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Proiectul european Energie și Biomasă 2: 2015-2017 

Ne-am lansat în primele comunităţi beneficiare din sudul 
Republicii Moldova

Proiectul Energie și Biomasă va fi parte a orășelului european 
în Chișinău și Soroca pe 10 și 16 mai

Proiectul a fost prezentat Comunităţii Energetice în cadrul unei 
reuniuni organizate la Viena

S-a lansat concursul de înscriere a copiilor la Tabăra de Vară 
ENERGEL, ediţia a patra

Agenţia pentru Eficienţă Energetică și Proiectul Energie și 
Biomasă au participat la Expoziția MoldEnergy 2015

Primul model de livrare a bioenergiei în instituţiile publice de 
către un agent economic a fost realizat în raionul Leova

A fost lansat concursul de selectare a noilor raioanelor în care 
vor fi create parteneriate public private de livrare a bioenergiei



2 Știri proiect

Proiectul european Energie și Biomasă 2 
2015-2017 

„Republica Moldova demonstrează, prin forţa exem-
plului Proiectului Energie și Biomasă, că obiectivele de 
eficienţă energetică și energie regenerabilă pot fi atin-
se. E nevoie doar de consecvenţă și efort. Iar semna-
rea Acordului de Proiect pentru etapa a doua, realizat 
datorită partenerilor de dezvoltate, va asigura con-
tinuarea acestui efort în următorii trei ani, astfel încât 
obiectivele asumate în Strategia energetică a ţării să fie 
atinse treptat”, a declarat Stephane Christophe Bride, 
Viceprim-Ministru, Ministru al Economiei, la evenimen-
tul de lansare al proiectului desfășurat pe 3 martie în 
s. Varniţa, rl Anenii Noi, comunitate în care se află una 
din cele 144 de instituţii beneficiare ale primei etape de 
proiect (2011-2014). 

Proiectul Energie și Biomasă 2 va fi implementat în pe-
rioada ianuarie 2015 – noiembrie 2017 cu un buget total 
de 9,41 milioane Euro, acordaţi de Uniunea Europeană.

 
 

Proiectul își va păstra la etapa de extindere cele patru 
activităţi intercorelate: 

1 Încălzirea instituţiilor publice  
 cu energie din biomasă 
2 Dezvoltarea sectorului privat bioenergetic  
3  Instruire și educare 
4  Comunicare

„Uniunea Europeană oferă asistenţă Republicii Moldova 
în dezvoltarea sectorului de energie regenerabilă ce va 
permite diminuarea impactului negativ asupra mediului 
ambiant, precum și diversificarea surselor de energie 
utilizate în ţară. Suntem bucuroși să extindem activitatea 
Proiectului Energie și Biomasă, unul de succes în prima 
fază, fapt ce va permite consolidarea pieței sectorului 
bioenergetic la crearea căreia am contribuit, precum și 
acoperirea noilor regiuni beneficiare. Toate acestea vor 
avea un impact pozitiv asupra îmbunătățirii calității vieții 
cetățenilor Republicii Moldova”, susţine Pirkka Tapiola, 
șeful Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova. 

Noul Proiect Energie și Biomasă își extinde hotarele de 
activitate în regiunea transnistreană, precum și în ora-
șele mici, unde va instala în instituţiile publice centrale 
termice moderne pe biomasă. Dintre acestea, un număr 
anumit sunt predestinate proiectelor din stânga Nistru-
lui, UTA Gagauzia și raionul Taraclia unde vor fi acceptate 
și solicitări din comunităţile rurale. Noutatea proiectului 
reprezintă și noile tehnologii pe bază de energie solară 
ce vor fi instalate în grădiniţe, centre medicale și alte in-
stituţii în paralel cu cele de bioenergie. 
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„80 de centrale moderne pe biomasă și 21 de 
colectoare solare instalate în școli, grădini-
ţe, centre comunitare; 300 de cazane pe bio-
masă oferite la preţuri subvenţionate caselor 
private și microîntreprinderilor; 7 Parteneriate 
Public-Private de livrare a bioenergiei”, sunt 
câteva din rezultatele scontate ale Proiectului 
Energie și Biomasă 2.
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„Ne dorim să aplicăm la fondurile Proiectului Energie 
și Biomasă 2. Avem instituţii publice pe care vrem să le 
racordăm la încălzirea pe biomasă pentru a le oferi in-
dependenţă energetică extrem de importantă în regiu-
nea în care se află satul Varniţa. Sunt mândru că satul 
se dezvoltă. Pe lângă liceul din comunitate, avem fa-
milii care și-au instalat acasă cazane pe biomasă. Mai 

nou, doi antreprenori au lansat afaceri de producere a 
biocombustibilului în sat”, spune Alexandru Nichitenco, 
primarul satului Varniţa. 

