat și adaptarea şi atenuarea efectelor schimbărilor climatice ca 

măsură viitoare, pe care autoritatea locală îl are în vedere până la următorul raport. 

 Autoritatea raională se angajează, în principal, la: 

- îmbunătățirea eficienței energetice prin reducerea emisiilor de CO2 pe teritoriul raionului 

Cimișlia cu cel puțin 40% până în anul 2030 și printr-o utilizare sporită a surselor 

regenerabile de energie; 

- adaptarea la efectele schimbărilor climatice. 

 Pentru a transforma aceste obiective în realitate, autoritatea raională, împreună cu  

autoritățile locale, se angajează să urmeze abordarea descrisă în următoarele etape: 

- prezentarea unui Plan de Acțiune privind Energia Durabilă și Climă în termen de doi ani 

de la data deciziei Consiliului Raional; 

- elaborarea Inventarului de Bază al Emisiilor și a unei Evaluări a riscurilor și a 

vulnerabilităților legate de schimbările climatice; 

- redactarea unui raport privind progresele înregistrate, cel puțin o dată la doi ani începând 

cu data prezentării Planului de Acțiune privind Energia Durabilă și Climă, în scopul 

verificării, monitorizării și evaluării. 

 Scopul Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC) al raionului 

Cimișlia este ca autoritatea publică să dispună de un document de planificare, la nivelul 

teritoriului administrat, prin care se stabilește o viziune, se determină un inventar al emisiilor, se 

evaluează impactul schimbărilor climatice asupra mediului și așezărilor umane și se stabilește 

un set de acțiuni care să fie implementate pe teritoriul raionului până la finalul perioadei de 

programare (anul 2030). Acest document are în vedere reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
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seră și a efectelor acestora prin îmbunătățirea eficienței energetice, creșterea utilizării surselor 

regenerabile de energie, adaptarea infrastructurii locale la schimbările climatice. 

 Planul de acțiune are în componența sa o serie de recomandări de proiecte prioritare - 

investiții și acțiuni care continuă sau urmează a fi lansate în domeniile îmbunătățirii eficienței 

energetice, utilizării surselor regenerabile de energie cu un impact larg și semnificativ asupra 

țelurilor propuse. 

 Obiectivele vor fi realizate prin măsuri și acțiuni specifice, finanțate de la bugetul local 

și/sau surse de finanțare externe atrase la bugetul local, dar și prin extinderea cooperării între 

instituții și oameni, a bunelor practici și noilor cunoștințe tehnice din domeniul eficienței 

energetice și surselor de energie regenerabile, transferul experienței pozitive, încurajarea 

utilizării noilor tehnologii, îmbunătățirea capacității organizaționale a instituțiilor publice prin 

management energetic performant, precum și prin creșterea rolului primăriilor ca model pentru 

comunitate. 
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1.2. Cadrul european curent și viziunea pentru viitor 
 

1.2.1. Energia și schimbările climatice în context internațional 
 

 Începând cu sfârșitul secolului al XX-lea au fost observate numeroase consecințe grave 

asupra mediului natural și antropic, determinate de schimbările climatice. Schimbările climatice 

sunt principalul responsabil pentru deteriorarea mediului, acest lucru fiind acceptat și de 

comunitatea stiințifică. O mică parte refuză să accepte aceste consecințe vizibile, contra-

argumentul lor fiind acela că schimbările climatice se datorează fenomenelor ciclice ale naturii. 

Acest motiv este dezbătut la diferite niveluri politice, iar gravitatea schimbărilor climatice a 

devenit parte din conștiința umană colectivă. 1 

 În agenda Uniunii Europene, impactul schimbărilor climatice asupra mediului natural, dar 

mai ales instrumentele politice disponibile pentru atenuarea acestora, la nivel regional, ocupă un 

loc foarte important. În general, principala cauză a schimbărilor climatice este emisia nelimitată 

a gazelor cu efect de seră (CO2, metan, ozon etc.) în atmosferă, iar arderea combustibililor fosili 

este cea mai importantă sursă. Comunitatea științifică este de acord că emisia de CO2 este 

principala cauză a creșterii temperaturii atmosferei Pământului și că eșecul în a controla aceste 

emisii ar putea avea efecte dezastruoase pentru omenire. 1 

 Activitatea Convenției Cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice 

(UNFCCC) se bazează pe două direcții care includ strategii fundamentale privind schimbările 

climatice: atenuarea și adaptarea. Atenuarea are ca scop limitarea și reducerea cauzelor 

schimbărilor climatice, prin măsuri radicale și diversificate de reducere a emisiilor de gaze cu 

efect de seră, iar adaptarea urmărește reducerea impactului agresiv al climei printr-o gamă largă 

de acțiuni și măsuri specifice. 1 

 

 

 

 

                                                             
1 http://www.doctorat.tuiasi.ro/doc/Teze_abilitare/CI/Baran/Teza%20abilitare%20-%20Irina%20Baran.pdf 
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 Activitatea UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) se 

bazează pe patru principii majore: 

a) Eficiența – politicile și măsurile de abordare a schimbărilor climatice trebuie să fie eficiente, 

în ceea ce privește costul acestora, pentru a asigura beneficii globale la cel mai mic cost 

posibil; 

b) Echitatea – modul echitabil de distribuire între state a sarcinii de reducere a emisiilor de gaze 

cu efect de seră, având în vedere faptul că până acum emisiile au provenit, în principal, din 

statele industrializate ale Europei şi Americii de Nord; 

c) Acțiunea preventivă – climatologia foloseşte previziuni ce presupun anumite niveluri de 

incertitudine. Însă, autoritățile trebuie să acționeze acum pentru a proteja clima și nu pot 

aștepta până la apariția unei dovezi științifice absolute asupra impactului schimbărilor 

climatice; 

d) Dezvoltarea durabilă – definită ca “dezvoltarea care satisface toate necesităţile prezentului 

fără a pune în pericol capacitatea generaţiilor viitoare de a și le satisface pe ale lor”. 

Dezvoltarea durabilă, una dintre cele mai des folosite sintagme, conține în cadrul său două 

concepte cheie: ideea limitărilor impuse de stadiul tehnologiei și organizării sociale asupra 

capacității mediului de a satisfice nevoile actuale și viitoare și conceptul de “nevoi”, se referă 

în special la necesitățile esențiale ale lumii sărace, cărora ar trebui să li se acorde prioritate. 

În esență, conceptul de dezvoltare sustenabilă implică următoarele principii: 

- utilizarea limitată și eficientă a resurselor neregenerabile, materii prime și 

combustibili fosili; 

- extinderea utilizării resurselor regenerabile de energie, în special cele de energie 

curată; 

- minimizarea efectelor nocive la limita capacității de rezistență a mediului natural, 

precum și a riscurilor privind sănătatea umană și a biodiversității, crearea unei 

economii sănătoase, care oferă o calitate a vieții, protejând în aceleași timp oamenii și 

mediul înconjurător. 1 
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1.2.2. Politici și inițiative internaționale pentru combaterea schimbărilor climatice 
 

 Emisiile de gaze cu efect de seră, la nivel mondial, continuă să crească în fiecare an. 

Această situație necesită o reacție globală. Astfel, atât statele dezvoltate cât şi cele în curs de 

dezvoltare încearcă sa-şi coordoneze eforturile de combatere a schimbărilor climatice.2 

 După Raportul Brundtland - “Viitorul nostru comun” al Comisiei Brundtland, 

preocupările privind dezvoltarea durabilă s-au intensificat, culminând cu organizarea la Rio de 

Janeiro, în perioada 3–14 iunie 1992, a Conferinţei Naţiunilor Unite privind Mediul şi 

Dezvoltarea. Au participat 115 conducători ai statelor lumii în încercarea de a ajunge la un acord 

între cerinţele dezvoltării economice şi protecţiei mediului. Conferinţa a constituit un eveniment 

deosebit de important deoarece a abordat problemele de mediu globale cu care se confruntă 

planeta, punând accentul asupra: creşterii demografice, protecţiei speciilor pe cale de dispariţie, 

schimbărilor climatice, dezvoltării durabile. 2 

 În 1997, s-a semnat „Protocolul de la Kyoto”, care stabilea obiective de reducere a 

emisiilor de gaze cu efect de seră, gaze emise de țările industrializate. Protocolul introduce trei 

mecanisme flexibile pentru a le atinge, creând astfel ceea ce este acum cunoscut sub numele de 

„piața carbonului”: un mecanism de dezvoltare curat, implementare în comun și comercializarea 

emisiilor. 2 

 La Paris, în decembrie 2015, 195 de țări au adoptat primul acord la nivel mondial, cu 

caracter obligatoriu, cu privire la schimbarile climatice. Acest acord stabilește un plan de acțiune 

comun ce vizează modalitățile de evitare a schimbărilor climatice periculoase, prin limitarea 

încălzirii globale la mult sub 2°C, urmând  să intre în vigoare din anul 2020. 2 

 Numeroși meteorologii și oameni de știință au stabilit că media temperaturii atmosferei 

terestre crește la nivel mondial, într-un ritm rapid, iar cauza este emisia de gaze cu efect de seră 

(GES). Elementele principale ale acestui acord sunt: 

                                                             
2  http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2017-01-16_Anexa_nr_1_SNSC_13.10.2016-CL.doc 
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- obiectiv pe termen lung: guvernele au convenit să mențină creșterea temperaturii medii la 

nivel mondial mult sub 2°C peste nivelurile preindustriale și să continue eforturile de a o 

limita la 1,5°C; 

- contribuții: înainte și în timpul Conferinței de la Paris, țările au prezentat planuri de acțiune 

naționale privind clima, în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră; 

- ambiție: guvernele au convenit ca, la fiecare 5 ani, să comunice contribuțiile lor pentru a 

stabili obiective mai ambițioase; 

- transparență: acestea au acceptat, de asemenea, să se informeze reciproc, precum și publicul 

cu privire la rezultatul eforturilor lor de realizare a obiectivelor pe care și le-au propus, pentru 

a asigura transparența și supravegherea; 

- solidaritate: UE și alte țări dezvoltate vor continua să ofere finanțare pentru combaterea 

schimbărilor climatice, pentru a sprijini țările în curs de dezvoltare să reducă emisiile, dar și 

să își consolideze capacitatea de rezistență la efectele schimbărilor climatice. 2 

 

1.2.3. Cadrul de acțiune pentru anul 2030 
 

 Pentru ca investitorii să poată beneficia de siguranță juridică și pentru ca statele membre 

să adopte o abordare coordonată este nevoie de un cadru integrat pentru politicile climatice și 

energetice care vizează perioada 2020-2030. 

 În octombrie 2014, cadrul adoptat de liderii Uniunii Europene va stimula evoluția 

continuă către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Se va confirma ambiția pe care 

UE a afirmat-o în cadrul negocierilor internaționale privind schimbările climatice. 3 

 Acest cadru propune crearea unui sistem energetic care să permită furnizarea de energie 

la prețuri accesibile, reducerea dependenței de importuri și a emisiilor de gaze cu efect de seră și 

crearea de noi oportunități pentru creșterea numărului de locuri de muncă „verzi”, dar și o mai 

mare securitate a aprovizionării cu energie. 3 

 Pentru viitoarele politici ale UE privind energia și clima (COM 2014/15 final) se propun 

următoarele elemente cheie pentru anul 2030: 

                                                             
3  https://europa.eu/european-union/file/767/download_ro?token=zKaafsXI 
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- reduceri cu cel puțin 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră (față de nivelul anului 

1990); 

- cel puțin 27% din cota de energie să provină din surse regenerabile; 

- cel puțin o îmbunătățire de 27% a eficienței energetice. 3 

 Emisiile de gaze cu efect de seră - o reducere cu cel puțin 40% 

 Obiectivul principal din acest cadru îl constituie reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră, pe teritoriul UE, cu cel puțin 40% sub nivelurile din anul 1990, până în anul 2030. Acest 

lucru va permite Uniunii Europene să: 

- ia măsuri rentabile în vederea atingerii obiectivului său pe termen lung de reducere a 

emisiilor cu 80-95% până în anul 2050, în contextul reducerilor necesare de către țările 

dezvoltate ca grup; 

- contribuie în mod ambițios la noul acord internațional privind clima,  pentru a intra în 

vigoare în 2020. 3 

 Pentru a îndeplini obiectivul de cel puțin 40% până în anul 2030: 

- sectoarele sistemului de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) ar trebui să reducă 

emisiile cu 43% (comparativ cu 2005) - în acest scop, ETS urmează să fie reformate și 

consolidate; 

- sectoarele non-ETS ar trebui să reducă emisiile cu 30 % (față de 2005) - acest lucru 

trebuie să fie transpus în scopuri individuale obligatorii pentru statele membre .3 

 

Sursele regenerabile de energie - cresc până la cel puțin 27% 

 La nivelul Uniunii Europene cadrul stabilește un obiectiv obligatoriu pentru a spori 

ponderea energiilor regenerabile la cel puțin 27% din consumul de energie al Uniunii Europene 

până în 2030. 3 

 Eficiența energetică - în creștere cu cel puțin 27% 

 Pe baza Directivei privind eficiența energetică, Consiliul European a aprobat un obiectiv 

indicativ de economisire a energiei de 27% până în anul 2030. Acest scop va fi revizuit în 2020, 

având în vedere o țintă de 30%. 3 
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1.2.4. Convenția primarilor 
  

Convenţia primarilor reprezintă o iniţiativă ascendentă singulară, ce a reușit mobilizarea 

unui număr mare de autorităţi locale şi regionale în vederea elaborării unor planuri de acţiune şi a 

dirijării investiţiilor către măsuri de atenuare a efectelor schimbărilor climatic. Aceasta reprezintă 

mişcarea europeană în care sunt implicate autorităţile locale şi regionale, acestea angajându-se în 

mod voluntar pentru creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor de energie regenerabilă 

în teritoriile lor. Convenția primarilor este reprezentată din semnatarii oraşelor ce variază ca 

dimensiuni, de la mici sate la zone metropolitane extinse. 4 

 

Fig. 1.1. Convenția Primarilor privind Clima și Energia  

Sursa: http://ecopresa.md/moldova-instruire-pe-aspecte-financiare-conventiei-primarilor-privind-clima-si-energia/ 

  

  După adoptarea în 2008 a Pachetului UE privind clima şi energia pentru anul 2020, 

Comisia Europeană a lansat Convenţia Primarilor pentru a recunoaște şi a sprijini eforturilor 

depuse de autorităţile locale în procesul de implementare a politicilor privind energia durabilă. 4 

 Sarcina oficială a părţilor semnatare se reflectă în măsuri şi proiecte concrete. Principiile 

şi paşii cheie pe care toţi semnatarii Convenţiei trebuie să îi aibă în vedere atunci când îşi 

elaborează Planurile sunt legate de angajamentele asumate la semnarea Convenţiei şi constituie 

                                                             
4  www.eumayors.eu 
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ingrediente cheie ale succesului. Oraşele semnatare acceptă să elaboreze rapoarte şi să fie 

monitorizate în ceea ce priveşte punerea în aplicare a propriilor Planuri de Acţiune pentru 

Energie Durabilă și Climă. 4  

 Autoritățile locale au, în special, următoarele angajamente: 

- stabilirea unui nivel de referinţă pentru consumul de energie şi pentru emisiile de CO2 

corespunzătoare, în teritoriul administrat;  

- definirea ţintelor globale şi sectoriale de reducere a emisiilor de CO2, în termeni 

măsurabili;  

- pregătirea unui Plan de Acţiuni privind Energia Durabilă și Climă axat pe termen lung, în 

colaborare cu cetăţenii şi organismele direct interesate, în decurs de un an de la semnarea 

Convenţiei;  

- prezentarea unui raport de implementare aprobat de Consiliul Raional, la cel mult 2 ani 

de la data aprobării Planului de Acţiune privind Energia Durabilă și Climă în scopul 

evaluării, monitorizării şi verificării acestuia. 4  

 Pentru anul 2030, clima joacă un rol important, astfel Convenția Primarilor privind Clima 

și Energia reunește autorități locale și raionale care se angajează în mod voluntar să 

implementeze scopurile Uniunii Europene în materie de climă și energie. 4 

 Iniţiativa ”Convenţia Primarilor” adoptă o strategie globală, vizând diminuarea și 

adaptarea la schimbările climatice. În ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice, 

autorităţile locale sunt îndrumate să țină seama de toţi consumatorii de pe teritoriul lor. Sectoare 

precum cel rezidențial, terțiar, public și de transport sunt considerate sectoare-cheie de 

diminuare. Autoritățile locale se axează pe reducerea cererii de energie în teritoriile administrate, 

precum şi pe adaptarea cererii de energie la oferta existentă, prin promovarea utilizării resurselor 

locale de energie. 4 
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Fig. 1.2. Abordarea teritorială a Convenției Primarilor în ceea ce privește energia și atenuarea schimbărilor climatice 

Sursa: http://www.comune.masullas.or.it/pdf/PAES_opuscolo_1916.pdf 

 Principalele sectoare vulnerabile, la capitolul adaptare, sunt considerate a fi: clădirile, 

transportul, energia, apa, deșeurile, amenajarea teritoriului, mediul și biodiversitatea, 

agricultura și silvicultura, sănătatea, protecția civilă și urgențele, turismul și altele. 4 

 Având la bază succesul ”Convenției Primarilor” și Măsura 3 din ”Strategia privind 

adaptarea la schimbările climatice”, la 15 octombrie 2015, în cadrul unei ceremonii comune 

desfășurate la Parlamentul European în Bruxelles - ”Convenția Primarilor (Covenant of 

Mayors)” și ”Primării se adaptează (Mayors Adapt)”, s-a instituit noua rezoluție, ”Convenția 

Primarilor privind Clima și Energia”. 4 

Această rezoluție definește angajamentul reînnoit post 2020 al semnatarilor Convenției 

Primarilor pentru viziunea comună de abordare a politicilor privind atenuarea și adaptarea la 

schimbările climatice și energie durabilă, în teritoriile administrate: 

- consolidarea capacităților de adaptare la efectele schimbărilor climatice inevitabile; 

- creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie; 

- asigurarea accesului universal la servicii energetice durabile și la prețuri accesibile pentru 

toți; 
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- accelerarea decarbonizării teritoriilor, contribuind astfel la menținerea mediei globale de 

încălzire  sub 2°C. 4 

 Autoritățile se angajează să emită Planuri de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă 

pentru anul 2030 și să implementeze acțiuni locale de atenuare a schimbărilor climatice și de 

adaptare la acestea. 4  

 Semnatarii care s-au angajat anterior să atingă scopurile pentru 2020 și/sau cei care au 

aderat la inițiativa Convenției Primarilor sunt invitați să se angajeze din nou în vederea atingerii 

țelurilor pentru 2030. Întâlnirile periodice, dialogul, comunicarea, mecanismele de cooperare și 

sprijin instituite între reprezentanții autorităților locale, în cadrul Convenției Primarilor, 

facilitează comunităților semnatare următoarele: 

- îndrumare și asistență din partea Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene 

(Joint Research Centre) privind inventarierea emisiilor și elaborarea planurile de acțiune; 

- informarea factorilor decizionali cu privire la necesitățile locale; 

- promovarea intereselor locale specifice;  

- sprijin instituțional deplin din partea Comisiei Europene, Comitetului Regiunilor și 

Parlamentului European; 

- obținerea de informație și sprijin logistic pentru proiecte în curs sau viitoare; 

- atragerea în plan local a know-how-ului și investițiilor în eficiență energetică; 

- acces la instrumente și facilitățile de finanțare internaționale sau ale Comisiei Europene, 

în scopul implementării Planurilor de Acțiune Locale; 

- asistență pentru promovare, asistență tehnică și administrativă din partea Oficiului 

Convenției; 

- creșterea vizibilității la nivel european și internațional. 
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1.3. Cadru național 
 

 Schimbările climatice reprezintă o ameninţare potenţial semnificativă pentru dezvoltarea 

globală şi, de asemenea, pentru Republica Moldova. Impactul asupra societăţii, economiei şi 

mediului sunt complexe şi necesită coordonare între sectoarele de activitate şi nivelurile de 

guvernare. În timp ce multe dintre impacturile prevăzute vor aduce efecte negative, schimbarea 

climei poate genera şi oportunităţi care pot fi valorificate prin intermediul unei bune planificări. 5 

 Integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în procesul de dezvoltare a 

Republicii Moldova reprezintă integrarea aspectelor privind schimbările climatice în procesele 

de luare a deciziilor, în mod informat. Acest lucru include identificarea riscurilor şi 

oportunităţilor din condiţiile şi tendinţele climatice actuale, precum şi din proiecţiile climatice 

viitoare realizate pe termen lung. 5 

 Potrivit ultimului Raport de Evaluare a Comisiei Interguvernamentale pentru Schimbările 

Climatice, instituția științifică ONU afirmă că, odată cu încălzirea climei va crește și numărul 

fenomenelor extreme meteorologice precum ploile torențiale, secetele, furtunile, temperaturile 

extreme și altele. Teritoriul Republicii Moldova este predispus secetei și inundațiilor și odată cu 

schimbarea climei va crește frecvența acestor fenomene. Cel mai mult va avea de suferit sectorul 

agricol, cea mai importantă ramură economică din Republica Moldova. 6 

 În ultimii douăzeci și cinci de ani, Republica Moldova a avut de suferit de pe urma 

inundațiilor din 1994, 2006, 2008 şi 2010 (ultima fiind cea mai devastatoare). 6 

 La capitolul secetă este prezentă o situație și mai dramatică – secetele din 1990, 1992 şi 

2003  au făcut ravagii pe parcursul întregii perioade de vegetație, iar seceta din 2007 a știrbit o 

pătrime din PIB-ul Republicii Moldova. Lecția nu a fost învățată, nici măcar nu au fost trase 

concluziile pe seama celor întâmplate. Inundațiile recente din bazinul râului Prut au adus 

prejudicii colosale și au scos la iveală din nou neajunsurile sistemului existent. 6 

 

                                                             
5 http://www.adaptation-

undp.org/sites/default/files/resources/yovel_santos_incorporarea_masurilor_de_adaptare_la_schimbarile_climatic
e_in_documentele_strategice_ale_republicii_moldova.pdf 
6 https://ecodiplomacy.com 
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1.4. Metodologie 
 

 Metodologia utilizată pentru întocmirea Planului de Acțiune privind Energia Durabilă și 

Climă al raionului Cimișlia este cea recomandată în Ghidul “Quick Reference Guide – Joint 

Sustainable Energy & Climate Action Plan” realizat de Comisia Europeană prin intermediul 

Centrului Comun de Cercetare (JRC), Institutul pentru Energie (IE) și a Institutului pentru Mediu 

și Durabilitate (IES). S-a avut în vedere și structura “Formularului-model pentru planul de 

acțiune privind Energia Durabilă și Climă” elaborat de oficiile „Convenției primarilor„ și 

„Mayors Adapt„ împreună cu Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene – în 

colaborare cu un grup de practicieni ai autorităților locale și regionale.  
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2. Analiza situației actuale – raionul Cimișlia 
 

2.1. Date generale 
 

Raionul Cimişlia este situat în regiunea de sud a Republicii Moldova. Raionul a fost 

fondat la data de 11 noiembrie 1940, iar centrul raional este reprezentat de oraşul Cimişlia. 

 

Fig. 2.1. Localizarea raionului Cimișlia în cadrul Republicii Moldova 

Sursa: https://www.google.com/maps/place/Raionul+Cimi%C8%99lia,+Moldova/ 

Raionul se învecinează la nord cu raioanele Hînceşti şi Ialoveni, la est cu raionul Căuşeni, 

la sud cu UAT Găgăuzia şi raionul Basarabeasca, respectiv la vest cu raionul Leova şi la sud-est 

are hotar cu Ucraina.  
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Fig. 2.2. UAT-urile componente 

Sursa: http://www.adrsud.md/public/files/CIMISLIA_SDSE_2013-2020.pdf 

Raionul Cimișlia este compus dintr-o unitate urbană - orașul Cimișlia și 38 unități rurale 

(22 comune şi 16 sate), împărţite în 23 de unităţi administrativ-teritoriale (Tab. 1). Suprafaţa 

totală a raionului este de circa 92,372 ha.  
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Nr. 

crt. 

Denumire Oraș/centru de comună/sat 

1 Albina centru de comună  

2 Artimonovca sat în comuna Javgur 

3 Batîr centru de comună  

4 Bogdanovca Nouă sat în Cimișlia  

5 Bogdanovca Veche sat în Cimișlia  

6 Cenac  centru de comună 

7 Cimișlia  oraș, centru de raion 

8 Ciucur-Mingir  centru de comună 

9 Codreni centru de comună 

10 Coștangalia  sat în comuna Ecaterinovca 

11 Dimitrovca sat în Cimișlia 

12 Ecaterinovca centru de comună 

13 Fetița sat în comuna Albina 

14 Gradiște  centru de comună 

15 Gura Galbenei centru de comună 

16 Hîrtop centru de comună  

17 Ialpug sat în comuna Hîrtop 

18 Ialpujeni centru de comună 

19 Iurievca  sat în comuna Gradiște 

20 Ivanovca Nouă  centru de comună 

21 Javgur centru de comună 

22 Lipoveni centru de comună 

23 Marienfeld sat în comuna Ialpujeni 

24 Maximeni sat în comuna Javgur 

25 Mereni sat în comuna Albina 

26 Mihailovca centru de comună 

27 Munteni sat în comuna Lipoveni 

28 Porumbrei centru de comună 

29 Prisaca sat în comuna Hîrtop 
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30 Sagaidac centru de comună 

31 Sagaidacul Nou sat în comuna Porumbrei 

32 Satul Nou centru de comună 

33 Schinoșica sat în comuna Lipoveni 

34 Selemet centru de comună 

35 Suric  centru de comună 

36 Topala centru de comună 

37 Troițcoe centru de comună 

38 Valea Perjei centru de comună 

39 Zloți  sat în comuna Codreni, stație de 

cale ferată 

Tab. nr. 1 – UAT-uri componente  

Suprafaţa totală a fondului funciar atribuit localităţilor raionului constituie 92.370 ha, 

inclusiv 71.120 ha de teren arabil, 8.996 ha de terenuri ocupate cu plantaţii multianuale, 11.140 

ha cu păşune, plantaţii forestiere –12.951 ha, 1.718 ha sub ape, intravilan – 5.396 ha, alte terenuri 

– 6.800 ha. 
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2.2. Condiții climatice specifice 
 

 Clima raionului Cimişlia este temperat-continentală şi se caracterizează printr-o variaţie 

mare a temperaturilor medii anuale, cu veri călduroase şi ierni relativ calde, cu precipitaţii reduse 

care cad în deosebi în perioada de vară. 

 Radiaţia solară este unul dintre factorii energetici principali. Numărul mediu de ore 

solare, la nivelul unui an, constituie circa 2.327 ore.   

 Regimul vântului se formează sub influenţa centrilor barici, cu direcţia dominantă nord-

vest (30%), viteza medie anuală fiind de 3,3 m/s, viteză care în perioada de vară este mai stabilă.   

 

Fig. 2.3. Viteza medie lunară a aerului (anul 2017) 

Sursa datelor: Biroul Național de Statistică 

 Temperatura medie maximă a celei mai calde luni constituie + 23,7 °C (luna august). 

Temperatura medie a celei mai reci luni este de – 4,2 °C.  
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Fig. 2.4.  Temperatura medie lunară a aerului (anul 2017) 

Sursa datelor: Biroul Național de Statistică 

 În ceea ce privește regimul precipitațiilor, se poate spune că, pe toată perioada anului 

predomină precipitaţiile ciclonice.  

 În dependenţă de tipul precipitaţiilor atmosferice perioada anului este divizată în perioada 

caldă şi rece. Perioada rece revine lunilor decembrie-martie, iar cea caldă lunilor aprilie- 

noiembrie.  

