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         DECIZIA nr.5.5

„Cu privire la aprobarea Programului 
local de Eficiență Energetică și Planul 
local de acțiuni în domeniul Eficienței 
Energetice pentru anii 2021-2025 
pentru consumatorii primăriei Leova”

În  conformitate  cu  art.14,  alin.  (2)  din  Legea  nr.  436/2006  „Privind
administrația publică locală” și în baza avizului pozitiv al comisiei consultative de
specialitate, Consiliul orășenesc Leova

Consiliul orășenesc Leova a D E C I S:

1. Se aprobă Programului local de Eficiență Energetică pentru consumatorii
primăriei Leova. (anexa nr.1)

2. Se aprobă Planul local de acțiuni în domeniul Eficienței Energetice pentru
anii 2021-2025 pentru consumatorii primăriei Leova.(anexa nr.2)

3.  Controlul  executării  prezentei  decizii  se  atribuie  primarului  oraşului
Leova dl Bujorean Alexandru.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
           „Contrasemnat
SECRETAR AL CONSILIULUI                                        G.Șcedrova



Anexa nr. 1

la decizia nr.5.5 din     .09.2021

Leova, 2021

Programul Local de Eficienţă Energetică
pentru consumatorii primăriei Leova
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1. INTRODUCERE



1.1 Metodologie pentru elaborarea PLEE si PLAEE

Lucrarea prezintă Programul Local de Eficienţă Energetică (PLEE) şi Planul Local de

Acţiune  în  domeniul  Eficienţei  Energetice  (PLAEE).  Aceste  documente  sunt  destinate

Administraţiei Publice Locale Leova. PLEE şi PLAEE elaborate pentru oraşul Leova vizează

creşterea  eficienţei  energetice  numai  la  consumatorii  municipali  gospodăriţi  de  APL,

respectiv clădirile publice şi iluminatul public.

Persoanele de contact sunt prezentate în tabelul următor:

Nr.
Crt.

Nume Funcție

1 Alexandru BUJOREAN Primar
2 Oleg CREŢU Viceprimar
3 Samuel RUŞULSCHI Arhitect
4 Ion ZMEU Inginer gospodărie comunală
5 Maria MANALACHI Contabil Șef
6 Cristina VULPE Specialist în atragerea investiţiilor
7 Aliona CREȚU Director al Casei de Cultură „Petre şi Ion Aldea-

Teodorovici”
8 Raisa IACHIMOV Director al Școlii Sportive
9 Elena GHEORGHIU Director al grădiniței de copii nr. 1 „Albinuța”

10 Angela ȚARANU Director al grădiniței de copii nr. 2 „Romanița”
11 Liliana CAZACU Director al Centrului de Creație a Copiilor 
12 Viorica ANTONOVICI Director al Centrului Tinerilor Naturaliști
13 Svetlana BURUIANĂ Director al Centrului de de zi pentru copii „Speranţa”
14 Vasile SUSAN Director al Stadionului orăşenesc
15 Stanislav LOZAN Director al Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”

1.2 Scopul Programului Local de Eficienţă Energetică 

Programul Local de Eficienţă Energetică pentru oraşul Leova îşi propune să ofere o documentaţie

pertinentă privind posibilităţile de obţinere a unor efecte favorabile sinergice prin implementarea unor

soluţii de creştere a eficienţei energetice în sistemele consumatoare de energie care sunt in administrarea

financiară a APL.

Obiectivele generale ale programului sunt:

 Reducerea ponderii costurilor cu energia în costurile totale ale Primăriei;

 Îmbunătăţirea condiţiilor ambientale în special în spaţiile care trebuie să respecte unii

parametri  speciali  (temperaturi  interioare  în  conformitate  cu  destinaţia  încăperilor,

iluminatul corespunzător al spaţiilor de lucru şi stradal pentru siguranţa traficului şi a

populaţiei etc.);
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 Protecţia mediului prin reducerea necesarului de energie ca urmare a implementării unor acţiuni

de îmbunătătire a eficientei energetice cu impact pozitiv asupra reducerii nivelului emisiiilor de

gaze cu efect de seră;

 Identificarea unor posibile surse de finanţare pentru introducerea măsurilor de eficienţă

energetică propuse.

Programul de Eficienta  Energetica  al  orașului  Leova  ar  putea fi  folosit  de managerul

energetic al raionului Leova la elaborarea Programului raional de Eficiență Energetică. 

1.3 De ce este necesar un Program Local de Eficienta Energetică?

Ponderea costurilor pentru energie grevează major bugetele locale conducând la presiuni

din ce în ce mai mari asupra acestora. Introducerea managementul energetic la nivel orăşenesc se

impune cu atât mai mult cu cât la acest nivel sunt concentrate majoritatea proceselor de utilizare

a energiei.

Managementul energetic municipal are în vedere creşterea eficienţei energetice pe întreg

lanţul, de la producere la consumul final de energie.

Măsurile de creştere a eficienţei energetice cu efecte substanţiale sunt în primul rând cele

din domeniul tehnologiilor de consum.

Autorităţile locale trebuie să se concentreze asupra introducerii măsurilor de reducere a

consumului de energie finală şi implicit a reducerii emisiilor de CO2.

În  domeniul  producerii  energiei,  autorităţile  locale  trebuie  să  promoveze  utilizarea

echipamentelor cu eficienţă ridicată (cazane de înaltă eficienţă, instalaţii de cogenerare a energiei

electrice  şi  termice),  valorificarea  surselor  regenerabile  de  energie  locale  (biomasă,  energie

solară,  biogaz,  pompe  de  căldură,  etc.),  să  examineze  oportunităţile  de  producere  a

energiei/biogazului în procesul gestionării deşeurilor şi a celor de utilizare a resurselor energetice

refolosibile provenite din anumite procese industriale. Toate acestea vor contribui la reducerea

consumului de combustibili fosili şi la reducerea emisiilor de CO2 şi a altor gaze cu efect de seră.

De asemenea,  poate  fi  necesară  dezvoltarea  sistemelor  de furnizare/distribuţie  a  energiei  din

sursele menţionate spre consumatori.

Astfel, Programul Local de Eficiență Energetică nu reprezintă doar un ghid, ci şi un

instrument  de  dezvoltare  durabilă. Programul  trebuie  sa  aibă  în  vedere  domenii  în  care

autoritatea  locală  are  puterea  de  a  influenţa  consumurile  pe  termen lung (planificare  urbană

strategică), să încurajeze piaţa de produse de înaltă eficienţă energetică, precum şi schimbarea

mentalităţilor şi a comportamentului în domeniul consumului.
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1.4 Caracterul documentului

PLEE este prezentat ca parte integrantă a setului de documente politice strategice pentru

dezvoltarea durabilă a oraşului şi vizează o perioadă de 5 ani.

Prezentul studiu cuprinde numai domeniile/obiectele (clădirile, sistemele, etc.) care au impact

direct asupra bugetului municipal, respectiv instituţiile finanţate din bugetul municipal, pentru

cresterea eficienţei energetice în clădiri, iluminat public, gospodărite de APL la nivel municipal.

Alte domenii relevante pentru un PLEE ar putea face obiectul unor studii suplimentare.

1.5 Grupurile ţintă cărora li se adresează PLEE

Acest  program se adresează  în  primul  rând reprezentanţilor  din  Primărie  implicaţi  în

administrarea consumatorilor de energie finanţaţi din bugetul local:

 Primar

 Viceprimar

 Responsabil probleme comunale (energetice)

 Contabil Şef

 Specialist în atragerea investițiilor

 Responsabil construcţii, Arhitect

 Responsabil Comunicare

De asemenea,  programul trebuie promovat la nivel raional mai ales pentru acţiuni

replicabile, cât şi pentru stabilirea unui potenţial total de economii la nivelul întregului raion.

Consumatorii finali (responsabilii şi ocupanţii de clădiri municipale) formează un alt grup

ţintă.  Prin educarea şi informarea celor din învăţământ (mai ales că reprezinta o generaţie în

formare)  se  pot obţine  cele  mai importante economii  de energie,  care sunt cele  datorate

comportamentului favorabil utilizării eficiente a energiei.

1.6 Egalitatea de gen

Investițiile  pentru  îmbunătățirea  eficienței  energetice  din  sectorul  public  care  sunt

menționate în acest PLEE/PLAEE vizeaza  egalitatea de gen din trei perspective:

-  Prin reducerea costurilor  de furnizare a  serviciilor  publice (ca urmare a unor costuri  de

energie reduse), se micșorează disparitățile de gen în ceea ce privește accesul la oportunități și

servicii.

- Prin furnizarea de servicii publice extinse și îmbunătățite, cum ar fi iluminatul stradal mai

bun, violența în funcție de gen va fi diminuată semnificativ. 
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- Prin furnizarea de servicii publice extinse și îmbunătățite, cum ar fi săli de clasă mai calde,

grădinițe care functioneaza mai multe ore zilnic,  creste capacitatea femeilor și fetelor de a-si

hotarî mai bine propria viața, ceea ce duce negreșit la îmbunătățirea capabilităților acestora.

Accesul la energie asigură beneficii atât pentru femei și bărbați, cat și pentru fete și băieți

în ceea ce privește reducerea efortului fizic și a timpului necesar pentru îndeplinirea sarcinilor lor

practice și de producție.

Din perspectiva  factorului  de gen,  în  general,  tehnologiile  energetice  moderne  par  să

permită îndeplinerea de către femei a rolurile lor tradiționale, concomitent cu creșterea propriei

lor  satisfacții  și  eficiențe.  Este  importanta  informarea  tuturor  celor  implicați  pentru  ca  toți

partenerii să fie conștienți de implicațiile și oportunitățile de gen asociate. Acest lucru va facilita

integrarea dimensiunii de gen în cadrul unui proiect/inițiative/deciziilor la nivel local, la toate

nivelurile. 

Factorul de gen în sectorul eficienței energetice se referă, de asemenea, la asigurarea unei

reprezentări egale în procesul de luare a deciziilor în ceea ce privește tehnologiile energetice prin

promovarea:  educarii  și  formarii  profesionale a femeilor  cu privire  la tehnologiile  energetice

durabile  și  gestionarea  acestora,  și  relațiilor  bazate  pe  egalitate  în  gospodării  și  comunități,

printre altele. Este important ca rolul femeii în sectorul energetic sa fie sprijinit prin: prezentarea

de oportunități  de locuri  de muncă tehnice accesibile  acestora; încurajarea lor să pătrundă în

domeniul energetic; consolidarea capacității lor de management, instalare, operare și întreținere a

tehnologiilor energetice durabile;  și prin încurajarea lor să devină întreprinzători  în domeniul

energetic.

1.7 Asigurarea transparenței

Pentru  asigurarea  transparenței  și  sustenabilității  procesului  de  implementare  a

Programului Local de Eficiență Energetică și a Planului Local de Acțiune în domeniul Eficienței

Energetice,  primăria  orașului  va publica toate  informatiile  relevante  activităților  prevăzute în

documentele menționate și va asigura din timp consultarea cetățenilor privind activitățile care au

impact asupra comunității sau asupra unor grupuri ale acesteia. 

Primăria va face publice atât Programul Local de Eficiență Energetică cât și Planul Local

de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice, prin postarea acestor documente pe pagina web

oficială și folosirea rețelelor de socializare ale primăriei. În conformitate cu prevederile legale,

primăria va asigura publicarea tuturor anunțurilor de achiziții publice de echipamente, materiale,

servicii,  etc.  De  asemenea,  primăria  va  face  publice  rapoartele  privind  cheltuielile  cu

implementarea  măsurilor  de eficiență  energetică  din planul  de acțiune  in  domeniul  eficienței
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energetice.  Consultarea cetățenilor privind activitățile ce urmeaza a fi efectuate se va face în

conformitate cu legea și prin asigurarea participarii tuturor grupurilor sociale interesate. Pentru a

asigura ca populația sa beneficieze de o înțelegere mai bună a activităților implementate de către

primărie, aceasta va realiza campanii de informare și sensibilizare a cetățenilor.
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2 CADRUL LEGISLATIV ÎN DOMENIUL EFICIENŢEI ENERGETICE
ŞI SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE

Pentru a îmbunătăţi situaţia privind EE în Moldova, au fost depuse eforturi în direcţia

îmbunătăţirii cadrului legislativ, instituţional şi de reglementare. 

Agenția  pentru  Eficiență  Energetică  este  autoritatea  administrativă  în  subordinea

Ministerului  Economiei  și  Infrastructurii  și  are  misiunea  de a  implementa  politica  de stat  în

domeniul  eficienței  energetice,  performanței  energetice  a  clădirilor,  precum și  a  valorificării

surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în

vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al

mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.

Agenția își exercită atribuțiile în următoarele domenii de activitate:

 eficienţa energetică; 

 valorificarea surselor de energie regenerabilă;

 finanțarea  proiectelor  în  domeniile  eficienţei  energetice  și  surselor  de  energie

regenerabilă.

În  conformitate  cu  domeniile  de  activitate  prenotate,  Agenția  realizează  următoarele

acțiuni:

 implementează  politica  statului  în  domeniul  eficienței  energetice,  în  conformitate  cu

prevederile  Legii  nr.  139/2018  cu  privire  la  eficiența  energetică,  Legii  nr.  128/2014

privind  performanța  energetică  a  clădirilor,  Legii  nr.   44/2014  privind  etichetarea

produselor  cu  impact  energetic,  Legii  nr.  151/2014  privind  cerințele  în  materie  de

proiectare  ecologică  aplicabile  produselor  cu  impact  energetic,  Legii  nr.  92/2014  cu

privire la energia termică şi promovarea cogenerării, precum şi ale legislației secundare

aferente;

 implementează  politica  statului  în  domeniul  surselor  de  energie  regenerabilă,  în

conformitate cu prevederile Legii nr.10/2016 privind promovarea utilizării energiei din

surse regenerabile şi ale legislației secundare aferente;

 atrage  și  gestionează  resurse  financiare  în  vederea  finanțării  proiectelor  în  domeniul

eficienței  energetice  și  valorificării  surselor  de  energie  regenerabilă,  cu  respectarea

prevederilor Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat.

Agenția pentru Eficiență Energetică este condusă de un director, care este asistat de un

director adjunct. Totodată, în cadrul Agenției este instituit un consiliu, organ colegial învestit cu
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funcția  de  examinare,  evaluare  și  selectare  a  propunerilor  de  proiect  în  domeniul  eficienței

energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă.

În 2018 a fost aprobată  Legea cu privire la Eficiența Energetică, lege care transpune

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind

eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a

Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 315

din 14 noiembrie 2012, în varianta adaptată și aprobată prin Decizia Consiliului Ministerial al

Comunității Energetice nr. D/2015/08/MC-EnC. 