Proiectul își va focusa activităţile și pe fortificarea dez-
voltării sectorului privat bioenergetic prin pilotarea par-
teneriatelor public-private pentru asigurarea serviciilor 
durabile de livrare a agentului termic pe biomasă, acţiuni 
îndreptate spre sporirea calității biocombustibilului pro-
dus local și co-finanţarea creării primului laborator de 
testare a calităţii biocombustibilului din R. Moldova.

„Sunt bucuroasă să reprezint sistemul Națiunilor Unite 
in Moldova și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvol-
tare care, în parteneriat cu UE și cu Guvernul Republicii 

Moldova, implementează acest proiect de succes, lider 
în promovarea abordărilor inovative pentru dezvoltarea 
durabilă. A doua etapă a Proiectului Energie și Biomasă 
va valorifica rezultatele primei etape și va tripla impactul 
utilizării energiei regenerabile, și anume: crearea locu-
rilor de muncă și iradierea sărăciei; protecția mediului 
ambiant și siguranţa accesului la energie; precum și 

sporirea calității vieții. Acestea sunt aspirațiile cetăţeni-
lor Republicii Moldova exprimate în cadrul consultărilor 
recente post-2015, iar PNUD și UE sprijină realizarea 
acestora”, a menționat dna Dafina Gercheva, reprezen-
tant rezident PNUD Moldova. 

Proiectul Energie și Biomasă 2 este un proiect de trei 
ani realizat în 2015-2017. Proiectul are un buget total 
de 9,41 milioane Euro acordaţi de Uniunea Europea-
nă și este implementat de Programul Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare. 

Mai multă informaţie despre Proiectul Energie și Bi-
omasă găsiţi pe pagina web www.biomasa.md
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Proiectul Energie și Biomasă va fi parte a 
orășelului european în Chișinău și Soroca  
pe 10 și 16 mai 
Echipa Proiectului Energie și Biomasă va participa la Ziua 
Europei organizată pe 10 mai în Chișinău și pe 16 mai în 
Soroca. Vizitatorii orășelului european din ambele localităţi 
vor avea acces la informaţia despre activităţile derulate de 
Proiectul Energie și Biomasă, vor cunoaște rezultatele ob-
ţinute până acum, precum și programele aflate în derulare. 

În cadrul Zilei Europei, echipa Proiectul în parteneriat cu 
Gutta Club vor desfășura activităţi interactive cu tinerii, 
master class-uri la care vor învăţa să valorifice energia 
regenerabilă, deșeurile și vor afla cum pot avea un com-
portament eco. De asemenea, în orășelul european din 
Soroca va fi organizată caravana cazanelor pe biomasă. 
Oamenii vor vedea pe viu cum funcţionează un cazan pe 
biomasă, tipurile de cazane produse și asamblate în Re-
publica Moldova. Scopul expoziţiilor este de a promova 
energia din biomasă, ca o alternativă ecologică încălzirii cu 
gaze sau cărbune.

20 de sate și orașe mici din regiunea de sud a R. Moldova 
și UTA Gagauz Yeri au trecut primele două etape  de selec-
ţie în concursul de racordare a instituţiilor publice la sis-
teme de încălzire pe biomasă din fondurile europene ale 
Proiectului Energie și Biomasă. Comitetul de selectare al 
Proiectului Energie și Biomasă a admis în etapa finală de 
selectare 17 comunităţi şi proiecte de racordare la încăl-
zirea pe biomasă pentru 20 de instituţii publice.  Amintim, 
că în total 30 de comunităţi au expediat scrisori de intenţie 
pentru instalarea centralelor pe biomasă la 34 de instituţii.   