 Cantitatea totală de precipitații însumează 439 mm, din care, în perioada caldă cad 344 

mm precipitaţii, iar în cea rece – 95 mm. Precipitaţii medii minime se înregistrează în luna 

septembrie – 16 mm, iar maximele sunt înregistrate în luna aprilie – 127 mm. 
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Fig. 2.4.  Cantitatea medie lunară de precipitații (anul 2017) 

Sursa datelor: Biroul Național de Statistică 

 Ceaţa se înregistrează relativ des, în deosebi în perioada rece a anului - octombrie – 

martie. Primăvara şi toamna, la temperaturi pozitive şi umiditatea sporită a suprafeţei solului, 

ceaţa se formează datorită saturaţiei vaporilor de apă care se evaporă de la suprafaţa solului.  
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2.3. Analiza riscurilor și a vulnerabilităților 
 

 Schimbările climatice reprezintă o ameninţare potenţial semnificativă pentru dezvoltarea 

globală şi, bineînţeles, pentru Republica Moldova. Impacturile asupra societăţii, economiei şi 

mediului sunt complexe şi necesită coordonare între sectoare şi nivelurile de guvernare. În timp 

ce multe dintre impacturile prevăzute vor aduce efecte negative, schimbarea climei poate genera 

şi oportunităţi care pot fi valorificate prin intermediul unei bune planificări. 7 

 Economia, populaţia și mediul din Republica Moldova sunt foarte vulnerabile la 

variabilitatea şi schimbarea climei. Potrivit mai multor studii, inclusiv celei de-a Treia 

Comunicări Naţionale a Republicii Moldova faţă de Convenția-cadru a Organizației Naţiunilor 

Unite cu privire la Schimbările climatice (CCONUSC) 2009/2010 și Raportului Naţional de 

Dezvoltare Umană, se așteaptă ca impacturile schimbărilor climatice să se intensifice, iar 

modificarea temperaturii și a precipitațiilor să afecteze activitatea economică a ţării. 7 

 Pentru Republica Moldova au fost identificaţi, într-un mod general, următorii factori de 

risc ai schimbărilor și variabilităţii climatice:  

- creșterea temperaturii la suprafaţa solului;  

- creșterea intensităţii şi frecvenţei cataclismelor naturale;  

- creșterea precipitațiilor și a temperaturii anuale;  

- modificarea frecvenței și a intensităţii furtunilor;  

- creșterea frecvenței secetelor, inundațiilor și a ploilor cu grindină;  

- modificări în cursurile de apă, creşterea riscului inundațiilor și a cazurilor de eroziune 

accelerată a solului; 

- sărăcirea solurilor și a ecosistemelor; 

- pierderea biodiversității. 7 

 Organizația Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) a formulat cinci 

„motive de îngrijorare”, bazate pe legături observate între încălzirea globală şi un şir de dovezi 

noi şi mai sigure a impacturilor adverse ale acesteia. Pe scurt, aceste îngrijorări ar putea fi 

expuse, în linii mari, în felul următor:  

                                                             
7 https://www.adaptation-

undp.org/sites/default/files/resources/yovel_santos_incorporarea_masurilor_de_adaptare_la_schimbarile_climatic
e_in_documentele_strategice_ale_republicii_moldova.pdf 
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 Distribuirea vulnerabilităţilor și impacturilor. Diferenţa cardinală dintre imaginile 

regionale prognozate şi impacturile regionale ale schimbării climei sunt inevitabile. Populaţia 

care se află în cea mai slabă situaţie economică, inclusiv grupurile vulnerabile - săracii şi 

bătrânii, sunt deseori cele mai sensibile la daunele asociate cu clima, îndeosebi când se confruntă 

cu stresuri multiple. De aici reiese provocarea de a identifica mai bine sistemele, sectoarele şi 

regiunile deosebit de vulnerabile. 8 

 Riscurile pentru sistemele de unicat şi cele aflate în pericol. Impacturile schimbării 

climei arată niveluri sporite de consecinţe adverse pentru aceste sisteme. Au fost identificate 

diverse zone, în care vor avea loc pierderi ireversibile, iar dacă aceste zone vor deveni 

nepotrivite pentru viaţa populaţiei lor actuale sau vor dispărea, multe specii de plante şi animale 

nu-şi vor putea găsi alternative potrivite pentru viaţă şi ar putea să dispară. Gravitatea efectelor 

schimbării climei diferă de la o specie la alta, ceea ce presupune dezmembrarea unor comunităţi 

de plante şi animale, iar aceasta, la rândul său, va conduce la subminarea unor bunuri şi servicii 

din ecosisteme. Se afirmă, cu un grad mediu de încredere, că aproximativ 20-30% din speciile de 

plante şi animale evaluate până în prezent vor fi supuse unui risc accelerat de dispariţie dacă 

temperaturile medii globale vor crește cu mi mult de  1.5 - 2.5 °C față de valorile înregistrate în 

perioada 1980-1999. Dacă această majorare va depăşi aceste niveluri cu circa 3.5 °C, proiecţiile 

modelelor sugerează că vor dispărea 40-70% din speciile existente. 8 

 Impacturi agregate. Probabil, impacturile agregate vor afecta în mod advers sute de 

milioane de oameni prin inundaţii mai intense în zonele de litoral, reducerea rezervelor de apă, 

malnutriţie mai mare şi degradarea sănătăţii mai mare decât cea existentă pe parcursul secolului 

actual. 8 

 Riscurile unor fenomene climatice extreme. Creşterea, conform proiecţiilor, a 

frecvenței secetelor, valurilor de căldură, inundaţiilor şi a impacturilor acestora va avea loc în 

multe regiuni şi va fi , în majoritatea cazurilor, de natură adversă. Reacţiile la unele fenomene 

climatice extreme din ultima perioadă evidenţiază niveluri mai înalte de vulnerabilitate atât în 

ţările în curs de dezvoltare, cât şi în cele dezvoltate. 8 

 Riscuri de singularităţi de scară mare. Riscul unor contribuţii adăugătoare, de 

exemplu, a creşterii nivelului mării, poate fi mai mare decât spuneau proiecţiile anteriore şi că 

                                                             
8 http://hdr.undp.org/sites/default/files/nhdr_moldova_2009-10_rom.pdf 
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ele se pot materializa în spaţiu de secole. Asemenea consecinţe de scară largă a schimbărilor 

climatice pot conduce la migraţia în masă a populaţiei din zonele periculoase, ceea ce va afecta, 

fără îndoială, multe regiuni şi ţări, inclusiv Republica Moldova. 8 

 Conform proiecţiilor, fenomenele extreme de temperaturi înalte, împreună cu încălzirea 

generală, vor deveni mai frecvente, mai intense şi mai lungi în Europa. De exemplu, modelul 

climatic regional de rezoluţie înaltă elaborat la Hamburg (HIRHAM4) estimează că schimbările 

temperaturilor maxime calculate ca medii pentru perioada iunie-iulie-august (numite în 

continuare Tmax de vară) pentru Europa Centrală şi de Sud-Est vor fi mai mari cu  4-6 °C. 8 

 Este anticipată, de asemenea, o majorare a numărului de zile cu temperaturi foarte înalte. 

În particular, frecvenţa zilelor cu temperaturi de peste 30 °C, simulate de modelul HIRHAM4 

pentru perioada 2071–2100 în Moldova, poate atinge numărul de 60-90 de zile comparativ cu 

10-30 de zile în perioada anterioară anilor 1980. 8 

 În mod similar, conform proiecţiilor, vor spori considerabil temperaturile înalte de noapte 

în timpul verii, ceea ce va determina probleme de sănătate suplimentare, care vor fi cel puţin 

parţial compensate de o mortalitate redusă iarna. 8 

 Din punct de vedere geografic, proiecţiile arată că temperaturile maxime din anotimpul 

cald vor spori cu mult mai mult în Europa Centrală şi de Sud-Est. În medie, ploile puternice 

(averse intense) vor deveni mai frecvente (cu probabilitatea de 66%). Vara, numărul de zile 

umede se va micşora, însă intensitatea fenomenelor extreme va creşte. Ploile puternice ar putea 

deveni mai frecvente, fie în valori absolute, fie ca proporţie din precipitaţiile totale. 8 

 

2.4. Populația și evoluția fondului locativ 
 

Reperele demografice ale evoluției numărului de locuitori, la nivelul raionului Cimișlia, 

reprezintă elemente de interes major pentru definirea obiectivelor strategice și a planurilor de 

acțiune pe termen mediu și lung.  

Conform datelor Biroului Național de Statistică, populația raionului Cimișlia era de 

59.600 locuitori, la nivelul anului 2017. Dintre aceștia, 14.279 își au domiciliul în mediul urban, 

iar 45.271 în mediul rural. 
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Fig. 2.5.  Evoluția numărului de locuitori (2010-2018) 

Sursa datelor: Biroul Național de Statistică 

 

 Analizând graficul din Fig. 2.5., putem observa o scădere constantă a numărului de 

locuitori, în perioada 2010-2018, aceasta datorându-se sporului natural negativ și a sporului 

migratoriu scăzut (Fig. 2.6. și 2.7.) 
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Fig. 2.6.  Ratele mișcării naturale (2014-2017) 

Sursa datelor: Biroul Național de Statistică 

 

Fig. 2.7.  Evoluția numărului de imigrări și emigrări (2014-2017) 

Sursa datelor: Biroul Național de Statistică 

 

 

§ Fondul locativ 
 

 Suprafaţa totală a fondului locativ, la nivelul anului 2017, este de 1.564.500 mp, din care 

95.378 mp sunt destinați apartamentelor din blocuri și 1.469.122 mp, caselor individuale. 

Suprafața locuibilă totală este de 1.015.800 mp. 
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Fig. 2.8.  Suprafața ocupatată de fondul locativ (anul 2017) 

Sursa datelor: Biroul Național de Statistică 

 

 Fondul locativ al raionului Cimișlia este reprezentat de 1.304 apartamente în bloc și 

20.094 case particulare. Ponderea redusă a locuințelor colective este dată de suprafața redusă a 

mediului urban în totalul suprafeței raionului Cimișlia, acesta fiind format dintr-o singură unitate 

urbană (orașul Cimișlia) și 38 unități rurale (16 sate și 22 comune). 

 
 

2.5. Economie 
 

 Raionul Cimișlia este o regiune al cărui sector prioritar în economia locală este 

reprezentat de agricultură și silvicultură. Acestea sunt practicate pe o suprafață de 54,678 ha de 

către 79 întreprinderi cu diferite forme juridice de activitate. Sectorul zootehnic include creşterea 

bovinelor, porcinelor, ovinelor şi a păsărilor.  

 Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, la nivelul anului 2017, pe teritoriul 

raionului Cimișlia au activat circa 347 de întreprinderi. În raport cu anul 2014 se atestă o creștere 

a numărului lor cu 4,5 %. 
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 Analiza întreprinderilor din raionul Cimișlia, conform mărimii acestora, denotă că în 

raion predomină numărul micro-întreprinderilor, care constituie 273 unități. Este de menționat 

faptul că în perioada anilor 2014-2017 numărul de întreprinderi mici și mijlocii a crescut cu 

6,48%.  

În raionul Cimişlia activează 68 întreprinderi industriale, inclusiv 8 fabrici de vin, 1 

fabrică de conserve, 25 mori, 25 oloiniţe, 4 brutării, 2 întreprinderi de producere a mezelurilor şi 

a produselor din carne, 1 secţie de producere a berii şi a băuturilor fără alcool, 1 secţie de 

prelucrare şi uscare a fructelor și 1 fabrică de mobilă. 

 

2.6. Servicii publice de interes general 
 

2.6.1. Infrastructura de sănătate 
 

 Serviciile medicale necesare populaţiei raionului Cimișlia sunt prestate de către IMSP 

Centrul Medicilor de Familie, IMSP Centrul de Sanătăte Javgur, IMSP Spitalul Raional, Centrul 

de Sănătate Publică Cimişlia, Staţia Zonală - Asistenţă Medicală de Urgenţă. În ceea ce privește 

asigurarea populației cu paturi de spital, aceasta este de 26,2 paturi la 10 mii locuitori.  

 

2.6.2. Cultură, tineret și sport 
 

 Raionul Cimișlia dispune de 2 muzee, 34 instituții culturale, 1 stadion, 39 construcții 

sportive de plan și 29 săli sportive. 
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Fig. 2.9.  Numărul de construcții sportive și centre de cultură fizică (anul 2017) 

Sursa datelor: Biroul Național de Statistică 

 

2.6.3. Infrastructura de învățământ 
 

Conform Biroului Național de Statistică, în teritoriul raionului Cimișlia funcţionează 2 

şcoli primare, 18 gimnazii, 9 licee, unde îşi fac studiile 6.271 elevi. La acestea se adaugă 37 

grădinițe frecventate de circa 2.157 copii de vârstă preşcolară. 

 

2.7. Rețeaua de utilități 
 

2.7.1.  Rețeaua de alimentare cu apă și rețeaua de ape uzate 
 

 Rețeaua de alimentare cu apă a raionului Cimișlia dispune de 58 sisteme de alimentare, 2 

în mediul urban și 56 în mediul rural. Dintre acestea, 3 sisteme din mediul rural nu sunt 

funcționale datorită nivelului ridicat de degradare. Calitatea apei este considerate a fi, în general, 

bună. 

 Volumul de apă distribuit în sistem centralizat, la nivelul anului 2017, este de 673.500 

mc. Conform Biroului Național de Statistică, 244.000 mc. sunt distribuiți în mediul urban și 
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429.500 în mediul rural. Cea mai mare cantitate de apă este utilizată de consumatorii casnici - 

90,89%. 

 

Fig. 2.10.  Dotarea fondului locativ cu apă din apeduct (anul 2017) 

Sursa datelor: Biroul Național de Statistică 

 Rețeaua de canalizare este compusă din 7 sisteme de canalizare, 1 în mediul urban și 6 în 

mediul rural. La fel ca în cazul sistemelor de alimentare, 3 sisteme de canalizare din mediul rural 

nu sunt utilizabile datorită gradului ridicat de uzură. Toate sistemele de canalizare dispun de 

stație de epurare a apelor uzate, doar 3 fiind funcționale.  

 

Fig. 2.11.  Dotarea fondului locativ cu rețea de canalizare (anul 2017) 
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Sursa datelor: Biroul Național de Statistică 

 În tabelul următor este prezentată situația detaliată a sistemului de alimentare cu apă, la 

nivelul celor 23 de primării componente. Astfel, se vor putea observa cantitățile preluate din 

surse de captare, volumul de apă livrat consumatorilor, dar și pierderile de apă înregistrate la 

nivel de unitate administrativ-teritorială.  

 

Pompe 
de apă 

 

 

Pompe 
dotate cu 

convertizor 
de frecvență 

 

 

Volum de apă 
preluat din 
sursele de 

captare (mc.) 

Volumul total de 
apă livrat 

consumatorilor 
(mc.) 

Pierderile de apă 

(% sau mc.) 

COMUNA ALBINA 

Da Da 12.000 mc. 11.500 mc. 5% 

COMUNA BADÎR 

Da Da 320.300 mc. 320.000 mc. 5% 

COMUNA CENAC 

Da Nu 26.473 mc. 26 473 mc.  5% 

ORAȘ CIMIȘLIA 

Da Nu 618.100 mc.  583.000 mc. 35.100 mc 

COMUNA CIUCUR MINGIR 

Da Nu 40.000 mc.  34.272 mc.  14 mc. 

COMUNA CODRENI 

Da Da 5.400 mc.  5.400 mc.  0 

COMUNA ECATERINOVCA 

Da Nu 24.400 mc. 24.400 mc.  0 
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COMUNA GRADIȘTE 

Da Da 28.000 mc.  27.800 mc.  200 mc. 

COMUNA GURA GALBENEI 

Da Da 136.000 mc.  136.000 mc.  0 

COMUNA HÎRTOP 

Da Da 31.330 mc.  25.500 mc.  5.800 mc. 

COMUNA IALPUJENI 

Da Nu 10.800 mc.  10.000 mc.  10% 

COMUNA IVANOVCA NOUĂ 

Da Nu 7.838 mc.  7.008 mc.  830 mc. 

COMUNA LIPOVENI 

Da Da 21.400 mc.  21.090 mc.  310 mc. 

COMUNA MIHAILOVCA 

Da Nu 32.233  mc.  31.911 mc.  1% 

COMUNA PORUMBREI 

- - 13.812 mc.  13.620 mc.  192 mc. 

COMUNA SAGAIDAC 

Da Nu 16.700 mc.  15.030 mc.  1.670 mc. 

COMUNA SATUL NOU 

Da Da 26.648 mc.  22.421 mc.  2.678 mc. 

COMUNA SELEMET 

Da Nu - - - 

COMUNA SURIC 

Da Nu 3.000 mc.  3.000 mc.  0 

COMUNA TROIȚCOE 

Da Nu 4.300 mc.  4.300 mc.  0 

COMUNA VALEA PERJEI 

Da Da - - - 

SAT ZLOȚI 

Da Da 3.100 mc.  3.100 mc. 0 
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Tab. nr. 1 Situația rețelei de alimentare cu apă, la nivel de UAT 

Sursa datelor: Chestionar aplicat la nivel de UAT 

 

 În ceea ce privește rețeaua de canalizare, tabelul următor va releva situația detaliată a 

acesteia, la nivelul componentelor raionului Cimișlia, pentru anul 2017. Astfel, pentru fiecare 

unitate administrativ-teritorială de bază se va observa existența stației de epurare, existența 

sistemului de captare a gazelor provenite din descompunerea deșeurilor, existența unei modalități 

de valorificare a gazelor provenite din descompunerea deșeurilor și cantitatea de deșeuri preluate 

în sistemul de canalizare. 

 

Stație de 
epurare 
(da/nu) 

Sistem de captare 
a gazelor 

provenite din 
descompunerea 

deșeurilor 

 (da/nu) 

Valorificarea 
energetică a 

gazelor provenite 
din 

descompunerea 
deșeurilor  

(da/nu) 

 

Cantitatea de 
deșeuri preluată 

în sistemul de 
canalizare  

(mc. sau to.) 

Comuna Albina 

Nu Nu Nu - 

Comuna Badîr 

Nu Nu Nu - 

Comuna Cenac 

Nu Nu Nu - 

Oraș Cimișlia 

Da Nu Nu - 

Comuna Ciucur Mingir 

Nu Nu  Nu - 

Comuna Ecaterinovca 

Da Nu Nu - 

Comuna Gradiște 

Momentan nu există. Proiectul de află în derulare. 

TOTAL 1.381.834 mc.  1.325.825 mc.   
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Comuna Gura Galbenei 

Nu Nu Nu - 

Comuna Hîrtop 

Nu Nu Nu - 

Comuna Ialpujeni 

Nu există. 

Comuna Ivanovca Nouă 

Nu Nu Nu - 

Comuna Lipoveni 

Nu Nu Nu 0 

Comuna Mihailovca 

Nu există. 

Comuna Porumbrei 

Nu Nu Nu - 

Comuna Sagaidac 

Nu Nu Nu - 

Comuna Satul Nou 

Nu Nu Nu - 

Comuna Selemet 

Nu Nu Nu - 

Comuna Suric 

Nu Nu Nu - 

Comuna Troițcoe  

Nu Nu Nu - 

Comuna Valea Perjei  

Nu Nu Nu - 
Tab. nr. 2 Situația rețelei de canalizare, la nivel de UAT 

Sursa datelor: Chestionar aplicat la nivel de UAT 
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2.6.2. Alimentarea cu energie 
 

 Energia electrică este furnizată de „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L., atât 

pentru sectorul privat cât și pentru cel public. Toate unitățile administrativ-teritoriale de bază din 

raionul Cimișlia dispun de alimentare cu energie electrică. 

 În ceea ce privește încălzirea clădirilor din raionul Cimișlia, acestea utilizează atât agent 

termic din sistem centralizat cât și sisteme de încălzire individuale (sobe, centrale proprii etc.) 

care utilizează combustibili fosili sau biomasă.  

 Pentru circa 37,3% din fondul locativ al raionului Cimișlia (379.200 mp) se utilizează 

energie termică din sistem centralizat, iar pentru  62,7% (636.600 mp) se utilizează sisteme 

individuale de încălzire (Fig. 2.12). 

 

Fig. 2.12.  Dotarea fondului locativ cu rețea de încălzire centralizată (anul 2017) 

Sursa datelor: Biroul Național de Statistică 

 Conform datelor Biroului Național de Statistică, locuințele care dispun de rețea de 

alimentare cu gaze naturale constituie 94,5% din total (1.482.600 mp).  
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Fig. 2.13.  Dotarea fondului locativ cu gaze naturale (anul 2017) 

Sursa datelor: Biroul Național de Statistică 

 

2.7. Managementul deșeurilor 
 

 Serviciile de salubrizare nu sunt prestate în toate unitățile administrativ-teritoriale. Există 

o singură întreprindere municipală specializată în prestarea acestor servicii, “Servom Cimișlia”. 

Majoritatea localităţilor nu dispun de transport pentru evacuarea deşeurilor și de rampe pentru 

deşeurile menajere. Colectarea deşeurilor menajere este realizată în mod particular de locuitorii 

satelor, care transportă deșeurile menajere la gunoiştile autorizate sau neautorizate din imediata 

apropiere a localităţilor. 

 Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, cantitatea de deșeuri menajere colectată în 

perioada 2014-2017, în gunoiști autorizate, a înregistrat o creștere constantă, de la 2.600 mc. în 

anul 2014 la 3.000 mc. în anul 2017. 
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Fig. 2.14. Evoluția cantității de deșeuri solide produse (anul 2017) 

Sursa datelor: Biroul Național de Statistică 

 

 În tabelul următor va fi detaliată situația colectării deșeurilor menajere solide, la nivelul 

componentelor raionului Cimișlia. Astfel, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială de bază 

se va observa existența unui sistem centralizat de colectare a deșeurilor, existența sistemului de 

sortare preliminară a acestora, cantitatea de deșeuri colectată, dar și numărul gunoiștilor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2014 2015 2016 2017

Evoluția cantității de deșeuri menajere solide 
(mii mc)



 
Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al raionului Cimișlia 

Proiect finanțat de către Guvernul României prin Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAID) în cadrul mecanismului de asistență oficială pentru dezvoltare 

40 

 

Sistem de 
colectare 

centralizată a 
deșeurilor 
menajere 

solide 

(da/nu) 

Sistem de 
sortare 

preliminară a 
deșeurilor 
menajere 

solide colectate  

(da/nu) 

Cantitatea de 
deșeuri menajere 
solide colectată 

(mc sau t) 

Numărul 
gunoiștilor din 

localitate 

Comuna Albina 

Da 
Nu 

60 t 
1 - Autorizat  

1- Neautorizat 

Comuna Badîr   

Da  Nu 400 t - 

Comuna Cenac 

Nu Nu - 1 - Neautorizat 

Oraș Cimișlia 

Da Nu 3.000 t 
1 - Autorizat 

5 - Neautorizate 

Comuna Ciucur Mingir 

Da Nu 120 t 
1 - Autorizat 

2 - Neautorizate 

Comuna Codreni 

Da Nu - 

2 - Neautorizate 

Deșeurile se 
colectează 
centralizat de către 
S.R.L. Servicom din 
orașul Cimișlia 

Comuna Ecaterinovca 

Da Nu 400 t 

2 - Neautorizate 

Colectarea 
centralizată a 
deșeurilor se 
realizează doar în 
satul Ecaterinovca 



 
Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al raionului Cimișlia 

Proiect finanțat de către Guvernul României prin Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAID) în cadrul mecanismului de asistență oficială pentru dezvoltare 

41 

 

Comuna Gradiște 

Da  Nu - 1 - Neautorizat 

Comuna Gura Galbenei 

Da Nu 300.000 t 1 - Neautorizat 

Comuna Hîrtop 

Da Nu  668 t 1 - Autorizat 

Comuna Ialpujeni 

Nu există sistem de colectare a deșeurilor. 

Comuna Ivanovca Nouă  

Nu Nu - 1 - Neautorizat 

Comuna Lipoveni 

Da Nu - 4 - Neautorizate 

Comuna Mihailovca 

Da Nu 5 t 
1 - Autorizat 

1 - Neautorizat 

Comuna Porumbrei 

Da Nu - 2 - Neautorizate 

Comuna Sagaidac 

Nu Nu 120 t 
   1 - Autorizat 

2 - Neautorizate 

Comuna Satul Nou 

Da Nu -  

Fiecare gospodărie 
are pubelă. 
Deșeurile menajere 
se colectează 
centralizat în fiecare 
zi de miercuri.  

Comuna Selemet 

Da Nu 500 t 1 - Neautorizat 

Comuna Suric 

Da  Nu  40 t 2 - Neautorizate  

Comuna Troțcoe  
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Da Nu 322,5 t 0 

Comuna Valea Perjei 

Da Nu 151 t 1 Neautorizat 

Sat Zloți 

Da Nu - 1 Neautorizat 

TOTAL 301.806,5 t 
6 - Autorizate 

30 - Neautorizate 
Tab. nr. 3 Situația sistemului de colectare a de;eurilor menajere solide, la nivel de UAT 

Sursa datelor: Chestionar aplicat la nivel de UAT 

 

 Conform datelor furnizate de autoritățile locale ale UAT-urilor componente raionului 

Cimișlia se poate observa că, la nivelul anului 2017, au fost colectate 301.806,50 tone de deșeuri 

menajere solide în 36 gunoiști, 6 autorizate și 30 neautorizate. 

 

2.8. Rețeaua de iluminat public 
 

 Rețeaua de iluminat public a raionului Cimișlia dispune de 3.220 corpuri de iluminat și 

3.865 stâlpi de susținere, conform datelor oferite de autoritatea raională. Lungimea totală a  

sistemului de iluminat public este de circa 282,3 km și necesită lucrări de modernizare și 

extindere cu circa 185 km. În tabelul următor va fi detaliată situația sistemului de iluminat public 

pentru fiecare unitate administrativ-teritorială componentă, la nivelul anului 2017. 
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Nr. 
crt. 

Localitate 
Număr de 
corpuri de 
iluminat 

Număr de 
stâlpi 

utilizați 

Lungimea 
totală a 
străzilor 

asigurate cu 
iluminat 

public (km) 

Lungimea totală a 
străzilor din 

localitate  care 
urmează a fi 
asigurate cu 

iluminat public 

(km) 

1 Comuna 
Albina 

49 - sat 
Fetița 

166 - sat 
Albina 

54 - sat 
Mereni 

240 12 2 

2 Comuna 
Badîr 

245 200 15 10 

3 Comuna 
Cenac  

220 340 12,5 0,5 

4 Oraș 
Cimișlia 

270, 
inclusiv 70 

LED 

270 16,6 km, 
inclusiv 2,4 km 

LED 

29 

5 Comuna 
Ciucur 
Mingir 

105 105 7 5 

6 Comuna 
Codreni 

21 21 1,9 2,3 

7 Comuna 
Ecaterinovc

a 

110 - sat 
Ecaterinovc

a 

125 - sat 
Coștangalia 

110 - sat 
Ecaterinov

ca 

125 - sat 
Coștangali

a 

5 - sat 
Ecaterinovca 

6,3 - sat 
Coștangalia 

3,4 - sat Ecaterinovca 

 

2 - sat Coștangalia 

8 Comuna 
Gradiște  

230 – sat 
Gradiște  

27 – sat 

700 – sat 
Gradiște 

200 – sat 

17 -  sat 
Gradiște 

2 -  sat Iurievca 

4 -  sat Gradiște 

4 -  sat Iurievca 
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Iurievca Iurievca 

9 Comuna 
Gura 

Galbenei 

65 371 19 6 

10 Comuna 
Hîrtop  

270 270 27 0 

11 Comuna 
Ialpujeni 

100 100 6 0 

12 Comuna 
Ivanovca 

Nouă 

0 0 0 0 

13 Comuna 
Javgur 

120 120 13 0 

14 Comuna 

Lipoveni 

106 106 11 9 

15 Comuna 
Mihailovca 

226 226 14 2,5 

16 Comuna 

Porumbrei 

- - - - 

17 Comuna 
Sagaidac 

72 72 6 6 

18 Comuna 

Satul Nou 

110 60 4,5 - 

19 Comuna 

Selemet  

345 345 12 10 

20 Comuna 

Suric  

40 40 2,4 2 

21 Comuna 
Topala 

23 23 7 0 

22 Comuna 

Troițcoe  

45 45 22 8 
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Tab. nr. 4 - Situația rețelei de iluminat public, la nivel de UAT 

Sursa datelor: Chestionar aplicat la nivel de UAT 

 

2.6. Transport 
 

 Conform Biroului Național de Statistică, lungimea totală a drumurilor din raionul 

Cimișlia constituie 257,7 km din care 235,9 km sunt cu acoperire rigidă. Drumurile naţionale au 

o lungime de 178,8 km, iar drumurile locale au o lungime de 78,9 km. Drumurile şi străzile sunt 

în proprietatea APL şi APC. Acestea sunt într-o stare precară, caracteristică majorităţii străzilor 

din localităţile rurale.  

 

Fig. 2.15. Lungimea drumurilor pe categorii (anul 2017) 

Sursa datelor: Biroul Național de Statistică 

  

 

31%

69%

Lungimea drumurilor, pe categorii 

Drumuri locale

Drumuri naționale

23 Comuna 
Valea 
Perjei  

62 62 42 - 

24 Sat Zloți 14 14 1,1 0,8 

TOTAL 3.220   3.865 282,3 106,5 
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 Situația numărului de autovehicule ce își desfășoară activitatea de transport pe drumurile 

publice ale raionului Cimișlia va fi detaliată în tabelul următor: 

Nr.  

Crt. 