Politica de stat în domeniul eficienței energetice este parte integrantă a politicii energetice

a statului și urmărește atingerea următoarelor obiective:

a) eliminarea barierelor în calea promovării eficienței energetice;

b) introducerea și promovarea tehnologiilor cu eficiență energetică ridicată, a sistemelor

moderne de măsurare și control;

c) aplicarea principiilor moderne de management energetic;

d) promovarea utilizării, la consumatorii finali, a utilajelor și echipamentelor eficiente din

punct de vedere energetic, precum și a surselor regenerabile de energie;

e) promovarea mecanismelor de eficiență energetică și a instrumentelor financiare pentru

realizarea  economiilor  de  energie,  acordarea  de  stimulente  financiare  și  fiscale  în  condițiile

legislației;

f) mobilizarea investițiilor în renovarea clădirilor;

g) cooperarea dintre consumatorii finali, producători, furnizori, operatorii sistemului de

distribuție, autoritățile și instituțiile publice;

h) dezvoltarea pieței serviciilor energetice;

i)  educarea  și  conștientizarea  consumatorilor  finali  asupra  importanței  și  beneficiilor

aplicării măsurilor de eficiență energetică;

j)  promovarea  cercetării  fundamentale  și  aplicative  în  domeniul  utilizării  eficiente  a

energiei.

De asemenea, în 2010 a fost creat Fondul pentru EE care are rolul de a sprijini eforturile

administraţiilor  publice  locale  şi  ale  companiilor  private  în  ceea  ce  priveşte  implementarea

proiectelor  de  EE  prin  folosirea  instrumentelor  financiare,  împrumuturile  nerambusabile

(granturile), creditele şi garantarea împrumuturilor. 

Rolul, obligațiile și responsabilitățile APL cu privire la dezvoltarea acţiunilor de eficiență

energetică și utilizării SRE sunt stabilite în următoarele acte legislative și documente strategice:

 Legea nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică 
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(https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105498&lang=ro) 

 Legea nr. 128/2014 privind performanța energetică a clădirilor

(https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=95262&lang=ro) 

 Legea nr.  44/2014 privind etichetarea produselor cu impact energetic

(https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=106000&lang=ro) 

 Legea  nr.  151/2014  privind  cerințele  în  materie  de  proiectare  ecologică  aplicabile

produselor cu impact energetic

(https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=106031&lang=ro) 

 Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării

(https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=106077&lang=ro) 

 Legea Nr.10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

(https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=106068&lang=ro) 

 Hotărârea Guvernului Nr. 45 din 30.01.2019 cu privire la organizarea și funcționarea

Agenției pentru Eficiență Energetică

(https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112491&lang=ro)

 Hotărârea Guvernului nr. 102 din 05.02.2013 cu privire la strategia energetică până în

anul 2030

(https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=68103&lang=ro)

 Hotărîrea  Guvernului  nr.  141 din  24.02.2014 privind  crearea  sistemului  de  statistică

energetică

(https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=97909&lang=ro)

 Hotărârea Guvernului nr. 409 din 16.06.2015 Hotărîre cu privire la foile de parcurs în

domeniul energetic pentru perioada 2015-2030

(https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=77316&lang=ro_

 Hotărîrea Guvernului nr. 750 din 13.06.2016 pentru aprobarea regulamentelor privind

cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic

(https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=93458&lang=ro)

 Hotărârea  Guvernului  Nr.  676  din  10.09.2020  pentru  aprobarea  Regulamentului  cu

privire la auditorii energetici și auditul energetic

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123164&lang=ro#)

 Hotărârea Guvernului Nr. 698 din 27.12.2019 cu privire la aprobarea Planului național

de acțiuni în domeniul eficienței energetice pentru anii 2019-2021

(https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119890&lang=ro)
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 Hotărîrea Guvernului nr. 896 din 21.07.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind

procedura de certificare a performanței energetice a clădirilor şi a unităților de clădiri

(https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110379&lang=ro)

 Hotărîrea Guvernului Nr. 1003 din 10.12.2014 pentru aprobarea regulamentelor privind

cerinţele de etichetare energetică a unor produse cu impact energetic

(https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=66697&lang=ro)

 Hotărîrea  Nr.  1051  din  08.11.2018  pentru  aprobarea  Regulamentului  cu  privire  la

calificarea și înregistrarea instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă,

de sisteme fotovoltaice și termice solare,  de sisteme geotermale de mică adîncime și

pompe de căldură

(https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109251&lang=ro)

 Hotărîrea  Guvernului  Nr.  1070  din  27.12.2013 pentru  aprobarea  Regulamentului  cu

privire la biocombustibilul solid

(https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=18489&lang=ro)

 Hotărîre  a  Guvernului  Nr.  1093  din  31.12.2013 pentru  aprobarea  Regulamentului

privind furnizarea serviciilor energetice

(https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=18504&lang=ro)

Conform  documentelor  sus-menționate,  eficiența  energetică  și  utilizarea  surselor

regenerabile  de  energie  reprezintă  un potențial  ce  poate  fi  folosit  de  către  consumatorii  din

Republica Moldova indiferent de forma de organizare sau de proprietate.

Pentru asigurarea dezvoltării durabile a sectorului termoenergetic, Parlamentul Republici

Moldova a aprobat Legea nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică şi promovarea

cogenerării care transpune parţial prevederile Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European

şi a Consiliului European privind eficienţa energetică. 

Legea creează cadrul necesar pentru reglementarea activităţii sistemelor centralizate de

alimentare cu energie termică, menite să îmbunătăţească eficienţa energetică la nivelul întregii

economii şi să diminueze impactul negativ al sectorului termoenergetic asupra mediului, inclusiv

prin utilizarea tehnologiilor de cogenerare.

Conform  acestei  legi,  administraţia  publică  locală  contribuie  la  asigurarea  furnizării

fiabile  şi  eficiente  a  energiei  termice  către  consumatorii  din  unitatea  administrativ-teritorială

respectivă.  De  asemenea,  APL  elaborează,  aprobă şi  promovează politici  de  dezvoltare,

programe  de  reabilitare,  extindere  şi  modernizare a  sectorului  termoenergetic  din  unitatea

administrativ-teritorială respectivă.
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Ținînd cont de faptul că Administrația locală de nivelul I este responsabilă de gestionarea

obiectelor  aflate  în  proprietate  cât  și  de întocmirea  și  aprobarea  bugetelor  locale,  elaborarea

Programului Local de Eficiență Energetică va permite Primăriei Leova să raspundă la unele din

întrebările referitoare la dezvoltarea strategică a sectorului energetic din localitate.
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3. SURSE POSIBILE DE FINANŢARE A PROIECTELOR DE EE ŞI SRE

Există mai multe Fonduri la care APL-ul poate apela pentru sprijin financiar:

 Fondul de Investiţii Sociale din Moldova (FISM)

 Fondul pentru EE (FEE)

 Fondul Național Ecologic (FNE), în unele cazuri

 Proiecte  susţinute  de  investitori  sau  IFI  (spre  exemplu  Proiectul  UE/PNUD  pentru
Biomasă).

Fondul pentru Eficiență  Energetică (FEE) are  misiunea  de atragere  şi  gestionare  a

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.  

De asemenea, Fondul își realizează obiectele 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.

Proiectele care pot fi finanţate prin intermediul Fondului pentru EE includ: reabilitarea

clădirilor publice, municipale şi a celor rezidenţiale cu mai multe etaje. Reabilitarea se referă la

modernizarea  sistemelor  centrale  de  încălzire,  izolarea  pereţilor,  ferestrelor,  acoperişurilor  şi

uşilor, utilizarea SER pentru încălzire, producerea energiei electrice şi apei calde, îmbunătăţirea

iluminatului interior și stradal.

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

în domeniul eficienței energetice şi al valorificării surselor de energie regenerabilă în Republica

Moldova.
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Pentru mai multe  informaţii  privind  cadrul  legislativ  din domeniul  EE cât  şi  sursele

posibile de finanţare a acţiunilor de EE, poate fi consultat „Ghid de Eficienţă Energetică şi

Resurse Regenerabile” – Proiectul de susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova, Iulie 2013.
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SITUAȚIA ENERGETICĂ A ORAȘULUI LEOVA ÎN PREZENT

Prin  proiectul  „Planificare,  Implementare,  Monitorizare  –  premise  ale  impulsionării

proceselor  de  dezvoltare  durabilă  în  orașul  și  raionul  Leova” a  fost  elaborată  Strategia  de

Dezvoltare Socio-Economică a or. Leova pentru perioada anilor 2021-2026, care a inclus şi

un capitol  referitor  la  situaţia  energetică  şi  îmbunătăţirea  eficienţei  energetice  la  nivel  local.

Aceasta  a  fost  elaborată  cu  suportul  Grupului  de  Lucru  pentru  Planificare  Strategică  (în

continuare GLPS) constituit prin Dispoziția primarului nr.3 din 13.01.2021, cu asistența tehnică

și metodologică din partea consultanților Institutului de Dezvoltare Urbană.

Pe parcursul ultimilor ani, primăria Leova a întreprins mai multe măsuri pentru creșterea

eficienţei energetice în obiectivele gestionate de către primărie. Acestea au vizat în primul rând

măsuri  de  izolare  termică  (prin  instalarea  de  ferestre  noi)  şi  îmbunătăţirea  utilizării  energiei

termice (modernizarea sistemelor de încălzire din grădiniţe).

A fost implementat proiectul „Sporirea Eficienței Energetice a clădirii Liceului Teoretic

„Constantin  Spătaru” din  or.  Leova”  în  valoare  de 52  384 758,  00 MDL (cinzeci  și  două

milioane trei sute optzeci și patru mii șapte sute cinzeci și opt lei, 00 bani), care sa finalizat în

luna  august  2021.  Proiectul  este  implementat  de  Agenția  de  Dezvoltare  Regională  Sud,  cu

suportul  Uniunii  Europene și  a  contribuției  financiare  alocate  de  Primăria  orașului  Leova și

Consiliul raional Leova. 

Obiectivul  principal  al  proiectului  este  dezvoltarea  unui  proiect  complet  de  renovare

termică a clădirii cu scopul de a reduce consumul anual de energie și costurile operaționale a

clădirii  existente a Liceul Teoretic „Constantin Spătaru”.  Acest proiect prevede eficientizarea

energetică  a  blocurilor  liceului  și  include  lucrări  și  soluții  de  eficiență  energetică  și  lucrări

complimentare eficienței energetice: renovarea termică a tuturor pereţilor exteriori, cu plăci de

izolare  de  12  cm din  vată  minerală,  înlocuirea  tuturor  ferestrelor/uşilor  existente,  renovarea

acoperişurilor  plate,  instalarea  sistemelor  de  ventilație  (sistem  centralizat  pentru

bucătărie/cantină  și  sălile  de  sport  mici,  sistem  centralizat  pentru  sala  de  sport  și  sala  de

evenimente, sistem centralizat pentru piscina interioară, unități individuale pentru 44 de săli de

clasă,  reactivarea  sistemului  existent  pentru  grupurile  sanitare),  instalarea  unui  sistem  de

protecție solară pe fațade, îmbunătăţirea sistemului de iluminat interior prin înlocuirea corpurilor

de iluminat fluorescente vechi cu corpuri de iluminat fluorescente tubulare eficiente energetic,

schimbarea utilajului din cantină.

Primăria Leova a acordat o atenţie specială şi măsurilor de reabilitare şi creștere a calității

și  eficienței  energetice  a  iluminatului  stradal,  pe parcursul  anilor  2018 şi  2020 fiind  alocate
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fonduri din bugetul local de circa 1,40 mln MDL. Au fost instalate lămpi fluorescente compacte

(care au înlocuit vechile lămpi cu vapori de mercur) şi un cablu nou torsadat.

În afară de domeniile ce ţin de consumul de energie, Primăria acordă o mare importanţă

aspectelor ce țin de producerea energiei în viitor, precum şi aspectelor de mediu.

Pentru  realizarea  dezideratelor  ce  ţin  de  eficientizarea  producerii  şi  consumului  de

energie, APL Leova şi-a stabilit ca obiectiv strategic să acceseze într-o măsură cât mai mare a

fondurilor  de finanțare pentru dezvoltarea proiectelor energetice.

În prezent, APL Leova are preocupări în domeniul energiei, fiind interesată în special de

introducerea măsurilor de creștere a EE.

În  ceea  ce  priveste  situaţia  energetică  existentă,  trebuie  menționat  că  în  sezonul  de

încălzire,  la  majoritatea  consumatorilor  care  aparţin  Primăriei,  se  atinge  nivelul  necesar  de

confort termic. 

Din punct de vedere financiar, ponderea cheltuielilor energetice, pe parcursul perioadei

2018-2020, variază între 6,2-10,8 (vezi tabelul de mai jos).

Denumire indice 2018 2019 2020

Volumul cheltuielilor energetice mii MDL 1598,5 1265,5 1248,2

Energie electrică mii MDL 417,8 464,9 410,5

Gaze naturale/ Energie termică mii MDL 1084,3 725,4 772,2

Combustibil (motorină) mii MDL 96,4 75,2 65,5

Apă/canal mii MDL 209,5 208,2 154,9

Ponderea în bugetul anual al oraşului % 10,8 8,1 6,2

Total cheltuieli mii MDL 1808,0 1473,7 1403,1

Având  în  vedere  cele  prezentate  mai  sus  precum  și  alte  argumente,  se  impune

introducerea  planificării  strategice  a  orașului,  care  sa  aiba  in  vedere  inclusiv  problemele

energetice cu care se confruntă în prezent Primăria  Leova, cum ar fi  consumul ineficient  de

energie, nivelul de confort termic, prelungirea  iluminatului stradal.

4. Descrierea oraşului Leova
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Oraşul  Leova  este  amplasat  în  sud-vestul  Republicii  Moldova,  cu  coordonatele

geografice: 46◦29’00’’ latitudine nordică, 26◦53’00’’ longitudine estică, pe malul stâng al râului

Prut, la 100 km sud de capitala Moldovei şi la 70 km de centrul raional Cahul. Fiind amplasat pe

malul stîng al rîului Prut, Leova se află în vecinătateă nemijlocită cu hotarul dintre Republica

Moldova şi România. Prin oraş trece drumul naţional R-34, Chişinău–Leova–Cahul şi se află la o

distanţă de 22 km de la calea ferată (staţia Iargara). El este centrul administrativ, economic şi

cultural al raionului care poartă aceeaşi denumire şi în care sunt incluse 40 de localităţi, 2 oraşe,

printre  care  Leova  și  Iargara,  14  sate  și  23  de  comune,  conform  statisticii  de  organizare

administrativ-teritorială din 2020. 

Orașul Leova se învecinează cu satele Sîrma, Cupcui, Romanovca, Filipeni şi Hănăsănii

Noi.

