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ABREVIERI ȘI ACRONIME  

 

A/IP  Autoritate sau instituție publică 

AC   Asociație de locatari / coproprietari în condominiu 

EE  Eficiență energetică  

EI  Exprimarea interesului  

GCL  Green City Lab 

GEF  Fondul Global de Mediu 

OVDM  Proiectului”Orașe verzi durabile pentru Moldova” implementat de PNUD  

PNUD  Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare din Moldova 
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Context general  

Despre proiect: 

Asociația Obștească ”Green City Lab Moldova” (GCL) a fost înființată la inițiativa și cu suportul 
Proiectului PNUD Moldova ”Orașe verzi durabile pentru Moldova” (OVDM) și activează în 
calitate de unitate de implementare pentru proiecte demonstrative ale OVDM. 

Proiectul demonstrativ ”Generare distribuită a energiei electrice regenerabile” este orientat 
spre Autoritățile / instituțiile publice și Asociațiile de locatari / coproprietari în condominiu și își 
propune să piloteze o abordare nouă, prin care beneficiarii să-și reducă facturile la energie 
electrică utilizând mecanismul de ”contorizare netă” (vezi art.39 din Legea 10/2016 privind 
promovarea utilizării energiei din surse regenerabile).  

Obiective:  

 Să contribuie la obiectivul de dezvoltare al Proiectului Orașe Verzi Durabile, precum și la 
reducerea emisiilor cu circa 63 tone de CO2 anual; 

 Să demonstreze fezabilitatea investițiilor în aprovizionarea cu energie electrică din surse 
regenerabile a asociațiilor de coproprietari în condominiu și autorităților / instituțiilor 
publice, cu recuperarea acestora din contul reducerii facturii pentru energie electrică;  

 Să piloteze un nou model de finanțare a investițiilor în generarea distribuită de energie 
electrică din surse regenerabile; 

 Să încurajeze inovarea, planificarea participativă și parteneriatele între mai multe 
entități din sectorul public și cel privat. 

Rezultate scontate:  

 Selectarea și instalarea unor sisteme fotovoltaice la autorități / instituții publice (A/IP) 
sau blocuri locative multietajate, în baza unei evaluări juridice și instituționale ample a 
aspectelor energetice și a celor legate de construcție; 

 Consolidarea capacităților Green City Lab (GCL) în calitate de unitate de implementare a 
proiectelor, platformă pentru inovație, gestionare a cunoștințelor și networking, precum 
și sursă de expertiză pentru catalizarea dezvoltării durabile a orașelor verzi în Moldova, 
cu emisii reduse de carbon; 

 Gestionarea cunoștințelor, monitorizarea și evaluarea rezultatelor proiectului, prin 
conectarea tuturor sistemelor fotovoltaice la Sistemul informațional de management 
energetic al GCL.  
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Invitație de exprimare a interesului  

AO Green City Lab Moldova invită autoritățile / instituțiile publice (A/IP) și asociațiile de 

locatari / coproprietari în condominiu (AC) interesate să aplice pentru a deveni beneficiari ai 

proiectului, în modul descris mai jos:  

Context 

Republica Moldova produce doar circa 20% din necesarul de energie electrică pe teritoriul 

controlat de autoritățile constituționale, circa 80% fiind importate din Ucraina sau produse în 

regiunea transnistreană. Peste 97% din energia electrică consumată în R.Moldova provine din 

surse fosile (preponderent gaze naturale, care tot sunt importate). Pentru a spori securitatea 

energetică și a atinge țintele privind reducerea emisiilor în sectorul energetic, este nevoie de a 

spori producerea energiei electrice din surse regenerabile. 

În acest sens, au fost aprobate Strategia Energetică Națională – 2030 și Strategia de Dezvoltare 

cu Emisii Reduse – 2030, precum și nouă Lege nr.10/2016 privind promovarea utilizării energiei 

din surse regenerabile. Astfel, prin art.39 din Legea 10/2016 a fost instituit mecanismul de 

”contorizare netă”, care permite oricărui consumator să devină ”prosumator”, substituind o 

parte din energia consumată cu energie regenerabilă produsă la locul de consum. În esență, 

acest mecanism permite consumatorilor să utilizeze rețeaua electrică în calitate de acumulator 

fiind orientat către susținerea investițiilor în generarea distribuită a energiei electrice 

regenerabile, nemijlocit la locul de consum. Din punct de vedere economic, acest mecanism 

permite recuperarea investițiilor în panouri fotovoltaice prin reducerea facturilor proporțional 

volumului energiei electrice produse de respectivele panouri. Totodată, atât A/IP, cât și AC nu 

dispun de suficiente resurse proprii și competențe pentru a efectua asemenea investiții.  

 

Soluții propuse:  

În acest sens, proiectul își propune să demonstreze fezabilitatea investițiilor în generarea 

distribuită a energiei electrice regenerabile la locurile de consum ale A/IP și AL, cu recuperarea 

acestora din contul reducerii facturii pentru energie electrică. Implementarea proiectului va 

contribui la: 

 reducerea emisiilor de GES cu circa 1,5 mii tone CO2 pe durata de funcționare utilă a 

panourilor (25 ani)  

 reducerea facturilor pentru consumul de energie electrică;  

 consolidarea capacităților Asociațiilor de coproprietari și instituțiilor / autorităților 

publice de a intra în relații cu instituțiile financiare și companiile CPE/ESCO și de a 

implementa măsuri de EE în clădiri.  