Localitate Număr total de 

vehicule 

înmatriculate în 

localitate 

Numărul 

autovehiculelor 

deținute de 

primărie și 

întreprinderile 

municipale 

Numărul de 

automobile ce 

prestează servicii 

de transport 

Numărul 

rutelor de 

transport 

interurban 

1 Comuna Albina Motociclete - 20 

Autoturisme - 50 

Microbuze - 10 

Camioane - 10 

Tractoare - 30 

Combine - 3 

Autoturisme - 1  

Microbuze - 1  

Microbuze - 3 3 

2 Comuna Badîr - Autoturisme -  1 0 0 

3 Comuna Cenac - Autoturisme -  1 0 0 

4 Oraș Cimișlia - - Autoturisme - 6 

(taxi) 

Microbuze - 3 

Autobuze - 1 

4 

5 Comuna Ciucur 

Mingir  

- Autoturisme - 2 0 0 

6 Comuna Codreni Motociclete - 2 

Autoturisme - 8 

Microbuze - 4 

Microbuze - 1 - - 

7 Comuna 

Ecaterinovca  

Autoturisme - 1 - - - 

8 Comuna 

Gradiște 

- Autoturisme -  1 0 0 

9 Comuna Gura 

Galbenei 

Motociclete - 10 

Autoturisme - 

Autoturisme - 1 

Camioane - 2 

Autoturisme - 3 

(taxi) 

- 
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1100 

Microbuze - 10 

Camioane - 50 

Autobuze - 3 

Tractoare - 350 

Combine - 10 

10 Comuna Hîrtop Motociclete - 8 

Autoturisme - 36 

Microbuze - 14 

Camioane - 3 

Tractoare - 53 

Combine - 4 

Autoturisme -  1 

Camioane – 1 

Autobuze – 1 

Tractoare - 2 

0 0 

11 Comuna 

Ialpujeni 

Motociclete - 12 

Autoturisme - 

110 

Camioane - 5 

Tractoare - 40 

Combine - 10 

Autoturisme - 2  Microbuze - 1 

Autobuze - 1  

- 

12 Comuna 

Ivanovca Nouă  

Motociclete -16 

Autoturisme 71 

Microbuze – 7 

Camioane – 2 

Tractoare – 9 

Combine - 1 

Autoturisme - 1 Microbuze - 2 2  

13 Comuna 

Lipoveni 

Motociclete - 8 
Autoturisme - 55 
Microbuze -  11 
Camioane - 12 
Tractoare - 47 
Combine - 4 

Autoturisme – 2  Microbuze - 2 2 

14 Comuna 

Mihailovca 

- Autoturisme - 1 - - 
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15 Comuna 

Sagaidac 

- Autoturisme - 1 - - 

16 Comuna Satul 

Nou 

- Autoturisme - 1 0 0 

17 Comuna 

Selemet 

- Autoturisme - 1 - - 

18 Comuna Suric  Motociclete - 4 
Autoturisme - 42 
Microbuze -  11 
Camioane - 12 
Tractoare - 21 
Combine - 1 

Autoturisme - 1 Microbuze - 4 - 

19 Comuna 

Troițcoe 

Motociclete - 12 
Autoturisme - 82 
Microbuze -  6 
Camioane - 10 
Tractoare - 16 
Combine - 9 

- - - 

20 Comuna Valea 

Perjei 

Motociclete - 4 
Autoturisme - 42 
Microbuze -  5 
Camioane - 2 
Autobuze - 4 
Tractoare - 6 
Combine - 1 

Autoturisme - 1 

Tractoare - 1  

Autoturisme - 4 

(taxi) 

- 

21 Sat Zloți Motociclete - 1 

Autoturisme - 8 
Tractoare - 7 

Microbuze - 2 - - 

TOTAL Motociclete - 97 
Autoturisme - 
1.605 
Microbuze - 78 
Camioane - 106 
Autobuze - 7 
Tractoare - 582 
Combine - 43 

Autoturisme - 

21 

Microbuze -6 

Camioane - 1 

Autobuze - 1 

Tractoare - 3 

Microbuze - 15 

Taximetre - 13 

Autobuze - 2 

11 
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Tab. nr. 5 – Numărul autovehiculelor din raionului Cimișlia, la nivel de UAT 

Sursa datelor: Chestionar aplicat la nivel de UAT 

 Având în vedere datele furnizate de unitățile administrativ-teritoriale ale raionului 

Cimișlia, dar și datele oferite de Registrul de Stat al Transporturilor se poate observa că 

majoritatea autovehiculelor din raion sunt deținute de locuitori (Tab. nr. 5). Parcul auto raional 

are în componență circa 32 autovehicule, iar pentru transportul public sunt disponibile circa 30 

autovehicule ce își desfășoară activitatea de transport pe 11 trasee prestabilite. 

Tip autovehicul Număr autovehicule 

Autoturism 8.427 

Camion 2.438 

Remorcă 1.477 

Tractor 1.418 

Motocicletă 1.101 

Autobuz 206 

Semi-remorcă 130 

Altele 63 

TOTAL 15.260 

Tab. nr. 6 – Numărul autovehiculelor din raionului Cimișlia 

Sursa datelor: Registrul de Stat al Transporturilor 

 

2.10. Situația consumurilor energetice publice și private ale raionului Cimișlia 
 

 În acest subcapitol vor fi detaliate consumurile de energie, pe sectoare consumatoare. În 

cazul sectoarelor “clădiri” și “iluminat public”, consumul final de energie va fi analizat la nivelul 

unitatăților administrativ-teritoriale de bază ale raionului Cimișlia. 

 Sectorul “transport” și sectorul “tratarea apelor uzate” vor fi analizate la nivelul raionului 

din cauza lipsei datelor concludente pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte.  

 

• Sector clădiri și iluminat public 
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 Comuna Albina este situată în partea de nord-vest a raionului Cimișlia, la altitudinea de 

116 m.d.m. Din componenţa comunei fac parte satele Mereni, Albina și Fetiţa. Localitatea se află 

la o distanță de 25 km de orașul Cimișlia și la 54 km de Chișinău. Conform recensământului din 

anul 2014, populația comunei este de 1.781 locuitori. 

 Comuna Albina dispune de sistem centralizat de colectare a deșeurilor menajere solide, în 

anul 2017, fiind colectate 60 tone deșeuri în 2 gunoiști (1 autorizat și 1 neautorizat).  

 Sistemul de iluminat public este alcătuit din 269 corpuri de iluminat (49 - sat Fetița, 166 - 

sat Albina, 54 - sat Mereni) și 40 stâlpi de susținere. Lungimea totală a străzilor asigurate cu 

iluminat public este de 12 km, dorindu-se extinderea sistemului de iluminat public cu 2 km. La 

nivelul anului 2017, pentru iluminatul public al comunei Albina s-au utilizat circa 1,542 Mwh. 

 Transportul public se realizează pe 3 rute intercomunale, cu ajutorul a 3 Microbuze. 

Transporul privat și activitățile gospodărești sunt realizate cu ajutorul a 123 vehicule (20 

motociclete, 50 autoturisme, 10 Microbuze, 10 camioane, 30 tractoare și 3 combine).  

 În urma activităților publice și private de transport, rezultă un consum anual de circa 

192.000 l/an, având în vedere un consum mediu de 15l/100km și o medie a deplasării de 10.000 

km per vehicul. Asfel, rezultă o cantitate de circa 161,28 tone CO2 din consumul anual de 

combustibil (benzină și motorină). 

 Consumul energetic al principalelor sectoare din comuna Albina, pentru anul de referință 

2017, va fi detaliat în tabelul următor: 

Sector Consum de energie electrică 

(Mwh/an) 

Consum de energie termică 

(Mwh/an) 

Clădiri rezidențiale 247,154 2.875 

Clădiri publice 33,41 286,333 

Clădiri terțiare 52,354 354,625 

Iluminat public 1,542 - 

TOTAL 334,46 3.515,958 

Tab. nr. 7 – Consum de energie electrică și termică (clădiri și iluminat public) – comuna Albina 

Sursa datelor: Chestionar aplicat la nivel de UAT 
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 În urma centralizării datelor oferite de către primăria comunei Albina și a furnizorului 

local de energie, se poate observa un consum final de 3.850,418 Mwh/an, din care 334,46 

Mwh/an sunt utilizați pentru iluminatul stradal și al clădirilor, iar 3.515,958 Mwh/an pentru 

termoficarea clădirilor. Din acesta rezultă anual o cantitate de 331,076 tone CO2. 

 Comuna Batîr este localizată în nord-estul raionului Cimișlia la o altitudinea de 206 

m.d.m. Conform recensământului din anul 2014, populația comunei este de 1.912 locuitori. 

Distanța directă pâna în orașul Cimişlia este de 26 km și 77 km până la Chișinău.  

 Satul Batîr dispune de un sistem centralizat de colectare a deșeurilor menajere solide. În 

anul 2017, au fost colectate 400 tone de deșeuri.  

 Sistemul de iluminat public este compus din 245 corpuri de iluminat și 100 stâlpi de 

susținere, dispuși de-a lungul a 15 km străzi sătești. La nivelul anului 2017, acesta a înregistrat 

un consum de 4,079 Mwh. 

 Comuna Batîr nu dispune de sistem de transport public. De asemenea, nu sunt disponibile 

date despre numărul de vehicule înmatriculate la nivelul unității administrativ-teritoriale.  

 Consumul de energie electrică și termică, pentru principalele sectoare consumatoare din 

comună, este detaliat în următorul tabel: 

 

Sector Consum de energie electrică 

(Mwh/an) 

Consum de energie termică 

(Mwh/an) 

Clădiri rezidențiale 719,735 1.738,181 

Clădiri publice 96,982 614,595 

Clădiri terțiare 52,354 364,854 

Iluminat public 4,079 - 

TOTAL 873,15 2.717,630 

Tab. nr. 8 – Consum de energie electrică și termică (clădiri și iluminat public) – comuna Batîr 

Sursa datelor: Chestionar aplicat la nivel de UAT 
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 Comuna Cenac are o suprafaţă de circa 9,07 kmp. Cenac este unicul sat din cadrul 

comunei cu același nume. Localitatea se află la o distanța de 12 km de orașul Cimișlia și la 82 

km de Chișinău. Conform recensământului din anul 2014, populația este de 1.683 locuitori.  

 Comuna Cenac nu dispune de un sistem centralizat de colectare a deșeurilor menajere 

solide și nici de informații cu privire la cantitatea de deșeuri menajere rezultate din activitățile 

antropice. 

 Sistemul de iluminat public este alcătuit din 220 corpuri de iluminat și 340 stâlpi. Acesta 

are o lungime de 15 km și un consum energetic de 3,656 Mwh, la nivelul anului 2017. 

 Consumul energetic al principalelor sectoare din comuna Cenac, pentru anul de referință 

2017, va fi detaliat în tabelul de mai jos: 

Sector Consum de energie electrică 

(Mwh/an) 

Consum de energie termică 

(Mwh/an) 

Clădiri rezidențiale 553,786 148,565 

Clădiri publice 83,668 29,739 

Clădiri terțiare 125,396 62,478 

Iluminat public 3,656 - 

TOTAL 766,506 240,782 

Tab. nr. 9 – Consum de energie electrică și termică (clădiri și iluminat public) – comuna Cenac 

Sursa datelor: Chestionar aplicat la nivel de UAT 

 

 Orașul Cimișlia este situat în partea sudică a Republicii Moldova, în raionul Cimișlia, pe 

râul Cogîlnic. Conform recensământului din anul 2014, orașul Cimișlia are o populație de 11.997 

locuitori. 

 Suprafața urbană a orașului este de 208,4 ha, suprafața administrativă totală ridicându-se 

la 14.612 ha, din care 8.413 ha de teren agricol (livezi, vii, pământ arabil). 

 Lungimea totală a drumurilor este de 70,8 km, dintre care 12 km sunt drumuri de 

importanță națională, iar 58,8 km sunt reprezentați de drumuri locale. Din lungimea totală a 

drumurilor, 26,5 km au acoperire rigidă.  
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 Orașul dispune de o stație de cale ferată care are o rețea vastă de drumuri și raze spre 

depozite, întreprinderi industriale și de comerț din oraș. De asemenea, orașul dispune de un 

sistem de transport public ce asigură deplasările zilnice ale locuitorilor pe 4 rute, cu ajutorul unui 

autobuz și a 3 Microbuze. La acestea se adaugă 6 taximetre. În ceea ce privește transportul 

privat, autoritatea locală nu deține date cu privire la numărul de autovehicule înregistrate la 

nivelul unității administrativ-teritoriale. 

 Orașul Cimișlia dispune de 4.167 case și apartamente. Din totalul locuințelor, 2.271 sau 

54,5% sunt conectate la rețeaua de aprovizionare cu apă, care se alimentează din 10 fântâni 

arteziene. Restul caselor se alimentează din cele 195 fântâni publice din localitate. La sistemul 

centralizat de aprovizionare cu energie termică sunt conectate 29 case și 277 apartamente. 

Gazificarea orașului Cimișlia este în proporție de 85%. 

 Orașul Cimișlia dispune de pompe de apă și de sistem de epurare. Volumul de apă preluat 

din surse de captare este de 618.100 mc. Din această cantitate, 583.000 mc. sunt livrați 

consumatorilor, înregistrându-se o pierdere de 35.100 mc. 

 Colectarea deșeurilor de realizează în sistem centralizat, în 6 gunoiști (1 autorizată și 5 

neautorizate). La nivelul anului 2017, au fost înregistrate 3.000 tone de deșeuri menajere solide. 

 Sistemul de iluminat public este alcătuit din 270 corpuri de iluminat și 270 stâlpi de 

susținere. Sistemul asigură iluminat public pentru 16,6 km de străzi orășenești, urmând să fie 

extins cu încă 29 km. Pentru iluminatul pubilc, la nivelul anului 2017, s-au utilizat 65,980 Mwh.  

 În ceea ce privește consumul de energie al principalelor sectoare consumatoare ale 

orașului Cimișlia, acesta va fi detaliat în următorul tabel: 

Sector Consum de energie electrică 

(Mwh/an) 

Consum de energie termică 

(Mwh/an) 

Clădiri rezidențiale 6.257,760 9.081,868 

Clădiri publice 614,328 725,951 

Clădiri terțiare 3.541,430 4.457,575 

Iluminat public 65,980 - 

TOTAL 10.479,498 14.265,394 

Tab. nr. 10 – Consum de energie electrică și termică (clădiri și iluminat public) – orașul Cimișlia 
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Sursa datelor: Chestionar aplicat la nivel de UAT 

 

 Comuna Ciucur-Mingir este situată în sudul raionului Cimișlia. Satul are o suprafaţă de 

circa 3,05 kmp și este unicul sat din comuna cu acelaşi nume. Localitatea se află la o distanța de 

12 km față de orașul Cimișlia și la 81 km de Chișinău. Conform recensământului din anul 2014, 

comuna Ciucur-Mingir are o populație de 1.419 locuitori. 

 Comuna dispune de sistem de pompare a apei. Volumul total de apă preluat din surse de 

captare este de 40.000 mc., din care 34.272 mc. sunt livrați consumatorilor, înregistrându-se 

pierderi de 14 mc., la nivelul anului 2017. 

 De asemenea, comuna Ciucur-Mingir prezintă sistem de colectare centralizată a 

deșeurilor menajere solide. În anul 2017, au fost colectate circa 120 tone de deșeuri în 3 gunoiști 

(1 autorizată și 2 neautorizate). 

 Iluminatul public se realizează cu ajutorul a 105 corpuri de iluminat susținute de 105 

stâlpi. Acesta se desfășoară pe 7 km străzi comunale și prezintă un consum anual de circa 8,500 

Mwh. 

 Comuna Ciucur-Mingir nu dispune de sistem de transport public, iar numărul de 

autovehicule înregistrate nu este cunoscut.  

 Consumul energetic al principalelor sectoare din comuna Ciucur-Mingir, pentru anul de 

referință 2017, va fi detaliat în tabelul următor: 

Sector Consum de energie electrică 

(Mwh/an) 

Consum de energie termică 

(Mwh/an) 

Clădiri rezidențiale 602,230 1.398,6 

Clădiri publice 106,045 233,1 

Clădiri terțiare 111,332 357,175 

Iluminat public 8,513 - 

TOTAL 828,12 1.988,875 

Tab. nr. 11 – Consum de energie electrică și termică (clădiri și iluminat public) – comuna Ciucur-Mingir 

Sursa datelor: Chestionar aplicat la nivel de UAT 
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 Comuna Codreni este o comună din raionul Cimișlia, Republica Moldova. Este formată 

din satele Codreni (sat-reședință) și Zloți (loc. st. c. f.). Conform datelor recensământului din 

2014, comuna are o populație de 639 locuitori, în scădere față de recensământul din 2004 când 

erau 722 de locuitori. 

 Comuna dispune de pompă de apă. Volumul de apă preluat din sursele de captare este de 

323.400 mc, din care 323.100 mc sunt distribuiți consumatorilor, înregistrându-se pierderi de 

5%. 

 Deșeurile menajere sunt colectate în sistem centralizat de către Servicom S.R.L. din 

orașul Cimișlia și sunt stocate în 3 gunoiști neautorizate. 

 Sistemul de iluminat public este alcătuit din 35 corpuri de iluminat (21 în Codreni și 14 în 

Zloți) și 35 stâlpi (21 în Codreni și 14 în Zloți). Lungimea totală a sistemul de iluminat este de 3 

km - 1,9 km în Codreni și 1,1 km în satul Zloți. Se dorește extinderea acestuia cu 3,1 km (2,3 km 

în Codreni și 0,8 km în Zloți).  

 Comuna Codreni nu are sistem de transport public, mobilitatea populației și activitățile 

gospodărești fiind asigurate de transportul privat, cu autovehicule proprii (30 autovehicule, din 

care: 3 motociclete, 16 autoturisme, 4 Microbuze și 7 tractoare).  

 Consumul energetic al principalelor sectoare din comuna Codreni, pentru anul de 

referință 2017, va fi detaliat în tabelul de mai jos: 

Sector Consum de energie electrică 

(Mwh/an) 

Consum de energie termică 

(Mwh/an) 

Clădiri rezidențiale 155,916 1.005,658 

Clădiri publice 22,028 201,208 

Clădiri terțiare 6,474 492,564 

Iluminat public 0,284 - 

TOTAL 184,702 1.699,43 

Tab. nr. 12 – Consum de energie electrică și termică (clădiri și iluminat public) – comuna Codreni 

Sursa datelor: Chestionar aplicat la nivel de UAT 
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 Comuna Ecaterinovca este situată în partea centrală a raionului Cimișlia, la o altitudine 

de 89 m.d.m. Aceasta este formată din satele Ecaterinovca (sat-reședință) și Coștangalia. 

Conform recensământului din anul 2014, populația comunei este de 1.512 locuitori. Distanța 

directă până în orașul Cimişlia este de 8 km, iar până în orașul Chişinău este de 63 km. 

 Colectarea centralizată a deșeurilor se realizează doar în satul Ecaterinovca. În urma 

acestui proces, la nivelul anului 2017, au rezultat 400 tone de deșeuri, care au fost depozitate în 2 

gunoiști neautorizate.  

 Sistemul de iluminat public este alcătuit din 235 corpuri de iluminat (110 în satul 

Ecaterinovca și 125 în satul Coștangalia) și 235 stâlpi de susținere (110 în satul Ecaterinovca și 

125 în satul Coștangalia). Sistemul se desfășoară pe o lungime de 11,3 km (5 km în satul 

Ecaterinovca și 6,3 km în satul Coștangalia). Se dorește modernizarea și extinderea acestuia cu 

circa 5,4 km (3,4 km în satul Ecaterinovca și 2 km în satul Costangalia). 

 Consumul energetic al principalelor sectoare din comuna Ecaterinovca, pentru anul de 

referință 2017, va fi detaliat în tabelul următor: 

 

Sector Consum de energie electrică 

(Mwh/an) 

Consum de energie termică 

(Mwh/an) 

Clădiri rezidențiale 400,295 3.925,047 

Clădiri publice 46,063 1.435,335 

Clădiri terțiare 56,239 1.683,749 

Iluminat public 3,964 - 

TOTAL 506,561 7.043,872 

Tab. nr. 13 – Consum de energie electrică și termică (clădiri și iluminat public) – comuna Ecaterinovca 

Sursa datelor: Chestionar aplicat la nivel de UAT 

 

 Comuna Gradiște este situată în zona centrală a raionului Cimişlia. Comuna are o 

suprafaţă de circa 2,05 kmp. Din componenţa comunei fac parte localităţile Gradişte și Iurievca. 

Comuna Gradiște se află la o distanța de 14 km de orașul Cimișlia și la 55 km de Chișinău. 

Conform recensământului din anul 2014, populația comunei este de 2.109 locuitori.  
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 Comuna Gradiște are pompă de apă dotată cu convertizor de frecvență. Volumul de apă 

preluat din surse de captare este de 28.000 mc. Din volumul total, 27.800 mc. sunt livrați 

consumatorilor, înregistrându-se pierderi de 200 mc.  

 Deșeurile menajere solide sunt colectate în sistem centralizat și depozitate într-o gunoiște 

neautorizată. 

 Sistemul de iluminat public al comunei Gradiște este alcătuit din 257 corpuri de iluminat 

(230 în satul Gradiște și 27 în satul Iurievca) și 900 stâlpi de susținere (700 în satul Gradiște și 

200 în satul Iurievca). Lungimea totală a străzilor iluminate este de 19 km (17 km în satul 

Gradiște și 2 km în satul Iurievca), urmând ca acesta să fie extins cu 8 km.  

 În ceea ce privește transporul public și privat, nu sunt disponibile date cu privire la 

numărul de autovehicule înmatriculate. Comuna Gradiște nu dispune de sistem de transport 

public. 

 Principalele sectoare consumatoare ale comunei vor fi detaliate în tabelul de mai jos: 

 

Sector Consum de energie electrică 

(Mwh/an) 

Consum de energie termică 

(Mwh/an) 

Clădiri rezidențiale 585,738 2.557,458 

Clădiri publice 46,113 420,052 

Clădiri terțiare 140,692 892,648 

Iluminat public 10,208 - 

TOTAL 782,751 3.870,158 

Tab. nr. 14 – Consum de energie electrică și termică (clădiri și iluminat public) – comuna Gradiște 

Sursa datelor: Chestionar aplicat la nivel de UAT 

 

 Comuna Gura Galbenei este situată în nordul raionului Cimişlia. Aceasta are o 

suprafaţă de circa 4,93 kmp. Gura Galbenei este unicul sat din comuna cu acelaşi nume. 

Localitatea se află la o distanța de 23 km de orașul Cimișlia și la 51 km de Chișinău. Conform 

recensământului din anul 2014, la nivelul comunei, au fost înregistrați 3.795 locuitori. 
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 Comuna Gura Galbenei are pompă de apă dotată cu convertizor de frecvență. Volumul de 

apă preluat din surse de captare este de 136.000 mc.; întreaga cantitate este livrată 

consumatorilor, nefiind înregistrate pierderi de apă.  

 Deșeurile menajere solide sunt colectate în sistem centralizat și depozitate într-o gunoiște 

neautorizată. La nivelul anului 2017, a fost înregistrată o cantitate de 300.000 tone de deșeuri 

menajere solide. 

 Sistemul de iluminat public dispune de 65 corpuri de iluminat și 371 stâlpi de susținere. 

Lungimea totală a străzilor care beneficiază de iluminat public este de 19 km, sistemul urmând să 

fie extins cu 6 km.  

 Transportul de mărfuri și persoane se realizează cu ajutorul a 3 taximetre și 1.533 

autovehicule personale. Comuna Gura Galbenei nu dispune de sistem public de transport. 

Primăria și întreprinderi municipale dețin 3 autovehicule (1 autoturism și 2 camioane). 

 În urma activităților publice și private de transport rezultă un consum anual de circa 

2.308.500 l/an, având în vedere un consum mediu de 15l/100 km și o medie a deplasării de 

10.000 km/vehicul/an. Asfel, rezultă o cantitate de circa 1.939,14 tone CO2 din consumul anual 

de combustibil (benzină și motorină). 

 Consumul energetic al principalelor sectoare din comuna Gura Galbenei, pentru anul de 

referință 2017, vor fi detaliate în tabelul de mai jos: 

Sector Consum de energie electrică 

(Mwh/an) 

Consum de energie termică 

(Mwh/an) 

Clădiri rezidențiale 1.751,071 4.657,588 

Clădiri publice 101,311 293,564 

Clădiri terțiare 515,447 954,335 

Iluminat public 9,334 - 

TOTAL 2.377,163 5.905,487 

Tab. nr. 15 – Consum de energie electrică și termică (clădiri și iluminat public) – comuna Gura Galbenei 

Sursa datelor: Chestionar aplicat la nivel de UAT 
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 Comuna Hîrtop este localizată în partea de nord-vest a raionului Cimișlia, la o altitudine 

de 134 m.d.m. Comuna are o suprafaţă de circa 1,82 kmp și o populație de 1.974 locuitori (anul 

2014). Din componenţa comunei fac parte localităţile Hîrtop, Prisaca și Ialpug. Comuna se află 

la o distanță de 18 km de orașul Cimișlia și la 65 km de Chișinău.  

 Comuna Hîrtop are pompă de apă dotată cu convertizor de frecvență. Volumul de apă 

preluat din surse de captare este de 31.330 mc. Din volumul total, 25.500 mc. sunt livrați 

consumatorilor, înregistrându-se pierderi de 6.000 mc.  

 Deșeurile menajere solide sunt colectate în sistem centralizat și depozitate într-o gunoiște 

autorizată. Cantitatea de deșeuri colectată, în anul 2017, este de 668 tone, acestea nefiind sortate 

preliminar. 

 Sistemul de iluminat public este alcătuit din 270 corpuri de iluminat și 270 stâlpi de 

susținere. Lungimea sistemului de iluminat public este de 27 km, iar consumul energetic al 

acestuia este de 2,034 Mwh, la nivelul anului 2017. 

 În ceea ce privește consumul de energie electrică și termică înregistrat în comuna Hîrtop, 

în anul 2017, acesta va fi sintetizat în următorul tabel: 

Sector Consum de energie 

electrică (Mwh/an) 

Consum de energie termică 

(Mwh/an) 

Clădiri rezidențiale 788,088 1.845,384 

Clădiri publice 70,544 202,966 

Clădiri terțiare 160,070 421,572 

Iluminat public 2,034 - 

TOTAL 1.020,799 2.469,922 

Tab. nr. 16 – Consum de energie electrică și termică (clădiri și iluminat public) – comuna Hîrtop 

Sursa datelor: Chestionar aplicat la nivel de UAT 

 

 Comuna Ialpujeni este situată în nord-vestul raionului Cimișlia. Aceasta este formată 

din satele Ialpujeni (sat-reședință) și Marienfeld. Conform datelor recensământului din 2014, 

comuna are o populație de 1.401 locuitori. 
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 Comuna Ialpujeni are pompă de apă. Volumul de apă preluat din surse de captare este de 

10.800 mc. Din volumul total, 10.000 mc. sunt livrați consumatorilor, înregistrându-se pierderi 

de 10%. Comuna nu dispune de sistem centralizat de colectare a deșeurilor. 

 Sistemul de iluminat public are o lungime de 6 km și este alcătuit din 100 corpuri de 

iluminat și 100 stâlpi de susținere. La nivelul anului 2017, pentru iluminatul public comunal, s-

au utilizat 4,573 Mwh.  

 În comună, transportul se realizează cu ajutorul a 2 autovehicule destinate transportului 

public (1 autobuz și 1 microbus) și 177 autovehicule personale (12 motociclete, 110 autoturisme, 

5 camioane, 50 tractoare, 10 combine).  

 În urma activităților publice și private de transport rezultă un consum anual de circa 

268.500 l/an, având în vedere un consum mediu de 15l/100 km și o medie a deplasării de 10.000 

km/vehicul/an. Asfel, rezultă o cantitate de circa 225,54 tone CO2 din consumul anual de 

combustibil (benzină și motorină). 

 În ceea ce privește consumul de energie electrică și termică înregistrat în comuna 

Ialpujeni, în anul 2017, acesta va fi sintetizat în următorul tabel: 

Sector Consum de energie electrică 

(Mwh/an) 

Consum de energie termică 

(Mwh/an) 

Clădiri rezidențiale 327,682 1.273,636 

Clădiri publice 36,348 0,608 

Clădiri terțiare 69,089 83,556 

Iluminat public 4,573 - 

TOTAL 437,692 1.357,854 

Tab. nr. 17 – Consum de energie electrică și termică (clădiri și iluminat public) – comuna Ialpujeni 

Sursa datelor: Chestionar aplicat la nivel de UAT 

  

 Comuna Ivanovca Nouă este situată la latitudinea nordică 46.7455, longitudinea estică 

28.6952 și altitudinea de 115 m.d.m., având o suprafață de 4,73 kmp. Ivanovca Nouă este unicul 

sat din comuna cu acelaşi nume. Localitatea se află la distanța de 34 km de orașul Cimișlia și la 
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48 km de Chișinău. Populația comunei este de 694 locuitori, conform recensământului din anul 

2014. 

 Comuna dispune de pompă de apă. Volumul de apă preluat din surse de captare este de 

7.838 mc. Din volumul total, 7.008 mc. sunt livrați consumatorilor, înregistrându-se pierderi de 

830 mc. De asemenea, comuna nu dispune de sistem centralizat de colectare a deșeurilor și de 

sistem de iluminat public. Depozitarea deșeurilor rezultate din activitățile zilnice ale locuitorilor 

se face într-o gunoiște neautorizată. 

 În comună, transportul se realizează cu ajutorul a 2 Microbuze destinate transportului 

public și 106 autovehicule personale (16 motociclete, 71 autoturisme, 7 Microbuze, 2 camioane, 

9 tractoare, 1 combină).  

 În urma activităților publice și private de transport rezultă un consum anual de circa 

159.000 l/an, având în vedere un consum mediu de 15l/100 km și o medie a deplasării de 10.000 

km/vehicul/an. Asfel, rezultă o cantitate de circa 133,56 tone CO2 din consumul anual de 

combustibil (benzină și motorină). 