Populație  totală  de  9705 locuitori,  conform datelor  Biroului  Național  de  Statistică  la

01.01.2021 și o suprafață de 3415,63 ha, inclusiv 820,51 ha intravilan,  2595,12 ha extravilan.

Oraşul Leova este situat la o altitudine de aproximativ 40 m faţă de nivelul mării. Relieful

localităţii este reprezentat de o pantă, care coboară lent de la Est spre Vest, adică de la Podişul

central  spre  lunca  rîului  Prut.  Unghiul  de  înclinare  al  pantei  este  mic  -  între  5-7  grade,  iar

suprafaţa pantei este plată, înălţimile relative ale acesteia încadrîndu-se între limitele 0-9 m.

Clima predominantă este cea temperat-continentală, datorat amplasamentului în zona de

stepă și silvostepă, având un regim omogen. Relieful neuniform al câmpiei influențeză stabilirea

unor  veri  foarte  calde,  îndelungate  și  ierni  destul  de  reci  și  geroase.  Temperaturile  zilnice

înregistrează  cu  2  sau  3  °C mai  mult  față  de  celelalte  regiuni  ale  țării.  Conform ultimelor

statistici  anuale,  oraşul  Leova  a  înregistrat  pentru  anul  2020 un regim termic  normal,  cu  o

temperatură medie anuală de +12,7 °C.

În  oraș  activează  2  insituţii  preşcolare,  Grădiniţa  Nr.1  „Albinuța”  şi  Grădiniţa  Nr.2

„Romanița”,  2  instituţii  de  învăţămînt  primar  şi  secundar  general,  Liceul  Teoretic  „Mihai

Eminescu”  şi  Liceul  Teoretic  „Constantin  Spătaru”,  o  instituţie  de  învăţămînt  secundar

profesional, Şcoala Profesională, patru instituții extrașcolare: Şcoala Sportivă, Centrul de Creație

al Copiilor, Centrul Tinerilor Naturalişti, Şcoala de arte „Petru și Ion Aldea-Teodorovici”. Orașul

mai dispune și de o Casă de Cultură.

Ocrotirea sănătăţii este asigurată de: Centrul de Sănătate Publică Leova, Spitalul Raional

Leova, Staţia Zonală de Asistenţă Medical-Urgentă Cahul,  filialia  Leova (AMU), Centrul de

Medicină Preventivă Raional Leova.

4.1 Asigurarea cu utilităţi a oraşului Leova
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Oraşul  Leova  dispune  de  reţele  de  electricitate,  gaze  naturale  și  de
apă și canalizare.

Energie. Vectorul energetic pentru alimentarea cu căldură a clădirilor din oraş este gazul

natural,  livrat  prin  intermediul  întreprinderii  „Cimișlia-Gaz  SRL”  din  sistemul  S.A.

„Moldovagaz”. Alimentarea cu energie termică se realizează prin centrale termice individuale,

pe gaze naturale, la nivel de clădire sau apartament. S.R.L. „Cimișlia Gaz” în anul 2020 a avut

contracte 1 324 apartamente și 1 615 case,  iar în anul 2021 contracte cu cu 1 346 din 1 907

apartamente (70%), 1 662 din 2 490 case individuale (67%). Prețul gazelor naturale este de 4,298

lei (4,64 cu TVA).

În trecut,  oraşul Leova a avut un sistem centralizat  de alimentare cu energie  termică,

construit în perioada sovietică, care asigura cu energie termică majoritatea instituţiilor publice,

blocurile  locative,  sectorul  industrial  şi  alţi  agenţi  economici.  Sistemul  şi-a  redus  drastic

activitatea din cauza perioadei de criză din anii 1990, când o mare parte din industrie și-a încetat

activitatea, iar consumatorii din sectorul locativ s-au deconectat de la SACET.

În  prezent,  nu  există  o  întreprindere  specializată  pentru  producerea  şi  furnizarea  de

energie  termică  la  nivel  centralizat.  În  anul  2014,  oraşul  Leova  a  devenit  primul  oraş  din

Republica  Moldova care  a  lansat  un serviciu  de alimentare  cu energie  termică  a  instituţiilor

publice pe baza unui contract comercial  de parteneriat  public privat. Prin proiectul respectiv,

investitorul  a  instalat  CT-uri  pe  biomasă  la  două  instituţii  din  oraş  şi  va  vinde  servicii  de

alimentare cu energie termică. Proiectul a fost sprijinit de PNUD Moldova.

Alimentarea cu energie electrică se face din Sistemul Energetic Naţional prin intermediul

întreprinderii de distribuţie ÎCS „Premier Energy Distribution” SA.

Principalele  surse,  disponibile  local,  de  energie  regenerabilă  sunt  energia  solară  şi

biomasa.

Pentru transporturile aferente primăriei, benzina se utilizeaza drept carburant.

Rețelele  de  apă  şi  canalizare. Alimentarea  cu  apă  potabilă  a  orașului  Leova  este

asigurată de un apeduct cu lungimea de 41,6 km. În localitate mai funcţionează un sistem de

canalizare şi o staţie de epurare, care deservesc populaţia. Serviciul de asigurare a locuitorilor

orașului  cu  apă  și  canalizare  este  gestionat  de  S.A.  „Apă-Canal  Leova”.  Întreprinderea

municipală „Apă-Canal Leova” prestează servicii de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate

pentru  diferite  categorii  de  consumatori.  Reţelele  de  apeduct  asigură  cu  apă  majoritatea

locuitorilor oraşului. În prezent 4 391 gospodării beneficiaza de serviciul de aprovizionare cu

apă.  Ponderea  locuinţelor  conectate  la  reţeaua  centrală  de  apeduct  este  de  99%,  1  907

apartamente și 2 484 (gospodării) din numărul total de 4 397, dintre care:  1 907 apartamente, 2
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490 case de locuit. Costul serviciului este de 14,94 lei/m3 pentru persoanele fizice și 30 lei/m3

pentru persoanele juridice.  Volumul anual de apă distribuit  prin reţele către consumatori  este

aproximativ  170 mii  m3.  Toate  gospodăriile  sunt  conectate  la  apeduct  în  baza  unui  contract

încheiat între furnizor şi beneficiar, majoritatea sunt contorizate.

În  septembrie  2021  s-au  finisat  lucrările  în  cadrul  proiectului  „Extinderea  rețelei  de

canalizare în orașul Leova inclusiv construirea unei stații de pompare a apelor uzate în orașul

Leova”, susținut financiar de Uniunea Europeană, cu următoarele rezultate preconizate: 1 700 de

locuitori conectați la un sistem îmbunătățit de canalizare; 5 056 de locuitori au acces la un sistem

îmbunătățit de canalizare; construirea a 13,5 km de rețea de canalizare; 690 puncte de conectare

la rețeaua de ape uzate; construirea stației de pompare a apelor uzate;

Utilizarea resursele regenerabile. În perioada 2011-2018 primăria Leova a fost partener

a proiectului „Energie și biomasă” (UE/PNUD).  În rezultat în or. Leova au fost instalate centrale

termice pe biomasă la Școala sportivă, Grădinița nr.1 „Albinuța”, Grădinița nr.2 „Romanița”,

Liceul  Teoretic  „Mihai  Eminescu”,  Liceul  Teoretic  „Constantin  Spătaru”,  Consiliul  raional.

Deasemenea  la  Grădinița  Nr.1  au  fost  instalate  panouri  solare  pentru  prepararea  apei  calde

menajere.

Iluminatul public. În oraşul Leova sunt instalate 640 corpuri de iluminat pe 95 străzi cu

o lungime de 62,5 km,  care funcţionează cu program de 7 ore pe timp de vară şi de 10 ore pe

timp de iarnă. În reţeaua de iluminat stradal au fost efectuate investiţii semnificative, gradul de

acoperire  cu iluminat  public  stradal  este  de aproximativ 90% din lungimea totală  a străzilor

orașului comparativ cu 60% în anul 2016. Lămpile sunt de tip fluorescent compacte cu puterea

unitară de 45 W și aproximativ 300 unități de tip LED cu lampi avand puteri unitare de 30 și 100

W. Consumul anual este de 45 784 kw/oră. Problemele pe acest domeniu țin de lipsa pe unele

străzi  noi a rețelei  de iluminare,  iar  unele străzi  necesită  renovarea cu echipamente electrice

performante. 

Transportul public. Lungimea totală a drumurilor publice este de 65 km, dintre care 20

km sunt cu acoperire rigidă.

Transportul  public  în  oraș  este  slab  dezvoltat.  Acest  serviciu  este  asigurat  de  două

companii private de taxi.

La nivel  local  nu există  o strategie  de dezvoltare  a transportului  public  şi  nici  oferte

investiţionale pentru acest sector.
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În viitor,  se  dorește  înnoirea parcului  auto municipal  cu autovehicule  performante  cu

consum redus de carburant și emisii scăzute de GES.

4.2 Consumatorii de energie

Consumatorii de energie finanţaţi de la bugetul municipal al orașului Leova sunt:

a. Clădirile publice:  clădirea primăriei,  2 grădiniţe,  Școala sportivă,  Stadionul,  Casa de

Cultură, Centrul Tinerilor Naturaliști,  Centrul de Creaţie, Centrul de zi pentru copii

„Speranța”, Biblioteca orășenească

b. Iluminatul stradal

c. Transportul care aparţine primăriei.

În  continuare  sunt  prezentați  consumatorii  de  energie  cu  evidenţierea  caracteristicilor  lor

energetice.

Primăria

Clădirea a fost construită în 1981. Primaria are 23 de angajați. 

Elemente de alcătuire arhitecturală

Clădirea Primăriei are un regim de înălţime S+2 Etaje + Terasă.

Dimensiunile maxime în plan ale clădirii sunt de 25,7x13,3 m. Amprenta la sol a clădirii

este de 342 m2, suprafaţa încălzită totală este de 1033 m2, iar volumul total al clădirii este de 3076

m3. Înălţimea liberă a nivelului este de 3 m.

Subsolul este încălzit, are suprafaţa de 342 m2 şi o înălţime de 3 m.

Elemente de izolare termică

Pereţii  exteriori  sunt  din  piatră  de  calcar,  au  grosimea  de  500 mm şi  nu  au  izolație

termică. La interior, finisajele sunt tencuieli subţiri de circa 0,2 cm grosime, cu zugrăveli obişnuite.

La exterior, clădirea este tencuită cu mortar de ciment de 5 cm grosime.

Tâmplăria exterioară cu rame din PVC pentru 37 de ferestre cu o suprafaţă de 104 m2 și 5 uşi

exterioare cu suprafața de 18 m2, instalate în anul 2013, este în stare bună.

Terasa  dispune  de  un  strat  de  izolare  termică  din  argilă  expandată  (cheramzit)  cu

grosimea de 80÷100 mm.

Acoperişul este de tip plan și în stare bună.

Unele elemente ale anvelopei clădirii (în special planşeul terasei și pereţii exteriori) nu

corespund  cerinţelor  actuale  privind  rezistenţa  termică,  prevăzute  de  NCM  E.04.01-2006

„Protecţia termică a clădirilor” şi bunelor practici contemporane.

Instalaţiile 
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Clădirea are asigurate toate utilităţile: apă curentă/canalizare, electricitate, gaze naturale

și sursă autonomă de energie termică.

Sursa de căldură este o CT amplasată în clădirea primăriei.  CT este echipată cu două

cazane pe gaze naturale cu puterea instalată de 24 kWt instalate în anul 2007. Cazanele sunt în

stare bună de funcţionare.

CT nu dispune de echipamente de reglare automată a temperaturii agentului termică de

încălzire funcție de temperatura exterioară.

Distribuția  interioară  a  agentului  termic  în  clădire  se  realizează  printr-un  sistem

monotubular cu conducte din oțel instalat în anul 2006.

Încălzirea  spaţiilor  se  realizează  cu  radiatoare  din  fontă  fără  de  reglare  manuală  a

temperaturii din încăpere. S-a consemnat o distribuţie neuniformă a agentului termic în interiorul

clădirii. 

ACM este preparată într-un cazan pe gaze naturale separat la un punct de consum. Nu

există sistem de distribuţie a ACM.

Ventilarea se realizează natural.

Sistemul de iluminat este dotat cu 12 becuri cu incandescență cu puterea unitară de 60 si

100 W și 62 lămpi fluorescente cu puterea unitară de 18 si 36 W. Nu există sisteme automate de

control.

Grădiniţa nr. 1 „Albinuța”

Clădirea a fost construită în 1983,  are suprafața de 2 967 m2, care în prezent toată este
utilizată. Instituția dispune de săli de grupă, blocul alimentar, sală  muzicală, cabinetul  medical,
cabinet metodic, sală muzicală/sport.

Capacitatea  după proiect  este  de 240 copii,  în  prezent  fiind frecventată  de  191 copii
distribuiți în 12 grupe și are 33 angajați dintre care 14 cadre pedagogice.

În  prezent,  sunt  funcționale  doar  un  bloc  cu  capacitatea  de  150  de  copii  și  blocul
administrativ în care sunt amplasate: blocul alimentar, cazangeria la biomasă, sala  muzicală,
cabinetul  medical. 

Elemente de alcătuire arhitecturală

Grădiniţa dispune de două clădiri  unite prin două coridoare.  Clădirile au un regim de

înălţime de S+2 Etaje+Terasă, iar coridoarele de S+1 Etaj+Terasă.

Dimensiunile  exterioare  ale  corpurilor  care  alcătuiesc  cladirea  grădiniței  sunt  de

12,5x52,3 m şi de 5x18,5 m pentru coridoare. Suprafața totală a amprentei la sol este de 1500 m2.

Suprafaţa încălzită a grădiniţei este de circa 2657 m2, iar volumul este de 9300 m3. 

Înălţimea liberă a nivelului este de 3,5 m.

Subsolul are o suprafață de 1385 m2 și o înălţime de 2,8 m și este neîncălzit. Subsolul este

traversat de conductele de agent termic care sunt neizolate și au o lungime totală de circa 60 m.
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Elemente de izolare termică

Pereţii  exteriori  sunt  din  elemente  prefabricate  cu  grosimea  de

300 mm şi nu au izolație  termică.  La interior,  finisajele sunt tencuieli subţiri  de circa 0,2 cm

grosime, iar la exterior clădirile au tencuiala de 3 cm grosime.

Tâmplăria exterioară este din rame PVC atat pentru ferestrele cat şi pentru uşi. Sunt 100

ferestre cu suprafaţa totală de 403 m2 și 14 uşi exterioare cu suprafaţa de 94 m2, instalate în anul

2013. Acestea se afla în stare bună.

Planşeul terasei dispune de izolaţie termică sub formă de argilă expandată (cheramzit) cu

o grosime de 80÷100 mm.