Efectul demonstrativ al proiectului va consta și în pilotarea unei noi abordări de finanțare a 

investițiilor în generarea distribuită a energiei electrice regenerabile.  
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Rezumatul propunerii:  

În cadrul Proiectului OVDM, finanțat de GEF și implementat de PNUD Moldova, GCL a elaborat 

conceptul de Proiect pilot privind instalarea sistemelor fotovoltaice la locurile de consum ale 

A/IP și AL, cu recuperarea investiției din contul reducerii facturii la energia electrică. GCL 

propune un nou model de finanțare a unor asemenea investiții, prin care, în esență, beneficiarii 

vor procura panourile fotovoltaice cu achitarea în rate, pe parcursul 5-9 ani, astfel încât plățile 

lunare pentru panouri fotovoltaice să fie mai joase decât costul energiei produse de acestea. 

Astfel, plățile pentru energia electrică consumată din rețea plus plățile lunare pentru panouri 

fotovoltaice vor fi mai mici decât costurile de procurare a energiei electrice din rețea, la tarife 

reglementate, în lipsa panourilor solare.  

În acest sens, GCL anunță concurs de selectare a A/IP și AC de pe întreg teritoriul Republicii 

Moldova, care sunt de acord să participe la un asemenea mecanism, asumându-și următoarele 

obligații: 

- acceptul de a instala panourile fotovoltaice la locul său de consum, respectând cerințele 

și procedurile legale și acordarea sprijinului necesar pentru efectuarea lucrărilor pe 

proprietatea sa; 

- preluarea în posesie și în proprietate a panourilor fotovoltaice instalate în cadrul 

prezentului proiect pilot; 

- achitarea treptată, pe parcursul 5-9 ani, a contravalorii panourilor fotovoltaice instalate, 

în baza unui contract cu Asociația Obștească ”Green City Lab Moldova” (GCL). Perioada 

exactă de recuperare a investiției se va calcula în fiecare caz individual după definitivarea 

costurilor pentru fiecare obiect în parte; 

- acceptul ca datele privind volumul energiei electrice generate de panourile fotovoltaice 

instalate să fie transmise automat și utilizate de GCL în cadrul Sistemului Informațional 

de Management Energetic (EMIS). 

Soluția tehnică exactă (inclusiv tipul panourilor fotovoltaice, capacitatea totală a centralei 

fotovoltaice, precum și amplasarea panourilor) va fi selectată în mod individual pentru fiecare 

solicitant selectat, în funcție de spațiul fizic disponibil și consumul de energie electrică (istoric, 

actual și de perspectivă). 

Criteriile de selectare a beneficiarilor (A/IP și AC) 

(i) Criterii juridice de eligibilitate 

Solicitantul are statut de autoritate sau instituție publică (A/IP) sau asociație de 

locatari / coproprietari în condominiu (AC).  

În cazul A/IP, va fi verificată stabilitatea instituțională pentru perioada următoare: dacă nu 

există planuri sau riscuri privind lichidarea, comasarea, restructurarea autorității / instituției. 

În cazul AC, Solicitantul va asigura parcurgerea procedurilor și aprobărilor necesare în cadrul 

Asociației de locatari / coproprietari în condominiu, inclusiv adoptarea deciziei de împuternicire 
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a administratorului de a semna contractele / angajamentele necesare. Lipsa acestor aprobări va 

constitui un temei pentru excluderea Solicitantului din această procedură.  

(ii) Criterii tehnice  

Solicitantul va asigura disponibilitatea spațiului necesar, potrivit pentru instalarea panourilor 

fotovoltaice (expunere maximă la soare, fără umbrire) pe proprietatea sa, la locul de consum.  

În cazul dacă spațiul alocat pentru instalarea panourilor se află pe pereții sau acoperișul clădirii, 

responsabilitatea pentru expertizarea tehnică a clădirii / acoperișului și, la necesitate, costurile 

de consolidare a construcției vor fi asumate de Solicitant. În cazul solicitării de a instala 

panourile solare pe acoperiș, acesta trebuie să fie în stare bună, să nu aibă scurgeri, cu sistem 

funcțional de evacuare a apelor pluviale, inclusiv întreținerea jgheaburilor, pentru a evita 

intervențiile la panourile fotovoltaice după instalarea acestora. 

Clădirile deteriorate, cu urme semnificative ale cutremurelor de pământ anterioare sau cu 

defecte semnificative ale structurii și/sau sub-structurii nu vor fi eligibile pentru această 

procedură;  

(iii) Criterii financiare  
Disponibilitatea datelor privind consumul energiei electrice de către Solicitant în ultimii cel puțin 

3 ani (2018-2020). În cazul AC se vor prezenta datele privind consumul energiei electrice la 

locurile de uz comun (LUC), care sunt fie direct achitate de AC, fie sunt repartizate în facturile 

pentru fiecare apartament din AC. 