Din cele 20 de instituţii propuse a fi conectate la sisteme 
moderne de încălzire cu biomasă, majoritatea sunt școli și 
grădiniţe și se încălzesc cu cărbune, gaz și energie electrică. 
„Comunităţile optează pentru sisteme de utilizare a energiei 
produse în Republica Moldova, astfel având asigurată inde-
pendenţa energetică a școlii, grădiniţei sau altei instituţii pu-
blice propuse. Alte beneficii în lanţ vizează susţinerea produ-
cătorilor autohtoni de biocombustibil, crearea de noi afaceri 
și locuri de muncă, dezvoltarea sectorului energetic naţional 
și, nu în ultimul rând, protecţia mediului ambiant”, a declarat 
Alexandru Ursul, managerul Proiectului Energie și Biomasă. 
Echipe de ingineri și experţi în mobilizare comunitara din ca-
drul Proiectului Energie și Biomasă au organizat în comunită-
ţile selectate întruniri publice cu participarea locuitorilor co-
munităţii unde au prezentat obiectivele proiectului, beneficiile 

instalării sistemelor alternative pe bază de biomasă, sprijinul 
financiar și logistic acordat de Proiectul Energie și Biomasă, 
precum și responsabilităţile și contribuţia comunităţii. În urma 
acestor întruniri, în fiecare comunitate au fost create Comi-
tete locale ale proiectului formate din reprezentanţi ai APL, 
instituţiei publice propuse a fi racordată la sursa energetică 
pe bază de biomasă, ONG-urilor locale, întreprinzători și lideri 
locali. Reprezentanţii Comitetelor locale au elaborat propu-
nerile de proiect de conectare a instituţiilor publice la sisteme 
de încălzire pe bază de biomasă care, ulterior, au fost evalu-
ate și prezentate spre examinare Comitetului de Selectare a 
Proiectelor. Comitetului de Selectare are în componenţa sa 
reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Ministerului Agricul-
turii și Industriei Alimentare, Ministerului Dezvoltării Regio-
nale și Construcţiilor, Ministerului Educației, Agenţiei pentru 
Eficienţă Energetică, Fondului pentru Eficiență Energetică, 
Delegaţiei UE în Moldova și PNUD Moldova.

Următoarele două etape în concurs vizează evaluarea 
performanţei energetice a clădirilor selectate şi aproba-
rea finală a proiectelor pentru investiţii.
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Ne-am lansat în primele comunităţi 
beneficiare din sudul Republicii Moldova

Lista comunităţilor ce au trecut primele două etape de selecţie: ora-
şele Taraclia, Tvardiţa, Căinari, Căuşeni, Cimişlia, Leova, Cahul şi satele 
Albota de Jos, Budăi, Ciumai, Corten, Sofievca (rl Taraclia), Baurci, Ca-
zaclia, Congaz, Copceac şi Gaidar (UTA Gagauz Yeri).
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Proiectul a fost prezentat Comunităţii 
Energetice în cadrul unei reuniuni 
organizate la Viena 
Proiectul Energie și Biomasă a fost prezentat pe 28 
aprilie Comunităţii Energetice Europene drept un proiect 
model în promovarea și accesarea surselor de energie 
regenerabilă, finanţat de Uniunea Europeană. Prezen-
tarea are loc în cadrul reuniunii dedicate promovării 
energiei regenerabile organizate de către secretariatul 
Comunităţii Energetice în zilele de 27-28 aprilie la Viena. 

Republica Moldova este membru cu drepturi depline în 
cadrul Comunităţii Energetice din 2010. Agenda reuni-
unii de la Viena a inclus subiecte ce vizează politicile de 
schimbare a climei, progresul statelor membre ale Co-
munităţii Energetice în producerea și consumul energi-
ei din surse regenerabile, dezvoltarea pieţei de produ-
cere a biocombustibilului și alte subiecte de actualitate. 
Proiectul Energie și Biomasă este singurul proiect de 
dezvoltare al unui stat membru al Comunităţii Energe-
tice prezentat la acest eveniment.  

Participanţii au cunoscut etapele parcurse de Proiec-
tul Energie și Biomasă ce și-a propus să lanseze în 
Republica Moldova de la zero industria bioenergetică, 
rezultatele înregistrate, precum și provocările depășite 

și lecţiile învăţate. „Suntem onoraţi că am fost selec-
taţi drept un proiect reprezentativ pentru Comunitatea 
Energetică. În cadrul reuniunii, am prezentat rezulta-
tele obţinute de Proiectul Energie și Biomasă, etapa 
I, precum și cele scontate pentru etapa de extindere 
a proiectului”, a declarat Alexandru Ursul, managerul 
Proiectului Energie și Biomasă, prezent la reuniune. 