Acoperişul este de tip plan și este în stare necorespunzătoare.

Unele  elemente  ale  anvelopei  clădirii  (în  special  pereţii  exteriori,  izolația  termică  a

planşeului peste subsol și izolația termică a planşeului terasei) nu corespund cerinţelor actuale

privind rezistenţa termică, prevăzute de NCM E.04.01-2006 „Protecţia termică a clădirilor” şi

bunelor practici contemporane.

Instalaţiile 

Clădirile au asigurate toate utilităţile: apă curentă/canalizare, electricitate, gaze naturale și

sursă autonomă de încălzire.

Sursa de căldură este o CT pe biomasă (brichete lemn) amplasată într-un container aflat

la o distanţă de circa 20 m de clădirea principală. CT dispune de două cazane cu putere unitară

de  116  kW,  instalate  în  anul  2014,  în  cadrul  unui  program  de  Parteneriat  Public  Privat.

Transportul agentului termic până la clădiri se realizează prin conducte subterane preizolate, care

sunt  în  stare  satisfăcătoare.  CT  dispune  de  echipament  de  reglaj  automat  al  temperaturii

agentului termic de încălzire spațială funcție  de temperatura exterioară.  Cantitatea de energie

termică livrată se măsoară cu contor electronic de căldură amplasat în CT.

Mai există o CT pe gaze naturale care este echipată cu 2 cazane cu putere unitară de 90

kW, instalate în 2008. Acestea se află în stare bună de funcţionare.

Distribuția  agentului termic de încălzire  în clădiri se realizează prin sisteme monotubulare

cu conducte din polipropilenă. 

Încălzirea spaţiilor se face cu radiatoare din fontă, fără elemente de reglare a temperaturii din

încăpere. Radiatoarele au fost instalate în anul 2008 şi sunt în stare satisfăcătoare de funcționare.

Temperatura interioară raportată pe timp de iarnă este de 16÷20 0C.

ACM necesară bucătăriei este produsă cu un boiler electric cu capacitatea unitară de 100 l

și putere instalată unitară de 1,5 kW. În interiorul grădiniţei există un sistem monotubular de

distribuţie a ACM cu conducte din polipropilenă care nu este utilizat.

22



Sistemul de iluminat este dotat cu 50 becuri cu incandescență cu puterea unitară de 100

W și 130 lămpi fluorescente cu puterea unitară de 36 W. Nu există sisteme automate de control.

Grădiniţa nr. 2 „Romanița”

Clădirea a fost construită în anul 1991, este frecventată de 196 copii și are 36 angajați,

dintre care 11 pedagogi. În prezent, Suprafața utilizată este de 1 821,6 m2 din totalul de 2 111,5

m2, ce constituie 86%.

Elemente de alcătuire arhitecturală

Clădirea grădiniței este compusă din două corpuri laterale identice legate de un al treilea.

Regimul  de  înălţime  al  celor  trei  corpuri  de  clădire  este  de  

S+2 Etaje+Pod.

Dimensiunile exterioare ale corpurilor laterale sunt 27x22 m și 27x16 m pentru corpul de

legătură.

Amprenta totală la sol are o suprafață de 1620 m2, suprafața încălzită este de 3008 m2, iar

volumul este de 9926 m3.

Înălţimea liberă a nivelului este de 3,3 m.

Înălţimea subsolului este de 2 m. Subsolul nu este încălzit. În subsol sunt amplasate ţevi

neizolate de agent termic cu o lungime de circa 80 m.

Elemente de izolare termică

Pereţii  exteriori  sunt din panouri de beton armat şi au o grosime de 500 mm, nefiind

izolați termic. La interior, finisajele sunt tencuieli subţiri de circa 0,2 cm grosime, iar la exterior

sunt tencuiți.

Tâmplăria exterioară are suprafața de 374 m2, este realizată în totalitate cu rame din PVC

instalate în anul 2012 și se află în stare bună. 

Planşeul podului este izolat termic cu un strat de argilă expandată (cheramzit) de 150 mm

grosime.

Acoperişul tip şarpantă este în stare bună.

Unele elemente ale anvelopei clădirii (în special pereţii exteriori și planşeul podului) nu

corespund  cerinţelor  actuale  privind  rezistenţa  termică,  prevăzute  de  NCM  E.04.01-2006

„Protecţia termică a clădirilor” şi bunelor practici contemporane.

Instalaţiile 

Clădirea are asigurate toate utilităţile: apă curentă/canalizare, electricitate, gaze naturale

și sursă autonomă de alimentare cu energie termică.
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CT dispune de două cazane cu putere unitară de 116 kW, instalate în anul 2014 în cadrul

unui program de Parteneriat Public Privat. Agentul termic este transportat până la clădiri prin

conducte subterane preizolate, care sunt în stare corespunzătoare de functionare. CT dispune de

echipament de reglaj automat al temperaturii agentului termic de încălzire spațială funcție de

temperatura exterioară. Cantitatea de energie termică consumata se măsoară cu contor electronic

de căldură amplasat în CT.

Mai există o CT pe gaze naturale care este echipată cu un cazan cu putere instalată de 600

kWt, instalat în 2004 și care se află în stare bună de funcţionare.

Distribuţia  agentului  termic  în  clădire  se  realizează  printr-un  sistem monotubular  cu

conducte din oțel, starea acestuia fiind necorespunzătoare. 

Încălzirea spaţiilor se realizează cu radiatoare din oţel (registre și radiatoare cu lamele)

fără elemente de reglare a temperaturii din încăpere. 

Temperatura interioară pe timp de iarna este de 16÷18 oC. 

Grădiniţa dispune de un sistem de producere a ACM cu ajutorul colectoarelor solare şi a

unui boiler cu capacitatea de 1000 l,  instalate în 2011. Sursa suplimentară de energie pentru

boiler este energia electrică. Puterea electrică a boilerului este de 7 kWe. În afară de acest sistem,

există 1 boiler electric instalat la bucătărie cu o capacitate de 100 l și o putere de 1,5 kWe.

În grădiniţă există un sistem de distribuţie a ACM fără recirculare.

Sistemul de iluminat dispune de 45 becuri incandescente cu puterea unitară de 75÷100 W

și 72 lămpi fluorescente cu puterea unitară de 36 W. Nu există sisteme automate de control.

Școala sportivă

Clădirea școlii a fost construită în anul 1887.

Instituţia este frecventată în prezent de circa 225 de copii și are 11 angajați. 

Elemente de alcătuire arhitecturală

Regimul de înălţime al clădirii este de 2 Etaje+Pod.

Casa scării este în două rampe cu podeț intermediar.

Dimensiunile exterioare ale clădirii sunt 26x24 m cu o amprenta la sol de 502 m2, iar

volumul  total  este  de  3800  m3.  Înălţimea  liberă  a  nivelului  este

de 3,5 m.

Elemente de izolare termică

Pereţii exteriori sunt din cărămidă şi au o grosime de 800 mm, nefiind izolați termic. La

interior, finisajele sunt tencuieli subţiri de circa 0,2 cm grosime, iar la exterior au tencuială.
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Tâmplăria exterioară cu rame PVC  pentru cele 21 ferestre cu o suprafaţă totală de 30 m2

şi 2 uşi exterioare cu o suprafaţă totală de 5,5 m2, este într-o stare bună.

Planşeul podului este format din structură lemnoasă umplută cu material argilos.

Acoperişul este într-o stare bună, s-a efectuat reparația lui în 2020.

Instalaţiile 

Clădirea are asigurate toate utilităţile: apă curentă/canalizare, electricitate, gaze naturale

și sursă autonomă de alimentare cu energie termică.

Sursa de căldură este o CT, amplasată în incinta clădirii, are un cazan pe gaze naturale cu

capacitatea de 36 kWt, instalat în anul 2008. Cazanul este în stare bună. Adăugător a fost instalat

un cazan pe biomasă, care funcționează în prezent.

Distribuția  agentului  termic  în  clădire  se  realizează  printr-un  sistem monotubular  cu

conducte din oţel.

Încălzirea spaţiilor se realizează cu radiatoare din fontă şi oţel fără elemente de reglare a

temperaturii din încăpere. 

Temperaturile interioare raportate iarna sunt 17÷20 oC.

ACM este produsă cu ajutorul unui boiler electric cu capacitate de 80 l și puterea de 1,5

kWe. Nu există sistem de distribuţie ACM.

Sistemul de iluminat dispune de 20 becuri incandescente cu puterea unitară de 75÷100 W

și 13 lămpi fluorescente cu puterea unitară de 36 W. Nu există sisteme automate de control.

Stadionul orășenesc

Clădirea stadionului a fost construită în anii '70 și are o capacitate de 40 de locuri. 

Elemente de alcătuire arhitecturală

Regimul de înălţime al clădirii este de 2 Etaje+Pod.

Dimensiunile  exterioare  ale  clădirii  sunt  12x6,5  m,  cu  o  amprenta  la  sol  de

78  m2,  o  suprafaţă  încălzită  de  circa  144  m2.  Volumul  clădirii  este

de 475 m3.

Înălţimea liberă a nivelului este de 3,3 m.

Elemente de izolare termică

Pereţii  exteriori  sunt  din piatră  de calcar  având grosimea de 400 mm, nefiind  izolați

termic. La interior, finisajele sunt tencuieli subţiri de circa 0,2 cm grosime, iar la exterior au

tencuială.

Tâmplăria exterioară are 7 ferestre cu o suprafaţă totală de 12,5 m2 cu rame din PVC şi 4

uşi exterioare metalice cu o suprafaţă totală de 6 m2, toate instalate în anul 2013 și aflate în stare

bună. 
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Planşeul pod este izolat cu un strat de chermazit de 100÷150 mm.

Acoperişul tip șarpantă, este acoperit cu foi de ţiglă metalică şi se află în stare bună.

Instalaţiile 

Clădirea are asigurate toate utilităţile: apă curentă/canalizare, electricitate, gaze naturale

și sursă autonomă de alimentare cu energie termică.

Sursa de căldură este o CT, amplasată în incinta clădirii, avand un cazan mural pe gaze

naturale cu puterea de 30 kWt, instalat în anul 214. Cazanul este în stare bună. 

CT nu dispune de echipamente de reglare automată a temperaturii agentului termic pentru

încălzire spațială, în funcție de temperatura exterioară.

Distribuția agentului termic în clădire se realizează printr-un sistem bitubular cu conducte

din polipropilenă, instalat în anul 2014. 

Încălzirea spaţiilor se realizează cu radiatoare din oţel, cu elemente de reglare manuală a

temperaturii din încăpere. 

ACM este preparată cu ajutorul a două boilere electrice cu capacitate unitară de 100 l și

puterea de 1,5 kWe. Nu există sistem de distribuţie ACM.

Sistemul de iluminat dispune de 16 lămpi fluorescente cu puterea unitară de 36 W. Nu

există sisteme automate de control.

Centrul Tinerilor Naturaliști

Este o instituție pentru instruirea extraşcolară a elevilor.

Clădirile au fost construite în 1970.

În cadrul instituţiei îşi desfăşoară activitatea circa 200 de elevi pe săptămână. În cadrul

Centrului activează 10 cercuri cu profil ecologo-biologic, fiind  frecventate de copii cu vârsta

cuprinsă între 5-19 ani.

Elemente de alcătuire arhitecturală

Staţia ecologică dispune de 4 clădiri separate, toate având un regim de înălţime de 1 Etaj

+ Pod.

Dimensiunile exterioare ale clădirilor sunt de 19x6 m, 8x6 m, 11x11 m și 20x18 m.

Suprafața totală a amprentei la sol este de 643 m2. Volumul clădirii este de 1900 m3. 

Înălţimea liberă a nivelului este de 3 m.

Elemente de izolare termică
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Pereţii exteriori sunt din piatră de calcar cu grosimea de 400 mm fără izolație termică. La

interior,  finisajele  sunt  tencuieli  subţiri  de circa  0,2 cm grosime,  cu  zugrăveli  obişnuite.  La

exterior, clădirile au tencuială cu grosimea de 3 cm.

Tâmplăria exterioară, în totalitate cu rame din lemn, pentru 29 ferestre cu o suprafaţă de

64 m2 și 5 uşi exterioare cu suprafața de 13 m2 (instalată în anul 1970), este de tip cuplată cu

doua foi de geam si prezintă rosturi mari ce favorizează infiltraţiile de aer rece. Tâmplăria se află

într-o stare de uzură avansată.

Planşeul podului dispune de un strat de izolație termică din argilă expandată cu grosimea

de  150  mm  care  nu  asigură  nivelul  de  rezistenţă  termică  prevăzut  de  NCM  E.04.01-2006

„Protecţia termică a clădirilor” şi bunele practici contemporane, la fel ca şi celelalte elemente

structurale ale clădirii).

Acoperişul tip şarpantă are o structură suport din lemn şi este acoperită cu foi de ardezie.

Starea acoperişului este nesatisfăcătoare.

Instalaţiile 

Clădirea dispune numai de racord la rețeaua de energie electrică.

În  timpul  sezonului  rece  este  folosită  numai  clădirea  cu  dimensiunile  de

19x6 m, care este încălzită cu ajutorul unei sobe pe combustibil solid (cărbune şi lemne).

Sistemul de iluminat dispune de 20 becuri incandescente cu puterea unitară de 75÷100

W. Nu există sisteme automate de control. 

Centrul de Creaţie pentru copii

Clădirea a fost construită în anul 1988.

Instituţia are o capacitate de 200 locuri pe săptămână şi are 8 angajați. Centrul de creaţie

este amplasat într-o aripă a clădirii Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din localitate. 

Elemente de alcătuire arhitecturală

Regimul de înălţime este de S+2 Etaje+Pod.

Casa scării este în două rampe cu podest intermediar.

Dimensiunile  exterioare ale clădirii  sunt 35x14,5 m. Amprenta la sol este de 508 m2,

suprafața  încălzită  este  de  1015  m2,  iar  volumul  clădirii  este  de

3550 m3.

Înălţimea liberă a nivelului este de 3,5 m.

Subsolul  nu  este  încălzit,  are  suprafaţa  de  508  m2 şi  o  înălţime  liberă  de

3 m.
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Centrul  de  Creație  este  parte  a  proiectului:  „Sporirea  eficienței  energetice  a  Liceului

Teoretic „Constantin Spătaru” (finanțat de GIZ, Uniunea Europeană),  prin care s-au efectuat

lucrări de  renovare a rețelei de încălzire, schimbarea geamurilor, izolarea termică a anvelopei

clădirii,  izolarea  termică  a  subsolului  și  a  acoperișului,  restabilirea  sistemului  de  ventilare

autonomă și schimbarea rețelelor electrice și a becurilor de iluminare.

