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1.Concept general



Eficienta Energetica concept general

�Acela ş serviciu cu utilizarea unei cantit ăţi mai mici de 
energie

�Politica în domeniul Eficien ţei Energetice şi conserv ării 
energiei trebuie s ă asigure utilizarea eficient ă a resurselor 
care sunt limitate. Aceasta contribuie la cre şterea 
eficien ţei economice şi ecologice, a siguran ţei şi 
securit ăţii energetice, având un impact direct asupra 
popula ţiei şi a mediului în general.

Măsuri de Eficienta Energetica

● Creşşşşterea eficien ţţţţei energetice pe tot lan ţţţţul 

resurse, producere, transport, distributie, consum

● Mixul de combustibil şşşşi eficientizarea 

infrastructurii de re ţţţţea

● Promovarea resurselor energeice regenerabile

● Reglement ări

● Informare si masuri legislative (campanii de 

informare, Audit Energetic)

● Acorduri voluntare si instrumente de cooperare

● Instrumente financiare

● Servicii energetice pentru economii de energie 

(Contracte de performanta energetica cu 

implicarea secotrului privat)

Creşşşşterea securit ăţţţţii energetice

Scăderea ratei consumului energiei 
primare  în decalajul cre şşşşterii ratei  
economice

Cea mai ieftin ă resursa de energie Reducerea impactului asupra mediului 

Crearea  noilor locuri de munca

Tehnologice Politice



2. Domenii şi metodede aplicare

Domenii  şi metode de aplicare
Investitii publice si private în 
echipamente şşşşi procese 

Implementarea sistemeleor 
de gestiune energetica  a 
instala ţţţţiilor

Reabilitarea termic ă a 
edificiilor existente

Eficientizarea instal ţţţţiilor 
termice existente

Eficientizarea ilumin ării 
locurilor de uz comun a 
edificiilor

Noi constrcu ţţţţii a “ Caselor 
Pasive”

Eficientizarea consumului 
aerului  +26 /+21

Eficien ţţţţa parcului 
electrodomestic

Planuri de mobilitate urbana

Gestiunea infrastructurii de transport

Gestiunea flotei de transport  a drumurilor

O mai mare participarea a mediilor 
colective  de trasport

Conducerea eficienta a automobilelor, 
camioanelor si autobuselor

Renovarea instala ţţţţiilor ilumin ării 
publice

Pregătirea managerilor energetici 
municipali

Eficientizarea instal. de furnizare  a 
apei potabile si celor de depurare

Iluminarea externa  a edificiilor

Promovarea şşşşi preg ătirea 
tehnic ă a utiliz ării efic .  en. 
în sectorul agrar şşşşi piscicol

Revizuirea eficien ţţţţei 
sistemelor de irigare

Audite energetice şşşşi planuri 
de activitate în domeniul 
exploat ărilor agricole

Promovarea instala ţţţţiilor de 
cogenerare în activitatea 
industrial ă

Audite energetice



Doar prin implicarea tuturor 
grupurilor de interes în promovarea 
Eficien ţţţţei Energetice se va ob ţţţţine un 
impact direct asupra îmbun ătăţţţţirii 
ratei  eficien ţţţţei energetice în ţţţţara 
noastr ă

Metode de aplicare

Organiza ţţţţie creat ă 
octombrie 2011

Printre iniţiativele lansate de această asociaţie este crearea unei Comisiii intersectoriale 
in domeniul promov ării Eficien ţţţţei Energetice (iniţiative legislative, activiţăţi sectoriale, 
elaborare de politici etc)

Scopul de baz ă a European Business 
Association este promovarea practicilor şşşşi 
valorilor europene in Republica Moldova
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Activitate Reglamentata

Gas Natural Fenosa 

70%

I.C.S. RED UNION FENOSA S.A.

Aplicarea Eficienţei Energetice la Gas Natural Fenosa

� Metode de economisire pe verso facturii la consumat ori casnici şşşşi          
jurudici
� Ghidul de sfaturi şşşşi ecnomisire a energiei electrice se distribuie 
impreun ă cu condi ţţţţiile tehnice de racordare la re ţţţţea a noilor 
consumatori
� Volante în oficiile comenrciale

� La sfâr şşşşitul 2011 au fost selecta ţţţţi 1000 de clien ţţţţi juridici cu consum 
mare c ărora li s-au inmânat bro şşşşuri “De ce sunt necesare invest ţţţţii ăn 
eficien ţţţţa energetic ă?”

� În colaborare cu Universitatea Tehnic ă au fost efectuate în comun lucr ări de dezvoltare a 
proiectului de “Eficien ţţţţă Tehnic ă”, împreun ă cu studen ţţţţii s- au elaborat proiecte de eficientizare a 
intala ţţţţiilor în şşşşcoli, Lumteh, şşşşi calculul tehnico-economic de optimizare a consumu lui electric la 
Apă Canal Chi şşşşinău, studiul de fiziabilitate la Carmez
�   Implicarea direct ă a angaja ţţţţilor întreprinderii în proiectul “Eficien ţţţţa Energetic ă în familia ta”
� Implicarea copiilor prin proiecte de colaborare cu ONGurile (Gutta-Club, EBA,etc.)
� Lansarea unei ini ţţţţiative private 



Aplicarea eficienţei energetice la Gas Natural Fenosa

� WEB www.gasnaturalfenosa.md� WEB www.gasnaturalfenosa.md
Calculatorul de Eficien ţţţţă Energetic ă

Domenii de aplicare  : 

Desfășurarea activităților şi serviciilor de eficienţă energetică în direcții noi, care să fie orientate spre 
dezvoltarea şi implementarea noilor tehnologii, inclusiv a noilor  tehnologii de gestiune spre orientarea 

consumatorilor  industriali la un consum eficient şi responsabil de energie.

� Investi ţţţţii in active industriale � Auditul  energetic

Soluţţţţiile pentru clienţţţţii cu consum mare de energie necesită o atenție 
deosibită, deoarece: uzarea instalaţţţţiilor, gestionarea neadecvată a 
resurselor energetice a întreprinderii duc la un consum neeficient şşşşi 

iresponsabil a resurselor energetice.

Soluţţţţii de obţţţţinere a unor date despre profilul consumului 
energetic existent al unei instalaţţţţii industriale, de identificare şşşşi 

de cuantificare a oportunităţţţţilor rentabile pentru realizarea unor 
economii de energie.



EE FURNIZARE & CONFORT

Reducerea 
costului 

produsului 
final

Gestionarea 
energetică

Înlocuirea 
instalaţiilor 

Control şi telegestiune

Produse de Gestionare  Energetică în Moldova

Viitorul sectorului energetic din Moldova



3. Concluzii

Cocluzii



Mul ţţţţumim pentru aten ţţţţie!

Ave ţţţţi grij ă să fi ţţţţi

ENERGY EFFICIENT !


