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• O nouă Lege  -              LEGEA Nr. 139 din  19.07.2018  cu privire la eficiența energetică,  

                                                                   Publicată: 17.08.2018 în  MO Nr. 309-320 art. nr : 476 

Art.13. Atribuțiile autorităților administrației publice locale  

 (2) Politicile în domeniul eficienței energetice la nivel local, precum și acțiunile ce urmează 

a fi întreprinse pentru implementarea acestora se reflectă în planurile locale de acțiuni în 

domeniul eficienței energetice, elaborate cu implicarea activă a managerilor energetici 

raionali. Planul local de acțiuni în domeniul eficienței energetice se elaborează, în calitate 

de document de planificare la nivel local, pentru un termen de 3 ani și corespunde cu 

Planul național de acțiuni în domeniul eficienței energetice pentru perioada respectivă.  

(3) Autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea au obligația să asigure 

elaborarea, coordonarea și aprobarea planurilor locale de acțiuni în domeniul eficienței 

energetice cel tîrziu pînă la data de 30 septembrie a anului precedent celui de 

demarare a implementării acestora.  Pînă la aprobare, planurile locale de acțiuni în 

domeniul eficienței energetice se consultă cu autoritatea responsabilă de implementarea 

politicilor în domeniul eficienței energetice. 

Autoritățile administrației publice locale de nivelul întâi pot elabora planuri locale de 

acțiuni în domeniul eficienței energetice cu aprobarea acestora de către propriile 

consilii, de asemenea pot selecta și desemna manageri energetici locali. 
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STRĂȘENI 

           Suprafață:   760 km²                                                   Populație:  82 675 

După valoarea producției fabricate,  r-l Strășeni  se plasează pe locul al 11-lea printre 

raioanele republicii, cu un volum al producției anuale de -  545.3 milioane lei (2016), 

ceea ce reprezintă o contribuție de  1,1% la nivel național. 

Printre principale produse industriale fabricate in r-Strășeni sunt: făina, pâinea, 

produse de panificație și de cofetărie; carnea, inclusiv de păsări; conservele de legume 

și fructe; divin-urile, vinul spumant, vinurile naturale etc. Raionul Strășeni produce 

cca 1/3 din tot pietrișul, prundișul și silex-ul utilizat in țară. 

 

Raionul Strășeni prezentat  în  mod  generalizat  la nivel național  (2016): 

 

Suprafața 

totală 

Suprafețe 

acoperite  

cu păduri  

Populație 
Resurse 

energetice 

Resurse 

energetice pe 

locuitor 

Producție 

fabricată 

2,22 % 4,3% 2,95 % 2,64 % 0,81 tep 1,1 % 
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Raionul STRĂȘENI: 

 

Consum  anual  de  resurse  energetice și energie (2016), tep 

# Sectoare de consum Casnic Non-casnic Total Casnic Non-casnic Total 

1 Energie electrică  3324,3 1422,6 4746,9 70% 30% 7% 

2 Carburanți 6687 7172 13859 48% 52% 21% 

3 Energie termică 42317 5764 48081 88% 12% 72% 

 Total 52328 14359 66687 78% 22% 100% 
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STRUCTURA CONSUMULUI ANUAL DE ENERGIE, r-ul STRĂȘENI, tep 

Casnic – 78%     ↔       Non-casnic – 22% 
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Raionul STRĂȘENI: 

Consum  total de  resurse  energetice și energie (2016), tep 

  
Tipul de combustibil și 

energie 
SIEC u.m. 

Consum combustibil Energie înglobată, tep 

Casnic 
Non-

casnic 
Total Casnic 

Non-

casnic 
Total 

1 Antracit 0110 tone 10831 1018 11849 6635,5 623,7 7259 

2 Gaze naturale  3000 
mii 

m3 
7151 4492 11643 5783,2 3632,8 9416 

3 Gaze (petroliere) lichefiate 4630 tone 1812 359 2171 1993,0 394,9 2388 

4 Benzină auto 4652 tone 2302 712 3014 2403,3 743,3 3147 

5 Motorină  4671 tone 4216 6214 10430 4283,7 6313,7 10597 

6 Uleiuri și unsori  4692 tone 1 66 67 0 66,4 66 

7 Alte produse petroliere 4699 tone 0 67 67 0 48,9 49 

8 Brichete și pelete 5111 tone 0 95 95 0 39,5 40 

9 Lemne de foc* 5112 
m3 

comp 
130504 4070 134574 27899 870 28769 

10 Deșeuri lemnoase 5119 tone 33 4 37 6,3 0,8 7 

11 Cărbune de lemn 5160 tone 0 1 1 0 0,68 0,7 

12 Energia electrică 7000 MWh 38655 16542 55197 3324,3 1422,6 4747 

13 Energia termică, sist colectiv 8000 Gcal. 0 2013 2013 0 201,3 201 

 