Biblioteca publică orășenească

În scopul promovării culturii, a resurselor informaționale existente în bibliotecă și 

interesul de a citi, pentru copii cu vârstele între 10-16 ani și 7-9 ani se organizează ateliere de 

lucru  o dată în lună. Bbiblioteca are 2 angajați.

Programul de activitate al Bibliotecii publice orășenești Leova este de cinci zile pe 

săptămână, de la 8:00 până la 17:00, duminică - 10:00 - 14:00; zi de odihnă - sâmbătă.

Elemente de alcătuire arhitecturală

Clădirea are un regim de înălţime de 1 Etaj+Pod.

Dimensiunile exterioare ale clădirii sunt de 9x6,5 m. Suprafaţa amprentei la sol este de 58

m2, suprafața încălzită este de 50 m2, iar volumul clădirii este de 140 m3.

Înălţimea liberă a nivelului este de 2,8 m.

În prezent,  se  fac  lucrări  de construcţii  în  partea  laterală  a  clădirii  care  o măresc  cu

aproximativ 15 m2.

Elemente de izolare termică

Pereţii exteriori sunt din piatră de calcar cu grosimea de 400 mm, fără izolare termică. La

interior,  finisajele  au  tencuieli  subţiri  de  circa  0,2  cm  grosime,  cu  zugrăveli  obişnuite.  La

exterior, clădirea are tencuială de 4 cm.

Tâmplăria exterioară cu rame din PVC aferenta celor 3 ferestre cu suprafaţă totală de 36

m2, instalate în anul 2013, este în stare bună. Mai există și o uşă exterioară cu o suprafaţa de 2,2

m2 cu ramă din lemn care este în stare necorespunzătoare, prezentând rosturi prin care se pierde

căldură în sezonul rece al anului.

Planşeul podului,  realizat  dintr-o structură de lemn si lut,  nu este izolat  şi nu asigură

nivelul de rezistenţă termică prevăzut de NCM E.04.01-2006 „Protecţia termică a clădirilor” şi

bunele practici contemporane, la fel ca şi celelalte elemente structurale ale clădirii.

Acoperişul de tip şarpantă este în stare bună.

Instalaţiile 

Clădirea este alimentată doar cu energie electrică.

Sursa de energie termică este o sobă pe baza de combustibil solid (lemne și cărbuni).
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Sistemul de iluminat include 4 becuri incandescente cu putere unitară de 75÷100 W. Nu

există sisteme automate de control.

Casa de Cultură „Petre și Ion Aldea-Teodorovici”

A fost inființată în anul 1967. Edificiul instituției se află într-o stare bună, dispune de o

Sală mare de spectacole cu 500 locuri, Sala Mică, foaier, cabina de machiaj și 8 birouri. Casa de

Cultură are 20 angajați. 

Elemente de alcătuire arhitecturală

Casa de cultură are un regim de înălțime S+2 Etaje+Terasă.

Dimensiunile maxime în planul clădirii la sol sunt de 26,75x45,86.

Suprafața totală a clădirii este de 1892,97 m2.

Volumul total al clădirii este de 12763 m3.

Subsolul este încălzit și are o suprafață 314,03 m2, cu o înălțime de 3,5 m.

Elemente de izolare termică

Pereții exteriori sunt din piatră de calcar, au grosimea 500 mm și nu au izolare termică.

La  interior  finisajele  sunt  tencuieli  subțiri  de  circa  0,2  cm  grosime,  cu  zugrăvire

obișnuită, iar pereții sălii festive sunt amenajați cu plăci din ghipso-carton.

La exterior clădirea este tencuită cu mortar de ciment de 5 cm grosime.

Tîmplăria exterioară este cu rame PVC în stare bună.

Acoperișul este de tip șarpan din plăci de țiglă metalică.

Elementele anvelopei clădirii (în special planșeul terasei și pereții exteriori nu corespund

cerințelor actuale privind rezistența termică).

Instalaţiile 

Clădirea are asigurate toate utilitățile: apă curentă, canalizare, electricitate, gaze naturale

și sursă autonomă de energie termică.

Sursa de căldură este o centrală termică amplasată în clădirea Casei de Cultură. Centrala

termică este echipată cu 2 cazane de gaze naturale. Cazanele necesită reparație curentă, cât și

înlocuirea lor, deoarece termenul de exploatare este expirat.

Încălzirea  spațiilor  se  realizează  cu  radiatoare  de  fontă,  fără  de  reglare  manuală  a

temperaturii din încăpere. S-a consemnat o distribuție neuniformă a agentului termic în interiorul

clădirii.

Ventilarea încăperii se realizează natural. 

Rețeaua de iluminare este dotată cu becuri incadescente cu puterea utilitară de 100W.

Rețeaua de iluminare necesită modernizare și reutilare. Nu există sistem automat de control.
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Centrul de zi pentru copii „Speranța” 

Clădirea a fost construită în anul 1969. Centrul de zi este frecventat de 30 copii și are 5

angajați. 

Elemente de alcătuire arhitecturală

Clădirea are un regim de înălţime de S+2 Etaje+Terasă.

Dimensiunile exterioare ale corpurilor care alcătuiesc cladirea centrului sunt de 12,2x30,5

m. Suprafața totală a amprentei la sol este de 360 m2. Suprafaţa încălzită a centrului este de circa

720 m2, iar volumul este de 1400 m3. 

Înălţimea liberă a nivelului este de 3 m.

Elemente de izolare termică

Pereţii  exteriori  sunt  din  elemente  prefabricate  cu  grosimea  de

300 mm şi nu au izolație  termică.  La interior,  finisajele sunt tencuieli subţiri  de circa 0,2 cm

grosime, iar la exterior clădirile au tencuiala de 3 cm grosime.

Tâmplăria exterioară este din rame PVC atat pentru ferestrele cat şi pentru uşi. Acestea se

afla în stare bună.

Planşeul terasei dispune de izolaţie termică sub formă de argilă expandată (cheramzit) cu

o grosime de 80÷100 mm.

Acoperişul este de tip plan și este în stare satisfăcătoare.

Unele  elemente  ale  anvelopei  clădirii  (în  special  pereţii  exteriori,  izolația  termică  a

planşeului peste subsol și izolația termică a planşeului terasei) nu corespund cerinţelor actuale

privind rezistenţa termică, prevăzute de NCM E.04.01-2006 „Protecţia termică a clădirilor” şi

bunelor practici contemporane.

Instalaţiile 

Clădirea  este  asigurată  cu  toate  utilităţile:  apă  potabilă,  canalizare,  electricitate,  gaze

naturale și sursă autonomă de încălzire.

Sursa de căldură este o CT pe gaze naturale, care este echipată cu 2 cazane de putere 300

kW,  instalate  în  2008.  Cazanele  sunt  în  stare  bună  de  funcționare.  Distribuția  interioară  e

agentului termic se realizează bitubular, prin conducte de oțel. 

Încălzirea spaţiilor se face cu radiatoare din fontă, fără elemente de reglare a temperaturii din

încăpere. S-a constatat o distribuție neuniformă a agentului termic în interiorul clădirii.

ACM este pregătită cu ajutorul boilerului electric, cu puterea de 1,5 kW.

Sistemul de iluminat dispune de lămpi fluorescente cu puterea unitară de 36 W. Nu există

sistem automat de control.
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Sistemul de iluminat public

Primăria Leova are în plan extinderea iluminatului stradal la nivelul întregului oraş prin

instalarea  a  circa  120  lămpi  LED noi  pe  străzile  principale  şi  a  180  lămpi  noi  pe  străzile

secundare.

Este  necesară  realizarea  unui  inventar  al  echipamentelor  utilizate  pentru  iluminatul

stradal  existent.  Acesta  va  putea  fi  folosit  pentru  micșorarea  facturilor  actuale  de  energie

electrică  şi  pentru  pregătirea  licitaţiilor  ce vor  avea  ca obiect  iluminatul  stradal.  În  inventar

trebuie să se precizeze cât de mult plătește municipalitatea în contractul existent pentru energie,

mentenanţă, etc.

Primaria  trebuie să informeze distribuitorul  de energie  electrică  şi  să  îi  explice  că se

doreşte conlucrarea pentru a obţine economii energetice şi financiare importante.
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5 EFICIENŢA ENERGETICĂ 
SITUAŢIA ACTUALĂ ŞI CEA DE PERSPECTIVĂ

Analiza realizată în oraşul Leova a evidenţiat preocuparea autorităţilor (chiar în condiţiile

dificile în care fondurile lipsesc) pentru introducerea unor măsuri de eficienţă energetică.

Pe parcursul ultimilor ani, primăria Leova a întreprins mai multe măsuri pentru ridicarea

eficienţei  energetice  în  obiectivele  gestionate  de către  primărie.  Acestea  pot  fi  consultate  la

ANEXA nr. 1.

Plecând de la conceptul că energia trebuie utilizată raţional şi nu restrictiv,  multe din

măsurile aplicate nu ţin cont de necesarul real de energie, de cerinţele de confort care se stabilesc

în funcţie de destinaţia clădirii sau a sistemului de iluminat stradal, de condiţiile de trafic sau de

siguranţă cerute de acelaşi iluminat stradal etc.

Principalele funcţiuni referitoare la domeniul energie care sunt îndeplinite de autorităţile

publice  locale  din  Uniunea  Europeana  şi  care  pot  fi  considerate  la  elaborarea  unei  strategii

energetice municipale, sunt următoarele:

 Consumator şi prestator de servicii

 Producător şi furnizor de energie

 Reglementator şi investitor în sectorul energetic local

 O sursă de motivaţie pentru generarea şi consumul de energie mai eficiente şi pentru

protecţia mediului.

Aceste funcţiuni sunt prezentate mai jos:

 Consumator de energie şi prestator de servicii

Administraţia  locală  dispune de  clădiri  care  utilizează  cantităţi  importante  de  energie

pentru încălzire şi iluminat. Punerea în aplicare a unor programe şi acţiuni destinate economisirii

energiei în clădirile publice ar permite realizarea unor economii considerabile.

Autorităţile  locale  şi  raionale  furnizează,  de  asemenea,  servicii  caracterizate  de  un

consum ridicat de energie, cum ar fi transportul public şi iluminatul străzilor, domenii în care se

pot face îmbunătăţiri semnificative. Chiar şi atunci când aceste servicii sunt subcontractate către

alţi furnizori, se pot lua măsuri pentru reducerea consumului de energie, în cadrul contractelor de

achiziţii publice şi de servicii.

Astfel, următoarele tipuri de activităţi pot fi avute în vedere:
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- Clădiri  municipale   -  audituri  energetice,  proiecte  pentru  îmbunătăţirea  eficienţei

energetice,  implementarea  măsurilor  de  eficienţă  energetică,  gestionarea  energiei  în

clădiri;

- Iluminatul public   - auditul energetic al sistemului de iluminat public stradal, în pieţe

publice şi zone publice deschise, întreţinerea sistemelor de iluminat şi a echipamentelor,

punerea în aplicare a măsurilor de eficienţă energetică specifice instalaţiilor de iluminat;

- Transport  – Sistem informatic pentru monitorizarea consumurilor de carburant (sau alt

agent motrice).

 Producător şi furnizor de energie 

Autorităţile  locale  pot  promova:  producţia  de  energie  locală  şi  utilizarea  surselor

regenerabile  de energie,  sistemele de producere în cogenerare a căldurii  şi energiei  electrice,

sistemele (la nivel de cartier) de producere descentralizată, inclusiv cele care utilizează biomasă.

Autorităţile locale şi raionale pot încuraja cetăţenii  să pună în aplicare proiecte de utilizare a

SRE, acordând sprijin tehnic şi financiar iniţiativelor particulare.

 Planificator, factor de dezvoltare şi autoritate de reglementare

Amenajarea teritoriului şi organizarea sistemului de transport sunt responsabilităţi care de

regulă revin autorităţilor locale şi raionale. Deciziile strategice privind dezvoltarea urbană, cum

ar fi  evitarea  extinderii  nejustificate  a  aşezărilor  urbane,  pot  reduce  consumul  de  energie  în

transporturi.

Autorităţile locale pot juca adesea rolul de autorităţi de reglementare, de exemplu prin

stabilirea de baremuri în materie de performanţă energetică, sau prin impunerea încorporării unor

echipamente care să utilizeze SRE în clădirile administrative noi.

 Consultant, sursă de motivare şi exemplu (model)

Autorităţile  locale  pot  contribui  la  informarea  şi  motivarea  cetăţenilor,  a  agenţilor

economici şi a altor părţi interesate, cu privire la utilizarea judicioasă (raţională, nu restrictivă) a

energiei.

Este importantă realizarea de acţiuni de sensibilizare publică, pentru a implica întreaga

comunitate în conştientizarea şi susţinerea politicilor energetice durabile. Copiii reprezintă un

public important din punctul de vedere al proiectelor privind economisirea energiei şi utilizarea

SRE, deoarece aceştia vor transmite  în afara şcolii  informaţiile învăţate,  începând cu propria

familie. Este, de asemenea, important ca autorităţile să reprezinte un exemplu şi să joace un rol

exemplar în acţiuni care sprijină dezvoltarea energetică durabilă.

Utilizarea eficientă  a  energiei  la  nivel local  vizează anumiţi  consumatori  şi  realizarea

unor măsuri specifice.
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6 STABILIREA  OBIECTIVELOR  PRIVIND  ECONOMIILE  DE

ENERGIE  AFERENTE  FIECARUI  SECTOR  DE  ACTIVITATE

PENTRU O PERIOADĂ DE 5 ANI

Politica municipală în domeniul EE are la bază creşterea eficienţei energetice pe întreg lanţul,

de la producere la consumul final de energie. Obiectivele generale ale unui program de EE la

nivel municipal sunt:

 Reducerea ponderii costurilor cu energia în costurile totale ale Primăriei;

 Îmbunătăţirea condiţiilor ambientale în special în spaţiile care trebuie să respecte unii

parametri  speciali  (temperaturi  interioare  în  conformitate  cu  destinaţia  încăperilor),

iluminat  corespunzător  în  spaţii  de  lucru  şi  stradal  pentru  siguranţa  traficului  şi  a

populaţiei etc.);

 Protecţia mediului prin reducerea necesarului de energie ca urmare a implementării unor

acţiuni  de  imbunătățire  a  eficientei  energetice  cu  impact  pozitiv  asupra  nivelului

emisiiilor de gaze cu efect de seră;

 Identificarea unor posibile surse de finanţare pentru introducerea măsurilor de eficienţă

energetică propuse.