 În ceea ce privește consumul de energie electrică și termică înregistrat în comuna 

Ivanovca Nouă, în anul 2017, acesta va fi sintetizat în următorul tabel: 

Sector Consum de energie 

electrică (Mwh/an) 

Consum de energie termică 

(Mwh/an) 

Clădiri rezidențiale 276,355 630,567 

Clădiri publice 25,866 - 

Clădiri terțiare 31,445 95,437 

Iluminat public - - 

TOTAL 333,666 726,004 

Tab. nr. 18 – Consum de energie electrică și termică (clădiri și iluminat public) – comuna Ivanovca Nouă 

Sursa datelor: Chestionar aplicat la nivel de UAT 

 

 Comuna Javgur este situată în sud-vestul raionului Cimișlia. Este formată din satele 

Javgur (sat-reședință), Artimonovca și Maximeni. Comuna are o suprafaţă de circa 14,48 kmp. 

Distanța directă până în orașul Cimișlia este de 19 km, iar până în orașul Chișinău este de 54 km. 

Conform datelor recensământului din 2014, comuna are o populație de 1.359 locuitori, dintre 
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care 50,3% - bărbați și 49,7% - femei. În comuna Javgur au fost înregistrate 485 de gospodării 

casnice, în anul 2014. 

 Sistemul de iluminat public este format din 120 corpuri de iluminat și 120 stâlpi de 

susținere, desfășurându-se pe circa 13 km.  

 Consumul energetic al principalelor sectoare din comuna Javgur, pentru anul de referință 

2017, vor fi detaliate în următorul tabel: 

 

Sector Consum de energie 

electrică (Mwh/an) 

Consum de energie termică 

(Mwh/an) 

Clădiri rezidențiale 322,386 1.455,886 

Clădiri publice 36,851 - 

Clădiri terțiare 34,366 79,266 

Iluminat public - - 

TOTAL 393,603 1.535,146 

Tab. nr. 19 – Consum de energie electrică și termică (clădiri și iluminat public) – comuna Javgur 

Sursa datelor: Chestionar aplicat la nivel de UAT 

  

 Comuna Lipoveni este situată în estul raionului Cimișlia, la 195 m.d.m altitudine. Este 

formată din satele Lipoveni (sat-reședință), Munteni și Schinoșica. Conform datelor 

recensământului din 2014, comuna are o populație de 1.761 de locuitori.  

 Comuna Lipoveni dispune de pompă de apă dotată cu convertizor de frecvență. Volumul 

de apă preluat din surse de captare este de 21.400 mc. Din volumul total, 21.090 mc. sunt livrați 

consumatorilor, înregistrându-se pierderi de 310 mc. De asemenea, la nivelul comunei, există 

sistem centralizat de colectare a deșeurilor menajere solide, acestea fiind depozitate în 4 gunoiști 

neautorizate.   

 Sistemul de iluminat public este compus din 106 corpuri de iluminat și 106 stâlpi de 

susținere. În prezent, sistemul are o lungime de 11 km, urmând ca acesta să fie extins cu 9 km.  
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 În comuna Lipoveni transportul se realizează cu ajutorul a 2 Microbuze destinate 

transportului public și 137 autovehicule personale (8 motociclete, 55 autoturisme, 11 Microbuze, 

12 camioane, 47 tractoare, 4 combine).  

 În urma activităților publice și private de transport rezultă un consum anual de circa 

208.500 l/an, având în vedere un consum mediu de 15 l/100 km și o medie a deplasării de 10.000 

km/vehicul/an. Asfel, rezultă o cantitate de circa 175,14 tone CO2 din consumul anual de 

combustibil (benzină și motorină). 

 Consumul energetic al principalelor sectoare din comuna Lipoveni, pentru anul de 

referință 2017, vor fi detaliate în tabelul de mai jos: 

Sector Consum de energie 

electrică (Mwh/an) 

Consum de energie termică 

(Mwh/an) 

Clădiri rezidențiale 446,088 1.600,546 

Clădiri publice 102,224 181,937 

Clădiri terțiare 43,855 95,689 

Iluminat public 1,304 - 

TOTAL 593,471 1.878,172 

Tab. nr. 20 – Consum de energie electrică și termică (clădiri și iluminat public) – comuna Lipoveni 

Sursa datelor: Chestionar aplicat la nivel de UAT 

 

 Comuna Mihailovca este localizată în sud-estul raionului Cimișlia. Comuna este situată 

la 46.554911 - latitudine nordică și 28.929810 - longitudine estică, având o suprafață de 

aproximativ 4,88 kmp. Mihailovca este unicul sat din comuna cu același nume. Conform 

recensământului din anul 2014, populația comunei este de 3.126 locuitori. 

 Comuna dispune de sistem centralizat de colectare a deșeurilor. La nivelul anului 2017, 

au fost colectate 5 tone de deșeuri menajere solide, acestea fiind depozitate in 2 gunoiști (1 

autorizat și 1 neautorizat). De asemenea, comuna dispune de o pompă de apă, cu ajutorul căreia 

sunt captați 32.233 mc de apă. Din volumul total, 31.911 mc sunt livrați consumatorilor, 

înregistrându-se pierderi de 1%. 
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 Sistemul public de iluminat este format din 226 corpuri de iluminat și 226 stâlpi de 

susținere. Lungimea totală a acestuia este de 14 km, urmând să fie extins cu 2,5 km. 

 În ceea ce privește consumul de energie electrică și termică înregistrat în comuna 

Mihailovca, în anul 2017, acesta va fi sintetizat în următorul tabel: 

Sector Consum de energie 

electrică (Mwh/an) 

Consum de energie termică 

(Mwh/an) 

Clădiri rezidențiale 1.193,071 2.841,818 

Clădiri publice 166,559 278,864 

Clădiri terțiare 201,684 298,564 

Iluminat public 25,170 - 

TOTAL 1.586,484 3.419,246 

Tab. nr. 21 – Consum de energie electrică și termică (clădiri și iluminat public) – comuna Mihailovca 

Sursa datelor: Chestionar aplicat la nivel de UAT 

 

 Comuna Porumbrei este situată în partea de nord-est a raionului Cimișlia. Aceasta este 

formată din satele Porumbrei (sat-reședință) și Sagaidacul Nou. Conform datelor 

recensământului din 2014, comuna are o populație de 1.520 de locuitori.  

 Comuna Porumbrei nu dispune de sistem de iluminat public și nici de sistem centralizat 

de alimentare cu apă.  În comună există sistem centralizat de colectare a deșeurilor menajere 

solide, acestea fiind depozitate în 2 gunoiști neautorizate.   

 În ceea ce privește consumul de energie electrică și termică înregistrat în comuna 

Porumbrei, în anul 2017, acesta va fi sintetizat în următorul tabel: 

Sector Consum de energie electrică 

(Mwh/an) 

Consum de energie termică 

(Mwh/an) 

Clădiri rezidențiale 468,610 1.381,818 

Clădiri publice 88,421 - 

Clădiri terțiare 66,070 145,889 

Iluminat public 1,607 - 

TOTAL 624,708 1.527,707 
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Tab. nr. 22 – Consum de energie electrică și termică (clădiri și iluminat public) – comuna Porumbrei 

Sursa datelor: Chestionar aplicat la nivel de UAT 

 

 Comuna Sagaidac este situată în partea de nord-est a raionului Cimișlia, la 205 m.d.m. 

Suprafața comunei este de 3,88 kmp. Aceasta este localizată la 30 km de orașul Cimișlia și la 49 

km de orașul Chișinău. Conform recensământului din anul 2014, populația localității este de 

2.050 locuitori. 

 La nivelul comunei Sagaidac, deșeurile menajere solide sunt depozitate în 3 gunoiști (1 

autorizată și 2 neautorizate). În anul 2017, au fost colectate 120 tone deșeuri. 

 Comuna dispune de o pompă de apă. La nivelul anului 2017 au fost preluați, din surse de 

captare, 16.700 mc. de apă. Din volumul total, au fost dați spre consum 13.030 mc, 

înregistrându-se pierderi de 10%. 

 Sistemul de iluminat public este compus din 72 corpuri de iluminat și 72 stâlpi de 

susținere. Lungimea totală a sistemului este de 6 km, autoritățile locale dorind extinerea acestuia 

cu încă 6 km.  

 În ceea ce privește consumul de energie electrică și termică înregistrat în comuna 

Sagaidac, în anul 2017, acesta va fi sintetizat în următorul tabel: 

Sector Consum de energie electrică 

(Mwh/an) 

Consum de energie termică 

(Mwh/an) 

Clădiri rezidențiale 635,634 1.868,636 

Clădiri publice 116,978 967,328 

Clădiri terțiare 129,223 170,578 

Iluminat public 1,560 - 

TOTAL 883,395 3.006,542 

Tab. nr. 23 – Consum de energie electrică și termică (clădiri și iluminat public) – comuna Sagaidac 

Sursa datelor: Chestionar aplicat la nivel de UAT 

 

 Comuna Satul Nou este situată în partea de est a raionului Cimișlia, la altitudinea de 111 

m.d.m.  Comuna are o suprafaţă de circa 5,75 kmp. Satul Nou este unicul sat din comuna cu 
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acelaşi nume. Localitatea se află la distanța de 25 km de orașul Cimișlia și la 61 km de Chișinău. 

Conform recensământului din anul 2014, populația este de 1.910 locuitori.  

 Sistemul de iluminat public este format din 110 corpuri de iluminat și 60 stâlpi de 

susținere, având o lungime de 4,5 km. 

 Comuna dispune de sistem centralizat de colectare a deșeurilor menajere solide. Fiecare 

gospodărie are pubelă. Deșeurile menajere se colectează centralizat o dată pe săptămână. De 

asemenea, aceasta dispune de pompă de apă. Volumul total de apă preluat din surse de captare 

este de 26.648 mc, iar 22.421 sunt livrați consumatorilor, înregistrându-se pierderi de 2.678 mc.  

 Consumul energetic al principalelor sectoare din comuna Satul Nou, pentru anul de 

referință 2017, vor fi detaliate în tabelul de mai jos: 

Sector Consum de energie electrică 

(Mwh/an) 

Consum de energie termică 

(Mwh/an) 

Clădiri rezidențiale 677,583 1.736,363 

Clădiri publice 74,369 39,035 

Clădiri terțiare 92,555 134,578 

Iluminat public - - 

TOTAL 844,507 1.909,976 

Tab. nr. 24 – Consum de energie electrică și termică (clădiri și iluminat public) – comuna Satul Nou 

Sursa datelor: Chestionar aplicat la nivel de UAT 

 

 Comuna Selemet este situată în sud-estul raionului Cimișlia, având o suprafaţă de circa 

7,98 kmp.  Localitatea se află la o distanță de 16 km de orașul Cimișlia și la 62 km de Chișinău. 

Conform recensământului din anul 2014, comuna are 3.449 locuitori.  

 Deșeurile comunale sunt depozitate într-o gunoiște neautorizată, în urma colectării 

centralizate a acestora. La nivelul anului 2017, s-a înregistrat o cantitate de 500 tone deșeuri. 

 Sistemul de iluminat public de care dispune comuna este compus din 345 corpuri de 

iluminat și 345 stâlpi, având o lungime de 12 km și un consum energetic anual de circa 0,196 

Mwh.  
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 În ceea ce privește consumul de energie electrică și termică înregistrat în comuna 

Selemet, în anul 2017, acesta va fi sintetizat în următorul tabel: 

Sector Consum de energie electrică 

(Mwh/an) 

Consum de energie termică 

(Mwh/an) 

Clădiri rezidențiale 1.222,372 3.135,454 

Clădiri publice 154,292 1.523,556 

Clădiri terțiare 246,913 1.854,823 

Iluminat public 0,196 - 

TOTAL 1.623,773 6.513,833 

Tab. nr. 25 – Consum de energie electrică și termică (clădiri și iluminat public) – comuna Selemet 

Sursa datelor: Chestionar aplicat la nivel de UAT 

 

 Comuna Suric este localizată în estul raionului Cimișlia, la 197 m.d.m. Comuna are o 

suprafață de circa 5,38 kmp și este compusă dintr-un singur sat - Suric. Localitatea se află la 

distanța de 24 km de orașul Cimișlia și la 54 km de Chișinău. Populația comunei este de 795 

locuitori, conform recensământului din anul 2014. 

 Comuna Suric dispune de sistem centralizat de colectare a deșeurilor. La nivelul anului 

2017, au fost colectate 40 tone de deșeuri menajere solide, acestea fiind depozitate în 2 gunoiști 

neautorizate.  

 Comuna dispune de pompă de apă, iar volumul de apă preluat din surse de captare este de 

3.000 mc, întreaga cantitate fiind livrată consumatorilor.  

 Sistemul de iluminat public al comunei este alcătuit din 40 corpuri de iluminat și 40 stâlpi 

de susținere, având o lungime de circa 2,4 km. La nivelul anului 2017, comuna Suric a înregistrat 

un consum electric de 0,136 Mwh pentru iluminatul public. 

 În comuna Suric transportul se realizează cu ajutorul a 4 Microbuze destinate 

transportului public și 91 autovehicule personale (4 motociclete, 42 autoturisme, 11 Microbuze, 

12 camioane, 21 tractoare, 1 combină).  

 În urma activităților publice și private de transport rezultă un consum anual de circa 

142.500 l/an, având în vedere un consum mediu de 15 l/100 km și o medie a deplasării de 10.000 
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km/vehicul/an. Asfel, rezultă o cantitate de circa 119,7 tone CO2 din consumul anual de 

combustibil (benzină și motorină). 

 Consumul energetic al principalelor sectoare din comuna Suric, pentru anul de referință 

2017, vor fi detaliate în tabelul de mai jos: 

Sector Consum de energie electrică (Mwh/an) Consum de energie termică (Mwh/an) 

Clădiri rezidențiale 239,989 722,727 

Clădiri publice 26,450 249,526 

Clădiri terțiare 37,507 345,775 

Iluminat public 0,136 - 

TOTAL 304,082 1.318,028 

Tab. nr. 26 – Consum de energie electrică și termică (clădiri și iluminat public) – comuna Suric 

Sursa datelor: Chestionar aplicat la nivel de UAT 

 

 Comuna Topala este situată în sud-vestul raionului Cimișlia. Aceasta are o suprafață de 

circa 3,27 kmp. Distanța directă până în orașul Cimişlia este de 19 km, iar până în orașul 

Chişinău este de 87 km. Conform recensământului din anul 2014, populația comunei este de 719 

locuitori.  

 Comuna dispune de un sistem de iluminat public compus din 23 corpuri de iluminat și 23 

stâlpi de susținere, având o lungime de 7 km. Nu sunt disponibile informații cu privire la 

consumul energetic al sistemului. 

 Consumul de energie electrică și termică pentru sectorul clădiri va fi detaliat în tabelul de 

mai jos: 

Sector Consum de energie electrică 

(Mwh/an) 

Consum de energie termică 

(Mwh/an) 

Clădiri rezidențiale 266,909 653,548 

Clădiri publice 15,033 - 

Clădiri terțiare 84,468 102,546 

Iluminat public - - 

TOTAL 366,410 756,094 

Tab. nr. 27 – Consum de energie electrică și termică (clădiri și iluminat public) – comuna Topala 
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Sursa datelor: Chestionar aplicat la nivel de UAT 

 Comuna Troițcoe este situată în sud-estul raionului Cimișlia, la o altitudine de 175 

m.d.m. Conform recensământului din anul 2014, populația comunei este de 1.024 locuitori, în 

scădere față de anul 2004 când se înregistrau 1.242 locuitori. 

 Comuna dispune de sistem centralizat de colectare a deșeurilor, la nivelul anului 2017,  

fiind colectate 322,5 tone de deșeuri menajere solide. 

 Sistemul de iluminat public are o lungime de 22 km, necesitând o extindere de 8 km. 

Acesta este format din 45 corpuri de iluminat și 45 stâlpi de susținere. Consumul de energie 

electrică al sistemului de iluminat public, la nivelul anului 2017, este de 3,397 Mwh.  

 Comuna Troițcoe nu are sistem de transport public, mobilitatea populației și activitățile 

gospodărești fiind asigurate de transportul privat, cu ajutorul a 135 autovehicule proprii (12 

motociclete, 82 autoturisme, 6 Microbuze, 10 camioane, 16 tractoare și 9 combine).  

 În urma activităților private de transport rezultă un consum anual de circa 202.500 l/an, 

având în vedere un consum mediu de 15 l/100 km și o medie a deplasării de 10.000 

km/vehicul/an. Asfel, rezultă o cantitate de circa 170,1 tone CO2 din consumul anual de 

combustibil (benzină și motorină). 

 Consumul energetic al principalelor sectoare din comuna Troițcoe, pentru anul de 

referință 2017, vor fi detaliate în tabelul de mai jos: 

Sector Consum de energie electrică 

(Mwh/an) 

Consum de energie termică 

(Mwh/an) 

Clădiri rezidențiale 379,439 930,909 

Clădiri publice 57,212 155,806 

Clădiri terțiare 92,835 189,887 

Iluminat public 3,397 - 

TOTAL 532,883 1.276,602 

Tab. nr. 28 – Consum de energie electrică și termică (clădiri și iluminat public) – comuna Troițcoe 

Sursa datelor: Chestionar aplicat la nivel de UAT 
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 Comuna Valea Perjei este localizată în zona centrală a raionului Cimișlia. Aceasta are o 

suprafață de 1,11 kmp și este formată dintr-un singur sat - Valea Perjei. Comuna se află la 13 km 

de orașul Cimișlia și la 60 km de Chișinău. Populația comunei este de 670 locuitori, conform 

recensământului din anul 2014.  

 Comuna dispune de sistem centralizat de colectare a deșeurilor. La nivelul anului 2017, 

au fost colectate 151 tone de deșeuri menajere solide, acestea fiind depozitate într-o gunoiște 

neautorizată. 

 Sistemul de iluminat public este alcătuit din 62 corpuri de iluminat și 62 stâlpi de 

susținere. Lungimea totală a străzilor asigurate cu iluminat public este de 4,2 km. La nivelul 

anului 2017, pentru iluminatul public al comunei Valea Perjei, s-au utilizat circa 17,021 Mwh. 

 Transportul public se realizează cu ajutorul a 4 taximetre. Transporul privat și activitățile 

gospodărești sunt realizate cu ajutorul a 64 autovehicule (4 motociclete, 42 autoturisme, 5 

Microbuze, 2 camioane, 4 autobuze, 6 tractoare și 1 combină).  

 În urma activităților publice și private de transport rezultă un consum anual de circa 

96.000 l/an, având în vedere un consum mediu de 15l/100km și o medie a deplasării de 10.000 

km per vehicul. Asfel, rezultă o cantitate de circa 80,64 tone CO2 din consumul anual de 

combustibil (benzină și motorină). 

 Consumul energetic al principalelor sectoare din comuna Valea Perjei, pentru anul de 

referință 2017, va fi detaliat în tabelul de mai jos: 

Sector Consum de energie 

electrică (Mwh/an) 

Consum de energie termică 

(Mwh/an) 

Clădiri rezidențiale 1.974,022 609,09 

Clădiri publice 215,563 111,303 

Clădiri terțiare 339,015 215,457 

Iluminat public 17,021 - 

TOTAL 2.545,621 935,85 

Tab. nr. 29 – Consum de energie electrică și termică (clădiri și iluminat public) – comuna Valea Perjei 

Sursa datelor: Chestionar aplicat la nivel de UAT 

• Sector transport 
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 În baza datelor furnizate de autoritățile locale și a statisticilor anuale ale Registrului de 

Stat al Transporturilor, la nivelul raionului Cimișlia, sunt înregistrate 15.260 autovehicule. Dintre 

acestea, circa 15.202 autovehicule sunt private, iar 58 autovehicule aparțin sectorului public (30 

autovehicule pentru transport public și 28 autovehicule ale parcului raional). 

 În tabelul nr. 30 vor fi detaliate consumurile de combustibili, luându-se în calcul 

consumul mediu la 100km și o distanță realizată de 10.000 km/an/autovehicul. 

Tip 
autovehicul 

Sector 
privat 

Sector 
public 

Total Consum 
mediu 

(l/100km) 

Consum 
total 

sector 
privat 

Consum 
total  

sector 
public 

Autoturism 8.393 34 8.427 8 6.714.400 27.200 
Camion 2.437 1 2.438 25 6.092.500 2.500 
Remorcă  1.477 - 1.477 >15 2.215.500 - 
Tractor  1.415 3 1.418 24 3.396.000 7.200 
Motocicletă 1.101 - 1.101 5 550.500 - 
Autobuz 205 1 206 35 717.500 3.500 
Semi-remorcă 130 - 130 >15 195.000 - 
Altele 40 23 63 20 80.000 46.000 
TOTAL 15.198 62 15.260 - 19.961.400 86.400 

Tab. nr. 30 – Situația consumurilor de combustibili pentru sectorul transport 

Sursa datelor: Chestionar aplicat la nivel de UAT și Registrul de Stat al Transporturilor 

  

 În urma centralizării datelor cu privire la numărul de autovehicule înregistrate la nivelul 

raionului Cimișlia și consumul mediu de carburant pe tip de autovehicul, se poate observa că 

transportul privat utilizează cea mai mare cantitate de carburant comparativ cu transportul public. 

 Având în vedere numărul ridicat al autoturismelor înregistrate la nivelul raionului, 

această categorie prezintă cel mai mare consum de carburant.  

 Chiar dacă există o diferență majoră între numărul de autoturisme și cel al camioanelor, 

consumul celor din urmă este foarte apropiat de consumul înregistrat de autoturisme, din cauza 

consumului mediu mai mare al camioanelor. 

 

 

• Tratarea apelor uzate 
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 La nivelul raionului Cimișlia, volum de apă preluat din surse de captare este de 1.381.834 

mc. Din cantitatea totală, 1.325.825 ms. sunt livrați consumatorilor, 56.009 mc. reprezentând 

pierderi de apă.  

 În anul 2017, pentru tratarea apelor uzate s-a utilizat o cantitate de energie electrică de 

circa 5.656 MWh.  

Indicatori 2015 2016 2017 

Cantitatea de ape reziduale epurate anual (mc) 1.235.856 1.258.558 1.325.825 

Consum de energie pentru tratarea apei (MWh) 5.190 5.034 5.656 

Tab. nr. 31 – Situația consumurilor de energie pentru tratarea apelor uzate 

Sursa datelor: Chestionar aplicat la nivel de UAT 

 

 

 

2.11. Potențialul producerii energiei din surse regenerabile 
 

 Republica Moldova importă circa 95% din sursele necesare pentru acoperirea consumului 

energetic al ţării. În lipsă de resurse energetice proprii, promovarea eficienţei energetice şi 

valorificarea surselor regenerabile de energie disponibile la nivel de ţară constituie căi optime 

pentru reducerea dependenţei în cauză, precum şi o condiţie esenţială pentru dezvoltarea durabilă 

a economiei. Pe lângă dependenţa de import, intensitatea energetică sporită reprezintă un 

impediment esenţial pentru dezvoltarea economiei şi reduce enorm competitivitatea economiei şi 

industriei naţionale. La fel, cererea de energie electrică din Republica Moldova a demonstrat un 

trend ascendent. În acest context, pentru Republica Moldova dezvoltarea SER reprezintă nu doar 

o posibilitate de valorificare a potenţialului autohton a surselor alternative de energie, ci şi un 

instrument considerabil de consolidare a securităţii energetice a ţării, reducând în mod 

considerabil importul de energie din sursele fosile. 9 

 

• Biomasa 

                                                             
9 http://biomasa.md/wp-content/uploads/2016/09/Surse-de-energie-regenerabile_ROM_2015_Web-micsorat.pdf 
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 Biomasa, în Republica Moldova, este considerată una dintre cele mai importante resurse 

de energie regenerabilă. În linii mari, biomasa include o gamă largă de materiale, cum ar fi: 

plantele agricole şi tehnice, reziduurile agricole şi forestiere etc. Pentru a evalua potenţialul de 

biomasă al culturilor agricole este necesar să se determine reziduurile de biomasă care se obţin, 

după ce producţia culturilor agricole este recoltată - culturi pe care convenţional le includem în 

Grupul 1 (grâu, orz, secară, ovăz, porumb, floarea-soarelui, mazăre, rapiţă, soia, hrişcă, fasole şi 

tutun) sau cele provenite de la curăţatul de primăvară a culturilor din Grupul 2 (viţă-de-vie, 

pomi fructiferi, copaci). Pentru culturile agricole din Grupul 1 şi Grupul 2, în scopul determinării 

producţiei de reziduuri agricole şi, ulterior al potenţialului energetic se va utiliza următorul tabel: 

 

 

 

 

Cultura 
Reziduul de 

biomasă 

Producerea de 

materie uscată 

Capacitatea 

caloric de 

referință 

Factorul de 

disponibilitate 

t/t de boabe, 

t/ha (vii, livezi, 

păduri) 
MJ/kg % 

Min. Max. 

Grâu Paie 1 1,8 14 25 

Orz Paie 1,5 1,8 14 25 

Secară Paie 1,8 2 14 25 

Ovăz Paie 1,8 1,8 14 25 

Porumb Tulpina + 

știuletele 

1,2 2,5 14 65 

Floarea soarelui Tulpina + 

pălăria 

1,2 2,1 15 95 

Mazăre Tulpina 5 5 14 70 
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Tab. nr. 32 Coeficienţii privind producerea de materie uscată (biomasă), capacitatea calorică şi factorul de 

disponibilitate 

Sursa: http://biomasa.md/wp-content/uploads/2016/09/Surse-de-energie-regenerabile_ROM_2015_Web-icsorat.pdf 

 

a. Potențialul energetic din biomasă de cereale  

 La evaluarea potenţialului energetic din biomasa cerealieră au fost considerate 

următoarele culturi agricole: grâu, orz, ovăz, secară şi hrişcă. Porumbul, unul dintre furnizorii cei 

mai importanţi de biomasă, este analizat separate. 9 

 Annual, în Moldova se produce circa 1 milion tone de paie de grîu, dintre care 600 mii 

tone pot fi folosite în scopuri energetice. Utilizarea unei cantităţi de 600 mii tone de paie 

presupune existenţa unor termocentrale cu capacitatea energetică totală de 770 MW. 9 

 Prima percepţie, în ceea ce priveşte disponibilitatea paielor în calitate de combustibil, este 

că paiele sunt insuficiente pentru scopuri energetice. Însă, Proiectul ,,Energia renovabilă din 

deşeuri agricole”, prin instalarea a 11 termocentrale demonstrative, a convins mulţi utilizatori să 

prefere aceste tipuri de termocentrale (pe paie) în detrimentul celor pe cărbune sau gaze 

naturale.9  

 Europenii au utilizat timp îndelungat combustibili din paie, în special în zonele rurale. 

Una dintre cele mai avansate în acest domeniu este Danemarca. Compania daneză ,,Passat” a 

vândut, de exemplu, mai mult de 120 de mii de cazane pe bază de paie în toată Europa. Cazanul 

cu o capacitate de 100 kW poate încălzi o zonă de 1.000-1.200 mp. Un cazan cu capacitatea de 

15 MW ar fi în stare să încălzească sectorul Buiucani al capitalei. Însă aceasta este o tehnologie 

destul de avansată, cazanele fiind alimentate cu brichete foarte mari cu greutatea de o tonă. 

Proiectul „Energia renovabila din deseuri agricole”, finanţat de către Banca Mondială în 

sprijinul Fondului Global de Mediu şi de către Guvernul Republicii Moldova, a fost implementat 

Fasole Tulpina 5 5 14 70 

Rapiță Paie 3,7 4 18 70 

Soia Paie 3,7 4 14 70 

Tutun Tulpina 3 3 14 70 

Hrișcă Paie 0,9 1,2 14 70 

Pomi fructiferi Crengi 1,2 1,5 15 95 

Viță-de-vie Crengi 0,8 1,1 15 97 
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în ţară. La încălzirea pe bază de paie au fost transferate 6 şcoli rurale din diferite raioane ale ţării. 
9 

 O tonă de paie în echivalent energetic substituie:  

- o tonă de paie în echivalent energetic substituie 550 kg cărbune; 

- 350 mc de gaze naturale. 

 O tonă de paie = 35 USD, pe când: 

- 550 kg cărbune = 101 USD; 

- 250 mc de gaze naturale = 60 USD. 

 Căldură inferioară de ardere: 

- 1 tonă de paie = 14.400 kJ/kg; 

- 550 kg de cărbune = 22.563 kJ/kg; 

- 350 mc de gaze naturale = 35.000 kJ/kg. 

 

b. Potențialul de biomasă provenit din viță-de-vie, plantații de rod și plantații fructifere 

 La nivel naţional, suprafaţa totală a plantaţiilor de rod se micşorează şi potenţialul de 

biomasă care provine de la acest tip de cultură este în descreştere, de la 1879,86 TJ la 1838,4 TJ, 

aproximativ cu 3%.  

