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Investițiile în eficiența
energetică aduc confort pentru
cetățenii orașului Călărași
În țările europene, iluminatul public stradal
reprezintă circa 19% din consumul total de
electricitate, având un impact considerabil
asupra mediului şi inclusiv asupra costurilor
energetice. În Republica Moldova, această
valoarea e de circa 9% și demonstrează
starea proastă a sistemului de iluminat
stradal și gradul ridicat de uzură al acestuia,
modernizarea căruia necesită eforturi
investiționale importante.
În acelaşi timp, este necesară conştientizarea
faptului că absorbţia şi implementarea
investiţiilor în scopul dezvoltării infrastructurii

sistemului de iluminat public stradal la nivel
local impune cunoaşterea subiectului de
către reprezentanţii administrației publice
locale și familiarizarea cu tehnologiile de
modernizare. Asta a și fost motivația Primăriei
orașului Călărași de a implementa proiectul
de eficiență energetică „Eficientizarea
iluminatului public în orașul Călărași – Licurici
în inima Codrilor” pentru a oferi confort
cetățenilor și a fi un exemplu pentru celelalte
localități din Republica Moldova.
Nicolae Melnic,
primarul orașului Călărași

Activitățile proiectului
de eficiență energetică la
Călărași, evaluate de către
un Comitet Director
Victor Parlicov:
„Cu suportul UE, viața
cetățenilor din orașul
Călărași va deveni mai
bună datorită modernizării
iluminatului public”
Această publicație este realizată în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima
Codrilor” implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul este finanțat de Uniunea
Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale” (CoM-DeP). Fondul pentru
Eficiență Energetică oferă un suport financiar de 15% din valoarea totală a proiectului.
Finanțat de Uniunea Europeană
în cadrul inițiativei EU4Energy

Buletinul informativ a fost elaborat cu asistența Uniunii Europene în cadrul Inițiativei EU4Energy. Conținutul este responsabilitatea
exclusivă a Primăriei orașului Călărași și IDIS „Viitorul”, și nu reflectă sub nicio formă punctele de vedere ale Uniunii Europene.

MODERNIZARE

Locuitorii din orașul Călărași vor avea iluminare
stradală datorită asistenţei Uniunii Europene
Aproape 17 mii de locuitori din orașul
Călărași vor beneficia de iluminare
stradală pe timp de noapte. Acesta va
asigura economisirea energiei, dar
şi reducerea costurilor de întreţinere
şi exploatare. LED-urile de ultimă
generaţie vor fi montate pe 23 de străzi,
cu o lungime totală de peste 21 de
kilometri și vor putea fi dirijate online.
Totodată, vor fi iluminate arhitectural
două clădiri publice din localitate.
Proiectul, lansat pe 21 februarie
în orașul Călărași este realizat de
Primăria orașului Călărași în colaborare
cu IDIS „Viitorul”, cu sprijinul financiar
al Uniunii Europene (UE).
Proiectul de eficiența energetică își propune
să eficientizeze sistemul de iluminat public în
orașul Călărași și să consolideze capacitățile
autorităților publice locale privind sporirea
eficienţei energetice.
Proiectul de eficiență energetică va include
și instalarea iluminatului arhitectural pentru
două instituții publice din orașul Călărași,
organizarea „Zilei energiei”, concursuri de
desene pentru elevi, instruirea specialiștilor
din domeniu, desfășurarea unui forum
național privind oportunitățile de investiții
în eficiența energetică etc. Pe termen lung,
în cadrul proiectului va fi implementat un
sistem durabil de management energetic, iar
nivelul de siguranță și confort pentru cetățeni
și vizitatori va crește semnificativ.
Potrivit expertului în domeniul energetic
din cadrul IDIS „Viitorul”, Ion Muntean, vor fi
înlocuite 500 corpuri de iluminat, iar proiectul
de eficiență energetică va asigura o economie
reală de 6 500 euro/an, va permite reducerea
emisiilor de CO2 și a costurilor de întreținere
și exploatare.
Costul total al lucrărilor depăşeşte 680 de mii
de euro, din care 550 de mii sunt oferite de
Uniunea Europeană.
_______

Proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul
Călărași – Licurici în inima Codrilor” este implementat
de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS
„Viitorul”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană
prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor proiecte demonstraționale” (CoM-DeP).