Implementarea măsurilor de EE la nivel local, are efecte benefice pe multiple planuri, in

special atunci când sunt aplicate la nivelul consumatorilor:

 Financiar – economisirea energiei înseamnă economisire de fonduri, investițiile fiind

acoperite din valoarea economiilor la costurile pentru energie;

 Confort –  masurile  de creştere  a  eficientei  energetice  au efecte  favorabile  și  asupra

condiţiilor ambientale;

 Gospodărire  energie influenţează  mediul  casnic,  cel  individual  şi  cel  din instituţiile

publice  prin  măsuri  vizând  achiziţia  şi  utilizarea  de  echipamente  electrocasnice  cu

performante  energetice  ridicate,  precum  şi  economisirea  energiei  utilizate  pentru

alimentarea cu căldură a locuinţelor şi clădirilor publice prin măsuri corectoare sau de

comportament  şi  alegerea  unui  sistem  mai  bun  al  iluminatului  prin  utilizarea  unor

echipamente economice;

 Sănătate –  măsurile  de  eficienţă  energetică  contribuie  la  asigurarea  temperaturilor

necesare în clădiri şi a apei calde de consum şi de asemenea utilizarea sistemelor de

iluminat cu consum mic de energie;
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 Durabilitate – procesele tehnologice de producere şi consum de energie au efecte care

acţionează atât zonal dar şi în timp influenţând condiţiile de trai ale generaţiilor viitoare;

 Responsabilitate a autorităţii locale – APL au o relaţie mai apropiată cu populaţia şi

sunt în măsură să influenţeze comportamentul şi atitudinea organizaţiilor din teritoriul

administrat sau a persoanelor individuale, în ceea ce priveşte eficienta energetica. 

Programul de EE pentru oraşul Leova are în vedere următoarele sectoare de activitate

pentru care vor fi propuse măsuri de EE cu detalierea acţiunilor:

 Clădiri  municipale  -  Audituri  energetice,  proiecte  pentru  îmbunătăţirea  eficienţei

energetice  (reabilitare  termică,  retehnologizare  iluminat  interior  extinderea  utilizării

SRE etc.),  implementarea  măsurilor  de  eficienţă  energetică,  gestionarea  energiei  în

clădiri;

 Iluminatul  public  -  Retehnologizarea  sistemului  de  iluminat  public  stradal,  în  pieţe

publice şi zone publice deschise, întreţinerea sistemelor de iluminat şi a echipamentelor,

punerea în aplicare a măsurilor de eficienţă energetică specifice instalaţiilor de iluminat;

 Achiziţiile publice – Utilizarea criteriilor de EE în caietele de sarcini privind achiziţii de

echipamente şi servicii energetice;

 Comunicare – Instruire, informare, promovare a măsurilor de EE.
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7 DESCRIEREA  EFECTELOR  IMPLEMENTĂRII  SOLUȚIILOR  DE
EE LA CONSUMATORII TIP CLĂDIRI ȘI ILUMINAT

Clădiri municipale

Prin aplicarea soluţiilor de reabilitare termică a anvelopei clădirii se obţine îmbunătăţirea

performanţei de izolare termică a clădirii şi apropierea sau chiar încadrarea în condiţiile normate

referitoare la rezistenţele termice ale elementelor de construcţie.

Solutia  de amplasare a unui strat  termoizolant  suplimentar  de 100 mm, din polistiren

expandat protejat  cu tencuială  subțire armată cu plasa de fibre de sticlă  prezintă urmatoarele

avantaje: corectează punțile termice, protejează elementele de construcție structurale și structura

în  ansamblu  de  variațiile  temperaturii  exterioare,  păstrează  suprafețele  interioare  utile  și

locuibile,  pastrează  poziția  corpurilor  statice  și  a  conductelor,  se  finalizează  cu  renovarea

fațadelor, elementele de clădire pot fi funcționale pe perioada reabilitării, iar finisajele interioare

se păstrează.

Stratul  suport  este  pregătit  prin  verificare  și  eventual  reparare,  inclusiv  planeitatea,

curățare de praf și depuneri. Plăcile de polistiren sunt fixate prin lipire pe suprafața suport, lipirea

fiind executată local pe fâşii sau în puncte. Fixarea stratului termoizolant se mai poate realiza

mecanic (cu bolturi) și chiar aplicând ambele procedee.  Pentru reducerea efectului negativ al

punților termice trebuie asigurată pe cât posibil continuitatea stratului termoizolant, în special la

racordarea cu solul, în zona terasei/acoperişului etc. 

Rosturile la montaj trebuie să fie de dimensiuni cât mai mici și decalate pe rândurile

adiacente având grijă ca adezivul să nu fie în exces și să nu ajungă în rosturi pentru a evita

apariția crăpaăurilor în stratul de finisaj.

Economiile  cele  mai  importante  se  găsesc la  placarea  pereților  verticali  cu  polistiren

expandat.  Cea  mai  mare  parte  a  energiei  utile  pentru  încălzirea  spațiilor  în  cladire  este

reprezentată de căldura necesară pentru acoperirea pierderilor prin transfer, prin părțile opace ale

pereților exteriori astfel ca reducerea acestor pierderi trebuie să reprezinte prioritatea specială.

Înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie performantă cu camere dotate cu fante de

circulație naturală controlată a aerului între exterior și spațiile ocupate (pentru evitarea producerii

condensului) și vitraj termoizolant low-e, se justifica economic în pachet cu alte soluții și nu ca

soluție de sine stătătoare. Această soluție are avantajul unui remarcabil spor de confort interior

atât termic cât și acustic.
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Izolația termică cu grosimea de 100 mm polistiren expandat este suficientă pentru zona

climatică a oraşului Leova, peste aceasta valoare, economiile rezultate nemaifiind atractive din

punct de vedere tehnic și economic.

Investiția se recupereaza pe durata de viață estimată.

Totodată,  este  necesara  verificarea  aspectului  zidăriei  (prezența  fisurilor)  precum  și

integritatea  tencuielii,  iar  înainte  de  aplicarea  termosistemului,  se  vor  îndepărta  zonele  de

tencuială  neaderente,  fisurate  sau  crăpate,  se  vor  repara  local  după  care  se  poate  aplica

polistirenul expandat.

În cazul podului, se va verifica, starea tehnică a elementelor constructive ale șarpantei

(popi, pane, capriori, clești, talpi, cosoroabe etc.), integritatea asterelii, a cartonului bitumat de

sub țiglă. Dacă se constată deteriorări ale elementelor constructive ale șarpantei sau asterelei și

cartonului bitumat, se vor lua măsuri de remediere și reparații ale acestora, până la inlocuirea lor

parțială sau totală, dupa caz. De asemenea se vor verifica la nivelul învelitorii (realizate din ţiglă

profilată)  integritatea  şi  etanşeitatea  acesteia.  Dacă  se  constată  deteriorari  ale  ţiglelor  sau

infiltraţii de apă se vor lua masuri de înlocuire parţială a țiglelor deteriorate, până la înlocuirea

totală a acesteia sau schimbarea tipului de învelitoare pentru a împiedica infiltrația apei pluviale

sau a zăpezii.

În  vederea  realizării  indicatorilor  tehnico-economici  este  necesară  respectarea

caracteristicilor tehnice recomandate în proiectul tehnic pentru materialele utilizate în reabilitare.

Iluminatul  interior  reprezintă  unul  din  consumatorii  de  electricitate  la  care  aspectele

luminotehnice,  energetice,  economice  și  estetice,  trebuie  analizate  împreună.  Deși  costul

electricității  consumate  este  important,  adaptarea  nivelului  de  iluminare  în  vederea  reducerii

consumului total de energie determină costuri mult mai mari ca urmare a cheltuielilor indirecte.

Reducerea consumurilor de electricitate la iluminat cu respectarea integrală a parametrilor de

confort se realizează printr-un management adecvat care implică: utilizarea de scheme moderne

de iluminat:  surse, balast,  sisteme de alimentare,  utilizarea lampilor și corpurilor de iluminat

performante, controlul fluxului luminos (înlocuirea lămpilor uzate, intreținerea surselor-curățire

periodică,  zugrăveli  curate  și  adaptate,  amplasarea  lămpilor  pentru  reducerea  neuniformității

nivelului de iluminare pe suprafața de lucru).

Iluminatul public

Iluminatul stradal are rolul de a asigura atât orientarea şi circulaţia în siguranţă pe timp de

noapte a vehiculelor şi pietonilor cât şi asigurarea unui mediu ambiant corespunzător în orele

fără lumină naturală.
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Principalul  obiectiv  al  iluminatului  public  este  asigurarea  siguranţei  traficului  şi

persoanelor, cât şi eficienţa economică. De fapt, alegerea nivelului de iluminare se face pe baza

unor criterii tehnicoeconomice care iau în consideraţie nivelul investiţiei şi pierderile indirecte

datorate unui iluminat insuficient.

Iluminatul  public  trebuie  să  îndeplinească  condiţii  luminotehnice,  fiziologice,  de

siguranţă a circulaţiei, de estetică arhitectonică şi de norme tehnice, din punct de vedere electric,

în  condiţiile  utilizării  raţionale  a  energiei  electrice,  a  reducerii  costului  investiţiilor  şi  a

cheltuielilor anuale de exploatare a instalaţiilor.

Realizarea  unui  iluminat  corespunzător  determină  în  special  reducerea  cheltuielilor

indirecte, reducerea numărului de accidente pe timp de noapte, reducerea riscului de accidente

rutiere, reducerea numărului de agresiuni contra persoanelor, îmbunătăţirea climatului social şi

cultural, prin creşterea siguranţei activităţilor pe durata nopţii. 

Studiile  efectuate  pe plan mondial  arată  o îmbunătăţire  continuă a nivelului  tehnic al

instalaţiilor de iluminat public.  Creşterea nivelului  de iluminare determină creşterea nivelului

investiţiilor, dar conduce la reducerea pierderilor indirecte datorate evenimentelor rutiere.

Eforturile  trebuie  concentrate  pe  două  direcţii:  reabilitarea  instalaţiilor  existente  şi

extinderea reţelei de iluminat în zone încă deficitare (lucrări noi).

Sistemele  de iluminat  solare sunt  folosite  din ce în  ce mai  des.  Chiar  şi  în  suburbii,

acestea pot fi eficiente acolo unde se evită costul cablării toaletelor publice, adăposturi pentru

grătar, alei  şi alte locuri unde sunt necesare cantităţi  relaţiv mici de energie electrică.  Câţiva

furnizori specializaţi produc echipament solar pentru iluminarea străzilor şi parcurilor, iluminat

interior, chiar şi semnale luminoase de avertizare în apropierea şcolilor.
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8 CONSTITUIREA  UNEI  STRUCTURI  ORGANIZATORICE
RESPONSABILE  PENTRU  REALIZAREA  ȘI  IMPLEMENTAREA
PROGRAMULUI  LOCAL  DE  EFICIENȚĂ  ENERGETICĂ  ȘI  A
PLANULUI  LOCAL  DE  ACȚIUNE  ÎN  DOMENIUL  EFICIENȚEI
ENERGETICE

Structurile organizatorice pentru realizarea PLEE si PLAEE pot fi formate din 2 grupuri:

Comitet director constituit din politicieni și manageri  pentru stabilirea direcţiilor strategice şi

suport politic.

Grupuri de lucru formate din responsabili (energetici), reprezentanţi ai unor departamente ale

autorităţii  publice (tehnic,  achiziţii  publice,  servicii  publice,  educaţie,  comunicare,  economic,

urbanistică etc.) ONG-uri (de mediu în special) şi agenţii publice. 

Sarcinile principale ale acestor structuri locale sunt:

- Furnizarea datelor pentru planurile PLEE/PLAEE;

- Implementarea PLEE/PLAEE pe termen scurt şi mediu;

- Evaluarea si monitorizarea activitatilor in cadrul PLEE/PLAEE;

- Stabilirea fazelor şi termenelor pentru fiecare măsură aprobată;

- Stabilirea responsabilităţilor pentru realizarea proiectelor din PLEE/PLAEE;

- Monitorizarea riguroasă a termenelor;

- Monitorizarea rezultatelor după implementarea proiectelor;

- Corecţii;

- Activităţi de raportare;

- Comunicare şi conştientizare.
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9 ACŢIUNI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE

Monitorizarea reprezinta o etapa foarte importantă în realizarea obiectivelor propuse în

PLEE. Monitorizarea sistematică urmată de adaptări oportune ale programului permite iniţierea

unui proces continuu de îmbunătăţire.

În calitate de structură de monitorizare a rezultatelor implementării activităţilor prevăzute

de PLEE, grupul de lucru responsabil, urmăreşte proiectele, individual sau pe sarcini comune, în

conformitate cu metodologia de implementare a managementului de proiect astfel:

 Stabilirea etapelor şi termenelor pentru fiecare obiectiv/acţiune aprobate prin PLEE;

 Stabilirea  responsabilităţilor  în  derularea  proiectelor,  în  funcţie  de  modalitatea  de

finanţare şi de atribuţiile departamentelor de specialitate din administraţia locală;

 Monitorizarea  respectării  termenelor  de  îndeplinire  a  sarcinilor  pe  baza  unei

metodologii de tip Gantt;

 Monitorizarea implementării şi rezultatelor după finalizarea obiectivelor;

 Prezentarea rapoartelor semestriale privind stadiul de implementare a sarcinilor alocate

şi a termenelor de îndeplinire, către Comitetul director.

Evaluarea rezultatelor unui proiect este importantă din mai multe motive, printre care: 

 Evaluarea faptului că respectivul contractor şi-a îndeplinit cu adevărat sarcina; 

 Identificarea celor mai bune practici pentru viitoarele proiecte; 

 Identificarea resurselor necesare pentru viitor (dacă ceva merge greşit, aceasta ar putea

să însemne mai degrabă că sunt necesare mai multe resurse şi nu neapărat că proiectul a

eşuat);

 Identificarea necesarului de proiecte similare în viitor. 

Evaluarea  ar  trebui  să  fie  o  parte  firească  a  procesului  şi  să  nu fie  considerată  ca o

„pedeapsă” pentru un proiect care nu a reuşit. Procedurile folosite pentru evaluare pot include

raportarea financiară, evaluarea şi/sau auditul independent. 

Când  se  planifică  un  proiect  energetic,  măsurile  potenţiale  ar  trebui  să  fie  evaluate

amănunţit  şi  imparţial.  În  cazul  municipalităţilor,  multe  activităţi  urmăresc  realizarea  unor

rezultate de natură socială sau a unor obiective nefinanciare, de aceea ar trebui să se ţină seama

că evaluarea financiară este doar o parte a unei evaluări cuprinzătoare a unei investiţii energetice.

Totuşi,  dacă  o  măsură  energetică  îndeplineşte  atât  criterii  financiare,  cât  şi  sociale,  aceasta

creează un motiv puternic pentru a fi adoptată.  Este important ca măsurilor sa le fie aplicate

criterii financiare clare şi corecte. 