 Conform datelor statistice, Republica Moldova dispune de circa 145 mii ha de viță-de-vie 

şi aproximativ 100 mii hectare de plantaţii roditoare cu pomi şi arbuşti fructiferi. Anual aceste 

plantaţii generează cantităţi enorme de deşeuri agricole, crengi după curăţirea anuală, ce pot fi 

valorificate în scopul producerii energiei. La nivel național suprafața cu viță-de-vie se 

micşorează, deci cantitatea de biomasă ce provine din curățatul viilor este în descreştere 

(aproximativ cu 3%). 9 

 

c. Potenţialul de biomasă provenit din deșeuri forestiere şi reziduri de la prelucrarea lemnului 
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 Suprafeţele forestiere ale Republicii Moldova sunt resurse naturale importante şi 

strategice pentru dezvoltarea economiei naţionale, constituind o importantă rezervă a sectorului 

energetic. 9 

 În condiţiile unei gestionări prudente şi raţionale, pădurile Moldovei pot oferi beneficii 

energetice considerabile şi constante. Sectorul forestier furnizează anual economiei naţionale 

circa 400 mii mc de masă lemnoasă recoltată în procesul complexului de lucrări silvicole (lucrări 

de îngrijire şi conducere, tăieri de regenerare, tăieri de conservare, tăieri de reconstrucţie 

ecologică etc.). În urma acestor lucrări, care nu au ca intenţie dobândirea resurselor energetice de 

biomasă, se obţin cantităţi importante de materie primă pentru fabricarea combustibililor sub 

formă de brichete. 9 

 Conform estimărilor, necesităţile vitale ale populaţiei rurale (încălzirea locuinţei, 

pregătirea hranei etc.) sunt satisfăcute în proporţie de până la 70% prin produse lemnoase. 

 Deşeurile obţinute în rezultatul prelucrării lemnului se realizează pentru necesităţile de 

gospodărire şi în calitate de combustibil pentru populaţie şi alţi consumatori. 9 

 În Moldova se obţin anual deşeuri de la industria prelucrării lemnului din import, 

lemnului forestier din ţară de la producţia de mobilă şi alte întreprinderi legate de producţia 

articolelor din lemn. Acest volum este unul important pentru a fi luat în considerare la estimarea 

volumului de biomasă în scopuri energetice. 9 

 Un potenţialul important de biomasă îl constituie reziduurile de culturi boboase, 

oleaginoase şi tehnice, care includ floarea-soarelui, soia, rapiţa, mazărea uscată, fasolea şi 

tutunul. 9 

 Circa 48% din importurile de gaze naturale ar putea fi reduse de pe contul resurselor de 

biomasă. În urma analizei potenţialului de biomasă, pentru fiecare raion în parte, s-a obţinut un 

potenţial total de aproximativ 21.042 TJ anua, pe baza mediei datelor pentru anul 2009 şi 2010. 

Comparând acest rezultat cu consumul intern de resurse energetice al Republicii Moldova, care 

în anul 2010 a constituit aproximativ 92544 TJ, constatăm că 22% din necesarul total de resurse 

energetice poate fi acoperit din biomasă. 9 

 Mai mult de atât, această cifră este destul de semnificativă în situaţia în care Republica 

Moldova este dependentă în proporţie de 95% de resursele energetice din import; prin urmare, 
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aproximativ 48% din importurile de gaze naturale ar putea fi reduse de pe contul resurselor de 

biomasă, importul de gaze naturale în anul 2010 constituind aproximativ 43.295 TJ. 9 

 La momentul actual, biomasa este cel mai ieftin combustibil din Moldova. Biomasa poate 

contribui la gestionarea deşeurilor prin producerea energiei din produse care deseori sunt 

aruncate. Beneficiile utilizării energiei din biomasă sunt:  

- Reducerea costurilor pentru încălzirea instituţiilor publice de menire socială;  

- Utilizarea surselor economisite pentru alte priorităţi ale instituţiei;  

- Sporirea confortului termic în şcoală, grădiniţă, centrul comunitar;  

- Surse suplimentare de venit pentru antreprenorii locali;  

- Locuri de muncă nou-create;  

- Securitatea energetică a satului sporită;  

- Venituri adiţionale la bugetul local;  

- Trecerea la tehnologii moderne de producere a energiei termice;  

- Stimularea dezvoltării parteneriatului local dintre APL şi antreprenorii locali;  

- Dezvoltarea durabilă a comunităţii;  

- Capacităţi sporite în utilizarea eficientă a surselor energetice;  

- Comunitatea devine mai atractivă pentru noi investiţii;  

- Protecţia mediului ambiant;  

- Obţinerea îngrăşămintelor organice în urma arderii biomasei. 9 

 

Avantajele producerii şi utilizării biomasei în scopuri energetice  

 Biomasa, ca materie primă se găseşte în abundenţă oriunde; ea există sub diverse forme, 

ceea ce oferă mai multă flexibilitate în producerea şi utilizarea ei; arderea biomasei sau a 

produselor obţinute din ea este însoţită de emanarea dioxidului de carbon, absorbit în procesul de 

fotosinteză. Iată de ce biomasa este considerată neutră sub aspectul contribuţiei sale la atenuarea 

efectului de seră; emisiile nocive de la arderea biocombustibililor sunt mult sub nivelul celor 

generate de combustibilii fosili. 9 

 În particular, biomasa are un conţinut redus de sulf, neprovocând astfel formarea ploilor 

acide; la aceasta se mai pot adăuga:  

- multe din deşeurile de biomasă se reîntorc în sol pentru a-i spori fertilitatea;  
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- există tehnologii puse la punct de conversie a biomasei în energie şi carburanţi pe larg 

aplicate în lume;  

- există pieţe (interne şi internaţionale) ale produselor obţinute din biomasă; 

- efortul privind transportarea biomasei de la surse către locurile de prelucrare şi utilizare 

este considerabil mai mic faţă de cel depus la transportarea combustibililor fosili; 

- biomasa oferă posibilitatea unei produceri descentralizate, cu toate avantajele ce rezultă 

de aici: riscuri economice şi tehnogene mai mici, pierderi economice, de materie primă şi 

de produse mai mici, o siguranță mai mare etc. 9 

 Dezavantajele: 

- biomasa, în forma sa primară, este voluminoasă şi necesită spaţii mai mari pentru 

depozitare; ea necesită tratare (uscare, mărunţire etc.) înainte de utilizare;  

- utilizarea biomasei în scopuri energetice este limitată de folosirea ei ca materie primă în 

alte domenii, precum producerea hranei şi furajelor, în industria lemnului şi a hârtiei etc.9 

 

 

 

 

• Energia eoliană  

 

 Teritoriul Republicii Moldova este situate, din punct de vedere geografic, într-o regiune 

puţin favorabilă pentru dezvoltarea energiei eoliene. Conform unor date statistice din trecut, în 

anul 1901 pe teritoriul guberniei Basarabia erau înregistrate 6.208 mori de vânt. În anul 1923, 

într-o ediţie oficială, se evaluează potenţialul economic al satelor din Basarabia. Conform acestei 

publicaţii, unele comune dispuneau de un număr considerabil de mori de vînt – de la 15-16 până 

la peste 30. Majoritatea morilor de vânt erau construite pe coline sau pe vârfuri de deal – locuri 

numite „Dealul Morilor”. Multe din aceste mori au funcţionat până în perioada interbelică. Pe 

parcursul anilor ‘50 ai secolului trecut în Moldova au fost montate peste 350 de instalaţii eoliene 

mecanice, destinate pompării apei în sistemele de irigare, precum şi pentru prepararea 

nutreţurilor la fermele ţăranilor. Cu timpul, electrificarea totală a exclus din competiţie sursele de 

energie eoliană. 9 
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 În prezent în Republica Moldova funcţionează doar câteva instalaţii eoliene de putere 

mică, folosite pentru producerea energiei electrice în regim autonom. În ultimul deceniu, odată 

cu creşterea preţurilor la sursele tradiţionale de energie, a crescut interesul pentru sursele de 

energie regenerabile, inclusiv eoliene. 9 

 Energia eoliană poate fi aplicată doar în anumite regiuni, preponderent în sudul 

Moldovei. Totuşi, parcurile eoliene necesită studii de fezabilitate şi investiţii majore în instalaţii, 

reţele de cabluri subterane, echipe de deservire şi reparaţie, pază etc. Acest tip de energie nu 

poate avea însă o pondere semnificativă în balanţa energetică, din simplul motiv că vânturile nu 

sunt suficient de puternice. 9 

 Conform hărţii Potenţialul energetic eolian al Republicii Moldova (Fig. 2.16.), elaborate 

de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, pot fi evidenţiate următoarele teritorii cu perspectivă în 

valorificarea potenţialului energetic eolian: 

 
Fig. 2.16. Potenţialul energetic eolian al Republicii Moldova 

Sursa: http://biomasa.md/wp-content/uploads/2016/09/Surse-de-energie-regenerabile_ROM_2015_Web-

micsorat.pdf 

1. Colinele Tigheciului;  

2. Podişul Nistrului  

3. Dealurile Ciulucurilor  

4. Podişul Moldovei Centrale  

5. Teritoriile deluroase din raioanele 
Cahul şi Taraclia. 
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 Conform estimărilor, o răspândire mai mare o vor avea centralele eoliene relativ mici – 

de 3-8 MW, în condiţiile naturale ale Republicii Moldova. Factorii ce determină valorificarea 

potenţialului energetic eolian al ţării noastre sunt:  

- economici: este greu de investit sume mari în centrale electrice de capacitate mai mare;  

- repartizarea uniformă: efectul mai mare de la centrala eoliană va fi atunci când ea va fi 

amplasată în nemijlocita apropiere de consumator. 9 

 O cerință necesară pentru utilizarea vântului la producerea de energie este un flux cât mai 

constant de vânt puternic. Turbinele eoliene folosesc energia cinetică a fluxului de vânt. Energia 

cinetică este transformată în energie mecanică datorită diferenței de viteză a vântului. Viteza 

vântului este redusă, în fața rotorului vântul fiind neperturbat, până în spatele lui, unde apare 

diferența de viteză, iar mai apoi, datorită generatorului, energia mecanică este transformată în 

energie electrică. 9 

Este necesară realizarea unui studiu care să aibă în vedere următoarele aspecte: evaluarea 

potențialului eolian, stabilirea condițiilor de teren, efectuarea profilului vitezei vântului și a 

măsurătorilor, analiza datelor din locație și estimarea producției de energie, crearea unei liste cu 

presupuși factori ce ar putea sa afecteze selecția locației (accesul la rețeaua electrică, drumul de 

acces, efectele locale asupra mediului, apropierea de locuințe, efectele de zgomot, interferență cu 

semnalele radio și TV). 10 

Astfel de centrale sunt amplasate, de regulă, în exteriorul orașului din mai multe motive. 

Deși zgomotul nu este foarte mare, poate fi semnificativ noaptea când traficul și zgomotele 

casnice sunt diminuate. Un alt motiv ar fi impactul vizual, chiar dacă ele nu sunt impunătoare, 

unele persoane sunt de părere ca au un aspect neplăcut. Palele turbinelor reprezintă un element 

important în alegerea locației centralelor, deoarece ele pot reflecta semnalele de televiziune. 

Interferența eletromagnetică este perturbarea semnalelor electrice folosite în tehnologia de 

comunicație, inclusiv radio și televiziune. 10 

 

 

• Energia solară 

                                                             
10  http://ener-supply.eu/downloads/ENER_handbook_ro.pdf 
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 Energia solară fotovoltaică este energie produsă prin celule fotovoltaice solare, care 

convertesc lumina Soarelui direct în energie electrică. În principiu, când lumina Soarelui este 

absorbită de aceste materiale, energia solară este convertită cu participarea particulelor 

subatomice și a fluxului dirijat de electroni ce ia naștere, reprezintând electricitatea. Acest proces 

de conversie a energiei luminii în energie electrică se numește efect fotovoltaic. De aceea, 

celulele fotovoltaice nu trebuiesc confundate cu alte sisteme de conversie ale energiei solare. Ele 

sunt notate cu simbolul PV. 11 

 Mai multe panouri interconectate pot furniza suficientă energie pentru uzul casnic al unei 

locuințe. Pentru utilajele electrice de mare putere sau pentru aplicații industriale sau de utilitate 

publică sunt necesare sute de panouri ce vor fi interconectate pentru a forma un sistem unitar PV- 

mai mare. Celulele solare utilizează straturi de materiale semiconductoare de doar câțiva microni 

grosime. 11 

 Performanța unei celule fotovoltaice este măsurată după intensitatea curentului electric 

produs de ea. Din acest motiv panourile solare fotovoltaice au în cel mai bun caz o eficiență de 

15%. O eficiență atât de mică a unui panou conduce la un număr mare de panouri necesare, 

rezultând costuri mai mari. Îmbunătățirea celulelor solare este principalul obiectiv actual și de 

viitor al industriei fotovoltaice pentru îmbunătățirea randamentului. Astăzi, a treia generație de 

panouri fotovoltaice conțin celule cu o eficiență de 20% și se pare că în câțiva ani aceasta va 

crește. 11 

 Cercetările privind utilizarea energiei solare în Republica Moldova au început la sfârşitul 

anilor ‘50 ai secolului trecut, când au fost montate şi experimentate primele instalaţii solare 

termice: o seră solară cu acumularea căldurii în sol şi două instalaţii pentru încălzirea apei în 

taberele de odihnă pentru copii. Ulterior, s-a renunţat la această idee, preţurile la combustibilii 

tradiţionali şi energie fiind mici. 10  

 Din anii ‘80 a fost reluată producţia în instalaţii solare pentru încălzirea apei, iar din anul 

1993, în Republica Moldova, asemenea instalaţii fiind produse la uzina „Incomaş”. Până în 

prezent au fost implementate 140 instalaţii cu captatoare solare, precum şi câteva instalaţii 

experimentale fotovoltaice. Durata teoretică a strălucirii Soarelui pe teritoriul Republicii 

Moldova e de 4.445-4.452 ore/an, practic însă constituie 2.100-2.300 ore/an. 10 

                                                             
11  http://free-energy-monitor.com/index.php/energy/fotovoltaice 
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 Peste 75% din această radiaţie revine lunilor perioadei calde a anului, când pot funcţiona 

instalaţiile de uscare a fructelor, legumelor şi plantelor medicinale, de încălzire a apei şi cele 

fotovoltaice. Durata de exploatare eficientă a instalaţiilor de încălzire a apei constituie 7 luni 

(martie-octombrie), a instalaţiilor de uscare a fructelor şi legumelor – perioada mai-octombrie. 10 

  

 

 

 

 

 

2.12. Nominalizarea departamentului din cadrul Autorității și persoana responsabilă cu 
aplicarea prevederilor Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică 
 

La momentul elaborării Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC) 

nu este numită o persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 142/2010 privind 

eficiența energetică (un manager energetic, atestat conform legislației în vigoare sau contract de 

management energetic cu o persoană fizică atestată în condițiile legii sau cu o persoană juridică 

prestatoare de servicii energetice agreată în condițiile legii). 

 

2.13. Descrierea sistemului de baze de date al Raionului Cimișlia cu privire la consumurile 
de energie ale acestuia 
 

Raionul Cimișlia nu are un sistem de baze de date cu informații despre consumurile de 

energie ale acestuia. Totuși, pentru punctele de consum de energie electrică și gaze naturale 

decontate de primăriile componente ale raionului există o evidență cu înregistrările aparatelor de 

măsură atât pentru gaze cât și pentru energie electrică, din care se poate deduce consumul 

annual, pe categorii de consumatori.  

Se propune realizarea unei astfel de baze de date pentru monitorizarea consumurilor 

energetice istorice ale localităților. Pe baza acestor date istorice se vor putea face analize 
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predictive asupra consumurilor viitoare, utilizând programe informatice specializate. Aceste 

analize predictive vor oferi primăriilor capacitatea de a negocia consumul pentru toți 

consumatorii publici din localitate, având consumuri estimate viitoare, la prețuri mult scăzute 

față de prețurile de achiziție actuale. În acest moment, fiecare consumator public achiziționează 

energie din sistem la prețul cel mai ridicat (prețul zilei următoare) fără a benefcia de integrarea 

cu ceilalți consumatori sau de reducerea ce se poate obține prin previzionare 

De asemenea, subliniem importanța implementării unui sistem de management energetic, 

intern sau externalizat, care să asigure punerea în fapte a proiectelor propuse și asumate prin 

Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al raionului Cimișlia. Managementul 

energetic va asigura, pe lângă implementarea efectivă a proiectelor din Plan și achiziția mai 

eficientă de energie termică și electrică pentru consumatorii publici. 

 

3. Inventarul de Bază al Emisiilor 
 

3.1. Importanța Inventarului de Bază al Emisiilor 
 
 Inventarul de Bază al Emisiilor (BEI) se elaborează în vederea determinării consumului 

final de energie și al cantității de emisii CO2 produse de acesta, în arealul autoritar - 

administrativ al administrației publice, la un anumit moment de referință, și ulterior, pentru 

monitorizarea progresului sau regresului acțiunilor. 

 Inventarul de Bază al Emisiilor (BEI) reprezintă un instrument util de evaluare 

energetică, bazat pe măsurarea și observarea corespunzătoare a performanței energetice reale în 

teritoriul administrat. Acesta include date privind consumurile din sectoarele relevante provenite 

direct de la distribuitorii de utilități, fiind comparate cu datele înregistrate de administrația locală. 

 În Inventarul de Referinţă al Emisiilor (IRE) au fost evaluate consumurile de energie ale 

diferitelor sectoare, pe teritoriul administrativ al raionului Cimișlia, impactul asociat consumului 

de energie exprimat în emisii de CO2, date care, în urma centralizării, au evidențiat aportul și 

impactul fiecărui sector în parte, diferențiind în acest mod orientarea către măsuri de reducere, 

respectiv de adaptare la efectele schimbărilor climatice, putând face o prioritizare mai bună a 

acestora.  
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 Pentru cuantificarea emisiilor de CO2 s-au utilizat factori de conversie standard IPCC, 

luându-se în considerare consumurile finale de energie analizate în principalele sectoare de 

activitate, precum:  

- sectorul clădiri (rezidențiale, publice și terțiare); 

- sectorul transport (public și privat); 

- iluminatul public; 

- tratarea apelor uzate. 

Factori de conversie utilizați [tone CO2/MWh] 

Electricitate 0,701 

Benzină 0,249 

Motorină 0,267 

Gaz natural 0,202 

Biomasă 0,403 

Tab. nr. 33 -  Factori utilizați în cuantificarea consumurilor, pe diferite sectoare de activitate 

În cadrul acestui inventar sunt incluse emisiile generate în mod direct de arderea 

combustibilului în sectorul clădirilor rezidențiale și nerezindețiale și în sectorul transporturilor, 

emisiile indirecte generate de producerea energiei electrice, termice sau de răcire care se 

consumă în teritoriu (chiar dacă energia respectivă nu este produsă pe teritoriul localității), alte 

emisii relevante care se produc în teritoriul analizat.  

Nu se includ în BEI emisiile care nu pot fi controlate și reglementate de autoritățile 

locale, cum sunt de exemplu, cele generate de industrie, aviație, transport naval și fluvial, 

agricultură, silvicultură, producerea biomasei etc. 

Există două abordări ale inventarierii emisiilor; o abordare standard în concordanță cu 

principiile IPCC care contabilizează emisiile CO2 care sunt generate din cauza consumului de 

energie pe un anumit teritoriu și abordarea LCA care contabilizează toate emisiile produse pe 

lanțul de furnizare (contabilizează emisii care nu sunt generate la locul unde are loc utilizarea 

combustibilului). 

Contabilizarea emisiilor, pentru raionul Cimișlia, se va raporta la metoda IPCC. Această 

abordare consideră emisiile generate din producerea energiei regenerabile a fi egale cu 0. Având 
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în vedere datele limitate disponibile, nu sunt contabilizate emisiile de metan si dioxid de azot 

(dacă aceste date vor deveni ulterior disponibile, vor fi luate în considerare ca echivalent CO2). 

 

3.2. Stabilirea anului de referință și a orizontului de timp 
 

Anul de referință este anul la care ne raportăm pentru stabilirea obiectivului pentru anul 

2030. În cazul raionului Cimișlia, s-a optat pentru alegerea ca moment de referință anul 2017, an 

pentru care sunt identificate cele mai cuprinzătoare și fiabile date.  

 Inventarul pentru 2017 va ajuta la evaluarea momentului existent în raport cu trecutul și 

viitorul și la determinarea consumului de energie în scenariul de bază - fără masuri și în scenariul 

de acțiune - în care administrația publică locală își intensifică prezența în domeniu, prin politicile 

locale adecvate sau adaptate momentului. 

 

3.3. Consumul final de energie 
 

3.3.1. Sector clădiri 
 

• Clădiri publice 

 Clădirile publice asupra cărora se va concentra analiza ulterioară au fost clasificate în 

următoarele categorii principale:   

- Clădirile din sectorul educaţional (grădinițe, gimnazii, licee);  

- Clădirile din sectorul medical (spitalele publice, instituţiile medicale, ambulatorii, 

policlinici);  

- Clădirile din sectorul administrativ (primării, consilii raionale);  

- Clădirile din sectorul social (aziluri, orfelinate).  

 Estimarea consumului final de energie în clădirile publice, în particular pentru energia 

electrică şi termică conform categoriilor sus-menţionate, se bazează pe estimarea suprafeţei 

încălzite pentru fiecare categorie de clădiri, cererea specifică de energie pentru acele categorii de 

clădiri şi pierderile înregistrate.  
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 Rezultatele calculelor demonstrează faptul că, pentru clădirile publice, consumul final de 

energie estimat este de aproximativ 10.304,405 MWh în 2017. În acelaşi an suprafaţa totală 

condiţionată a fost de aproximativ 80.179,3 mp. Consumul final de energie estimat a rezultat din 

contabilizarea următoarelor resurse energetice utilizate: 

- energie electrică: 2.353 Mwh; 

- energie termică: cărbuni  - 406,48 tone; 

gaze naturale - 312.511 mc.; 

peleți/brichete - 122 tone; 

lemn - 358,23 metri steri; 

energie electrică - 1,254 Mwh. 

 Consumul final de energie estimat şi suprafaţa de încălzire sunt prezentate în tabelul nr. 

34 și în figura 2.17.  



Nr. 

crt. 

Denumire Tipul clădirii 

publice  

Număr 

cadastral  

Suprafața 

totală 

(mp) 

Modalitatea 

de încălzire  

Consumul de resurse energetice 

COMUNA ALBINA 

1 Primăria Administrativă 2910118435 170 mp Sobă Lemne 4  

metri steri 

2 Grădinița de 

copii 

„Albina” 

Educațională 2910118248 750 mp Cazan pe gaze 

naturale 

Gaze 

naturale 

13.900  

mc. 

3 Grădinița de 

copii „Fetița” 

Educațională 2910116050 320 mp Cazan pe gaze 

naturale 

Gaze 

naturale 

5.100  

mc. 

4 Grădinița de 

copii 

„Mereni” 

Educațională 2934109113 480 mp Cazan pe gaze 

naturale 

Gaze 

naturale 

7.049  

mc. 

5 Căminul 

cultural 

„Albina” 

Culturală 2910118434 30 mp Sobe/semineu Lemne 1  

metru ster 

6 Căminul 

cultural 

„Fetița” 

Culturală 2910116049 170 mp Sobe/semineu Lemne 1  

metru ster 

7 Căminul 

cultural 

„Mereni” 

Culturală 2934109346 315 mp Nu se încălzește 
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8 Oficiul de 

sănătate 

„Albina” 

Curativă 2910118184 200 mp - - - 

9 Oficiul de 

sănătate 

„Mereni” 

Curativă 2930109005 208 mp - - - 

10 Oficiul de 

sănătate 

„Fetița” 

Curativă  2910116057 360 mp - - - 

COMUNA BATÎR 

11 Primăria  Administrativă  2312208029 169 mp Cazan pe gaze 

naturale 

Gaze 

naturale 

 

6.400 
 mc. 

12 Grădinița de 

copii 

Educațională 2312208013 720 mp Cazan pe gaze 

naturale 

Gaze 

naturale 

13.100  

mc. 

13 Școala Educațională 2312209120 3.520 mp Cazan pe gaze 

naturale 

Gaze 

naturale 

37.300  

mc. 

14  Casa de 

cultură 

Culturală  2312208033 1.130 mp Cuptor/cazan 

pe lemne 

Lemn 8  

metri ster 

COMUNA CENAC 

15  Primăria  Administrativă 2914213.35

5.01 

413,4 mp Cazan pe gaze 

naturale 

Gaze 

naturale 

2.700  

mc. 

16 Cămin Culturală 2914213.20 375 mp Aerotermă Energie 1.254  
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Cultural 1.01 suflantă  electrică kW 

ORAȘ CIMIȘLIA 

17 Primăria 

+ 

Bloc 

administrativ 

Administrativă 2901304041

0 

2901304038

9 

1.680 mp 

 

720 mp 

Cazan pe gaze 

naturale 

Gaze 

naturale 

20.091 mc. 

18 Grădinița 

„Făt-

Frumos” 

Educațională 2901304023

8 

2.960 mp Cazan pe 

peleți/brichete 

Peleți/ 

Brichete 

29  

tone 

19 Grădinița 

„Ghiocel’ 

Educațională 2901303036

2 

1.780 mp Sistem 

centralizat 

Cazan pe gaze 

naturale 

Cazan pe 

peleți/brichete 

Energie 

termică 

Gaze 

naturale 

Peleți/ 

Brichete 

- 

 

- 

 

- 

20 Grădinița 

„Foișor” 

Educațională 2901307012

3 

1.780 mp Cazan pe gaze 

naturale 

Gaze 

naturale 

18.017 mc. 

21 Grădinița 

„Rândunica” 

Educațională 2901304044

6 

1.040 mp Cazan pe gaze 

naturale 

Gaze 

naturale 

8.451  

mc. 

22 Grădinița 

„Scufița 

Roșie” 

Educațională 2901310019

3 

420 mp Cazan pe gaze 

naturale 

Gaze 

naturale 

4.105 

 mc.  
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23 Grădinița 

„Viorica” 

Educațională 2901303046

4 

445 mp Cazan pe gaze 

naturale 

Gaze 

naturale 

4.276  

mc. 

24 Biblioteca  

+ Cantină 

socială 

Culturală 

+ Socială 

2901304047

8 

640 mp Cazan pe gaze 

naturale 

Gaze 

naturale 

5.624  

mc. 

COMUNA ECATERINOVCA 

25 Grădinița de 

copii, sat 

Ecaterinovca 

Educativă 2917000150

.001 

1.075 mp - - - 

26 Centru 

cultură 

tineret și 

sport, sat 

Ecaterinovca 

Culturală 2917000149

.001 

437 mp Cazan pe 

cărbune 

Cărbune 

 

Lemne 

6 000  

mc. 

5 metri steri 

27 Ambulator 

medical, sat 

Ecaterinovca 

Curativă 2917202030

.001 

558 mp - - - 

28 Școala, 

grădinița de 

copii, sat 

Coștangalia 

Educațională 2916000035

.001 

1.762 mp Cazan pe 

peleți/brichete 

Peleți/ 

Brichete 

27  

tone 

29 Școala, Educațională 2917000146 2.210 mp Cazan pe Peleți/Bric 48  
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grădinița de 

copii, sat 

Ecaterinovca 

.001 peleți/brichete hete tone 

30 Centru de 

cultură, 

tineret și 

sport, sat 

Coștangalia 

Culturală 2916000037

.001 

226 mp Cazan pe 

cărbune 

Cuptor/cazan 

pe lemne 

Cărbune 

 

Lemne 

4  

tone 

4  

metri steri 

31 Primăria Administrativă 2917000147

.001 

352 mp Cazan pe gaze 

naturale 

Gaze 

naturale 

5 000  

mc. 

COMUNA GRADIȘTE 

32 Primăria  Administrativă 2918110340 329 mp Cazan pe gaze 

naturale 

Gaze 

naturale 

3.563 

 mc. 

33 Școala din 

satul 

Gradiște 

Educațională 2918110327 6.705 mp Cazan pe gaze 

naturale 

Gaze 

naturale 

20.383 mc.  

34 Casa de 

Cultură 

Gradiște  

Culturală 2918110337 786 mp Nu se încălzește 

 

35 Grădinița de 

copii 

Gradiște 

Educațională 2918111262 246 mp Sobe Cărbune 

 

Lemne 

11,5  

tone 

9,5  
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metri ster 

36 Casa de 

Cultură 

Iurievca 

Culturală 2925205219 428 mp Nu se încălzește 

 

37 Grădinița de 

copii  

Iurievca  

Educațională 2925305218 104 mp Cazan pe 

cărbune 

Cărbune 

Lemne 

6 tone 

3,5 metri ster 

COMUNA CUCIR MINGIR 

38 Casa de 

Cultură 

(inclusiv 

Primăria și 

Biblioteca) 

Administrativă 

Culturală  

2915000.16

0.01 

2.624 mp Cazan pe 

cărbune 

Cărbune 

 

Peleți/ 

Brichete 

22  

tone 

18  

tone 

39 Centrul 

Medicilor de 

Familie  

Curativă 2915302.16

2.01 

281,2 mp Cazan pe gaze 

naturale 

Gaze 

naturale 

- 

40 Gimnaziu 

+ Grădiniță 

Educațională 2915000.11

2.01 

1.628 mp Cazan pe gaze 

naturale 

Gaze 

naturale 

- 

COMUNA CODRENI 

41 Clădirea 

primăriei 

(APL) 

Administrativă 2320000.04

4 

143 mp Cazan pe 

cărbune 

Cuptor/cazan 

Cărbune 

 

Lemne 

4  

tone 
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pe lemne 8  

metri steri 

42 Casa de 

Cultură 

Culturală 2320000.03

4 

340 mp Cazan pe 

cărbune 

Cuptor/cazan 

pe lemne 

Cărbune 

 

Lemne 

1  

tonă 

4  

metri steri 

43 ȘP Grădiniță Educațională - 1.230 mp Cazan pe 

cărbune 

Cuptor/cazan 

pe lemne 

Cărbune 

 

 

Lemne 

15 

 tone 

 

8  

metri steri 

COMUMA GURA GALBENEI  

44 Primăria Administrativă 2919206196 630 mp Convectoare Gaze 

naturale 

6.057  

mc. 