OPINII

ALEXANDRE DARRAS, manager proiecte, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova
Felicit autoritatea publică locală din orașul Călărași, care, în parteneriat cu „Viitorul”, a reușit
să obțină suport din partea Uniunii Europene pentru implementarea acestui proiect de eficiență
energetică. Acest suport este o recunoștință față de calitatea proiectului și buna reputație a
orașului care susține inițiativele de eficiență energetică. Sperăm că proiectul va fi benefic atât
pentru țară, pentru municipalitatea din Călărași și, cel mai important când este vorba de acțiunile
finanțate de UE, pentru cetățenii orașului.

NICOLAE MELNIC, primarul orașului Călărași
Suntem bucuroși că fiind o localitate semnatară a Convenției primarilor privind clima și energia,
am găsit susținere din partea Uniunii Europene pentru a implementa acest proiect de amploare.
Respectiv, orașul nostru va fi luminat, locuitorii vor circula în siguranță pe timp de noapte și în
consecință, vom reduce consumul de CO2 și numărul de infracțiuni. Doar prin astfel de proiecte
localitățile din Moldova vor ajunge mai aproape de orașele europene.

LIUBOMIR CHIRIAC, manager de proiect
Vrem să reușim reabilitarea și eficientizarea sistemului de iluminat public stradal și rutier din
Călărași pentru a contribui la creșterea siguranței și confortului cetățenilor pe timp de noapte.
Reprezentanții autorităților publice locale din raionul Călărași vor fi familiarizați cu conceptul de
eficiență energetică, vor fi instruiți vor realiza și un schimb de experiență în domeniul revitalizării
urbane.

MARIANA IURCU, muzeograf la Muzeul de Istorie și Etnografie din orașul Călărași,
instituție care va fi iluminată în cadrul proiectului
Recent, muzeul a fost renovat și a fost inclus în traseul turistic național, ceea ce reprezintă
o inovație pentru orașul Călărași. Iar iluminarea fațadei clădirii noastre, care este atractivă
arhitectural, va oferi o alură frumoasă și coloristică. Totodată, cetățenii și turiștii vor cunoaște
mai multe despre noi, iar instituția va deveni mult mai vizibilă. Sperăm să fim cu lumini noi, cu o
coloristică nouă, frumoasă care să ne scotă în evidenţă muzeul. Ne propunem cu acest iluminat
să avem cât mai mulţi vizitatori.
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ZIUA ENERGIEI

„Săptămâna energiei durabile”,
un eveniment celebrat de
Primăria orașului Călărași
ZILELE ENERGIEI sunt organizate în toată

Orașul Călărași s-a alăturat pentru
prima oară orașelor din Europa care
sărbătoresc Săptămâna europeană a
energiei durabile (EUSEW) – cel mai
important eveniment dedicat politicilor
din domeniul energiei sustenabile.
Programul în orașul Călărași s-a
desfășurat în perioada 6-7 iunie 2018
în parteneriat cu IDIS „Viitorul”, și a
avut drept scop dezvoltarea unui cadru
de informare cu privire la inițiativele în
domeniul energiei sustenabile.
În cadrul evenimentului au avut loc mai
multe acțiuni de promovare a proiectelor de
eficiență energetică și de energie durabilă.
Organizatorii au demonstrat publicului cum
funcționează cea mai energo-eficientă clădire

publică din Republica Moldova – grădinița
„DoReMicii”; au organizat ateliere de reciclare
creativă și face – painting pentru copii; un
maraton al energiei și un program artistic
pentru toți locuitorii și oaspeții orașului
Călărași.

Europa, oferind publicului posibilitatea de
a descoperi ultimele evoluții în domeniul
energiei durabile. Lansată în 2006, la inițiativa
Comisiei Europene, EUSEW reunește sute de
organizații și persoane din întreaga Europă
și dincolo de frontierele ei, pentru a încuraja
schimbul de practici de succes și de a inspira

„Odată cu semnarea Convenției Primarilor
privind clima și energia am reușit să efectuăm
lucrări de termoizolare termică la Școala de
arte, Școala primară, Liceul Mihail Sadoveanu
și grădinițele din localitate. Am obținut
cadoul din partea Guvernului german pentru
construcția grădiniței energo eficiente, au
fost instalate cazane eficiente la doi agenți
economici și în curând vom instala becuri LED
pe străzile orașului”, a declarat Nicolae Melnic,
la festivitatea de deschidere a evenimentului.

