
GHID PENTRU 
COMUNITĂŢI
Cum să lansezi  proiecte de racordare 
la sisteme de încălzire pe bază de 
biomasă în comunitatea ta



Obiectivul principal al Proiectului Energie și Biomasă 2 rămâne 
același: de a contribui la producerea sigură, competitivă și 
durabilă a energiei din biomasă, cea mai viabilă și accesibilă 
sursă de energie regenerabilă în Republica Moldova.  Acest 
obiectiv urmează a fi atins în urma realizării a patru mari 
componente ale proiectului:

Instalarea centralelor termice pe biomasă  
în instituțiile publice din orașele mici și sate. 

Îmbinarea tehnologiilor de bioenergie cu cele de 
energie solară, prioritar, în grădiniţe și centre de 
sănătate. 

Dezvoltarea sectorului privat bioenergetic.

Pilotarea parteneriatelor public-private  
pentru asigurarea serviciilor durabile de livrare  

DespRe pRoieCtul eneRgie și BioMAsă 2

proiectul energie și Biomasă  
în Moldova (realizat în 2011-

2014) se extinde pentru încă 
trei ani.  Cu un buget total de 

9.41 milioane euRo acordaţi de 
uniunea europeană, proiectul 

va fi implementat de programul 
naţiunilor unite în perioada 

2015-2017. 
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a agentului termic pe biomasă.

Co-finanţarea creării primului laborator de testare  
a calităţii biocombustibilului din R. Moldova.

Acordarea de subvenţii la achiziţionarea de 
cazane pe biomasă pentru gospodării casnice și 
microîntreprinderi. 

pilotarea modelelor de producere a energiei termice 
din biomasă în sectorul industrial și în două colegii 
agricole/școli profesionale. 

Instruirea beneficiarilor (Apl, manageri de instituţii 
publice, operatori de cazane) în gestionarea 
tehnologiilor de producere a bioenergiei, instruirea 
antreprenorilor agricoli în iniţierea și dezvoltarea 
afacerilor de producere a biocombustibilului. 

Extinderea Iniţiativei educaţionale de studiere a 
energiei regenerabile și eficienţei energetice în școli. 

Crearea unui centru unic de instruiri pentru operatorii 
de centrale termice pe biomasă.

pilotarea unui curs educaţional în școlile profesionale 
pentru viitorii specialiști solicitaţi pe piaţa sectorului 
bioenergetic.  

Promovarea energiei din biomasă și a rezultatelor 
proiectului în toată ţara. 

Facilitarea organizării Competiţiei naţionale de 
premiere a iniţiativelor de succes în sectorul  
energiei regenerabile și eficienţei energetice,  
Moldova Eco-Energetică. 
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Ce regiuni vor fi acoperite de 
proiectul energie și Biomasă 2? 
Centrale termice pe bioenergie vor fin instalate în instituţiile 
publice din:

•	 orașele mici din regiunile de dezvoltare nord, Centru și sud
•	 orașele mici și satele din stânga nistrului, utA gagauz-Yeri  

și raionul taraclia 

În total, urmează a fi instalate din fonduri europene  80 de 
centrale termice pe bioenergie.  

În paralel cu racordarea la bioenergie, în 21 de instituţii publice 
beneficiare vor fi instalate și colectoare solare de producere 
a apei calde. tehnologiile pe bază de energie solară vor fi 
instalate prioritar în grădiniţe și centre medicale. 

Cine va acoperi cheltuielile de 
instalare a centralelor termice pe 
biomasă și a colectoarelor solare? 
•	 Cea mai mare parte a cheltuielilor instalării sistemelor 

termice va fi acoperită din fondurile europene ale proiectului 
energie și Biomasă

•	 Comunitățile rurale vor contribui cu minim 15% din bugetul 
total al investiţiei 

•	 orașele mici vor contribui cu minim  20% din bugetul total  
al investiţiei

Cum să beneficiezi de fondurile 
proiectului energie și Biomasă în 
sectorul public?
echipa de experţi ai proiectului energie și Biomasă vor organiza 
sesiuni de prezentare a proiectului în fiecare  regiune, centru 
raional și orașe mici la care vor fi invitate să participe autorităţile 
publice locale și managerii de instituţii publice interesaţi să 
utilizeze tehnologii pe bază de bioenergie și energie solară în 
comunitatea/instituţia lor. 

la ședinţele publice  vor fi prezentate în detaliu condiţiile ce 
urmează a fi întrunite pentru a racorda școlile, grădiniţele, 
centrele comunitare și alte instituţii publice la sisteme termice 
pe bază de biomasă și energie solară din fondurile europene 
ale proiectului energie și Biomasă.

orarul lansării proiectului energie și Biomasă în regiunea/raionul/
orașul Dvs. poate fi accesat pe pagina  www.biomasa.md. 

etapele și criteriile de selectare 
a comunităţilor și instituţiilor 
beneficiare: 
ETAPA I: Scrisorile de intenţie 