Multe  oportunităţi  de  reducere  a  consumului  de  energie  sunt  ratate  din  cauză  că

atractivitatea lor financiară este ascunsă de: 
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 Neluarea  în  consideraţie  a  tuturor  costurilor  şi  bazarea  deciziilor  doar  pe  preţul  de

achiziţie;

 Neconsiderarea tuturor beneficiilor; 

 Speranţa că rambursarea investiţiilor din economiile realizate se va face rapid; 

 Ignorarea riscului redus al investiţiilor în minimalizarea energiei, care face foarte atractive chiar

şi investiţiile cu o perioadă de rambursare moderată.

Evaluarea energetică a consumatorilor municipali presupune: 

 Audituri energetice periodice ale clădirilor, sistemelor, echipamentelor, instalaţiilor; 

 Analiza periodică a consumului; 

 Verificarea periodică a condiţiei elementelor, sistemelor şi echipamentelor; 

 Verificarea periodică a parametrilor de funcţionare a echipamentelor şi sistemelor; 

 Activităţi de întreţinere şi reparare a echipamentelor şi instalaţiilor; 

 Verificarea periodică a contoarelor. 

Fără a fi exhaustiv, în continuare este prezentat un model de tabel prin care să poată fi

implementat un sistem de verificare/evaluare a acţiunilor de EE (SME) la nivel municipal.

Verificare/Evaluare a actiunilor de EE la nivel municipal

Nr.
crt.

Punct verificat Procedură Document
Observaţii/

Dovezi

Cerinţe generale
APL şi-a stabilit, documentat, implementat si 
îmbunătăţit un sistem de management al energiei 
(SME)?
APL şi-a definit şi documentat  domeniul şi 
limitele SME?

Politica energetică
APL a stabilit structura organizatorică pentru 
implementarea PLAEE?
A numit un responsabil pentru fiecare acţiune din 
PLAEE şi un coordonator responsabil?
Este  o  bună  comunicare  între  persoanele  care
constituie grupul?
Au  fost  identificate  limitele  de  aplicare  ale
Planului?
Desemnarea  unei  persoane  responsabilă  cu
comunicarea  către  grupuri  ţintă  (consumatorii
vizaţi şi populaţia) şi intern în cadrul Primăriei
Clarificarea modului în care se vor lua deciziile

Asigurarea că rezultatele sunt măsurate şi raportate
la intervale determinate de timp
Politica energetică a APL include un angajament 
privind îmbunătăţirea continuă a performanţei 
energetice?
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Analiza energetică
A fost realizată o analiză energetică?
Sunt documentate criteriile pentru elaborarea ei?
Au fost identificate sursele curente de energie? 
S-au evaluat  utilizarea şi consumul de energie din 
trecut şi prezent?
S-au identificat facilităţile, echipamentele, 
sistemele, procesele şi personalul care lucrează 
pentru sau în numele organizaţiei, care afectează în
mod semnificativ utilizarea şi consumul de 
energie?
S-au identificat alte variabile relevante care 
afectează semnificativ utilizările energiei?
S-a determinat  performanţa energeticăcurentă a 
facilităţilor, echipamentelor, sistemelor şi proceselor în
corelare cu utilizările semnificative, identificate ale 
energiei?
Achiziţiile de produse şi servicii energetice se 
bazează pe criterii de EE incluse în caietele de 
sarcini
S-au identificat, ierarhizat şi înregistrat 
oportunităţile pentru îmbunătăţirea performanţei 
energetice?
Analiza energetică este actualizată la intervale 
definite?

Nivel de energie de referinţă
A fost stabilit un nivel(uri) de energie de referinţă 
utilizând informaţii din analiza energetică iniţială?
Nivelurile de energie de referinţă au fost  
actualizate şi înregistrate?

Indicatori ai performanţei energetice
APL a identificat indicatorii de performanţă 
energetică adecvaţi pentru monitorizarea şi 
măsurarea performanţei sale energetice?

Monitorizare, măsurare şi analiză
Sunt monitorizate, măsurate şi analizate la 
intervale planificate rezultatele măsurilor din 
PLAEE
Există echipamentul de monitorizare şi măsurare 
necesar?
Pentru fiecare acţiune din PLAEE implementată, a 
fost evaluat consumul real de energie faţă de cel 
preconizat
Programul de audit energetic este 
planificat/stabilit/implementat/menţinut  
Selecţia auditorilor şi realizarea auditurilor asigură 
obiectivitatea şi imparţialitatea procesului de audit?
Există abateri importante ale performanţei 
energetice?
În caz de neîndeplinire a economiilor estimate sunt 
analizate motivele şi sunt stabilite acţiuni corective
S-au luat în consideraţie acţiuni preventive
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Anexa nr. 2

la decizia nr.5.5 din     .09.2021
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Plan Local de Acțiune în domeniul

Eficienței Energetice

pentru consumatorii Primăriei Leova

Prezentul Plan Local de Acţiune în domeniul Eficienţei Energetice pentru anii 2022-2025

este elaborat în conformitate cu Programul Local de Eficienţă Energetică al oraşului Leova.

Primaria Leova are ca obiectiv economisirea energiei pentru perioada anilor 2021-2025,

fapt  pentru  care  este  necesar  efectuarea  auditului  energetic  al  iluminării  stradale,  cât  și  al

instituțiilor subordonate primăriei.
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Bugetul pentru finanțarea măsurilor de eficiență energetică pe anul 2022 este de 5 828,4

mii MDL reprezentând 21,7 % din bugetul local al Primăriei pe anul 2022.

Pentru identificarea măsurilor din Planul de Acţiune în domeniul Eficienței Energetice

este prezentat mai jos un tabel de corespondenţă, care prezintă numărul acțiunilor planificate și

bugetul estimativ pentru anii 2021-2025, defalcat pe obiective.

OBIECTIVU
L

Iluminat
public

Grădinița
de copii

nr.1
„Albinuța”

Grădinița
de copii

nr.2
„Romanița”

Școala
Sportivă

Casa de
Cultură

Stadionul
orășenesc

Centrul de
zi pentru

copii
„Speranța”

Centrul
Tinerilor

Naturaliști

Liceul
Teoretic
„Mihai

Eminescu”

Primări
a

Alte
proiecte

de
investiții

Număr de
acțiuni

planificate 4 2 3 2 3 2 3 1 4 2 3

Bugetul
mii lei

(estimativ) 2996,00 784,00 1500,00 780,00 1023,90 621,3 540,00 180,00 - 520,00

29,536
mln

euro și
3000,00

lei

Buget 
Total
mii lei

652416,781
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Plan local de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice

Nr.

Stadiu
proiectului
(derulare,
finalizat,sau

perspectivă)

Denumirea
lucrărilor

Suprafața/
volumul

Suma în mii
lei

pentru
proiectul

finalizat sau
în derulare

Anul
începerii

Anul
finisării

Activitățile
desfășurate de

primarie, privind
implementarea

proiectului

Departament/
persoane

responsabile

Surse
de finanțare

1. Perspectivă Eficientizarea
iluminării  pietonale
prin  module
fotovoltaice

504 m2 400,00
(estimativ)

2022 2025 Asigurarea
cofinanțării.
Efectuarea 
lucrărilor de 
pregătire și 
pregătirea 
documentației de 
proiect.

Primăria 
or.  Leova

Bugetul local

2. Perspectivă Modernizarea
sistemului  de
iluminat  stradal  cu
corpuri  de  iluminat
tip LED

1200
corpuri tip

LED

2 000, 00 
(estimativ)

2021 2025 Asigurarea
cofinanțării. 
Sistemul de 
iluminare stradală 
v-a fi implementat
pe 106 străzi ale 
orașului.

Primăria 
or.  Leova

Bugetul local,
Bugetul
raional,
Surse
extrabugetare

3. Perspectivă Eficientizarea
iluminării  curților
blocurilor locative cu
2 și mai mute etaje

11 curți ale
blocurilor
locative

400,00
(estimativ)

2022 2025 Asigurarea 
cofinanțării. 
Pregătirea 
documentației 
pentru obținerea 
avizelor de 
racordare la rețeua
electrică.

Primăria 
or.  Leova, 
Asociațiile de 
locatari

Bugetul local,
contribuțiile 
locatarilor

4. Perspectivă Modernizarea
iluminării  în  parcul

120 buc. 196,00
(estimativ)

2022 2025 Asigurarea
cofinanțării.

Primăria  or.
Leova,  ONG-

Bugetul local,
Surse



orășenesc  prin  lămpi
economice  de  tip
LED 

Întocmirea 
documentației de 
aviz pentru 
conectarea la 
rețeaua electrică.

uri extrabugetare

5. Perspectivă:
Cartier  energo
eficient  în
Moldova,  or.
Leova (proiect)

Construcția
cartierului  locativ  cu
case  energo  eficiente
(260  case)  cu
suprafața unei case de
150-200 m2,  pe teren
cu suprafața de 26 ha

economii pe
an 210 kw-

h,
total

economii
anuale 260
case*200
m2 10920

MWh,
perioada de
recuperare

5-7 ani

28,00 mln
euro

(estimativ)

2022 2025 Primăria or. Leova
va pregăti  
documentația de 
proiect pentru 
construcția 
cartierului locativ.
Proiectul va da 
posibilitatea:
Oferirea familiilor
tinere o casă 
financiar 
accesibilă.
Motivarea 
cetățenilor plecați 
peste hotare să 
revină la baștină.
Contribuirea la 
dezvoltarea unei 
societăți moderne. 
Utilizarea 
materialelor 
moderne 
ecologice, termo și
fotoizolante, care 
va da posibilitatea 
protejării mediului

Primăria or. 
Leova

Bugetul local,
Surse 
extrabugetare

49



înconjurător. 
Dotarea fiecărei 
casă cu utilaj SER 
de ultimă 
generație.

6. Perspectivă „Parc fotovoltaic”
Proiectul  prevede
montarea  și  darea  în
exploatare  a  unei
instalații  fotovoltaice
de  3,0  MW  pentru
necesitățile  de
consum  ale  energiei
pentru  localitatea
orașului Leova

24 ha, 
3,0 MW

1 536,00
euro

(estimativ)

2022 2025 Asigurarea
cofinanțării.
Pregătirea 
documentației de 
proiect.

Primăria 
or. Leova

Bugetul local,
Surse
extrabugetare

7. Perspectivă Construcția  parcului
eolienic de capacitate
mare 

30 de
tulpini, cu
capacitatea
de 60 MW

3 000, 00
(estimativ)

2022 2025 Asigurarea
cofinanțării.
Pregătirea
documentației  de
proiect.

Primăria 
or. Leova

Bugetul local,
Surse
extrabugetare

Alte acțiuni/proiecte de eficiență energetică privind instituțiile publice 
Grădinița de copii nr.1 „Albinuța”, or. Leova, str. Alexandru Marinescu, 1

Perspectivă Construcția 
acoperișului șarpan a 
clădirii grădiniței de 
copii nr. 1 „Albinuța”

1484 m2 784,00
(estimativ)

2022 2024 Asigurarea
cofinanțării.
Pregătirea
documentației  de
proiect.

Primăria 
or. Leova, 
Directorul
grădiniței  de
copii nr. 1

Bugetul local,
Surse
extrabugetare,
contribuția
părinților

Perspectivă Instalarea modulelor 
fotovoltaice

2022 2025 Asigurarea
cofinanțării.
Pregătirea
documentației  de

Primăria 
or. Leova, 
Directorul
grădiniței  de

Bugetul local,
Surse
extrabugetare,
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proiect. copii nr. 1
Grădinița de copii nr.2 „Romanița”, or. Leova, str. Ștefan cel Mare, 44

Perspectivă Renovarea rețelei 
electrice

suprafața
totală a
clădirii

2635,68  m2 

300,00
(estimativ)

2022 2024 Asigurarea
cofinanțării.
Pregătirea
documentației  de
proiect.

Primăria 
or. Leova, 
Directorul
grădiniței  de
copii nr. 2

Bugetul local,
Surse
extrabugetare,
contribuția
părinților

Perspectivă Termoizolarea
pereților  exteriori  și
reparația  sistemului
solar  de  încălzire  a
apei
Grădinița de copii nr.
2  „Romanița”  a  fost
dată  în  exploatare  în
anul  1990.
Capacitatea  totală  a
grădiniței  constituie
295  locuri.  Clădirea
grădiniței  prezintă  o
construcție  din  3
blocuri cu 2 nivele și
subsol.  Construcția
din  panouri  beton-
armat  fără  izolare
termică.  Suprafața
clădirii  la  sol
constituie  1661,6  m2

și volumul de 12 627
m2.  Acoperiș  șarpan
cu suprafața 1710 m2.

suprafața
pereților
1460 m2; 
suprafața

acoperișului
1710 m2

1 200,00
(estimativ)

2022 2023 Asigurarea 
cofinanțării în 
conformitate cu 
prevederile 
Regulamentului
cu privire la 
organizarea și 
funcționarea 
Agenției pentru 
Eficiență 
Energetică.

Primăria 
or. Leova, 
Directorul 
grădiniței de 
copii nr. 2

Bugetul local,
Surse 
extrabugetare
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Termoizolarea
pereților  construcției
grădiniței de copii va
permite  utilizarea
eficientă  a  surselor
energetice  locale,
economisirea surselor
din  bugetul  local  și
asigurarea  unui
confort  termic  în
grădiniță.
Este de menționat că
la  grădinița  de  copii
au  fost  schimbate
ferestrele  și  ușile
exterioare.  S-au
efectuat  și  lucrări  de
reparație  interioară.
Lucrările efectuate în
instituție  nu  a  dat
posibilitatea  obținerii
eficienței energetice.

Perspectivă Instalarea  modulelor
fotovoltaice

2022 2025 Asigurarea
cofinanțării.
Pregătirea
documentației de 
proiect.

Primăria 
or. Leova, 
Directorul
grădiniței  de
copii nr. 2

Bugetul local,
Surse 
extrabugetare

Școala Sportivă, or. Leova, str. Unirii, 21
Perspectivă Instalarea 

colectoarelor solare
8 buc. 780,00

(estimativ)
2023 2024 Asigurarea

cofinanțării.
Pregătirea

Primăria 
or. Leova, 
Directorul

Bugetul local,
Surse
extrabugetare
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documentației  de
proiect.

Școlii
Sportive

Perspectivă Instalarea modulelor 
fotovoltaice

2022 2025 Asigurarea
cofinanțării.
Pregătirea
documentației  de
proiect.

Primăria 
or. Leova, 
Directorul
Școlii
Sportive

Bugetul local,
Surse
extrabugetare

Casa de Cultură „Petre și Ion Aldea-Teodorovici”, or. Leova, str. Independenței, 1
Perspectivă Instalarea unui sistem

fotovoltaic  solar  cu
putere  nominală  de
15,8 kw-h

1638,9 m2 241,50
(estimativ)

2023 2024 Asigurarea
cofinanțării.
Pregătirea
documentației  de
proiect.