noi idei, astfel contribuind la realizarea
obiectivelor UE 2020.
Republica Moldova a sărbătorit Săptămâna
europeană a energiei durabile în perioada
4-10 iunie 2018. Evenimentul a avut ca
scop

principal

creşterea

gradului

de

conştientizare a opiniei publice cu privire
la necesitatea înlocuirii surselor de energie
care provoacă poluarea mediului înconjurător
cu surse de producere a energiei verzi.
Săptămâna Energetică a inclus organizarea
unor „Zilele ale Energiei”, ce au constat în
acțiuni de promovare a soluțiilor de energie
regenerabilă și eficiență energetică. Scopul
acestor evenimente este de a răspândi cele
mai bune practici și de a inspira idei noi
pentru dezvoltarea unui mediu mai durabil.
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ISTORII DE SUCCES

Orașul Călărași
se mândrește
cu cea mai
energoeficientă
grădiniță din
Moldova
Inaugurată în iunie 2017, grădinița
„DoReMicii” este prima grădiniță de
tip energo-eficient din ţara noastră.
Este primul edificiu din țara noastră
proiectat şi construit după modelul
german numit casa pasivă, care
reprezintă la ora actuală standardul
pentru clădirile cu eficiența energetică
cea mai ridicată de pe glob. Pentru
întreținere, aici se folosesc trei tipuri
de energie durabilă - solară, geotermală
și pe bază de biomasă. Grădinița a fost
construită din temelii din banii donați
de guvernul Germaniei care a alocat în
acest sens peste un milion de euro, cu
o contribuție de aproape 100 de mii de
euro a executivului de la Chișinău și a
autorităților locale.

GRĂDINIȚA ECO-EFICIENTĂ „DoReMicii”, a fost apreciată cu premiul
întâi la Ceremonia de premiere a celor mai bune practici locale,
desfășurată în cadrul Programului Bunelor Practici ale Autorităților Publice Locale din Moldova
pe 18 decembrie 2019. Buna practică din orașul Călărași a concurat cu alte 20 de istorii de
succes din 16 comunități, care au participat la secțiunea IV a competiției - „Servicii publice
de calitate, mai aproape de cetățeni”. În cadrul evenimentului de premiere a fost menționată
cu o diplomă de onoare și Ambasada Germaniei pentru suportul german oferit la construcția
grădiniței „DoReMicii”. Inițiativa unică din Călărași poate fi descoperită și în Antologia bunelor
practici ale autorităților publice locale din Republica Moldova, ediția 2018. Programul Bunelor
Practici ale Autorităţilor Publice Locale din Moldova este implementat de către IDIS „Viitorul”, cu

Instituția reprezintă un exemplu de respectare
a normelor europene de mediu și de eficiență
energetică. Grădinița „DoReMicii” dispune de
cele mai moderne tehnologii. Instituția este

suportul financiar al Consiliul Europei. Programul are scopul de a identifica, valorifica și disemina
bunele practici printre autorităţile publice locale din Republica Moldova, contribuind astfel la
eficientizarea guvernării locale.
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dotată cu geamuri speciale care conservează
energia, baterii solare, cazane cu peleți, dar
și spălătorie cu calandru. În sezonul rece,
imediat ce temperaturile coboară sub minus
cinci grade Celsius, se include automat
sistemul de încălzire ce funcționează în bază
de biomasă. Astfel, în interiorul grădiniței
este menținută și iarnă, și vară o temperatură
constantă de 24 de grade Celsius. În același
timp, sistemul de termoficare a grădiniţei
“DoReMicii” este compus din sonde forate la
o adâncime unde temperatura este constantă
întregul an. Iarna pompele transferă căldura
din pământ în clădire, iar vara schimbul este
invers.