 
52 328 14 359 66 687 

 

* Lemnele de foc constituie cca 43 %, iar toate celelalte componente – 57 % 





            LISTA CLĂDIRILOR PUBLICE SELECTATE 

 

 

• Consiliul Raional Strășeni 

 

• Centrul de odihnă și agrement pentru copii și tineret „Divertis”, blocul 

administrativ și blocul nr.1, mun. Strășeni * 
 

• Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Strășeni  

 

• Liceul Teoretic „Alecu Russo”, blocul nr.2, s. Cojușna 

 

• Gimnaziul „Mihai Viteazul”, mun. Strășeni 

 

• Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”, mun. Strășeni   

 

•  * Centrul de odihnă și agrement pentru copii și tineret „Divertis” din mun. Strășeni la momentul 

elaborării PLAEE funcționează în conformitate cu un regim de activitate sezonier. Este planificat 

ca începând cu anul 2019 complexul de clădiri aparținând Centrului „Divertis” să funcționeze pe 

parcursului întregului an.  



LISTA CLĂDIRILOR PROPUSE ÎN PLAEE 



PACHETE DE MĂSURI APLICATE CLĂDIRILOR SELECTATE 

ANVELOPA CLĂDIRII  

 

• Izolarea termică a pereților exteriori  

 

• Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare 

 

• Izolarea termică a acoperișului  

 

• Izolarea termică a planșeului subsolului 



PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA FORMĂRII PACHETELOR 

• Izolarea termică a pereților exteriori  
 

În calitate de material de izolare termică a pereților esterilor este 

recomandată vată minerală cu grosimea de 100 mm,  

iar soclul și pereții în contact cu zonele cu umiditate sporită cu  

polistiren extrudat de 100 mm grosime.  



PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA FORMĂRII PACHETELOR 

• Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare 
 

Tâmplăria exterioare este prevăzut a fi realizată: ferestre și uși cu rame din 

PVC nereciclat, cu cinci camere de aer, clasa A, sticlă dublă cu o 

distanță minimă de 16 mm [4-16-4] cu acoperire low-e.  

 

În conformitate cu specificațiile tehnice ale FEE. 



PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA FORMĂRII PACHETELOR 

• Izolarea termică a acoperișului  
 

Izolarea termică a acoperișurilor de tip plat-terasă este recomandată a fi 

executată din vată minerală de 100 mm grosime.  

 

Acoperișul de tip piramidal-cu pod este recomandat a fi termoizolat cu  

vată minerală de 100 mm și include renovarea necesară a învelitorii.  



PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA FORMĂRII PACHETELOR 

• Izolarea termică a planșeului subsolului 
 

Termoizolarea planșeelor podelelor peste subsol neîncălzit este 

considerată a fi executată din vată minerală cu grosimea de 100 mm.  



PACHETE DE MĂSURI APLICATE CLĂDIRILOR SELECTATE 

SISTEME TEHNICE 

 

• Instalarea  centralei  termice  pe biomasă  

 

• Instalarea colectoarelor solare termice  

 

• Renovarea sistemului tehnic de ventilare  

 

• Oferirea asistenței tehnice 



PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA FORMĂRII PACHETELOR 

• Instalarea  centralei  termice  pe biomasă  
 

Instalarea centralelor termice pe bază de biomasă este examinată numai 

în clădirile dotate cu sisteme de încălzire pe bază de cărbune și/sau 

lemne. 

 

Clădirile care funcționează sisteme de încălzire pe bază de gaze naturale 

sau în care au fost deja instalate sisteme de încălzire pe bază de 

biocombustibil solid, instalarea centralei termice pe bază de biomasă nu 

este examinată.   



PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA FORMĂRII PACHETELOR 

• Instalarea colectoarelor solare termice  
 

Instalarea colectoarelor solare este fezabilă în cadrul obiectivelor care 

funcționează pe tot parcursul anului sau care funcționează inclusiv pe timp de 

vară când potențialul de energie solară este cel mai mare.  

 

Reieșind din aceasta, măsura de instalare a colectoarelor solare poate fi 

examinată numai pentru clădirile cu destinație medicală și educațională 

preșcolară, precum și pentru alte clădiri care funcționează pe timp de vară.  

 

Pentru clădirile cu un regim de utilizare neuniform, cum ar fi cele cu destinație 

culturală, și clădirile nefuncționale pe timp de vară, cum sunt clădirile cu 

destinație educațională generală, instalarea colectoarelor solare un este 

prevăzută.   



PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA FORMĂRII PACHETELOR 

• Renovarea sistemului tehnic de ventilare  
 

Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare va exclude infiltrările de aer prin 

neetanșeități prin care este asigurată o parte din ventilarea naturală.  

 

Schimbarea tâmplăriei trebuie obligatoriu să fie urmată de măsuri 

care să asigure o ventilare corespunzătoare a tuturor spațiilor.  

 

Dat fiind faptul că, în majoritatea cazurilor sistemele de ventilare din clădiri 

sunt nefuncționale, iar ferestrele au fost deja schimbate sau se planifică a fi 

înlocuite, pachetul de măsuri, in aceste cazuri, va include și renovarea 

sistemului de ventilare.  



PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA FORMĂRII PACHETELOR 

• Oferirea asistenței tehnice 
 

Elaborarea și promovarea proiectelor investiționale implică elaborarea 

documentației tehnice, cum ar fi:  

 

 Raport de audit energetic,  

 Raport de expertiză tehnică a clădirii,  

 Devize de cheltuieli, proiect de execuție,  

 Raport de verificare a devizelor de cheltuieli și a proiectului de execuție, 

supravegherea de autor și  

 Supravegherea tehnică a lucrărilor de către un responsabil tehnic atestat.  



EFORTUL FINANCIAR NECESAR IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR 

Costul proiectului de eficientizare energetică a Liceul Teoretic Ion Vatamanu din Strășeni în 

conformitate cu Raportul de audit energetic  

Denumire obiectiv propus spre finanțare 

Valoare 

investiție, 

MDL 

Surse proprii, 

MDL 

Surse atrase, 

MDL 

Finanțator 

atras 

Sectorul clădiri publice 

Consiliul Raional Strășeni 1 944 922 1 944 922 - - 

Centrul de odihnă și agrement pentru copii și tineret 

„Divertis”, blocul administrativ și blocul nr.1, mun. 

Strășeni 

4 415 888 4 415 888 - - 

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Strășeni  11 661 311   11 661 311   - - 

Liceul Teoretic „Alecu Russo”, blocul nr.2, s. 

Cojușna 
2 502 965 2 502 965 - - 

Gimnaziul „Mihai Viteazul”, mun. Strășeni 7 121 180 7 121 180 - - 

Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”, mun. Strășeni  10 550 674 - 10 550 674 UE/GIZ 

TOTAL CLĂDIRI PUBLICE 38 196 940 27 646 266 10 550 674  

 



EXTRAS DIN RAPORTUL DE AUDIT ENERGETIC LT ION VATAMANU 

… 



BENEFICII GENERATE ÎN URMA IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR 

Denumire clădire 
Valoare 

investiție, MDL 

Economii de 

energie, kWh/an 

Reducere emisii 

GES, kg CO2e/an 

Consiliul Raional Strășeni 1 944 922 174 483 48 332 

Centrul de odihnă și agrement pentru copii și tineret 

„Divertis”, Blocul administrativ și Blocul nr.1, mun. Strășeni 
4 415 888  317 709 88 006 

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Strășeni 11 661 311   1 724 677   477 736   

Liceul Teoretic „Alecu Russo”, blocul nr.2, s. Cojușna 2 502 965   246 783  68 359  

Gimnaziul „Mihai Viteazul”, mun. Strășeni  7 121 180  2 491 146 591 000 

 Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”, mun. Strășeni 10 550 674 157 091 51 200 

TOATL PLAEE 38 196 940 5 111 889 1 324 633 

 
Economii de energie de calcul, în ipoteză că în clădiri a fost și vor fi menținute condițiile de 

confort termic normat 



CE URMEAZĂ DE FĂCUT ? (1)   

1. Avizarea în cadrul ședinței Grupului de Lucru  
pentru Planificare Strategică (azi)  

 

2. Completarea și definitivarea proiectului PLAEE cu 
informații privind costurile proiectelor, acțiunile 
planificate și responsabili desemnați  

 

3. Proiectul PLAEE înainte de consultări publice 
 



CE URMEAZĂ DE FĂCUT ? (2)   

 

4. Publicarea pentru consultare publică a Planului 
Local de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice 
pentru anii 2019-2021 

 

5. Avizarea de către Agenția pentru Eficiență Energetică  
 

 

6. Aprobarea de către Consiliul Raional Strășeni  
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VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE ! 

 

Experți GFA în eficiență energetică:  

Valentin ARION  

 Ion NEGURĂ 

Constantin BOROSAN 

 

Manager energetic rational:  

Nicolae SÎRBU 

 

Consultant MSPL/GIZ:  

Eugeniu PELIVAN 
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