Solicitantul va prezenta dovada lipsei datoriilor la achitarea facturilor pentru energie electrică, 

iar criteriul financiar de bază pentru selectarea beneficiarilor va fi termenul cel mai scurt de 

recuperare a investiției, în condițiile respectării criteriilor de eligibilitate. 

(iv) Alte criterii  
Pentru a crește vizibilitatea proiectului, punctaj suplimentar vor primi locațiilor vizibile de la 

distanță, expuse unui număr cât mai mare de vizitatori.  

Aplicațiile solicitanților vor fi evaluate, în două etape, după cum urmează:  

I. Verificarea eligibilității: 

Criteriul de eligibilitate Da / Nu 

1. Formularul de aplicare, completat cu toate câmpurile obligatorii, a 

fost depus până la 23 august, 13:00 (EEST, Chișinău)  

2. Solicitantul are statut de autoritate sau instituție publică sau 

asociație de locatari / coproprietari în condominiu   

3. Solicitantul a prezentat dovada lipsei datoriilor curente pentru 

achitarea energiei electrice  
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Aplicațiile parvenite de la solicitanții care au respectat toate criteriile de eligibilitate vor trece la 

etapa a doua de evaluare. 

II. Evaluarea candidaților eligibili: 

Candidații vor fi prioritizați în conformitate cu următoarele criterii de evaluare: 

Criterii Grila de evaluare  
Punctajul 

maxim  

Date disponibile privind facturile la 

energie electrică  

 vechime de cel puțin 3 ani– 10 p. 

 vechime de 3-5 ani –15 p. 

  vechime mai mare de 5 ani – 20 p. 

20 

Puterea maximă a panourilor 

fotovoltaice care poate fi instalată, 

reieșind din: 

- Spațiul disponibil 

- Consumul de energie electrică 

- Puterea contractată de la 

operatorul rețelei de distribuție a 

energiei electrice 

 Cel puțin 10 kW – 20 p. 

 Peste 30 kW – 50 p. 

 Peste 50 kW – 100 p. 

100 

Spațiu disponibil, potrivit pentru 

instalarea panourilor fotovoltaice, 

suficient pentru a acoperi consumul 

propriu de energie electrică: 

 În proporție de peste 20% - 10 p. 

 În proporție de peste 50% - 20 p.  

 În proporție de peste 70% - 30 p. 

30 

Efectul demonstrativ al locației: 

 Mărimea localității unde vor fi 

instalate panourile fotovoltaice:  

- 5000-10000 persoane – 10 p. 

- peste 10000 persoane – 20 p. 

 Panourile fotovoltaice vor fi vizibile 

din spațiile publice, de la distanță de 

peste 500 m – 10 p. 

 Panourile fotovoltaice vor fi instalate 

la o instituție educațională (grădiniță, 

școală, gimnaziu, liceu) sau medicală 

(spital, policlinică, etc.) – 20 p. 

50 

Total 200 
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Detalii privind materialele ce urmează a fi depuse  

Solicitantul va depune:  

1. Formularul de aplicare completat, cu toate câmpurile obligatorii; 

2. Declarația privind acceptarea angajamentelor în cadrul proiectului, semnată de 

reprezentantul legal împuternicit și scanată în format .pdf (a se vedea Anexa 1 la 

Formularul de aplicare); 

3. Alte documente relevante, la care ați făcut referință în formularul de aplicare. Vă rugăm 

să le enumerați.  

 

Dosarul de înscriere în concurs va fi expediat electronic până la 23 august 2021, ora 13:00 

(EEST, Chișinău) la adresa de email: greencitymd@gmail.com. Rugăm să specificați în linia de 

subiect a mesajului “Fotovoltaice 2021, [denumirea solicitantului]”. Dosarele de înscriere 

primite după termenul limită indicat nu vor fi examinate. 

În cazul în care veți avea nevoie de clarificări suplimentare pe marginea anunțului, Vă invităm să 

le expediați în scris (email), până la 19 august, ora 17:00, la adresa de email: 

greencitymd@gmail.com. Răspunsurile la întrebările de concretizare vor fi comunicate public, 

pe pagina www.greencity.md și pe pagina de facebook 

https://www.facebook.com/greencitylabmoldova/, în comentarii la anunțul privind prezenta 

invitație de exprimare a interesului, până vineri, 20 august, 17:00. 

 

Prezenta Invitație de Exprimare a Interesului (EI) nu atrage nici un angajament financiar sau de 

altă natură din partea PNUD Moldova, Proiectului OVDM, sau A.O. ”Green City Lab Moldova”. 

Ne rezervăm dreptul de a accepta sau respinge oricare sau toate Exprimările de Interes, fără a 

ne asuma vreo obligație de a informa despre motive solicitantul/solicitanții afectați.  

mailto:greencitymd@gmail.com
mailto:greencitymd@gmail.com
http://www.greencity.md/
https://www.facebook.com/greencitylabmoldova/