OPINII

ULRIKE KNOTZ, Ambasadoarea Republicii Federale Germania în Moldova
Clădirea trebuie să servească nu doar drept model de construcție a viitorului, în care economia energiei
este pe primul loc, ci și drept un loc unde circa 100 de copii din Călărași se pot juca și învăța zilnic în voie
bună. Mersul acestei construcții a fost monitorizat de către inginerii și specialiști germani din domeniul
eficienței energetice. Sper că acest lucru va influența pozitiv bugetul autorităților locale și că orașul
Călărași va avea mulți turiști, care vor dori să se informeze despre această nouă atracție de pionierat. În
următorii ani KfW va investi resurse financiare importante în mai multe proiecte de anvergură în Călărași.

NICOLAE MELNIC, primarul orașului Călărași
Dorim ca grădinița să fie a doua casă a copiilor, unde vor avea parte de condiții pentru creștere și
dezvoltare conform standardelor europene, fiindcă ei sunt prezentul - viitorul orașului și al Republicii
Moldova.

SILVIA DODON, directoarea grădiniței „DoReMicii”
Datorită tehnologiilor inovative, panourilor
solare instalate, pompelor geotermale şi
termopanelor de ultimă generaţie, costurile
anuale de întreţinere a grădiniței sunt fi cu
90% mai mici decât ale unei clădiri similare.
Grădinița mai dispune și de un sistem modern
de semnalizare în caz de incendiu, dar și
de pază. Datorită utilajului performant, în
instituție și metoda de pregătire a bucatelor
este diferită. „Totul se pregătește pe aburi:
și pește, și carne, și prăjituri, și budinci, și tot
pregătim pe bază de aburi. Mâncarea este
foarte variată îi hrănim cu cărniță de vită
și terminând cu cărnița de iepure,” spune
Natalia, șefă de gospodărie.
Grădinița „DoReMicii” are o suprafață de 1 100
metri pătraţi și este frecventată de peste 127
de copii, inclusiv cu vârste de până la 3 ani.
Reconstrucţia grădiniţei “DoReMicii” a costat
peste un milion de euro. 85 la sută din această
sumă a fost oferită de către Banca germană
de investiţii KfW, iar ceilalţi bani de primăria
orașului Călărași şi Fondul pentru Eficienţă
Energetică.

Iarna, pe căldură am cheltuit cel mult 3 600 lei comparativ cu celelalte grădinițe din oraș care cheltuie
în mediu 40 mii lei. Respectiv, resursele economisite le-am investit în materialele pentru copii. Și
pentru că temperatura din clădire se menține constantă de 25 de grade, copii nu se îmbolnăvesc,
iar energia pe care o degajează în timpul activităților se transforme și ea în căldură. Condițiile sunt
extraordinare, sunt cei mai norocoși copii care frecventează această grădiniță, pentru că niciodată nu
le-a fost frig. Nici praf nu avem în instituție, pentru că tot aerul se filtrează și este curat, fiind un plus
pentru sănătatea copiilor. Astfel de grădinițe nu am mai întâlnit nici în Moldova și nici în țările vecine.

MIRCEA EŞANU, director FISM
Grădiniţa este cea mai eficientă energetic clădire din țara noastră. Astfel de clădiri certificate pasiv nu
există nici în România și nici în Ucraina. Noi suntem primii în regiune care am construit o instituție publică
nerezidențială, care întrunește aceste standarde înalte germane. Mai presus de toate, e important că
ea va servi pentru cei 100 de copii care, în câteva săptămâni, vor intra în această grădiniță, o generație
de copii, care vor învăța să cruțe planeta, să consume eficient energia. Acestea sunt tendințele globale
din care noi putem învăța. Un element extrem de frumos este că toate lucrările, inclusiv proiectările,
au fost făcute de companii naționale, cu suportul permanent al experților germani. Noi am învățat și
suntem gata să replicăm această experiență în alte localități din ţara noastră.

ANA RANGA, părinte a doi copii care frecventează grădinița „DoReMicii”
Suntem foarte mulțumiți. E o ambianță plăcută, frumoasă. Eu nu am mai văzut o astfel de grădiniță.
Suntem fericiți că proiectul a fost realizat anume în orașul nostru

ELENA GONCEAR, educatoare
Avem condiții de lucru extraordinare. Tot inventarul este de o calitate foarte bună. Ne străduim să
păstrăm tot ce avem ca să fie și pentru alte generații.
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ACTIVITĂȚI

Activitățile proiectului de eficiență energetică la
Călărași, evaluate de către un Comitet Director
Pentru a asigura realizarea calitativă a activităților proiectului „Eficientizarea
iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, a coordona
implementarea și monitorizarea acestuia, cât și a propune soluții la problemele
identificate în procesul de realizare, în luna iulie 2018 a fost constituit Comitetul
Director al proiectului.