Proiectul Energie și Biomasă în Moldova, lansat în 2011 
cu un buget de 14,5 mln Euro, a reușit în patru ani de ac-
tivitate să asigure independenţa energetică a peste 144 
de școli, grădiniţe, centre comunitare racordându-le la 
sisteme de încălzire pe biomasă, a oferit antreprenori-
lor, în condiţii avantajoase, echipamente de procesare 
și de producere a biocombustibilului solid, lansând și 
dezvoltând astfel 35 de afaceri și creând sute de locuri 
de muncă, a ajutat peste 600 de familii să aibă acces la 
tehnologii verzi la preţuri subvenţionate. 

Datorită realizărilor obţinute, Uniunea Europeană a 
acordat noi fonduri pentru extinderea Proiectului Ener-
gie și Biomasă pentru încă trei ani.

la cuprins



6 Știri proiect

S-a lansat concursul de înscriere a copiilor  
la Tabăra de Vară ENERGEL, ediţia a patra
Proiectul european Energie și Biomasă a lansat con-
cursul de selectare a 30 de tineri din regiunea de sud 
a Republicii Moldova, inclusiv UTA Gagauz Yeri, pentru 
participare la cea de-a patra ediţie a Taberei de vară 
ENERGEL ce se va desfășura în iunie curent. 

Pasionaţii de energia verde și doritorii de a descoperi 
tehnologiile eco sunt invitaţi să se înscrie în concursul 
pentru admiterea la tabăra de vară dedicată energiei 
regenerabile și eficienţei energetice ce va avea loc în 
perioada 06 iunie – 16 iunie 2015. Participanţii la tabăra 
vor vedea pe viu cum funcţionează tehnologiile ce pro-
duc energie din puterea soarelui, vântului, pământului, 
apei, vor cunoaște persoane ce utilizează în propria 
casă sau întreprindere tehnologiile verzi și vor lega noi 
prietenii. Programul educaţional, precum și cheltuieli-
le de cazare și alimentare sunt asigurate din fondurile 
europene ale Proiectului Energie și Biomasă. 

„Și în acest an la tabăra de vară vor participa copiii din 
comunităţile beneficiare ale Proiectului Energie și Bio-
masă în care urmează a fi instalate sisteme de încălzire 
pe biomasă în școli, grădiniţe, centre comunitare. Com-
petiţia este deschisă pentru elevii din clasele VII – IX 
din orașele Taraclia, Tvardiţa, Căinari, Căușeni, Cimișlia, 
Leova, Cahul și din satele Albota de Jos, Budăi, Ciumai, 
Sofievca (raionul Taraclia), Baurci, Cazaclia, Copceac și 

Gaidar (UTA Gagauz Yeri)”, a declarat Lina Acălugăriţei, 
specialist în instruiri și dezvoltare de capacităţi în cadrul 
Proiectului Energie și Biomasă. 

Pentru a se înscrie în concurs, tinerii urmează să com-
pleteze un formular de participare (Pașaport energe-
tic) și să întocmească o scrisoare de intenție. Dosa-
rele candidaţilor pot fi completate în limbile română 
sau rusă și expediate până pe 20 mai 2015 la adresa:  
natalia.kravciuk@gmail.com.

Participanţii vor fi selectaţi de către un comitet format 
din experţi ai Institutului de Educaţie Continuă, ai Cen-
trului Republican pentru Copii și Tineret „Gutta Club” și 
ai Proiectului Energie și Biomasă. Tinerii vor fi selectaţi 
în baza informaţiei conţinute în dosarul de aplicare. 
Experienţa de voluntar(ă) sau membru(ă) activ(ă) în 
cadrul unui ONG, Centru pentru Tineri, Consiliu local al 
elevilor/tinerilor, precum și cea de participare în activi-
tăţi de promovare a energiei eco și a protecţiei mediului 
ambiant va constitui un avantaj. 