45 Casa de 

Cultură 

Culturală 2919206188 1.450 mp Convectoare Gaze 

naturale 

2.570  

mc. 

46 Complex 

Sportiv 

Agrement 2919203190 900 mp Cazan pe gaze 

naturale 

Gaze 

naturale 

- 

47 Grădinița 

„Lăstăraș” 

Educațională 2919204244 320 mp Cazan pe gaze 

naturale 

Gaze 

naturale 

5.582  

mc. 

48 Grădinița 

„Guguță” 

Educațională 2919202057 4.211 mp Cazan pe gaze 

naturale 

Gaze 

naturale 

13.617  

mc. 
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COMUNA HÎRTOP 

49 Punctul 

medical 

Curativă 2920304057

.01 

116,7 mp Cazan pe gaze 

naturale 

Gaze 

naturale 

1.800  

mc. 

50 Grădinița  Educațională 2920000156

.01 

1.437 mp Cazan pe gaze 

naturale 

Gaze 

naturale 

10.161  

mc. 

51 Casa de 

Cultură  

Culturală 2920304124 1.145,9 mp Cazan pe gaze 

naturale 

- - 

52 Primăria  Administrativă  - 315 mp Cazan pe gaze 

naturale 

- - 

53 Școala Educațională  - 1.538 mp Cazan pe gaze 

naturale 

- - 

54 Grădinița 

Ialpug 

Educațională  - 420 mp Sobă Lemne 30  

metri ster 

55 Punct 

medical 

Iulpug  

Curativă 2920108007 96 mp Sobă Lemne  10  

metri ster 

COMUNA IALPUJENI 

56 Primăria Administrativă - 100 mp Cazan pe gaze 

naturale 

Gaze 

naturale 

4.500 

mc. 

57 Grădinița de 

copii 

Educațională - 240 mp Cazan pe gaze 

naturale 

Gaze 

naturale 

17.800 

mc. 

58 Gimnaziu Educațională - 1.680  mp Cazan pe gaze Gaze 30.000 
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naturale naturale mc. 

59 Poșta 

Moldovei 

Telecomunicații - 17,2 mp Cazan pe gaze 

naturale 

Gaze 

naturale 

1.300 

mc. 

60 Punctul 

medical 

Curativă - 100 mp Cazan pe gaze 

naturale 

Gaze 

naturale 

4.000 

mc. 

61 Casa de 

Cultură, sat 

Ialpujeni 

Culturală - 400 mp Nu se încălzește 

62 Casa de 

Cultură, sat 

Marienfeld 

Culturală - 150 mp Nu se încălzește 

63 Biblioteca 

publică, sat 

Marienfeld 

Culturală - 120 mp Nu se încălzește 

COMUNA IVANOVCA NOUĂ 

64 Primărie  Administrativă 2927110199 140 mp Cazan pe gaze 

naturale 

Gaze 

naturale 

- 

65 Grădinița 

Ivanovca 

Nouă 

Educațională 2927110056 600 mp Cazan pe gaze 

naturale 

Gaze 

naturale 

- 

65 Oficiul poștal 

Oficiul de 

Administrativă 

 

- - - - - 
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sănătate  

 

COMUNA LIPOVENI 

67 Școală-liceu Educațională 2931104185 2.086,4 mp Cazan pe gaze 

naturale 

Gaze 

naturale 

- 

68 Primăria  Administrativă  2931104275 132 mp Cazan pe gaze 

naturale 

Gaze 

naturale 

3.700  

mc. 

69 Cămin 

Cultural, sat 

Lipoveni 

Culturală 2931104275 301,5 mp Convectoare 

electrice 

Energie 

electrică  

- 

70 Grădiniță, sat 

Lipoveni 

Educațională  2931104179 1.190,9 mp Cazan pe 

cărbune 

Cuptor/cazan 

pe lemne 

Cărbune 

 

Lemne 

3 tone 

 

20  

metri ster 

71 Cămin 

Cultural,  

sat Munteni  

Culturală  2931214039

01 

134,7 mp Nu se 

încălzește 

- - 

72 Grădiniță,  

sat Munteni 

Educațională  2931214039

03 

334,2 mp Cazan pe 

cărbune 

Cuptor/cazan 

pe lemne 

Cărbune 

 

Lemne 

3 tone 

 

19  

metri ster 

73 Club,  Culturală  2931204076 154 mp  Nu se încălzește 
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sat 

Schinoșica 

 

 

COMUNA MIHAILOVCA 

74 Primăria Administrativă 2935203127 551 mp Sobe  Cărbune 

 

Lemne 

6,64  

tone 

51,2 metri steri 

75 Grădinița de 

copii 

„Romanița” 

Educațională 2935203087 636 mp Cazan pe 

cărbune 

Cărbune 9,5  

tone 

76 Biblioteca 

sătească 

Culturală 2935204020 147 mp Sobe Cărbune 

 

Lemne 

1,34  

tone 

9,53 metri steri 

COMUNA PORUMBREI 

77 Gimnaziu Educațională 2925204327 1.600 mp Cazan pe 

peleți/brichete 

Peleți/ 

brichete 

- 

78 Grădinița de 

copii ”Făt-

Frumos” 

Educațională 2925204182 2.000 mp Cuptor/cazan 

pe lemne 

Lemne - 

SAT SAGAIDAC 

79 Primărie Administrativă  - - Cazan pe 

cărbune 

Cărbune 

 

5,9  

tone 
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Cuptor/cazan 

pe lemne 

Lemne 6,5  

metri steri 

80 Cămin 

cultural 

Culturală - - Cazan pe 

cărbune și 

lemne 

Cărbune 

 

Lemne 

5  

tone 

7  

metri steri 

81 Grădinița de 

copii 

Educațională - - Sobe Cărbune 

 

 Lemne 

14,6 tone 

 

33 metri steri 

82 Gimnaziul 

Sagaidac 

Educațională - - Cuptor/cazan 

pe lemne 

Cărbune 

 

Lemne 

80 tone 

 

10 metri steri 

COMUNA SATUL NOU 

83 Primărie Administrativă  2937203151 -  Sistem 

centralizat 

Energie 

termică 

- 

84 Grădinița de 

copii 

“Ghiocel” 

Educațională  2937203214 -  Cazan pe gaze 

naturale 

Gaze 

naturale 

13.107 mc. 

85 Cantina de 

Ajutor Social 

”Satul Nou” 

Socială  2937203145 - Cazan pe gaze 

naturale 

Gaze 

naturale 

1.708  

mc. 

SAT SELEMENT 
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86 Primăria Administrativă 2938207117 

 

350 mp Cuptor/cazan 

pe lemne 

Cărbune 

 

Lemne 

3  

tone 

10  

metri steri 

87 Grădinița  Educațională 2938207118 731 mp Cazan pe 

cărbune 

Cărbune 

 

Lemne 

50  

tone 

20 

metri ster 

88 Muzeu  Culturală 2938207122 315 mp - - - 

89 Școala 

muzicală  

Educațională 2938207123 419 mp  Cazan pe 

cărbune 

Cărbune  

 

Lemne 

20 

 tone 

10 

 metri steri 

90 Casa 

sănătății  

Curativă  2938207125 263 mp Cazan pe 

cărbune 

Cărbune  

 

Lemne 

20  

tone 

10  

metri steri 

91 Gimnaziu  Educațională 2938208057 953 mp Cazan pe 

cărbune 

Cărbune  

 

Lemne 

80  

tone 

10  

metri steri 

92 Casa de Culturală  2938208151 1.115 mp - - - 
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cultură  

COMUNA SURIC 

93 Primărie Administrativă  2939113046 144 mp Sobe Cărbune 

 

Lemne 

4 

 tone 

3  

metri steri 

94 Școală  Educațională  2939113185 778 mp Cazan pe 

cărbune 

Cărbune 25 

 tone 

95 Grădiniță Educațională 2939114059 920 mp Cazan pe 

cărbune 

Cărbune 3 

 tone 

COMUNA TROIȚCOE 

96 Grădinița de 

copii  

Educațională  1219202085 648 mp Cazan pe 

cărbune 

Cuptor/cazan 

pe lemne 

Cărbune 

 

Lemne 

6 

 tone 

20 

 metri ster 

97 Școala Educațională  1219202092 2.618 mp Cazan pe 

cărbune 

Cuptor/cazan 

pe lemne 

Cărbune 

 

Lemne 

- 

 

- 

98 Casa de 

Cultură  

Culturală  1219202167 1.440 Cazan pe 

cărbune 

Cuptor/cazan 

Cărbune 

 

Lemne 

3  

tone 

23  
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pe lemne metri ster 

COMUNA VALEA PERJEI 

99 Grădiniță  Educațională 2942 220 mp Cazan pe gaze 

naturale 

Gaze 

naturale 

2.764  

mc. 

100 Școală + 

Grădiniță 

Educațională 2942 612 mp Cazan pe gaze 

naturale 

Gaze 

naturale 

7.786  

mc. 

101 Casa de 

Cultură  

Culturală  2942 886 mp Nu se 

încălzește  

- - 

102 Clădirea 

poștei 

Dat în arenda 

SRL Cimișlia 

Gaz și 

Poșta Moldovea 

2942 114 mp Cazan pe gaze 

naturale 

- - 
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TOTAL 80.179,3 

mp 

 Gaze 

naturale 

 

Lemne 

 

 

Peleți/ 

Brichete 

 

Cărbune 

 

 

Energie 

electrică 

312.511  

mc. 

 

358,23  

metri steri 

 

122  

tone 

 

406,48  

tone 

 

1,254 Mwh 

Tab. nr. 34 – Situația consumurilor de resurse pentru încălzirea clădirilor publice din raionul Cimișlia 

Sursa datelor: Chestionar aplicat la nivel de UAT 
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Fig. 2.17. Consumul final de energie în funcție de resursele energetice utilizate 

Sursa: Chestionar aplicat la nivel de UAT 

 

 Analizând datele furnizate de către autoritățile locale, putem observa că, majoritatea 

clădirilor publice utlizează gazele naturale și cărbunii pentru încălzirea acestora. 

 Cea mai mare pondere în consumul final de energie este reprezentat de energia termică, 

care reprezintă circa 77% din total.  

 

23%

33%

33%

4%
7%

Consumul final de energie în funcție de resursele energetice 
utilizate

Energie electrică

Cărbune

Gaze naturale

Peleți/Brichete

Lemn
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Fig. 2.18. Consumul final de energie – clădiri publice (anul 2017) 

Sursa: Chestionar aplicat la nivel de UAT 

 

• Clădiri rezidențiale 

 

 Din totalul clădirilor înregistrate la nivel național, clădirile rezidențiale reprezintă o 

majoritate semnificativă. Fondul locativ constituie totalitatea încăperilor locative, indiferent de 

forma de proprietate, inclusiv case de locuit, case specializate (cămine, case-internat pentru 

invalizi, veterani, case speciale pentru bătrâni singuratici şi altele), apartamente, încăperi de 

serviciu şi alte încăperi locative în alte construcţii utile pentru locuit. 

 Suprafaţa totală a fondului locativ, la nivelul anului 2017, este de 1.564.500 mp, din care 

95.378 mp sunt destinați apartamentelor din blocuri și 1.469.122 mp, caselor individuale. 

Suprafața locuibilă totală este de 1.015.800 mp. 

Consumul final de energie - clădiri municipale (Mwh/an)

Energie electrică Energie termică
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Fig. 2.19.  Suprafața ocupatată de fondul locativ (anul 2017) 

Sursa datelor: Biroul Național de Statistică 

 Fondul locativ al raionului Cimișlia este reprezentat de 1.304 apartamente în bloc și 

20.094 case particulare. Ponderea redusă a locuințelor colective este dată de suprafața redusă a 

mediului urban în totalul suprafeței raionului Cimișlia, acesta fiind format dintr-o singură unitate 

urbană (orașul Cimișlia) și 38 unități rurale (16 sate și 22 comune). 

 Pentru încălzirea clădirilor rezidențiale din raionului Cimișlia, la nivelul anului 2017, s-

au utilizat circa 48.074,347 Mwh. Această cantitate este determinată de lipsa unui sistem 

centralizat eficient de alimentare cu agent termic, slaba izolare a clădirilor rezidențiale, dar și de 

utilizarea ineficientă a resurselor energetice disponibile. 

 La nivelul anului 2017, se poate observa un consum de energie electrică de 21.108,606 

Mwh, pentru sectorul rezidențial. Deși, cantitatea de energie electrică utilizată în anului 2017 

este în scădere față de anii precedenți, aceasta se menține printre cele mai utilizate tipuri de 

resurse energetice utilizate la nivelul raionului deoarece multe locuințe folosesc energia electrică 

pentru încălzirea locuințelor, prin intermediul radiatoarelor, convectoarelor, centralelor electrice 

etc. 

 În concluzie, pentru încălzirea și electrificarea clădirilor rezidențiale, la nivelul anului 

2017, s-au utilizat circa 69.182,953 Mwh. 

 

6%

94%

Suprafața ocupată de fondul locativ, pe categorii (mp)

Apartamente în bloc Case individuale
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• Clădiri terțiare 

 Acest subcapitol cuprinde consumul de energie asociat clădirilor și instalațiilor din 

sectorul terțiar (sectorul serviciilor) care nu sunt deținute sau gestionate de autoritatea locală 

(birourile întreprinderilor private, băncile, IMM-urile, activitățile comerciale și de comerț cu 

amănuntul), precum și cele aparținând Consiliului Județean și structurilor deconcentrate în 

teritoriu ale Guvernului. 

 Se observă, în urma centralizării datelor despre consumurile de energie, pentru anul 2017, 

un consum energetic final de 19.563,855 Mwh, 12.994,62 Mwh au fost utilizați pentru încălzirea 

clădirilor și 6.569,235 Mwh pentru elecrificarea acestora. 

 

Fig. 2.20. Consumul final de energie – clădiri terțiare (anul 2017) 

Sursa: Chestionar aplicat la nivel de UAT 

 

 

 

 

 

 

Consumul final de energie - clădiri terțiare
(Mwh/an)

Energie electrică

Energie termică
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3.3.2. Iluminat public 
 

 Rețeaua de iluminat public a raionului Cimișlia dispune de 3.220 corpuri de iluminat și 

3.865 stâlpi de susținere, conform datelor oferite de autoritatea raională. Lungimea totală a  

sistemului de iluminat public este de circa 282,3 km și necesită lucrări de modernizare și 

extindere cu circa 105 km. Consumul de energie electrică, aferent anului 2017, pentru iluminatul 

spațiilor publice din unităților administrativ-teritoriale ale raionului este de 167,175 Mwh. În 

tabelul următor va fi detaliată situația consumurilor energetice ale sistemului de iluminat public 

pentru fiecare unitate administrativ-teritorială componentă, la nivelul anului 2017. 

 

Nr. 

crt. 
UAT 

Consumul de energie electrică 

iluminat public stradal (Mwh) 

1 Albina                         1,542 

2 Batîr 4,079 

5 Cenac                                             3,656 

6 Cimişlia                       68,597 

7 Ciucur-Mingir                                     8,513 

8 Codreni                                           0,284 

10 Ecaterinovca                  3,964 

11 Gradişte                                          10,208 

12 Gura Galbenei 9,334 

13 Hîrtop  2,034 

14 Ialpugeni                                         4,573 

15 Ivanovca Noua - 

16 Javgur                                            - 

17 Lipoveni                1,304 

18 Mihailovca                      25,170 

19 Porumbrei          1,607 

20 Sagaidac             1,560 

21 Satul Nou - 
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22 Selemet          0,196 

23 Suric 0,136 

24 Topala            - 

25 Troițcoe    3,397 

26 Valea Perjei      17,021 

TOTAL 167,175 

Tab. nr. 35 – Situația consumurilor de energie electrică – iluminat public 

 

3.3.3 Transport 
 

 În baza datelor furnizate de autoritățile locale și a statisticilor anuale ale Registrului de 

Stat al Transporturilor, la nivelul raionului Cimișlia sunt înregistrate 15.260 autovehicule. Dintre 

acestea, circa 15.202 autovehicule sunt private, iar 58 autovehicule aparțin sectorului public (30 

autovehicule pentru transport public și 28 autovehicule ale parcului raional). 

 În tabelul nr. 36 vor fi detaliate consumurile de combustibili, luându-se în calcul 

consumul mediu la 100 km și o distanță realizată de 10.000km/an/autovehicul. 

Tip 
autovehicul 

Sector 
privat 

Sector 
public 

Total 
Consum 
mediu 

(l/100km) 

Consum 
total 

sector 
privat 

Consum 
total 

sector 
public 

Autoturism 8.393 34 8.427 8 6.714.400 27.200 
Camion 2.437 1 2.438 25 6.092.500 2.500 
Remorcă  1.477 - 1.477 >15 2.215.500 - 
Tractor  1.415 3 1.418 24 3.396.000 7.200 
Motocicletă 1.101 - 1.101 5 550.500 - 
Autobuz 205 1 206 35 717.500 3.500 
Semi-remorcă 130 - 130 >15 195.000 - 
Altele 40 23 63 20 80.000 46.000 
TOTAL 15.198 62 15.260 - 19.961.400 86.400 

Tab. nr. 36 – Numărul de autovehicule înregistrate la nivelul raionului Cimișlia și consumul de carburant 
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3.3.4. Tratarea apelor uzate 
 

 La nivelul raionului Cimișlia, volum de apă preluat din surse de captare este de 1.381.834 

mc. Din cantitatea totală, 1.325.825 mc. sunt livrați consumatorilor, 56.009 mc. reprezentând 

pierderi de apă.  

 În anul 2017, pentru tratarea apelor uzate s-a utilizat o cantitate de energie electrică de 

circa 5.656 MWh.  

Indictori 2015 2016 2017 

Cantitatea de ape reziduale 

epurate anual (mc) 1.235.856 1.258.558 1.325.825 

Consum de energie pentru 

tratarea apei (MWh) 5.190 5.034 5.656 

Tab. nr. 37 – Cantitatea de apă reziduală epurată și consumul de energie aferent 

 

3.4. Emisii CO2 finale 
 

La nivel raional, emisiile de gaze cu efect de seră sunt datorate consumurilor energetice 

din toate sectoarele de activitate, la nivelul tuturor localităților componente, consumuri directe 

sau indirecte de combustibili fosili.  

Emisiile datorate consumurilor locale au o influență directă asupra mediul înconjurător și 

un impact semnificativ asupra sănătății populației. De cele mai multe ori, acțiunea directă a 

poluării aerului asupra sănătății este rezultanta interacțiunii mai multor poluanți prezenți 

concomitent în atmosferă. 

Activitățile umane au un impact atât direct cât și indirect asupra schimbărilor climatice și 

determină schimbarea compoziţiei atmosferei globale, adăugându-se la variabilitatea naturală a 

climei observate pe o perioadă de timp comparabilă. Variabilitatea climei se referă la variaţiile 

stării medii şi la alte elemente privind clima pe toate scările temporale şi spaţiale, mai presus de 

evenimentele meteorologice individuale. Aceasta poate fi determinată în cadrul sistemului 

climatic sau de variaţii externe naturale sau antropice de unele procese naturale interne.  
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Contabilizarea gazelor cu efect de seră s-a efectuat prin multiplicarea cantității de energie 

determinată pe fiecare sector de activitate (exprimată în MWh) cu factorii „standard” de emisie 

pe activitate, determinați în conformitate cu principiul tip ,,Standard IPCC”, prin care se cuprind 

toate emisiile de CO2 produse ca urmare a consumului de energie pe teritoriul raionului 

Cimișlia, fie direct prin consum de combustibil, fie indirect prin consumul de combustibil aferent 

producerii energiei electrice consumate sau energiei termice din termoficare/climatizare produsă 

pe raza acestuia. 

Această abordare are la bază conținutul de carbon al fiecărui combustibil, la fel ca în 

cazul inventarelor naționale ale emisiilor de gaze cu efect de seră realizate în contextul 

Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC) și al 

Protocolului de la Kyoto. 

În consecință, se abordează principiul Standard IPCC (Intergovernmental Panel on 

Climate Change), în Inventarul de Bază fiind cuantificate doar emisiile de CO2, în unitatea de 

raportare ”tone CO2”. 

           Evaluarea emisiilor de CO2 la nivelul raionului Cimișlia reprezintă un prim pas în 

selectarea acțiunilor pentru reducerea gradului de poluare. Aceste emisii sunt influențate de 

diferiți parametri, pe termen scurt sau lung. Este important să se înţeleagă influenţa acestor 

parametri, modul în care aceştia variază în timp şi să se identifice aceia asupra cărora pot acţiona 

autoritățile locale (pe termen scurt, mediu şi lung). 

 Astfel, la nivelul raionului Cimișlia, s-a înregistrat o cantitate de emisii CO2 de 

25.859,351 tone. Cea mai mare contribuție o are sectorul de transport, care produce anual circa 

16.840,156 tone CO2. Iluminatul public și activitățile de tratare a apelor uzate produc cea mai 

redusă cantitate de CO2, mai exact 500,793 tone.  
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Fig. 2.21. Cantitatea de emisii CO2 (anul 2017) 

 

3.5.  Concluziile Inventarului de Bază al Emisiilor 
 

Inventarul de Bază al emisiilor este prezentat în format tabelar, în conformitate cu 

modelul comun utilizat de semnatarii Convenției Primarilor, care cuprinde: 

- consumul final de energie; 

- emisiile de CO2 asociate consumului de energie inventariat. 

Sector analizat Consum final de energie (MWh) Emisii CO2 (t/an) 

Clădiri rezidențiale 69.182,953 5.949,733 
Clădiri publice 10.304,405 886,178 
Clădiri terțiare 19.563,855 1.682,491 

Transport 223.853,890 16.840,156 
Iluminat public 167,175 14,377 

Tratarea apelor uzate 5.656 486,416 
Total 328.728,178 25.859,351 

Tabel nr. 38 - Consumul final de energie și cantitatea emisiilor de CO2 

 

Analizând consumul de energie și cantitatea emisiilor de CO2 generate de acesta, la nivelul 

raionului Cimișlia, putem concluziona necesitatea următoarelor acțiuni: 

- reducerea consumului de energie cu prioritate în sectorul rezidențial; 
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- reducerea emisiilor de CO2 generate de consumul de lemn de foc în sectorul rezidențial 

(ținând cont de factorii de emisie a CO2 mai mari decât în cazul utilizării combustibilului 

biomasă sau gazul natural); 

- reducerea emisiilor de CO2 în sectoare care nu sunt administrate în mod direct de 

administrația locală (sectorul rezidențial, sectorul terțiar); 

- îmbunătățirea randamentului de utilizare a energiei înmagazinate în combustibili; 

- creșterea ponderii de utilizare ca sursă de energie pentru consumul final al biomasei de 

origine;  

- limitarea utilizării lemnului de foc provenit din surse fără garanție de origine; 

- îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor (publice, rezidențiale – blocuri și case, 

terțiare); 

- reducerea consumului de combustibil utilizat la deplasarea autovehiculelor pe 

infrastructura rutieră locală, implicit a emisiilor de CO2 asociate; 

- îmbunătățirea performanței sistemului tehnic de încălzire din dotarea clădirilor 

rezidențiale care utilizează drept combustibil lemnul de foc sau un alt combustibil fosil, 

altul decât gazul natural (cărbune, CLU, GPL etc); 

- îmbunătățirea eficienței conversiei energetice a combustibilului în echipamentele și 

instalațiile din dotarea caselor. 
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4. Obiective și ținte 
 

4.1. Viziunea pe termen lung 
 

 Energia ne influenţează fiecare aspect al vieţii - ne oferă lumină, căldură şi ne furnizează 

combustibilul pentru transport şi pentru aparatura electrocasnică, dar trebuie să ne gândim mai 

mult ca niciodată la siguranţa resurselor noastre energetice, precum şi la impactul asupra 

mediului pe care îl are energia produsă de combustibilii fosili. Peisajul producerii şi utilizării de 

energie la nivel european este fără îndoială în schimbare. Cu cât ne orientăm spre utilizarea 

sporită a surselor energetice regenerabile şi începem să folosim energia într-un mod mai eficient, 

putem fi mândri de faptul că Europa se află deja pe primul loc în dezvoltarea de noi tehnologii şi 

idei inovatoare. Cu toate acestea, trebuie să depunem mai mult efort pentru a răspândi mesajul 

despre utilizarea inteligentă a energiei. Atât consumatorii cât şi toţi cei interesaţi de pesrspectiva 

socială trebuie să fie convinşi de beneficiile producerii şi utilizării energiei durabile.  

 În conformitate cu prevederile Convenției Primarilor, obiectivul general al Consiliului 

Raional Cimișlia este reducerea cu 40% a emisiilor de CO2, până în anul 2030. Viziunea pe 

termen lung a raionului este de a deveni o comunitate inteligentă și eficientă energetic, capabilă 

să contribuie la inițiativele naționale și europene de gândire ”verde”, prin asumarea unor 

responsabilități în domeniile competențelor sale. Această țintă va fi atinsă prin implementarea de 

măsuri în cadrul sectoarelor/domeniilor de acțiune în care administrația raională are competențe 

specifice. Pornind de la analiza datelor colectate în Inventarul de Bază al Emisiilor și în corelație 

cu documentele strategice de dezvoltare ale raionului (Planul strategic de dezvoltare socio-

economică al raionului Cimișlia 2013-2020), raionul Cimișlia a identificat principalele direcții de 

acțiune pe termen scurt și lung în vederea reducerii cantității emisiilor de CO2, conform 

Convenției Primarilor: 

- clădiri: îmbunătăţirea performanţelor energetice ale clădirilor existente şi ale fondului de 

clădiri noi sau prezentarea şi promovarea de noi concepte sub aspectul unui trai durabil; 

- iluminatul public: scăderea consumului de energie prin utilizarea de corpuri de iluminat 

ecologice; 

- producția locală de energie prin stimularea investițiilor în dezvoltare durabilă; 

- planificarea teritoriului;  



 
Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al raionului Cimișlia 

Proiect finanțat de către Guvernul României prin Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAID) în cadrul mecanismului de asistență oficială pentru dezvoltare 

114 

 

- lucrul cu cetățenii și părțile interesate, formare profesională și educare: implicarea și 

creşterea gardului de conştientizare publică referitor la gama de produse şi probleme 

legate de energia durabilă.  

 

4.2. Aspecte organizaționale și financiare 
 

În vederea atingerii criteriilor europene de calitate pentru planificare strategică (relevanță, 

eficacitate, eficiență, coerență, pragmatism, durabilitate, modalități de gestionare și 

monitorizare), lucrul la definirea elementelor cheie ale Planului de Acțiune pentru Energie 

Durabilă și Climă, s-a realizat de către S.C. Finacon International Consulting S.R.L., în strânsă 

colaborare și comunicare cu autoritățile raionului Cimișlia. 

Planul de Acţiune privind Energia Durabilă și Climă (PAEDC) al raionului Cimișlia 

defineşte cadrul ce va contribui la atingerea obiectivelor pentru anul 2030. Utilizând rezultatele 

obținute în urma inventarului de referinţă al emisiilor, vor fi identificate cele mai potrivite 

domenii de acţiune şi oportunităţile în vederea atingerii ţintei autorităţilor locale privind 

reducerea emisiilor de CO2. Vor fi definite, prin urmare, o serie de măsuri concrete de reducere a 

acestora precum termenele şi responsabilităţile care contribuie la atingerea obiectivelor.  

Este esențial ca la dezvoltarea și implementarea PAEDC-ului să existe o implicare 

proactivă a comunității, acest lucru contribuind la dezvoltarea unor idei importante pe baza 

cărora se conturează obiectivele propuse, în concordanță cu capacitatea financiară și de 

dezvoltare a raionului.  

Procesul de dezvoltare a Planului de Acţiune privind Energia Durabilă și Climă al 

raionului Cimișlia s-a realizat în strânsă colaborare cu părțile interesate, interne și externe, ce 

sunt responsabile pe anumite sectoare de activitate, printr-o serie de întâlniri care s-au concretizat 

în:  

 

 

 



 
Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al raionului Cimișlia 

Proiect finanțat de către Guvernul României prin Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAID) în cadrul mecanismului de asistență oficială pentru dezvoltare 

115 

 

- dezbateri cu privire la obiectivele specifice, țintele și măsurile necesare pe diferite 

sectoare de activitate;  

- instruiri pentru pregatirea echipei în vederea adoptării obiectivelor proiectului;  

- ședințe de lucru pentru stabilirea Inventarului de Referință al Emisiilor;  

- ședințe de analiză/evaluare a acțiunilor pentru identificarea potențialului de reducere a 

emisiilor. 

 

 De asemenea, în perioada dezvoltării Inventarului de Referință al Emisiilor, prin 

transmiterea cererilor de date specifice pe diferite sectoare de activitate, o serie de instituții și 

organizații relevante au fost informate și integrate în procesul de dezvoltare a PAEDC-ului. 

Prin urmare, ținând cont de faptul că  Planul de Acţiune privind Energia Durabilă și 

Climă (PAEDC) al raionului Cmișlia reprezintă un document strategic la nivel raional, 

documentul conform cerințelor legale privind aprobarea planului va intra în dezbatere publică cu 

cetățenii și toate părțile interesate, pentru informarea și consultarea acestora. 