Ca prim pas pentru înscriere în competiţie, comunităţile inte-
resate urmează să expedieze o scrisoare de intenţie (modelul 
explicativ al scrisorii  îl găsiţi în paginile 5-6).   
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scrisorile de intenţie sunt examinate de către Comitetul de 
selectare al proiectului energie si Biomasa în baza următoare-
lor criterii: 

•	 Motivarea și capacitatea instituțională a comunității de a 
implementa un proiect de încălzire a instituțiilor publice cu 
biomasă

•	 existența beneficiarilor în corespundere cu capacitatea 
clădirii instituției

•	 Capacitatea de a mobiliza comunitatea și resursele locale 
pentru a cofinanța din costul total al proiectului cu cel puțin  
15 % în cadrul satelor și 20 % - orașelor mici

•	 Fezabilitatea tehnică a clădirii propuse pentru încălzire

•	 instituția propusă pentru încălzirea cu biomasă nu este 
conectată la sistem municipal de termoficare

•	 sistemul interior de încălzire existent eficient și funcțional

•	 Capacitatea comunității de a asigura instituția beneficiară cu 
combustibil din biomasă calitativ în cantități necesare

•	 posibilitatea de a stoca brichetele și peletele conform cerin- 
țelor de păstrare, accesul la depozite

•	 implicarea comunității în procesul de elaborare a Cererii de 
proiect și estimarea costurilor

•	 prezentarea propunerii finale de proiect pentru aprobare în 
termeni stabiliți

•	 Asigurarea centralei termice pe biomasă cu personal motivat 
pentru operarea durabilă a sistemului de încălzire

Comunităţile ce răspund tuturor criteriilor enumerate sunt 
acceptate pentru următoarea etapă de concurs.

ETAPA II: Cererile de proiect

Fiecare comunitate creează Comitete locale ale proiectului 
formate din reprezentanţi ai Apl, instituţiei publice care va 
trece la sursa energetică pe bază de biomasă, ong-urilor 
locale, antreprenori și lideri locali.  Comitetele locale elabo-
rează propunerea de proiect de conectare a instituţiei publice 
la sisteme de încălzire pe bază de biomasă  (după caz, și de 
instalare a colectoarelor solare). la această etapă, comunitatea 
beneficiază de asistenţa inginerilor și a specialiștilor în mo-
bilizare comunitară din cadrul proiectului energie și Biomasă.  
la propunerea de proiect urmează să fie anexate un set de 
documente  lista cărora poate fi accesată pe www.biomasa.md 
(rubrica: sector public). 
Comitetul de selectare al proiectului energie și Biomasă ana-
lizează toate documentele prezentate și aprobă comunităţile 
ce trec în etapa finală de evaluare.

ETAPA III: Performanţa energetică a clădirii

experţii  proiectului energie și Biomasă evaluează performanţa 
energetică a clădirilor selectate, recomandă parametrii tehnici 
ai tehnologiilor pe bază de energie regenerabilă, dar  și  acţiunile 
de îmbunătăţire a eficienţei energetice a clădirii.  

ETAPA IV: Aprobarea proiectelor pentru investiţii

evaluarea finală a proiectelor după următoarele aspecte: 
mobilizarea resurselor financiare locale, asigurarea volumului 
necesar de biocombustibil, asigurarea fezabilităţii tehnice și 
energetice a clădirilor propuse a fi racordate la sisteme termice 
pe bază de bioenergie și energie solară, elaborarea bugetului 
estimativ al proiectului.
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scrisoarea de intenţie 
(model explicativ) 

1. Disponibilitatea comunităţii de a implementa un proiect de 

utilizare a surselor energetice din biomasă

Aici urmează să argumentaţi de ce doriţi să vă racordaţi 

instituţia publică din comunitate la sistem de încălzire pe bază 

de biomasă. 

2. Informaţie despre instituţia propusă a fi racordată la sistem 

de încălzire pe biomasă 

prezentaţi informaţie despre instituţia propusă a fi încălzită cu 

energie din biomasă:  

•	 denumirea și destinaţia instituţiei

•	 anul construcţiei și perioada de activitate, tipul construcției 

(după pașaportul clădirii)

•	 numărul de blocuri ale instituției, inclusiv numărul de nivele al 

fiecărui bloc

•	 suprafața totală și cea utilizată, de indicat în m2

•	 capacitatea planificată a instituției (locuri) și numărul de 

beneficiari existenți

•	 starea fizică a acoperișului, ferestrelor și ușilor, sistemului de 

încălzire, de distribuire a apei calde menajere, altor elemente 

structurale ale clădirii

•	 numărul actual de beneficiari (personal de bază, tehnic, copii, 

etc.) și numărul estimat în viitorul apropiat 

•	 în cazul instituțiilor educaționale, de indicat numărul de 

clase/grupe existente în raport cu numărul planificat și 

numărul de copii existent în raport cu cel planificat

•	 regimul și perioada de exploatare pe parcursul anului

•	 proiecte implementate în instituție în ultimii 5 ani (de indicat 

destinația, finanțatorul și perioada implementării)

De asemenea, descrieţi starea fizică a clădirii, inclusiv cum este 

asigurat conturul termic al edificiului, accesul și posibilităţile de 

conectare la sursa de apă, starea fizică a sistemului existent 

de încălzire, data ultimei renovări și tipul de combustibil folosit 

în prezent. În cazul instituțiilor (de ex. grădinițe de copii, centre 

medicale) unde vor fi instalate colectoare solare pentru 

furnizarea apei calde menajere, comunitatea va descrie starea 

rețelelor interioare de distribuție a apei calde, nodul sanitar și 

starea sistemului de canalizare. 