Tabăra de Vară ENERGEL este o iniţiativă lansată în prima 
etapă de implementare a Proiectului Energie și Biomasă. 
În perioada 2012-2014, au fost organizate 3 ediţii ale ta-
berei de vară la care au participat 272 de copii din toate co-
munităţile beneficiare ale Proiectului Energie și Biomasă 1. 
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Agenţia pentru Eficienţă Energetică și 
Proiectul Energie și Biomasă au participat la 
Expoziția MoldEnergy 2015
Experţii Proiectului Energie și Biomasă și ai Agenţiei 
pentru Eficienţă Energetică au participat la expoziţia 
MoldEnergy cu un centru unic de informare. În zilele de 
18-21 martie, participanţii la expoziţie au avut acces la 
informaţia despre programele lansate în sectorul de 
energie regenerabilă și eficienţă energetică din ţară. 

Pe perioada celor patru zile de expoziţie, vizitatorii 
centrului de informare au primit informații detaliate 
despre competiţia naţională Moldova Eco Energetică, 
ediţia 2015, precum și consultanţă în completarea do-
sarelor de înscriere la concurs.

Pe 20 martie, Agenția pentru Eficiență Energetică, în 
calitate de coorganizator, a participat la conferința te-
matică dedicată oamenilor de afaceri activi în sectorul 
eficienței energetice și energiei regenerabile. Conferinţa 
a fost organizată de cel mai mare program din Româ-
nia dedicat conferințelor de afaceri Afaceri.ro ce a adus 
împreună 30 de companii românești și 40 din Republica 
Moldova pentru a discuta provocările pieței energetice și 
tendințele actuale. În aceeași zi, a fost organizată con-
ferința ”Energia” de către Camera de Comerț și Indus-
trie Moldo-Italiană, dedicată subiectelor de conservare 

a energiei, eficienței energetice, energiei regenerabile și 
reglementările financiare din sectorul energetice. 

În ultima zi, pe 21 martie, a fost organizată o masă ro-
tundă cu genericul „Soluţii inteligente de integrare a 
surselor distribuite de generare” cu participarea exper-
ţilor de la Institutul de Energetică al AȘM, Agenţiei pen-
tru Eficienţă Energetică, ANRE și ai Proiectului Energie și 
Biomasă în Moldova. În cadrul mesei rotunde, Proiectul 
Energie și Biomasă a prezentat în faţa audienţei rezul-
tatele proiectului din prima etapă, 2011-2014, precum și 
mandatul etapei de extindere, 2015-2017. 

MoldEnergy, aflată la a XIX-a ediţie, este o expoziţie 
internaţională specializată de tehnologii de conservare 
a energiei, instalaţii termice și de alimentare cu energie 
din surse fosile și regenerabile, echipamente de condi-
ţionare a aerului.

Mai multe informații despre Competiţia Moldo-
va Eco Energetică gășiţi pe www.mee.md, des-
pre mandatul AEE - pe www.aee.md și despre 
activităţile Proiectului Energie și Biomasă – pe  
www.biomasa.md
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Primul model de livrare a bioenergiei 
în instituţiile publice de către un agent 
economic a fost realizat în raionul Leova
Raionul Leova este singurul raion din Republica Moldova 
unde serviciile de livrare a bioenergiei sunt prestate de 
un agent economic. Acest lucru este realizat în cadrul 
unui model pilot de Parteneriat Public Privat de livrare a 
serviciilor bioenergetice integrate semnat în 2014 între 
Consiliul Raional Leova și Green Farm SRL, partenerul 
privat desemnat în urma unui concurs demarat de au-
torităţile locale. Modelul pilot de PPP a fost lansat la ini-
ţiativa Proiectului UE-PNUD „Energie și Biomasă” 1. 

19 școli, grădiniţe și clădirea Consiliului Raional Leova au 
fost racordate la sisteme de încălzire pe biomasă, ser-
viciile de asigurare cu biocombustibil, operare și mente-
nanţă a centralelor termice fiind asigurate de partenerul 
privat, investiţie totală cifrată la 600.000 Euro. 