În cadrul acestui eveniment, asupra PAEDC-ului pot fi aduse modificări și/sau 

îmbunătățiri înainte ca acesta să intre în aprobare la nivelul consiliului decizional. Acesta este 

ultimul pas care implică părțile interesate ca finalitate a aprobării planului. 

 

• Aspecte financiare și surse de finanțare 

Sursele de finanțare identificate pentru implementarea proiectelor propuse se încadrează în 

următoarele categorii: 

 

1. Fondul pentru Eficienţă Energetică; 

2. Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională; 

3. Fondul Ecologic Naţional; 

4. Programe/instituţii donatoare internaţionale (Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare, Uniunea Europeană, Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei, Banca 

Mondială, Banca Europeană pentru Investiţii, Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi 

Cooperare Internaţională, Parteneriatul Estic, Agenţia Japoneză pentru Cooperare 

Internaţională, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională, Programul 
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NaţiunilorUnitepentru Dezvoltare etc.). 

5. Finanțări private în model ESCO (Energy Savings Contract) 

6. Parteneriat Public-Privat 

 

Tehnologii susținute în domeniul eficientizării energetice: 

- termoficare;  

- renovarea sistemelor locale de încălzire;  

- instalarea de valve termostatice;  

- izolarea ferestrelor şi a uşilor;  

- renovarea centralelor termice;  

- controlul iluminatului stradal; 

- izolarea pereţilor exteriori;  

- instalarea contoarelor de energie;  

- boilere electrice;  

- cazane de apă caldă şi încălzire centrală;  

- renovarea conductelor interioare ale instalaţiilor sanitare;  

- modernizarea instalaţiilor industriale şi a utilităţilor energetice.  

 

 

Tehnologii susținute în domeniul energiei regenerabile: 

- distribuţia gazelor naturale;  

- biocombustibili;  

- biogaz/gaze de depozit;  

- energie geotermală, energie hidroelectrică, energie solară;  

- biomasă solidă;  

- energie eoliană.  

 

Tehnologii susținute în domeniul transportului:  

- transport public urban;  

- transport durabil.  

 

Tehnologii susținute în domeniul producţiei mai curate: 
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- colectarea şi tratarea apelor uzate;  

- gestionarea deşeurilor solide;  

- colectarea şi tratarea deşeurilor solide;  

- epurarea apelor uzate;  

- înlocuirea combustibililor;  

- conversia deşeurilor în energie. 

 

 

 

1. Fondul pentru Eficienţă Energetică (FEE) 

 

 Obiectivul principal de activitate al Fondului pentru Eficiență Energetică (FEE) este 

atragerea şi gestionarea resurselor financiare în vederea finanţării şi implementării proiectelor în 

domeniul eficienţei energetice şi al valorificării surselor de energie regenerabilă în conformitate 

cu strategiile şi programele elaborate de Guvern, care va fi asigurat prin: 

- promovarea proiectelor investiţionale în domeniul eficienţei energetice şi valorificării 

surselor de energie regenerabilă; 

- acordarea asistenţei tehnice pentru elaborarea de proiecte în domeniul eficienţei 

energetice şi valorificării surselor regenerabile de energie; 

- acordarea de asistenţă financiară proiectelor; 

- contribuţii financiare directe; 

- acţionarea în calitate de agent sau mediator pentru celelalte surse de finanţare; 

- asigurarea garanţiilor depline sau parţiale în cazul finanţării de către bănci; 

- acordarea asistenţei în identificarea combinaţiei optimale de finanţare a proiectelor. 

 Fondul va realiza obiectele sale prin promovarea şi finanţarea proiectelor fezabile din 

punct de vedere economic, tehnic şi al mediului, care asigură sustenabilitatea consumului de 

energie și ar îndrepta economia către o scădere a intensității energiei, precum şi reducerea 

emisiilor de gaze poluante sau cu efect de seră. 

 Scopul Fondului este de a avea un efect demonstrativ, prin implementarea cu succes a 

proiectelor finanțate și de a crește interesul finanțatorilor externi în vederea susținerii investițiilor 
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în domeniul eficienței energetice şi al valorificării surselor de energie regenerabilă în Republica 

Moldova. 

Principii de activitate 

 

- transparenţă în administrarea resurselor financiare; 

- imparţialitate şi egalitatea de şanse pentru toţi solicitanţii de finanțare; 

- dezvoltare durabilă a domeniului energetic; 

- portofoliu de investiții prudent; 

- cofinanţare;  

- sustenabilitatea finanţării și susținerea investițiilor făcute; 

- parteneriat şi colaborare cu sectorul privat pentru cofinanţarea proiectelor de investiţii în 

vederea creşterii eficienţei energetice şi valorificării surselor de energie regenerabilă. 

 Resursele financiare ale FEE se formează din: 

a) alocări financiare de la bugetul de stat, de cel puţin 10% din volumul Fondului, necesare 

pentru atingerea obiectivelor privind indicii de eficienţă energetică şi utilizarea surselor 

regenerabile de energie; 

b) donaţii ale persoanelor fizice şi juridice din Republica Moldova sau din străinătate, 

inclusiv ale instituţiilor financiare şi fondurilor internaţionale; 

c) venituri financiare formate din dobînzile la conturile curente sau la depozitele bancare ale 

Fondului, precum şi din dobînzile şi comisioanele aferente contractelor de finanţare 

încheiate cu clienţii Fondului; 

d) credite şi alte instrumente financiare ale băncilor sau ale investitorilor, angajate exclusiv 

în promovarea obiectivelor Fondului. 

Proiecte eligibile 

Resursele financiare ale Fondului sunt utilizate pentru finanţarea proiectelor ce au ca scop 

valorificarea resurselor regenerabile de energie şi/sau implementarea măsurilor de eficienţă 

energetică. Tipurile de proiecte eligibile se referă la (dar nu se limitează): 
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a) întreprinderile industriale, inclusiv: achiziţia de echipamente, utilaje şi instrumente; 

asistenţa şi suportul în procesul instalării echipamentelor achiziţionate şi utilajelor; 

instruire privind exploatarea şi mentenanţa echipamentului şi a noilor tehnologii; 

transportare şi suport logistic; 

b) reabilitarea clădirilor din toate sectoarele, inclusiv:  industriale şi comerciale, rezidenţiale 

cu multe nivele şi individuale, clădiri guvernamentale şi municipale, obiecte de ocrotire a 

sănătăţii şi cele de învăţămînt, obiecte culturale etc. Reabilitarea clădirilor presupune: 

modernizarea centralelor termice; izolarea pereţilor, uşilor, ferestrelor, acoperişurilor, 

plafoanelor; construcţia instalaţiilor solare termice; implementarea tehnologiilor de 

valorificare a energiei şi combustibililor din surse regenerabile utilizate pentru încălzire, 

ventilaţie, producere de electricitate şi apă caldă; eficientizarea funcţionării sistemelor de 

încălzire şi aer condiţionat; eficientizarea sistemului de iluminare interior şi exterior etc.; 

c) sistemele de generare şi distribuţie a agentului termic, inclusiv: boilere şi arzătoare noi; 

sisteme de control automat ale cazanului; sobe pentru încălzirea apei; modernizarea 

cazanelor existente; dispozitive de recuperare a căldurii cazanelor; construcţia centralelor 

termice noi  sau renovarea substanţială a celor existente; cazane şi robinete de aburi sau 

renovarea substanţială a celor existente; conducte şi corpuri de încălzire noi; echipamente 

noi de măsurare; supape termoregulatoare; termoizolarea reţelelor inginereşti interne; 

sistemele de cogenerare de putere mică; sisteme cu pompe de căldură; sisteme de 

încălzire care utilizează energia sau combustibil din surse regenerabile de energie etc.; 

d) alte tipuri de proiecte legate de energie, inclusiv: sistemul de control al managementului 

energetic; măsuri de corectare a factorului de putere; compresoare de aer; reutilarea în 

scopul utilizării surselor regenerabile de energie; 

e) proiectele ce reies din obiectivele prevăzute în Programul naţional pentru eficienţă 

energetică 2011-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.833 din 10 noiembrie 2011. 

Proiecte neeligibile 

a) plăţile de locaţiune pentru clădiri şi echipamente; 

b) achiziţionarea de terenuri şi procurarea de clădiri industriale şi birouri administrative; 

c) achiziţii de autovehicule, care nu sunt direct legate de fluxul tehnologic de producţie; 

d) cheltuielile activităţii operaţionale. 
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2. Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională (FNDR) 

Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională reprezintă instrumentul principal privind 

finanţarea proiectelor şi programelor de dezvoltare regională, îndreptată, în mod prioritar, spre 

zonele defavorizate din regiunile de dezvoltare. Fondul se formează din alocaţiile anuale de la 

bugetul de stat, ca poziţie distinctă pentru politica de dezvoltare regională, precum şi din alte 

surse. Cuantumul Fondului este de 1% din veniturile bugetului de stat, aprobat prin Legea 

bugetului de stat pentru anul respectiv. În Fond pot fi atrase şi alte mijloace financiare din 

sectorul public şi din cel privat la nivel local, regional, naţional şi internaţional, precum şi 

mijloacele oferite prin programele de asistenţă ale Uniunii Europene. 

Fondul îşi desfăşoară activitatea în baza legislaţiei în vigoare urmărind realizarea a două 

obiective-cadru:  

a) alocarea de mijloace pentru a susţine dezvoltarea regiunilor, în special, a zonelor 

defavorizate;  

b) consolidarea posibilităţilor/ capacităţilor funcţionale ale instituţiilor, capabile să asigure 

implementarea strategiilor (naţionale şi regionale) de dezvoltare regională.  

Primul obiectiv al dezvoltării regionale prevede:  

- dezvoltare social-economică echilibrată şi durabilă pe întreg teritoriul Republicii 

Moldova;  

- reducerea discrepanţelor dinte nivelurile de dezvoltare social-economică a diferitor 

regiuni/ zone şi ale celor din interiorul fiecărei zone.  

 

Alte obiective de bază pentru implementarea politicii de dezvoltare regională presupun: 

- consolidarea oportunităţilor financiare, instituţionale şi umane pentru dezvoltarea social-

economică a regiunilor;  

- susţinerea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi a colectivităţilor locale 

orientate spre dezvoltarea social-economică a localităţilor;  

- implicarea autorităţilor publice locale, a colectivităţilor în programele naţionale, de 

sector, regionale de dezvoltare.  



 
Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al raionului Cimișlia 

Proiect finanțat de către Guvernul României prin Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAID) în cadrul mecanismului de asistență oficială pentru dezvoltare 

121 

 

Întrucât legislaţia prevede, în mod explicit, sprijinirea de către Fond a ADR, ca structură 

cheie responsabilă pentru susţinerea dezvoltării regionale în Moldova, resursele financiare din 

Fond sunt disponibile pentru a sprijini anume constituirea şi consolidarea ADR.  

Principiile de bază ale utilizării Fondului, determinate în conformitate cu Regulamentul 

Fondului, sunt următoarele:  

- Eficienţa - buna utilizare a resurselor naturale, umane, financiare şi a celor de producţie 

pe întreg teritoriul Republicii Moldova;  

- Echitatea - drepturi egale de acces la valorile economice, sociale şi culturale pentru toţi 

cetăţenii Republicii Moldova, indiferent de locul lor de trai;  

- Durabilitatea - caracterul viabil din punct de vedere tehnic, financiar şi instituţional al 

măsurilor luate, al programelor şi proiectelor de dezvoltare regională;  

- Planificarea - elaborarea şi efectuarea, în concordanţă cu Strategia naţională de dezvoltare 

şi cu Strategia de dezvoltare regională, a măsurilor, programelor şi proiectelor de 

dezvoltare regională, care au obiective bine formulate, priorităţi şi mecanisme clar 

definite;  

- Coordonarea – punerea de acord, atît la nivel naţional cît şi la nivel regional, a măsurilor 

şi obiectivelor pentru susţinerea dezvoltării regionale;  

- Parteneriatul - cooperarea autorităţilor publice centrale şi locale, a sectorului public şi 

privat, a societăţii civile în activităţile de planificare, de elaborare şi de implementare a 

strategiilor privind susţinerea dezvoltării regionale;  

- Transparenţa – furnizarea de informaţii complete, accesibile publicului privind alocarea, 

distribuirea şi utilizarea mijloacelor pentru realizarea strategiilor, programelor şi 

proiectelor de dezvoltare regională. 

 

 Resursele Fondului, conform legislaţiei, pot fi utilizate pentru desfăşurarea unui spectru 

larg de activităţi şi domenii: 

- consolidarea capacităţilor instituţionale şi umane, la nivel regional, în vederea elaborării 

şi implementării strategiilor şi politicilor de dezvoltare regională;  

- dezvoltarea economică a regiunilor: sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii, atragerea 

investiţiilor, promovarea exportului;  



 
Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al raionului Cimișlia 

Proiect finanțat de către Guvernul României prin Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAID) în cadrul mecanismului de asistență oficială pentru dezvoltare 

122 

 

- dezvoltarea infrastructurii regionale (drumuri, aprovizionare cu apă, sistem de canalizare, 

asigurare cu gaze naturale, servicii publice, comunicaţii etc.);  

- asigurarea securităţii ecologice: protecţia şi conservarea resurselor naturale, prevenirea 

poluării mediului, utilizarea tehnologiilor relevante non-poluante etc.;  

- dezvoltarea pieţei locale a muncii;  

- extinderea serviciilor sociale în regiuni (ocrotirea sănătăţii, învăţămînt, asistenţă socială, 

servicii sociale pentru persoanele cu handicap şi dezabilităţi, consultaţii juridice gratuite 

etc.);  

- dezvoltarea societăţii civile în regiuni;  

- acordarea asistenţei în cooperarea transfrontalieră;  

- alte domenii conexe realizării scopurilor politicii de dezvoltare regională.  

 

3. Fondul Ecologic Naţional (FEN) 

 

Fondul Ecologic Naţional (FEN) este creat în cadrul Ministerului Mediului. Funcţia de 

administrare a FEN o îndeplineşte Consiliul de Administrare al Fondului Ecologic Naţional, iar 

organele executive sunt Serviciul Evidenţă şi Control al Fondului Ecologic Naţional din cadrul 

Direcţiei finanţe şi evidenţă contabilă, experţii în domeniu, care efectuează expertiza proiectelor 

şi responsabilii pentru coordonarea implementării proiectelor finanţate din fond din cadrul 

inspecţiilor ecologice. 

Fondul Ecologic Naţional este utilizat pentru: 

- finanţarea proiectelor pentru implementarea strategiilor, programelor şi planurilor 

naţionale de protecţie a mediului (inclusiv stocarea şi neutralizarea pesticidelor 

neutilizabile şi interzise), standardelor şi normativelor, a proiectelor pentru construcţia şi 

participarea prin cote-părţi în construcţia obiectivelor de protecţie a mediului; 

- extinderea şi protecţia fondului forestier şi a ariilor naturale protejate de stat; 

- investigaţii ştiinţifice în domeniul protecţiei mediului efectuate la comanda Ministerului 

Mediului; participarea prin cote-părţi la lucrările de cercetare-dezvoltare; elaborarea 

proiectelor zonelor protejate ale patrimoniului natural şi cel construit de importanţă 

naţională şi internaţională; 
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- organizarea şi gestionarea sistemului de informaţie şi reclamă ecologică, propagarea 

cunoştinţelor ecologice; 

- premierea specialiştilor, indiferent de apartenenţa departamentală (pînă la 5% din 

veniturile fondului ecologic naţional); 

- achitarea cheltuielilor pentru crearea bazei tehnico-materiale şi pentru ţinerea evidenţei 

statistice a fondurilor ecologice; 

- colaborarea internaţională în domeniul protecţiei mediului, inclusiv prin antrenarea 

specialiştilor străini la acordarea serviciilor de consultanţă şi expertizare; participarea 

reprezentanţilor ţării la activitatea convenţiilor ecologice internaţionale la care Republica 

Moldova este parte; achitarea cotizaţiilor de membru al organizaţiilor interstatale în 

domeniul protecţiei mediului, organizarea şi realizarea activităţilor de implementare a 

Convenţiei privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de floră şi faună pe cale de 

dispariţie (CITES); 

- lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, avariilor în producţie, a altor situaţii ce pot 

aduce prejudiciu mediului; 

- acordarea de sprijin financiar organizaţiilor ecologiste neguvernamentale în baza unui 

program special de granturi pentru proiectele destinate protecţiei mediului. 

 

Propunerile de proiect şi cererile de solicitare a grantului prezentate de către autorităţile 

administraţiei publice locale, întreprinderi, organizaţii, asociaţii obşteşti se examinează, conform 

procedurii stabilite, la şedinţele Consiliului de Administrare al FEN, care au loc cel puţin o dată 

în trimestru.  

Criteriile principale de selectare a proiectelor spre finanţare 

- contribuţia proiectului la realizarea strategiilor, programelor, planurilor în domeniul 

protecţiei mediului elaborate de autoritatea centrală de mediu.  

- corespunderea activităţilor proiectului cu priorităţile fondului. 

- efectul ecologic, bine definit, evident şi concret măsurabil. 

- disponibilitatea de toate documentele necesare. 

- durabilitatea şi continuitatea activităţilor după finalizarea proiectului. 
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- dovada a existenţei potenţialului uman şi tehnic necesar pentru realizarea proiectului în 

zona respectivă. 

- existenţa cotei de participare. Contribuţia financiară trebuie să constituie cel puţin 15% 

din costul total al proiectului şi poate fi oferită atît de către solicitantul de grant, cît şi de 

alţi finanţatori: consilii raionale, agenţi economici, primării, comunitate, alte fonduri, etc. 

- aportul proiectului la conştientizarea ecologică a populaţiei şi promovarea politicii de 

protecţie a mediului. 

- expunerea clară a obiectivelor şi rezultatelor proiectului, modalităţii de implementare a 

activităţilor, justificarea clară a bugetului propus spre finanţare de la FEN şi suma totală a 

proiectului (cu toate co-finanţările). 

 

Domenii de finanţare  

Conform priorităţilor sale, FEN are menirea de a susţine financiar diverse tipuri de 

proiecte, care pot fi subdivizate convenţional în următoarele categorii şi domenii: 

- soluţionarea problemelor ecologice asociate cu dezvoltarea durabilă a sistemelor de 

aprovizionare cu apă, canalizare şi epurare a apelor reziduale; 

- amenajarea zonelor şi fîsiilor de protecţie a  rîurilor şi cursurilor de apă, fîntînilor şi 

izvoarelor publice; 

- soluţionarea problemelor ecologice asociate cu gestionarea deşeurilor; 

- extinderea fondului forestier; 

- investigaţii ştiinţifice în domeniul protecţiei mediului; 

- informare şi conştientizare ecologică (inclusiv premierea câştigătorilor concursurilor de 

mediu); 

- colaborarea internaţională în domeniul protecţiei mediului;   

- prevenire sau lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale; 

- energie regenerabilă sau eficienţă energetică; 

- protecţia biodiversităţii. 

 

4. Programe/instituţii donatoare internaţionale - Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare (BERD), Banca Europeană pentru Investiţii (BEI), Facilitatea Globală de Mediu 
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(GEF), Banca Mondială (CFI, finanţare subnaţională), Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare 

Internaţională (USAID), Parteneriatul pentru Energie Regenerabilă şi Eficienţa Energiei 

(REEEP), Reţeaua Municipală pentru Eficienţă Energetică (MUNEE). 

 

a) Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) 

 

BERD este o instituţie financiară internaţională care susţine proiecte în 29 de ţări din 

Europa Centrală până în Asia Centrală, fiind cel mai important investitor individual în această 

regiune. Principalele forme de finanţare directă care pot fi oferite de BERD sunt creditele, 

investiţiile în acţiuni şi garanţiile. Operaţiunile BERD în ţările din vecinătatea estică se 

realizează în strânsă cooperare cu Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi Comisia Europeană.  

Domenii eligibile: întreprinderi agricole; eficienţă energetică; infrastructură municipală şi 

de mediu; resurse naturale; energie electrică şi termică. Atât sectorul public, cât şi cel privat sunt 

eligibile pentru finanţare. 

Tehnologii susținute: alimentare cu apă, colectarea şi epurarea apelor uzate; gestionarea 

deşeurilor solide; termoficare; distribuţia gazelor naturale; transport public urban; 

biocombustibili; biogaz/gaze de depozit; energie geotermală; energie hidroelectrică; energie 

solară; biomasă solidă; conversia deşeurilor în energie; energie eoliană; termoficare. 

BERD solicită companiilor implicate în proiecte să contracteze asigurări împotriva 

riscurilor asigurabile în mod normal. Banca nu solicită asigurări împotriva riscului politic sau a 

neconvertibilităţii monedei locale. În general, BERD solicită companiilor pe care le finanţează să 

garanteze creditul cu active ale proiectului (de exemplu, ipotecă pe bunuri mobile sau imobile). 

 

b) Banca Europeană pentru Investiţii (BEI) 

Banca Europeană de Investiţii (BEI) este instituţia de finanţare a Uniunii Europene. 

Acţionarii săi sunt cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. În ultimii ani, Banca a investit 

în Republica Moldova peste 250 mil. Euro. Operaţiunile BEI în ţările din vecinătatea estică se 

realizează în strânsă cooperare cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) 

şi Comisia Europeană.  
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Domenii eligibile: majoritatea domeniilor sunt eligibile pentru finanţare. Atât proiectele 

din sectorul public, cât şi cele din sectorul privat sunt eligibile pentru susţinere. 

Tehnologii susținute: eficienţă energetică (de exemplu termoficare, renovarea utilităţilor 

energetice); energie regenerabilă (de exemplu energie solară, energie eoliană, biomasă); 

alimentarea cu apă şi colectarea şi epurarea apelor uzate; colectarea şi tratarea deşeurilor solide; 

instalaţii de reducere a poluării industriale; transport public urban. 

BEI acordă fie credite directe, fie credite globale, prin intermediari financiari (bănci). 

Banca analizează studiile de fezabilitate complete ale promotorului şi efectuează o evaluare 

preliminară a anumitor aspecte ale proiectului (tehnice, de mediu, economice, financiare, 

juridice). 

 

c) Facilitatea Globală de Mediu (GEF) 

Fondul Global de Mediu reprezintă un mecanism financiar independent prin care se oferă 

granturi ţărilor în curs de dezvoltare şi celor eligibile pentru proiecte cu impact pozitiv asupra 

mediului înconjurător. 

Fondurile sunt utilizate pentru proiecte şi activităţi în următoarele domenii: 

biodiversitate, schimbarea climei, ape internaţionale, degradarea terenurilor, protecţia stratului de 

ozon şi substanţe chimice. Aceste proiecte asigură legătura între procesele de soluţionare a 

problemelor de mediu locale, naţionale şi globale, concomitent contribuind la promovarea 

mijloacelor de existenţă durabile. 

Facilitatea Globală de Mediu este mecanismul financiar desemnat pentru Convenţia ONU 

privind diversitatea biologică, Convenţia-cadru a ONU privind schimbările climatice, Convenţia 

de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi precum şi al Convenţiei ONU pentru 

combaterea deşertificării. 

Întrunind 182 de ţări-membre, GEF colaborează strâns cu guvernele, organizaţiile 

societăţii civile, secretariatele convenţiilor şi diverse agenţii internaţionale. Cooperarea cu 

organizaţiile societăţii civile este foarte importantă, deoarece proiectele şi politicile Facilităţii au 

beneficiat enorm de multitudinea de opinii, experienţe şi perspective. 
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GEF a fost creat în anul 1992 ca un program pilot pentru abordarea problemelor de mediu 

şi de atunci s-a transformat într-o instituţie eficientă şi transparentă cu bagaj impresionant de 

rezultate. Prin parteneriatul său uncial cu guverne, organizaţii internaţionale, organizaţii ale 

societăţii civile şi alţi partenerei cheie, GEF a creat o reţea cu impact real asupra proceselor 

globale. 

Programul de Granturi Mici (SGP) a fost lansat în anul 1992. Programul ajută la 

abordarea problemelor globale de mediu prin sprijinirea iniţiativelor locale, realizate la nivel 

local de organizaţiile non-guvernamentale şi comunitare. 

O trăsătură strategică a programului o constituie sprijinirea activităţilor ce combină 

crearea mijloacelor de trai sustenabile cu priorităţile globale ale GEF, implicarea comunităţilor şi 

organizaţiilor societăţii civile în implementarea proiectelor ca rezultat a dezvoltării capacităţilor 

şi dobândirii experienţei, precum şi antrenarea activă a diferitor persoane antrenate în 

soluţionarea problemelor globale de mediu la nivel global. 

Prin facilitarea dezvoltării comunitare; acumularea şi diseminarea experienţei, crearea de 

parteneriate şi reţele de persoane interesate şi replicarea soluţiilor identificate, Programul de 

Granturi Mici a devenit unul din cel mai de succes program corporativ al GEF. 

Datorită realizărilor sale, Programul de Granturi Mici s-a extins de la 42 ţări în anul 1992 

până la 137 ţări astăzi. 

Programul oferă granturi cu o valoare maximă de 50.000 dolari SUA comunităţilor, 

inclusiv populaţiei indigene, organizaţiilor comunitare şi altor grupuri non-guvernamentale 

pentru implementarea proiectelor în următoarele domenii: biodiversitate, diminuarea 

schimbărilor climatice şi adaptarea la ele, degradarea terenurilor şi managementul forestier 

durabil, ape internaţionale şi substanţe chimice. 

 

d) Banca Mondială – CFI, finanţare subnaţională 

Departamentul de Finanţare Subnaţională este o iniţiativă comună a Băncii Mondiale şi a 

Corporaţiei Financiare Internaţionale (CFI). Aceasta oferă statelor, provinciilor, municipalităţilor 

şi întreprinderilor acestora finanţare şi acces la pieţele de capital, fără garanţii suverane.  
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Domenii eligibile: eficienţă energetică; energie electrică; distribuţia gazelor; termoficare; 

administrarea apelor şi a apelor uzate; transporturi; deşeuri solide; alte servicii publice esenţiale. 

Sunt eligibile pentru finanţare administraţiile publice municipale, provinciale, regionale sau 

locale şi entităţile acestora. 

 

e) Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) 

Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) este o agenţie 

independentă, care acordă asistenţă economică, de dezvoltare şi umanitară în toate ţările lumii, în 

susţinerea obiectivelor de politică externă ale Statelor Unite ale Americii. Beneficiarii sunt 

municipalităţi şi ONG-uri. 

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

 

f) Banca Mondială 

Banca Mondială este o sursă vitală de asistenţă financiară şi tehnică pentru ţările în curs 

de dezvoltare din întreaga lume. Banca este formată din două instituţii de dezvoltare deţinute de 

187 de ţări membre: Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi Asociaţia 

Internaţională pentru Dezvoltare (AID). Obiectivul BIRD este de a reduce sărăcia în ţările cu 

venituri medii şi în cele solvabile mai sărace, în timp ce AID se concentrează pe cele mai sărace 

ţări ale lumii.  

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi Asociaţia 

Internaţională pentru Dezvoltare (AID) acordă credite de angajament medii anuale pentru 

proiecte de investiţii. Aceste fonduri sunt utilizate de ţările beneficiare pentru achiziţii de bunuri 

şi echipamente, pentru lucrări de construcţii civile şi pentru obţinerea serviciilor de consultanţă 

necesare în vederea implementării acestor proiecte. Fiecare proiect poate să includă multe 

contracte separate şi oportunităţi de afaceri pentru furnizori, contractanţi şi consultanţi din 

întreaga lume. Atunci când se urmăresc oportunităţi de afaceri în proiecte finanţate de Banca 

Mondială, este esenţial să se înţeleagă faptul că agenţia de implementare din ţara beneficiară este 

responsabilă pentru achiziţii. Toate contractele se încheie între împrumutat [de obicei un minister 

de ramură şi/sau un departament guvernamental (sau o unitate desemnată pentru 
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implementarea/managementul proiectului, subordonată ministerului/departamentului) care este 

agenţia de implementare a proiectului şi furnizor, contractant sau consultant.  

Rolul Băncii este de a asigura că activitatea împrumutatului se desfăşoară în strictă 

conformitate cu prevederile fiduciare şi de garanţie şi cu diligenţa necesară, inclusiv că 

procedurile de achiziţii convenite sunt respectate şi că întregul proces se derulează cu eficienţă, 

corectitudine, transparenţă şi imparţialitate. 

 

g) Reţeaua Municipală pentru Eficienţă Energetică (MUNEE) 

 Programul Reţeaua Municipală pentru Eficienţă Energetică (MUNEE) permite 

municipalităţilor din Europa de Est şi din Eurasia să implementeze îmbunătăţirea rentabilă a 

eficienţei energetice a sistemelor de termoficare şi de alimentare cu apă, a structurilor 

rezidenţiale şi a clădirilor municipale – în special şcoli şi spitale. Susţinut prin finanţare de către 

Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi administrat de Alianţa 

pentru Economisirea Energiei, MUNEE a activat în 17 ţări şi continuă să fie prezent în regiune. 

În prezent, Alianţa are două birouri complet operaţionale în Moldova şi Armenia, pe lângă o 

reţea extinsă de parteneri cu competenţe dovedite în inginerie energetică, elaborarea politicilor, 

economia resurselor, instruire şi informare publică. 