3. Informaţie privitoare la capacitatea comunităţii de a asigura 

instituția cu biocombustibil (brichete, pelete) necesar pentru 

întregul sezon de încălzire

prezentaţi informaţie despre accesibilitatea combustibilului din 

biomasă pentru instituţia propusă: date despre producătorii de 

brichete sau pelete din regiune, posibilitatea de a achiziţiona 

biocombustibil de calitate. 

4. Capacitatea de depozitare a combustibilului din biomasă 

(brichete, pelete)

indicaţi spaţiile existente ce pot fi folosite pentru depozitarea 

biocombustibilului (brichetelor sau peletelor) și  capacitatea 

acestora. spațiile propuse de comunitate trebuie să asigure 

cantitatea necesară pentru întreg sezonul de încălzire. În 

cazul în care comunitatea nu dispune de asemenea încăperi 

urmează să asigure posibilitatea construcţiei unui depozit sau 

închirierea unui spaţiu disponibil din comunitate. 
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5. Asigurarea contribuţiei financiare locale 

Argumentaţi disponibilitatea alocării resurselor locale. 

Contribuţia locală pentru comunitățile rurale  constituie minim 

15% din costul total al proiectului, pentru orașele mici – 20%  

și urmează a fi asigurată de localitate:

•	 sub formă bănească (surse financiare din bugetul local, 

donaţii de la populaţie, sponsori etc.)

•	 servicii: angajarea responsabilului tehnic, asigurarea 

raportului de audit, a documentaţiei tehnice etc. 

În funcţie de caz, pot fi acceptate și alte forme de contribuţie: 

achiziţionarea materialelor de construcţie și/sau efectuarea  

lucrărilor de construcție/reparație a sistemului interior de 

încălzire, îmbunătățirea conturului termic al clădirii instituției, 

construcția, reparația și amenajarea depozitului pentru 

păstrarea combustibilului etc. 

6. Informaţie despre grupul local de iniţiativă 

Descrieţi aspectul participativ în elaborarea scrisorii de intenție. 

oferiţi informaţie despre actorii comunitari care au participat 

activ la lansarea iniţiativei și au venit cu propuneri concrete 

pentru justificarea și argumentarea ideii de a realiza un proiect 

de utilizare a surselor energetice din biomasă.

7. Confirmarea inițiativei locale de către administrația și 

angajații instituției propuse a fi încălzită cu energie din 

biomasă

Descrieţi modalităţile prin care aţi consultat iniţiativa cu 

angajaţii instituţiei propuse a fi racordată la sistem de încălzire 

pe biomasă (ședință comună, discuții în grupuri, consultări 

individuale etc.). Confirmaţi acceptul instituţiei de a utiliza 

energia din biomasă prezentând lista angajaților și acceptul 

acestora confirmat prin semnătură. 

8. Scrisoarea de intenţie va fi semnată de:

•	 primarul localităţii

•	 reprezentantul instituţiei publice propuse pentru 

implementarea iniţiativei

9. Destinatarul scrisorii de intenţie: 

Expediere în plic:

str. sfatul Țării, 29, or. Chișinău MD-2012

”le Roi” international Business Center, bir. 304

proiectul energie și Biomasă în Moldova

Alexandru ursul, Manager de proiect

Expediere electronică:  

tatiana.craciun@undp.org

Anexe:
1. lista angajaților cu semnături personale privind confirmarea încălzirii 
instituției cu combustibil din biomasă

2. telefoane de contact ale primăriei și instituției propuse  a fi racordată 
la sistem de încălzire pe biomasă  (inclusiv numerele de telefoane fixe și 
mobile ale managerilor instituției și ale primarului).

Notă: 
versiunea electronică a scrisorii de intenție o puteți găsi pe pagini web a 
proiectului energie și Biomasă în Moldova www.biomasa.md

Pentru informaţii suplimentare contactaţi: 
tatiana Crăciun, specialist în mobilizare comunitară, 
tel: 022839987 
Mail: tatiana.craciun@undp.org
www.biomasa.md
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publicaţia a fost produsă de proiectul energie și Biomasă în Moldova, finanţat  
de uniunea europeană și  implementat de programul naţiunilor unite pentru Dezvoltare.  

Conţinutul publicaţiei nu reflectă neapărat punctul de vedere al ue sau pnuD.