După instalarea celor 19 centrale termice noi, raionul 
Leova a devenit lider la numărul de centrale pe bază 
de biomasă în instituții publice cu capacitatea totala de 
4MW. „Modelul de parteneriat public-privat a asigurat 
calitatea serviciilor energetice prestate școlilor și grădi-
niţelor beneficiare din raion. În acest sezon de încălzire, 
copiii au venit în încăperi călduroase, cu temperaturi ce 
respectă standardele minime sanitare, fapt care trebuie 
să recunosc nu se întâmpla de fiecare dată în anii prece-
denţi. E un serviciu modern care, pe lângă confortul ter-
mic al beneficiarilor, asigură și confortul managerilor de 

instituţii ce nu mai ai grija achiziţionării biocombustibi-
lului calitativ, instruirii și angajării operatorilor, precum și 
gestionarea/întreţinerea corectă a centralelor termice”, 
a declarat Efrosinia Greţu, președintele raionului Leova 
în cadrul unui tur de presă organizat în aprilie la instituţi-
ile publice parte a PPP din Leova. 

Modelul lansat în premieră în raionul Leova, la iniţiativa 
Proiectului „Energie și Biomasă”, etapa 1, este unul uti-
lizat pe larg în statele Uniunii Europene, unde agentul 
economic livrează energia verde, beneficiarul plătind 
tariful pentru gigacaloria consumată. 

„Exemplul modelului de PPP realizat în Leova a de-
monstrat viabilitatea lui. Am construit 19 noi centrale 
termice, angajat și plătit salariile a 42 operatori și am 
livrat biocombustibil pe toată durata sezonului de în-
călzire la un tarif de 997 lei per fiecare gigacalorie, plus 
TVA”, spune directorul Green-Farm, Valeriu Pleșca. 
Potrivit acordului, centralele termice se vor afla în ges-
tiunea agentului economic pe o perioadă de 11 ani. 

Amintim că primul serviciu de furnizare a agentului ter-
mic pe bază de biomasă prin parteneriat public-privat 
a fost lansat în luna mai 2014 în raionul Leova. Pentru 
proiectul pilot a fost selectat raionul Leova, la concurs 
participând 12 raioane cu 15 proiecte. 
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„Lansarea și dezvoltarea modelelor de prestare a 
serviciilor integrate de bioenergie sunt un sector de 
perspectivă pentru Republica Moldova. Agenţia pen-
tru Eficienţă Energetică susţine dezvoltarea acestuia 
și propune crearea unei comitet de expertiză format 
din reprezentanţi ai ministerelor și instituţiilor conexe. 
Acestea urmează să dezvolte, în baza experienţei din  

raionul Leova, modele atractive și durabile atât pentru 
sectorul public, cât și pentru cel privat”, susţine Mihail 
Stratan, directorul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică. 

Proiectul Energie și Biomasă, etapa 2, își propune să 
dezvolte noi modele de Parteneriate Public Privat în 
alte 7 raioane.

11 raioane s-au înscris în concursul lansat de Proiectul 
european Energie și Biomasă de creare a Parteneriatelor 
Public Private (PPP) în livrarea serviciilor bioenergetice. 

În baza acestor modele, responsabilitatea gestionării 
centralelor termice pe bioenergie, asigurarea cu bio-
combustibil de calitate și angajarea/plata operatorilor 
revine agentului economic, autorităţile locale plătind 
doar costul gigacaloriei produse. 

„Proiectul Energie și Biomasă va acorda autorităţilor lo-
cale surse nerambursabile (sub formă de grant de până 
la 100 mii Euro) pentru co-finanţarea fiecărui proiect, 
precum și va finanţa studiile de fezabilitate ce urmează 
a fi realizate pentru fiecare raion în parte. În cadrul pro-
iectului, vor fi sprijinite financiar lansarea a 7 modele de 

PPP în ţară”, anunţă Alexandru Ursul, managerul Pro-
iectului Energie și Biomasă 2. 

Concursul a fost deschis pentru toate raioanele, autori-
tățile locale participante urmând să întrunească urmă-
toarele condiții:

•	 Să reprezinte Administrația Publică Locală de nivelul II;

•	 Să	demonstreze	cunoștințe	în	domeniul	constitu-
irii unui PPP prin prezentarea unui plan concret și 
fezabil de realizare a acestuia pentru raionul re-
prezentat. 

Termenul limită de depunere a dosarelor de participare 
la concurs a fost 27 aprilie 2015.

A fost lansat concursul de selectare a noilor 
raioanelor în care vor fi create parteneriate 
public private de livrare a bioenergiei 
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