 

h) Parteneriatul pentru Energie Regenerabilă şi Eficienţa Energiei (REEEP)  

Parteneriatul pentru Energie Regenerabilă şi Eficienţa Energiei (REEEP) este o 

organizaţie non-profit de schimburi de specialişti având ca scop stimularea pieţei de energie 

regenerabilă şi eficienţă energetică, cu accent pe pieţele emergente şi ţările în curs de dezvoltare. 

 

5. Finanțări private în model ESCO (Energy Savings Contract) 

Republica Moldova, ca şi alte ţări din centrul şi estul Europei, prezintă un considerabil 

potenţial economic de economisire al energiei, în sectoarele industrial, terţiar şi al construcţiilor. 

Punerea în evidenţă a acestui potenţial presupune investiţii vaste si modernizarea funcţionării. 

Atât în sectorul privat cât şi în cel public din Rep. Moldova, finanţarea economiilor de energie şi 
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furnizării investiţiilor este îngreunată de restricţii legate de know-how, financiare, legislative, şi 

alte obstacole. 

Există o nevoie clară de identificare de soluții tehnice și financiare viabile care să permită 

implementarea proiectelor de eficiență energetică necesare la nivel de primării și autorități 

raionale. O astfel de soluție este implementarea modelelor de tip ESCO. 

 

Această soluție implică următoarele : 

q Autoritatea concesionează serviciile de realizare de lucrări de eficiență energetică și 

management energetic al consumatorilor; 

q Compania concedent realizează integral investiția în lucrări de eficiență energetică din 

fonduri proprii, fără a implica bugetul public; 

q Compania face managementul energetic al consumatorilor autorității după eficientizare – 

monitorizează consumurile, le centralizează, apoi realizează achiziția predictibilă de 

energie, pentru toți consumatorii, obținând astfel un preț mult mai avantajos pentru 

energia consumată. 

Se obține astfel o economie importantă de costuri, ce provine din trei surse: 

ü Din consumul efectiv de energie, datorită eficientizării consumatorilor, ce duce la 

scăderea consumurilor 

ü Din prețul energiei, datorită predictibilității consumurilor ce acum sunt monitorizate și 

centralizării achiziției de energie la nivelul tuturor consumatorilor 

ü Din costurile de mentenanță, ce sunt preluate de compania care face managementul 

energetic 

Această economie se va reflecta în bugetul public, ca și economii realizate din prima lună 

de implementare. O parte din economie va rămâne la concedent pentru amortizarea investiției 

realizate. 

Avantajele implementării modelului de proiect prezentat sunt: 

ü Reducerea facturii de energie consumată prin metodele de reducere menționate anterior 

ü Realizarea lucrărilor de eficiență energetică fără implicarea bugetului public 

ü Reducerea dependenței consumatorilor publici de furnizorii locali de energie 
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ü Disponibilizarea de noi sume la bugetul local, prin economiile la factura de energie 

realizate, sume ce pot fi folosite în orice alte domenii de investiții decise de primărie. 

 

 

Descrierea grafică a modelului 

 

 

 

 

6. Parteneriat Public Privat 

Există 4 mari categorii de modele de parteneriat public – privat: 

1. Contracte de management 

2. Proiecte ”la cheie” 

3. Concesiune 
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4. Proprietate privată a activelor 

Contractul de management implică gestionarea parțială sau totală a unei companii de 

stat sau serviciu public, de către o companie privată, contra plății serviciilor de management. 

 

Proiecte „la cheie” - în acest tip de parteneriat compania privată își asumă execuția unei 

lucrări (de obicei de infrastructură), și odată cu aceasta și riscurile legate de fazele de proiectare 

și execuție. Plata se face la predarea proiectului în fază finală.  

 

Concesiunea - în acest model o companie privată primește dreptul de a construi și opera 

un obiectiv pentru o anumită perioadă de timp. La final, proprietatea asupra obiectivului rămâne 

autorității publice. 

Acest model poate avea următoarele forme: 

• Franciză – folosită în special pentru servicii de transport în comun, implică asumarea 

unui risc comercial din partea companiei 

• Construiește–Operează–Transferă – în acest model compania investește într-un anumit 

obiectiv pe care-l operează o perioadă de timp, după care proprietatea revine autorității 

publice 
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Proprietatea privată a activelor - în acest tip de parteneriat compania privată primește 

dreptul de a proiecta, construi, opera un obiectiv de infrastructură, cu cedarea în anumite cazuri a 

proprietăți asupra obiectivului de către autoritatea publică. 
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5. Acțiuni și măsuri planificate pe durata planului 
 

5.1. Domenii/sectoare strategice și proiecte prioritare 
 

a. Sectorul clădiri (rezidențiale, publice, terțiare) 

 Sectorul clădirilor publice și terțiare este sectorul cu cele mai mari disponibilități pentru 

economiile de energie și pentru  îmbunătățirea performanței energetice. Prin reglementări la 

nivel local se dorește, ca pe viitor, toate clădirile noi să aibă performanțe energetice superioare.  

 În principiu, pentru clădirile publice, vor fi promovate lucrări de reabilitare termică, de 

modernizare a instalațiilor de producere și distribuție a energiei termice și instalarea de sisteme 

de automatizare a echipamentelor de utilizare a energiei electrice/termice.  

 Blocurile de locuințe vor fi supuse unor lucrări de reabilitare termică prin programul 

național de reabilitare termică a blocurilor de locuit, iar pentru locuințele individuale va fi 

promovată introducerea sistemelor de încălzire cu surse regenerabile și vor fi instituite sisteme 

de deduceri de impozite locale pentru proprietarii care dețin locuințe cu clasă energetică A.  

 De asemenea, vor fi promovate proiecte-model de producere a energiei electrice din surse 

regenerabile solare-fotovoltaic pentru importante clădiri municipale.  

 Se impun măsuri de realizare a auditurilor energetice pentru clădiri care să stabilească 

performanța energetică – în termeni de consumuri specifice de energie (kWh/m2/an) și 

etichetarea lor energetică, de reabilitare termică a clădirilor și a instalațiilor interioare, 

completare a sistemului de încălzire cu echipamente care utilizează resurse regenerabile, 

promovarea unor campanii de conștientizare a cetățenilor asupra necesității de eliminare a risipei 

de energie, instalarea unor sisteme de automatizări ale sistemelor de control pentru energia 

termică utilizată. 
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b. Iluminatul public 

 Pentru sistemul de ilumint public se va proceda la modernizarea acestuia și aducerea lui 

la parametrii lumino-tehnici optimi. Vor fi promovate măsuri de eficientizare a consumurilor de 

energie electrică. De asemenea, se va continua cu montarea, racordarea și punerea în funcțiune a 

dispozitivelor de economisire a energiei la circuitele de iluminat public.  

 În prezent, nu se mai pune accent numai pe reducerea consumului de energie electrică 

pentru sistemele de iluminat ci a găsirii unor soluții eficiente care să realizeze un iluminat 

economic, în condiții de confort acceptabil din punct de vedere cantitativ și calitativ. În acest 

sens, pot fi luate în considerare următoarele aspecte: 

a) utilizarea surselor noi și cu eficiență luminoasă ridicată, în special a lămpilor tip LED; 

b) proiectarea sistemelor de iluminat moderne, folosind surse eficiente și un management 

performant al sistemelor de iluminat, care poate conduce la reducerea consumului de 

energie electrică, fără a afecta confortul visual; 

c) orientarea serviciului de iluminat public către utilizatori și beneficiari;  

d) asigurarea calității și performanțelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu 

directivele Uniunii Europene;  

e) asigurarea unui iluminat stradal și pietonal adecvat necesităților de confort și securitate, 

individuală și colectivă, prevăzute de normele în vigoare;  

f) asigurarea unui iluminat architectural, ornamental și ornamental-festiv, adecvat punerii în 

valoare a edificiilor de importanță publică și/sau cultural și marcării prin sisteme de 

iluminat corespunzătoare a evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase;  

g) promovarea de soluții tehnice și tehnologice performante, cu costuri minime. 

 

c. Transport 

  Se vor întreprinde lucrări de modernizare a drumurilor publice din raionul Cimișlia 

pentru a fluidiza traficul, lucrări pentru realizarea de rute ocolitoare a traficului de tranzit, 

respectiv centura ocolitoare.  

 Se va acorda un interes major pentru introducerea unui sistem de transport public eficient, 

ca o alternativă optimă la transportul privat. 
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 Se va proceda la crearea unor trasee și intervale orare, monitorizarea timpilor, 

consumurilor, etc. (managementul deplasărilor).  

 

d. Producția locală de energie 

 Vor fi promovate consecvent surse de energie regenerabile pentru acoperirea unei părți 

din ce în ce mai mari din necesarul de energie al raionului, astfel se va reduce dependența de 

combustibilii fosili.  

 Se vor monta pe acoperișul clădirilor publice sisteme de producere a energiei electrice 

folosind panourile solare fotovoltaice.  

 

e. Planificare urbană 

 Se va urmări planificarea dezvoltării spațiale a teritoriului cu conservarea și extinderea 

spațiilor urbane verzi, iar în viitoarele planuri locale vor fi promovate criterii clare de protejare a 

mediului și reglementări de sustenabilitate energetică.  

 

f. Achiziții publice 

 Conform reglementărilor de la nivel european și național, se vor introduce cerințe de 

achiziții “verzi” pentru produsele și serviciile ce se vor achiziționa. De asemenea, se vor 

introduce în procedurile de achiziții publice prevederi privind gradul de utilizare, respectiv a 

măsurilor pentru promovarea energiilor regenerabile, soluții clare nedestructive în raport cu 

mediul (managementul deșeurilor rezultate din lucrări, transport materiale).  

 

g. Lucrul cu cetățenii și părțile interesante 

 Este necesară, în primul rând, o acțiune susținută din partea autorităților locale pentru 

creșterea conștientizării, informarea cetățenilor și obținerea implicării acestora în acțiuni de 

economie de energie la nivelul comunității (servicii de asistență și consultare, suport financiar și 
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subvenții, campanii de informare și conștientizare, sesiuni de instruire, organizarea Zilelor 

Energiei).  

Acțiunile planificate în Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă sunt prezentate în două 

categorii - pe termen mediu – 2023 și pe termen lung – 2030. 
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Sector/Domeniu 

de acțiune 

Măsuri de economie de 

energie 

Val. estimată a 

economiei de energie 

[MWh/an] 

Fonduri 

necesare 

[euro] 

Sursa de 

finanțare 

Perioada de aplicare 

ILUMINAT PUBLIC 

Rutier și pietonal  

 

Înlocuirea corpurilor 

convenționale de iluminat 

cu unele economice de tip 

LED pentru comunele 

Cenac, Sagaidac, Selemet, 

Batîr, Gradiște, Ivanovca 

Nouă, Lipoveni, Satul Nou 

(str. Ștefan cel Mare), 

Ciucur-Mingir, Troițcoe, 

Mihailovca, Albina, 

precum și pentru orașul 

Cimișlia; 

Reducere consum   cu 40% 

din consumul actual 

 

6,75 mil. 

Fondul pentru 

Eficiență  

Energetică 

 

Fonduri 

nerambursabile 

UE 

 

Finanțări private în 

model ESCO 

 

2019-2030 

CLADIRI PUBLICE 

Termoizolarea 

pereților 

clădirii, 

schimbarera 

- termoizolarea pereților și 

schimbarea acoperișurilor 

clădirilor ce aparțin 

Grădiniței, Gimnaziului și 

 Reducere consum cu 

aproximativ 30% din 

consumul actual 

 
 

5 mil. Banca Europeană 

pentru Investiții  

 

 

2019-2030 



 
Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al raionului Cimișlia 

Proiect finanțat de către Guvernul României prin Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAID) în cadrul mecanismului de asistență oficială pentru dezvoltare 

139 

 

acoperișului, a 

ușilor și 

ferestrelor  

 

Primăriei comunei 

Ialpujeni; 

- termoizolarea pereților 

Casei de Cultură din 

comuna Hîrtop; 

- schimbarea ușilor și 

ferestrelor Casei de Cultură 

și Primăriei comunei Gura 

Galbenei; 

- reparația acoperișului 

Casei de cultură și a  

sediului Primăriei comunei 

Gura Galbenei; 

- izolarea termică a podului 

Primăriei comunei Codreni 

și schimbarea ușilor 

edificiului; 

- izolarea pereților și a 

podului Casei de cultură 

din comuna Codreni; 

- schimbarea acoperișului 

și termoizolarea pereților 
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clădirii Primăriei comunei 

Suric și a  clădirii 

grădiniței; 

- termoizolarea exterioară a 

clădirii Primăriei din 

comuna Lipoveni; 

- termoizolarea clădirii 

Grădiniței din comuna 

Ivanovca Nouă și repararea 

acoperișului acesteia; 

- termoizolarea pereților, 

schimbarea ferestrelor, 

ușilor Casei de cultură a 

comunei Batîr; 

- termoizolarea pereților 

Grădiniței din clădirea 

Gimnaziului Gradiște; 

- termoizolarea pereților 

Grădiniței din comuna 

Albina; 

- schimbarea acoperișului, 

lemnului și termoizolarea 
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pereților Căminului 

cultural Mereni și 

Căminului cultural Fetița 

din comuna Albina; 

- izolarea termică a 

clădirilor publice din orașul 

Cimișlia; 

- Izolarea termică a 

pereţilor Muzeului satului, 

Școlii de muzică, 

Primăriei, Cantinei sociale, 

Casei de Cultură, Casei de 

Sănătate din comuna 

Sagaidac; 

- termoizolarea pereților, 

schimbarea ferestrelor și a 

ușilor, repararea 

acoperișului pentru Centrul 

de cultură, tineret și sport, 

Ambulatorul medical, 

Grădinița din satul 

Coștangalia, grădinița din 
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satul Ecaterinovca și 

Primăria comunei 

Ecaterinovca; 

- reparații capitale la Casa 

de cultură din comuna 

Ciucur Mingir; 

Modificare 

încălzire cu 

sobe în încălzire 

centrală 

termică  

- Casa de cultură, Muzeul 

Satului și Primăria 

comunei Selemet; 

- Biblioteca sătească și 

Primăria comunei 

Mihailovca; 

- Casa de cultură din 

comuna Ciucur Mingir; 

- Grădinița de copii 

,,Romanița” și Grădinița de 

copii ,,Vișina” din comuna 

Lipoveni; 

Reducere consum cu 

aproximativ 40% din 

consumul actual 

2,5 mil. 

 

Fonduri 

nerambursabile 

UE 

 

Banca Europeană 

pentru Investiții  
 

2019-2030 

 Instalarea panourilor  

solare pentru: 

- Grădinița, Căminul 

cultural, Gimnaziul și 

Reducere consum cu 

aproximativ 20% din 

consumul actual 

55 mil.  Fondul pentru 

Eficiență  

Energetică 

 

2019-2030 
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Centrul medicilor de 

familie din Comuna 

Sagaidac; 

- Grădinița-Gimnaziu, Casa 

de cultură, Centrul 

Medicilor de Familie din 

comuna Ciucur-Mingir; 

- Grădinița din Comuna 

Cenac; 

Două clădiri de învățământ 

din comuna Batîr; 

- Centrul de Tineret din 

comuna Porumbrei; 

Fonduri 

nerambursabile 

UE 

 

  Sistem de încălzire pe bază 

 de biomasă pentru:  

- Centrul de cultură, tineret 

și sport din comuna 

Ecaterinovca; 

Reducere consum cu 

aproximativ 35% din 

consumul actual 

70 mii  

 

Fondul pentru 

Eficiență  

Energetică 

 

Fonduri 

2019-2030 
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 Instalarea becurilor LED  

la instituțiile publice: 

- pentru 10 clădiri ale 

intituțiilor publice; 

nerambursabile 

UE 

SECTOR REZIDENȚIAL   

Blocuri de  

locuințe, în 

localitățile unde 

există blocuri 

- reabilitarea termică a 

pereților exteriori; 

- înlocuirea ferestrelor și a 

ușilor existente, cu 

tâmplărie performantă 

energetic; 

- termo-hidroizolarea 

terasei/termoizolarea 

planșeului peste ultimul 

nivel; 

- izolarea termică a 

planșeului peste subsol; 

Reducere consum energie 

termică cu aproximativ 

20% din consumul actual 

 

50 mil.  Banca Europeană 

pentru Investiții  

 

2019-2030 

SECTOR TRANSPORTURI 

Infrastructură  

rutieră  

-modernizarea 

infrastructurii de transport 

și extinderea acesteia în 

comunele Troițcoe, 

Reducere consum energie  

cu aproximativ 15% din 

consumul actual 

 

40 mil.  Banca Europeană 

pentru Investiții  
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Albina, Lipoveni, Ialpug;  

 

Transporturi, 

campanie 

conștientizare 

Promovarea modului de 

conducere ecologic (ECO 

DRIVING) și a beneficiilor 

economice și ecologice, 

prin reducerea consumului 

de combustibil - campanii 

de informare și 

conștientizare la nivelul 

unităților de transport a 

companiilor de taximetrie, 

a societăților comerciale cu 

un număr de peste 5 

conducători auto - 1 

eveniment anual 

 

Reducere consum general 

de aproximativ 10% 

30 mii Buget local 2019-2030 
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Promovarea utilizării 

mijloacelor de transport 

nepoluante (biciclete, 

trotinete, etc.) - 2 

evenimente anuale 

Transporturi, 

campanie 

conștientizare 

Promovarea utilizării în 

comun a autovehiculelor - 

1 eveniment anual 

Reducere consum general 

de aproximativ 10% 

30 mii Buget local 2019-2030 

COLECTARE DEȘEURI 

Deșeuri Realizare grup incinerator 

cu recuperare căldură și 

producere apă caldă 

menajeră în orașul Cimișlia 

Reducere consum cu 

aproximativ 20% din 

consumul actual 

1 mil.  PPP 

50% Buget local 

50% Fonduri 

private 

2019-2030 

UTILIZARE SURSE REGENERABILE 

Energie electrică Construcție parc eolian 2 x 

2,5 MW care să furnizeze 

energie electrică 

Reducere consum din 

rețea cu 20% 

5 mil. PPP 

Buget local 

Fonduri private 

2019-2030 



 
Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al raionului Cimișlia 

Proiect finanțat de către Guvernul României prin Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAID) în cadrul mecanismului de asistență oficială pentru dezvoltare 

147 

 

localităților din Raion 

Energie termică  Centrală biomasă pentru 

încălzire și apă caldă 

menajeră (locuințe 

sociale); 

Reducere consum cu 

aproximativ 15% din 

consumul actual 

700 mii Credit furnizor 2019-2030 

PLANIFICIARE TERITORIALĂ 

Dezvoltare 

urabană 

Construcția sistemului de 

canalizare și a stației de 

epurare pentru comunele 

Hîrtop, Lipoveni, Suric, 

Troițcoe, Gura Galbenei, 

Ialpujeni, Sagidac, 

Selemet;  

 

Reducere consum cu 

aproximativ 5% din 

consumul actual 

1,1 mld. Buget local 2019-2030 

Dezvoltare 

urbană 

Îmbunătățirea cadrului 

reglementativ local privind 

protecția, conservarea și 

îmbunătățirea spațiilor 

verzi publice și private; 

Reducere consum cu 

aproximativ 10% din 

consumul actual 

-  2019-2023 

Dezvoltare 

urbană 

Transformarea spațiilor 

neutilizate în parcuri în 

Reducere consum cu 

aproximativ 15% din 

770 mil. Buget local + 

Fonduri europene 

2019-2030 
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localitățile Raionului; 

 

consumul actual 

Dezvoltare 

urbană 

Bariere naturale pentru 

reținerea emisiilor; 

 

Reducere emisii cu 

aproximativ 20% din 

nivelul actual 

110 mil.  Buget local + 

Fonduri europene 

2019-2030 

Dezvoltare 

urbană 

Identificarea zonelor și 

amplasarea unor rastele 

pentru biciclete în mai 

multe localități; 

Reducere consum cu 

aproximativ 5% din 

consumul actual de 

carburanți folosiți pentru 

transport privat 

500 mii Buget local + 

Fonduri Europene 

2019-2030 

LUCRUL CU CETĂŢENII ȘI PĂRŢILE INTERESATE 

Sensibilizare și 

networking la 

nivel local  

 

Conștientizarea populației 

cu privire la colectarea 

selectivă a deșeurilor; 

activități educative anuale 

în școli și/sau campanii de 

colectare a deșeurilor 

reciclabile; 

 

Reducere volum deșeuri 

produse cu aproximativ 

10% din volumul actual 

50 mii Buget local 2019-2030 

Sensibilizare și 

networking la 

Organizarea anuala a 

saptămânii mobilității; 

Reducere consum 

carburanți folosiți pentru 

30 mii Buget local 2019-2030 
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nivel local  

 

 transport privat cu 

aproximativ 5% din 

consumul actual 

Sensibilizare și 

networking la 

nivel local 

Stabilirea unei zile/an sau 

lună în care angajații să 

vină fără mașină; 

 

Reducere consum cu 

aproximativ 2% din 

consumul actual de 

carburanți 

- - 2019-2030 

Sensibilizare și 

networking la 

nivel local și 

internațional 

Participarea reprezentaților 

UAT-urilor la activitatea 

asociațiilor/ fundațiilor din 

domeniul energiilor 

regenerabile locale, 

regionale și naționale, 

cooperarea și conectarea 

acestora la rețeaua 

europeană și internațională 

de profil, în vederea 

dezvoltării și implementării 

activităților specifice 

dezvoltării durabile și 

combaterii, atenuării și 

adaptării la efectele 

Reducere consum cu 

aproximativ 4% din 

consumul actual de 

energie agregat (folosită 

pentru încălzire, iluminat, 

transport) 

30 mii Buget local 2019-2030 
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schimbărilor climatice; 

 Realizarea unui sondaj de 

opinie la fiecare doi ani in 

vederea identificării 

gradului de cunoaștere și 

conformare a cetățenilor la 

cerințele de eficiență 

energetică, utilizare 

sustenabilă a resurselor, 

comportamentul 

responsabil față de mediu 

și a intenției de aplicare a 

acestor măsuri în 

gospodării; 

Reducere consum cu 

aproximativ 1% din 

consumul actual 

10 mii Buget local 2019-2030 
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5.2. Rezultate prognozate ale măsurilor planificate până în anul 2030 
 

Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al raionului Cimișlia are ca scop 

identificarea prioritaților de acțiune pentru realizarea obiectivelor politicii UE privind energia și 

clima (COM 2014/15 final) pentru anul 2030: 

- reduceri cu cel puțin 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră (de la nivelurile din 1990); 

- cel puțin 27% din cota de energie sa provină din surse regenerabile; 

- cel puțin o îmbunătățire de 27 % a eficienței energetice. 

Acțiunile prezentate în cadrul PAEDC au fost identificate după ce s-au făcut analizele 

care au rezultat din evaluarea inventarului emisiilor de bază / consumurilor energetice, pentru 

anul de referință 2017. Ele au încercat să acopere toate sectoarele importante în consumurile de 

energie/emisii și prin estimarea efectelor produse de implementarea lor să conducă la economiile 

de energie, respectiv la reducerea de emisii de 40% până în 2030 în arealul raionului.  

În practică, implementarea PAEDC va ridica numeroase provocări legate de identificarea 

de soluții tehnice, accesul la finanțarea necesară, menținerea deciziei politice de realizare a lor. 

PAEDC reprezintă un plan coerent, ce necesită pentru implementarea corectă susținerea 

financiară și politică a comunității locale și care este parte integrantă a documentelor politice 

strategice menite să asigure un grad ridicat de dezvoltare durabilă a Raionului Cimișlia.  

Prezentul plan are ca scop informarea și motivarea cetațenilor, a companiilor și a altor 

părți care sunt interesate, la nivel raional, în ceea ce privește acțiunile din cadrul Planului de 

Acțiune, dar și asupra modului de utilizare a energiei într-un mod cât mai eficient. Se impune 

monitorizarea continuă a implementării acțiunilor din PAEDC și a rezultatelor obținute în urma 

lor și periodic, la 2 ani, realizarea unei evaluări și trimiterea unui raport de implementare la 

Comisia Europeană, Oficiul Convenției Primarilor. Evaluarea periodică determină implicit 

regândirea unor acțiuni, deci o actualizare a PAEDC-ului. Este posibil ca unele acțiuni să nu mai 

fie actuale/necesare/fezabile și să apară altele noi cu un impact mai mare. Decizia autorităților 

este ceea ce trebuie să rămână neschimbată, respectiv aceea de a-și îndeplini angajamentul 

asumat, de reducere a emisiilor cu 40% până în anul 2030, contibuind decisiv prin aceasta la o 

dezvoltare durabilă a raionului Cimișlia. 
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 Obiectivele administrației raionale sunt clar orientate în vederea îndeplinirii misiunii 

privind eficiența energetică, care vor conduce spre o dezvoltare durabilă a raionului și sunt în 

concordanță cu politicile naționale, europene și internaționale. Aplicarea Planului de Acțiuni 

pentru Energie Durabilă al raionului Cimișlia, până la nivelul anului 2030, va conduce la 

economisirea unei cantități de energie de circa 131.491MWh/an, la generarea unei cantități 

suplimentare de energie electrică din surse regenerabile de 88.756 MWh/an, respectiv reducerea 

cantității de CO2 până în anul 2030 cu minimum 10.344 tone.                                                                                 

  Situația existentă  

(anul 2017) 

Viziune  

(anul 2030) 

Sector de 

acțiune 

Consum de 

energie 

(MWh) 

Cantitatea 

de energie 

produsă din 

surse 

regenerabile 

Emisii de 

CO2/an 

(tone) 

Economii 

de 

energie 

(MWh) 

Cantitatea de 

energie produsă 

din surse 

regenerabile 

Reduceri 

de emisii 

CO2/an 

(tone) 

Clădiri 99.051,213 0 8.518,402 35.461 84.741 5.184 

Iluminat 

public 

167,175 0 14,377 50 15 110 

Transport 223.853,89 0 16.840,156 95.000 4.000 5.000 

Tratarea 

apelor 

uzate 

5.656 0 486,416 980 0 50 

Total 328.728,278 0 25.859,351 131.491 88.756 10.344 

Tabel nr. 39 – Viziunea pe termen lung  

 

 



5.3. Implementarea și monitorizarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă 

(PAEDC) 
 

Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC) al raionului Cimișlia este 

un angajament pe termen mediu și lung al autorității raionale cu privire la realizarea unor 

obiective de investiţii de interes major pentru comunitate, care ţintesc aplicarea politicii 

administrației publice în domeniile conexe - energie și mediu, având ca obiectiv general 

reducerea emisiilor de CO2 generate de consumul final de energie în teritoriul administrat. 

Pentru gestionarea corespunzătoare a PAEDC, Consiliul raional va constitui, la momentul 

finanțării, echipe de proiect pentru implementarea în bune condiţii a proiectelor individuale şi 

derularea corespunzătoare a acestora. Misiunea echipelor de proiect este să ofere o corenţă în 

abordarea implementării proiectelor ce derivă din acest plan și a monitorizării rezultatelor. 

Se va asigura derularea planului în parametrii stabiliţi, pentru implementarea cu succes a 

PAEDC şi atingerii obiectivelor şi rezultatelor planificate. 

 Echipele de proiect vor avea un rol orizontal, destinat gestionării generice a planului. 

Acest echipe vor fi alcătuite din angajați ai principalelor departamente din primării, iar realizarea 

măsurilor/acțiunilor planului va fi un rezultat inerent. 
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6. Concluzii 
 

 Scopul prezentului Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă este de a pune în 

aplicare măsuri de eficientizare a utilizării resurselor la nivel raional și introducerea surselor de 

energie regenerabilă prin implementarea de programe și acțiuni destinate reducerii consumului 

de energie în toate domeniile specifice aplicabile în cadrul raionului Cimișlia.   

 De asemenea, acest Program are ca scop informarea și motivarea cetățenilor, a 

companiilor și a altor părți interesate la nivel raional și local cu privire la acțiunile din cadrul 

Planului, dar și modul de utilizare al energiei, într-un mod eficient.  

 Obiectivul prioritar la Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă este de 

reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% până în anul 2030 și de promovare a 

investițiilor derulate de raionul Cimișlia privind utilizarea surselor regenerabile de energie, după 

cum rezultă din rolul asumat de către raion în cadrul Convenției Primarilor. 

 Strategia unei dezvoltări durabile trebuie să promoveze, în primul rând, o politică a 

eficienței energetice, a utilizării raționale a energiei și a surselor regenerabile (SER) la nivelul 

sectoarelor consumatoare de energie. Decizia curajoasă a Raionului Cimișlia de a intra în rândul 

entităților din Europa, angajate voluntar în implementarea măsurilor de reducere a consumului de 

energie, respectiv al emisiilor de CO2 cu minim 40% până în anul 2030, este o dovadă a modului 

în care administrația raională dorește să contribuie la această inițiativă globală și la dezvoltarea 

conceptului de dezvoltare durabilă.    
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7. Anexe 
 

În anexele atașate prezentului Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă se vor detalia 

investițiile cele mai relevante identificate la nivelul orașului Ialoveni, care pot avea impactul cel mai 

ridicat asupra emisiilor CO2. 

 

Anexa 1 – Studiu de fezabilitate „Modernizare sistem de iluminat public în orașul Cimișlia, Raionul 

Cimișlia” 
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