Primăria 
or. Leova, 
Directorul
Casei  de
Cultură

Bugetul local,
Surse
extrabugetare

Perspectivă Renovarea rețelei de 
iluminare interioară a
clădirii 

consum 41
kw-h

360,00
(estimativ)

2022 2023 Asigurarea
cofinanțării.
Pregătirea
documentației  de
proiect.

Primăria 
or. Leova, 
Directorul
Casei  de
Cultură

Bugetul local,
Surse
extrabugetare

Perspectivă Termoizolarea 
pereților clădirii

400 m2 422,40
(estimativ)

2022 2023 Asigurarea
cofinanțării.
Pregătirea
documentației  de
proiect.

Primăria 
or. Leova, 
Directorul
Casei  de
Cultură

Bugetul local,
Surse
extrabugetare

Stadionul orășenesc Leova, or. Leova, str. Mihai Eminescu, 44
Perspectivă Pe  acoperișul

instituției  Stadionului
orășenesc  vor  fi

50 buc. 241,30 
(estimativ)

2022 2023 Asigurarea
cofinanțării.
Pregătirea

Primăria 
or. Leova, 
Directorul

Bugetul local,
Surse
extrabugetare
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instalate  50  panouri
fotovoltaice
monocristaline  cu
capacitatea 15,8 kw-h

documentației  de
proiect.

Stadionului

Perspectivă Instalarea
colectoarelor solare 

6 buc. 380,00
(estimativ)

2022 2023 Asigurarea
cofinanțării.
Pregătirea
documentației  de
proiect.

Primăria 
or. Leova, 
Directorul
Stadionului

Bugetul local,
Surse
extrabugetare

Centrul de zi pentru copii „Speranța”, or. Leova, str. Ștefan cel Mare, 62
Perspectivă Instalarea 

colectoarelor solare
6 buc. 420,00

(estimativ)
2022 2023 Asigurarea

cofinanțării.
Pregătirea
documentației  de
proiect.

Primăria 
or. Leova, 
Directorul
Centrului de zi
„Speranța”

Bugetul local,
Surse
extrabugetare

Perspectivă Instalarea modulelor 
fotovoltaice

2022 2025 Asigurarea
cofinanțării.
Pregătirea
documentației  de
proiect.

Primăria 
or. Leova, 
Directorul
Centrului de zi
„Speranța”

Bugetul local,
Surse
extrabugetare

Perspectivă Termoizolarea 
pereților exteriori a 
clădirii

200 m2 120,00
(estimativ) 

2023 2024 Asigurarea
cofinanțării.
Pregătirea
documentației  de
proiect.

Primăria 
or. Leova, 
Directorul
Centrului de zi
„Speranța”

Bugetul local,
Surse
extrabugetare

Centrul Tinerilor Naturaliști, or. Leova, str. Constantin Stamati, 20
Instalarea  panourilor
fotovoltaice
monocristaline  cu
capacitatea 9,6 kw-h

30 buc. 180,00
(estimativ)

2023 2024 Asigurarea
cofinanțării.
Pregătirea
documentației  de
proiect.

Primăria 
or. Leova, 
Directorul
Centrului
Tinerilor

Bugetul local,
Surse
extrabugetare
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Naturaliști
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Leova, str. Ștefan cel Mare, 65

Perspectivă Termoizolarea 
pereților clădirilor

3147,5 m2 Directorul
Liceului
Teoretic
„Mihai
Eminescu”

Bugetul local,
Surse
extrabugetare

Perspectivă Renovarea 
acoperișului

3617,9 m2 Directorul
Liceului
Teoretic
„Mihai
Eminescu”

Bugetul local,
Surse
extrabugetare

Perspectivă Instalarea modulelor 
fotovoltaice

în medie
4748

kwh/lună

Directorul
Liceului
Teoretic
„Mihai
Eminescu”

Bugetul local,
Surse
extrabugetare

Perspectivă Instalarea 
colectoarelor de apă 
solare

Conform
necesităților

instituției

Directorul
Liceului
Teoretic
„Mihai
Eminescu”

Bugetul local,
Surse
extrabugetare

Primăria orașului Leova, or. Leova, str. Unirii 22
Perspectivă Renovarea 

acoperișului 
Primăriei 

352 m2 340,00 
(estimativ)

2021 2022 Asigurarea
cofinanțării.
Pregătirea
documentației  de
proiect.

Primăria 
or. Leova

Bugetul local

Perspectivă Instalarea modulelor 
fotovoltaice

6 buc. 180,00
(estimativ)

2022 2024 Asigurarea
cofinanțării.
Pregătirea

Primăria 
or. Leova

Bugetul local,
Surse
extrabugetare 
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documentației  de
proiect.

Anexa nr. 1

Nr.

Stadiu proiectului
(derulare,
finalizat,sau

perspectivă)
Denumirea lucrărilor

Suprafața/
volumul

Suma în
mii lei
pentru

proiectul
finalizat
sau în

derulare

Anul
începerii

Anul
finisării

Activitățile
desfășurate de

primarie, privind
implementarea

proiectului

1.                                       Școala Sportivă, or. Leova, str. Unirii, 21
Proiect  ,,Energie  și
Biomasă  în  Moldova”
(finanțat  de  Uniunea
Europeană  și  cofinanțat

„Instalarea centralei termice pe biomasă în
clădirea școlii sportive”
În  cadrul  proiectului  au  fost  executate
lucrări de schimbare a ferestrelor și ușilor

525 m2 657,30 2016 2017
Cofinanțarea
primariei constituie
131,72  mii  lei.
Economie  anuală
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de PNUD Moldova)
Finalizat

clădirii. constituie  1 426,00
lei.
Economia  de
energie  anuală
constituie  620
kwh.
Implementarea
acestui  proiect  a
dat  posibilitatea
instituției  să
utilizeze  cu  mai
mare  eficiență
clădirea  Școlii
Sportive,  cât  și
realizarea
măsurilor  de
conservare  a
energiei termice.
Comunitatea  este
mulțimită  de
crearea  acestor
condiții care au dat
posibilitatea
creșterii  ratei  de
încadrare a copiilor
în  antrenamentul
sportiv.

2. Grădinița de copii nr.1 „Albinuța”, or. Leova, str. Alexandru Marinescu, 1
Proiect finanțat de FISM
Scopul  proiectului:
Crearea  condițiilor  optime

Lucrări  de  reparație  cu  schimbarea
tîmplăriei la clădirile grădiniței de copii nr.
1  „Albinuța”,  nr.2  „Romanița”  și  Liceul

3989 m2 2 628,1 2014 2014 Cofinanțarea 
primăriei constituie
394,215 mii lei.

57



pentru  educația  și
instruirea  copiilor  de
vârstă preșcolară.
Finalizat

Teoretic „Mihai Eminescu” 
În cadrul proiectului s-au executat  lucrări
de schimbare a tîmplăriei (ferestre, uși) cu
suprafața de 3989 m2.
Obiectivul  principal  al  proiectului
implementat a fost elaborarea unui concept
de reabilitare termică, care a contribuit la o
reducere  substanțială  a  consumului  de
energie anuală și a costurilor operaționale
la sporirea confortului termic. 

Executarea 
lucrărilor de 
demontare a 
sistemului de 
ventilație și 
canalizare din 
subsol, curățirea 
subsolului de 
deșeuri.

Proiect  ,,Energie  și
Biomasă în Moldova”
(finanțat  de  Uniunea
Europeană  și  cofinanțat
de PNUD Moldova)
Scopul  proiectului:
Crearea  condițiilor  optime
pentru  educația  și
instruirea copiilor.
Finalizat

Instalarea  colectoarelor  solare  pentru
pregătirea ACM la grădinița de copii

În proiect au fost utilizate colectoare solare
ale firmei „Apricus”, Germania.
Lucrările de instalare a colectoarelor solare
pentru  pregătirea  apei  calde  menajere  au
fost  executate  cu  respectarea  normelor
tehnice  în  construcție,  standardelor  și
documentației  de  proiect,  aprobată  și
verificată  în  corespundere  cu  cerințele
legislației în vigoare.

8 buc. 798,62 2016 2016
Cofinanțarea 
primarie constituie 
80,00 mii lei.
Economia anuală 
la implementarea 
proiectului 
constituie 10 
929,60 lei.
Instalarea 
colectoarelor 
solare pentru 
pregătirea ACM la 
grădinița de copii a
dat posibilitatea 
scăderii ratei de 
îmbolnăvire a 
copiilor ce 
frecventează 
grădinița de copii, 
ceea ce va duce la 
creșterea unei 
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generații tinere 
sănătoase. Sursele 
financiare 
economisite sunt 
direcționate în 
consolidarea bazei 
tehnico-materiale a
instituției. 

Proiect finanțat de FISM
Finalizat

„Păstrarea și conservarea energiei termice
prin izolarea pereților exteriori”
Efectuarea  lucrărilor  de  termoizolare  a
pereților  a  dat  posibilitatea  instituției  să
utilizeze cu mai mare eficiență energetică
clădirea și îmbunătățirea confortului termic
a încăperilor.

1791,44 m2 994,144 2016 2016 Cofinanțarea 
primarie constituie 
165,408 mii lei.
Economia anuală 
la implementarea 
proiectului 
constituie 274 
689,00 lei.

3.                                                 Grădinița de copii nr.2 „Romanița”, or. Leova, str. Ștefan cel Mare, 44
Proiect finanțat de FISM
Scopul  proiectului:
Crearea  condițiilor  optime
pentru  educația  și
instruirea copiilor.
Finalizat

„Montarea colectoarelor solare la 
Grădinița de copii nr. 2 „Romanița””
Lucrările de instalare a colectoarelor solare
pentru  pregătirea  apei  calde  menajere  au
fost  executate  cu  respectarea  normelor
tehnice  în  construcție,  standardelor  și
documentației  de  proiect,  aprobată  și
verificată  în  corespundere  cu  cerințele
legislației în vigoare.

14 buc. 141,20 2014 2014 Contribuția 
primăriei constituie
21,18 mii lei.

Proiect „Construcția 
acoperișului șarpan la 
clădirea grădiniței de copii 
nr. 2 „Romanița”
(finanțat de FISM)

Crearea condițiilor optime pentru educația
și instruirea copiilor  de vârstă preșcolară.
Acoperișul  grădiniței  de  copii  avea  o
vechime de 30 de ani și avea nevoie acută
pentru reabilitare.

suprafața
acoperișului

construit
1100 m2.

695,60 2015 2015 Proiectul 
implementat a dat 
posibilitatea 
îmbunătățirii 
condițiilor de 
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Finalizat exploatare a 
clădirii și 
diminuarea 
gradului de uzură 
tehnică.  Reparația 
acoperișului 
clădirii grădiniței 
de copii a dat 
posibilitatea 
efectuării lucrărilor
de termizolare a 
pereților și 
schimbarea 
tîmplăriei.
Cofinanțarea 
primarie constituie 
104,34 mii lei.

4.                                                 Centrul de Creaţie a Copiilor din or. Leova, str. Ștefan cel Mare, 56
Proiect: Sporirea eficienței
energetice a Liceului 
Teoretic „Constantin 
Spătaru” (finanțat de GIZ, 
Uniunea Europeană)
În curs de finalizare

Renovarea rețelei  de încălzire  a Casei  de
Creație a Copiilor, schimbarea geamurilor,
izolarea  termică  a  anvelopei  clădirii,
izolarea  termică  a  subsolului  și  a
acoperișului,  restabilirea  sistemului  de
ventilare autonomă și schimbarea rețelelor
electrice și a becurilor de iluminare.

54 476, 25 2017 2021 Cofinanțarea 
primăriei și a 
Consiliului raional 
constituie 2 800,84
mii lei.

5.                                                     Liceul Teoretic „Constantin Spătaru” or. Leova, str. Ștefan cel Mare, 54
Proiect: Sporirea eficienței
energetice a Liceului 
Teoretic „Constantin 
Spătaru” (finanțat de GIZ, 
Uniunea Europeană)

Elaborarea  unui  concept  amplu  de
reabilitare  termică,  care  va  contribui  la
reducerea  substanțială  a  consumului  de
energie anual și consumelor operaționale.
Acest proiect prevede eficientizarea

suprafața
ferestrelor
înlocuite
1132 m2;
suprafața

54 476, 25 2017 2021 Cofinanțarea 
primăriei și a 
Consiliului raional 
constituie 2 800,84
mii lei.
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În curs de finalizare energetică  a  blocurilor  liceului  și  include
lucrări și soluții de eficiență energetică și
lucrări  complimentare  eficienței
energetice:  Renovarea  termică  a  tuturor
pereţilor exteriori, cu plăci de izolare de 12
cm  din  vată  minerală,  înlocuirea  tuturor
ferestrelor/uşilor existente, renovarea
acoperişurilor  plate,  instalarea  sistemelor
de  ventilație  (sistem  centralizat  pentru
bucătărie/cantină  și  sălile  de  sport  mici,
sistem centralizat  pentru  sala  de  sport  și
sala  de  evenimente,  sistem  centralizat
pentru  piscina  interioară,  unități
individuale  pentru  44  de  săli  de  clasă,
reactivarea  sistemului  existent  pentru
grupurile  sanitare),  instalarea  unui  sistem
de protecție solară pe fațade, îmbunătăţirea
sistemului  de  iluminat  interior  prin
înlocuirea  corpurilor  de  iluminat
fluorescente  vechi  cu corpuri  de iluminat
fluorescente  tubulare  eficiente  energetic,
schimbarea  utilajului  din  cantină  cu  unul
modern.
Rezultate: Consolidarea  măsurilor  de
eficiență energetică ale clădirilor, inclusiv
a
acoperișului, instalarea unui sistem eficient
de  ventilare  și  condiționare  a  aerului,
instalarea unui sistem eficient de încălzire,
și a unei rețele de distribuție a energiei
electrice,  instalarea  unui  sistem  de

izolată a
pereților

construcției
5245 m2;
renovarea

acoperișelor
plate 4108

m2; izolarea
termică a

plafoanelor
subsolului
cu plăci de
izolare de

12 cm pe o
suprafață de
2 564 m2;
instalarea

unui sistem
de protecție

solară pe
fațadele de
SE și SV

Executarea 
lucrărilor de 
demontare a 
rețelelor de 
infrastructură din 
subsolul clădirii, 
cât și a lucrărilor 
suplimentare 
necesare pentru 
implementarea 
proiectului.
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iluminare  cu  LED  și  măsuri
complementare
(managementul  apelor  pluviale,  pavarea
curții,  renovarea  blocurilor  sanitare,
inclusive pentru persoanele cu dizabilități,
crearea  accesului  persoanelor  cu
dizabilități).
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