
Doritorii de a participa în cadrul 
Programului sunt rugați să 
contacteze Agenția pentru 
Eficiență Energetică: 

MD-2068, or. Chișinău, 
str. Alecu Ruso 1, et.10,  
Tel: (22) 499 444 (ext.6); ( 22) 311 001; 
Mob.: +373 67430436; 
Email: programe@aee.md

www.aee.md sau www.biomasa.md

Oferta de cazane poate fi 
accesată pe www.aee.md 
sau www.biomasa.md 

Alegeți cazanul 
produs sau asamblat 
în Republica Moldova

Depuneți cerere la 
Agenția pentru 
Eficiență Energetică

Instalați cazanul și 
primiți subvenția 

Alegeți  alternativa eco încălzirii cu gaze sau cărbune. Instalați-vă acasă sau la propria micro- 
întreprindere un cazan pe biomasă și 1300 EURO din cheltuieli vor fi restituiți din fonduri europene

Faceți 3 pași simpli:

Programul de acordare în condiții avantajoase a 
cazanelor pe biomasă pentru gospodăriile casnice 
este realizat de Agenția pentru Eficiență 
Energetică, în parteneriat cu Proiectul UE-PNUD 
„Energie și Biomasă”. 

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova este un 
proiect de 4 ani, implementat în 2011-2014. 
Bugetul total al proiectului este de 14 mln. 560 mii 
Euro, acordați de Uniunea Europeană (14 mln  Euro) 
și PNUD Moldova (560 mii Euro).

1. Cine poate cumpăra  cazane 
 pe biomasă în condiții 
 avantajoase? 

• orice persoană fizică care își are 
 domiciliul în Republica Moldova   
 (femeile/mamele singure vor avea   
 prioritate în procesul de selectare)

• este proprietar/coproprietar al 
 imobilului/microîntreprinderii  în care  
 dorește să instaleze cazanul pe biomasă

• imobilul nu este conectat la sistemul 
 centralizat de încălzire

2. Ce acte trebuiesc prezentate 
 pentru a participa la 
 programul de subvenţionare? 

Pentru participarea la Program beneficiarul 
trebuie să prezinte următoarele documente:

• Cererea și forma de aplicare

• Declarația de responsabilitate despre 
 veridicitatea datelor furnizate pentru 
 participarea la program

• Copia  cărții funciare care să ateste 
 dreptul de proprietate/coproprietate al 
 solicitantului asupra imobilului în care 
 urmează a fi instalat cazanul pe biomasă

• Acordul de participare în program a 
 coproprietarilor imobilului unde va fi 
 instalată centrala termică (după caz)

• Actul de identitate al solicitantului (copie)

• Oferta de preț și specificațiile tehnice ale 
 cazanului (copie scanată)

3. Ce varietate de cazane
 pot fi cumpărate în cadrul 
 programului? 

Cazanele ce pot fi procurate în cadrul 
acestui program trebuie să fie produse 
și/sau asamblate în Republica Moldova. 
Programul oferă oamenilor o varietate  
mare de cazane produse în Republica 
Moldova sau asamblate local de la 
producători renumiți din Europa, cum 
ar fi Germania, Polonia, Cehia, România, 
Lituania, Grecia, Italia ș.a.

De ce încălzirea cu biomasă 
este o soluție perfectă pentru 
Dvs?
• Combustibilul din biomasă este eco și nu  
 poluează atmosfera 

• Biocombustibilul este produs în Republica  
 Moldova 

• Încălzirea pe biomasă este mai ieftină  
 decât cea pe bază de gaze și cărbune

… și pentru țara Dvs? 
• Republica Moldova își sporește   
 securitatea energetică, producând  
 propriul combustibil 

• Banii plătiți pentru combustibilul din  
 biomasă rămân în țară 

• Sunt lansate noi afaceri și create noi locuri  
 de muncă

• Încălzirea cu biomasă nu poluează mediul  
 ambiant
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