OPINII

NICOLAE MELNIC,
primarul orașului Călărași
„Activitățile proiectul de modernizare a
iluminării stradale se încadrează în prioritățile
Planului de Acțiune pentru Energia Durabilă a
orașului pentru perioada 2014-2020, (PAED)
și urmărește să implementeze măsurile
de eficiență energetice în conformitate cu
obiectivele Convenției Primarilor privind
Clima și Energia - cea mai mare inițiativă
mondială care reunește administrațiile
orașelor pentru acțiuni locale privind clima și
energia”.

LIUBOMIR CHIRIAC,
managerul proiectului
„Constituirea Comitetului Director reprezintă
încă o etapă semnificativă în implementarea
proiectului nostru. Sprijinul comunității
este un factor determinant în procesul de
monitorizare a proiectului. Iar prin intermediul
acestui mecanism sperăm ca implicarea
comunității în realizarea obiectivelor
proiectului să devină mai dinamică și mai
responsabilă”.
Comitetul
Director
al
proiectului
„Eficientizarea iluminatului public în orașul
Călărași – Licurici în inima Codrilor” include
reprezentanți ai administrației publice locale
din orașul Călărași, ai Delegației Uniunii
Europene în Republica Moldova, membri
ai societății civile și furnizorul de energie
electrică „Red Union Fenosa”. Comitetul
este condus de viceprimarul orașului
Călărași – Victor Ambroci; Veaceslav Arapan vicepreședinte al Comitetului și Elena Lungu,
reprezentantul societății civile, care asigură
secretariatul Comitetului.
Astfel, prima ședință a Comitetului a pus
în discuție regulamentul de activitate al
Comitetului Director, atribuțiile membrilor,
dar și activitățile planificate pentru
următoarele luni. Astfel, potrivit Regulamentul
de activitate al Comitetului Director, o
reuniune este eligibilă dacă este prezentă cel
puțin jumătate din numărul membrilor săi.
Membrii, potrivit documentului, au dreptul
să formulez propuneri pentru sporirea
realizării obiectivelor proiectului, să implice

specialiști și experți independenți care îi pot
susține la implementarea proiectului, cât și
să interacționeze cu societatea civilă pentru a
spori transparența activităților de proiect.
La cea de-a doua ședință, care a avut loc pe
11 septembrie 2018, membrii Comitetului
Director s-au întrunit într-o ședință de lucru
în cadrul căreia au discutat despre progresul,
activitățile și provocările proiectului din
perioada iulie-septembrie, precum și despre
acțiunile care urmează a fi implementate
până la finele anului. Totodată, prioritățile
de investiție la sistemul de iluminat public
din orașul Călărași au fost analizate pe 20
noiembrie de către Comitetului Director al
proiectului.
În scopul asigurării unei monitorizări eficiente
a realizării acțiunilor prevăzute de proiect,
părțile au stabilit un grafic de desfășurare a
ședințelor Comitetului Director, care au loc
la fiecare trei luni. Ședințele sunt convocate
de președintele Comitetului sau la cererea
membrilor acestuia în caz de necesitate.

Buletin informativ, publicat în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul
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CRISTINA SMOLENSCHI,
coordonatoarea proiectului din cadrul
Primăriei orașului Călărași
„Comitetul Director reprezintă un grup de
lucru constituit pe lângă Consiliul orășenesc
pentru implementarea și monitorizarea întrun mod transparent a proiectului nostru. Sper
mult ca activitatea acestui grup să devină
o bună practică ce ar putea fi aplicată și la
celelalte proiecte din comunitate”.

VICTOR AMBROCI,
președintele Comitetului Director și
viceprimarul orașului Călărași
„În calitate de președinte voi face tot posibilul
ca lucrările acestui proiect să fie realizate
calitativ și la timp. Ne dorim foarte mult
că cetățenii orașului Călărași să se bucure
în timpul apropiat de iluminatul stradal la
standarde europene. Doar în așa fel, vom
putea contribui la eficientizarea sistemului de
iluminat public şi la economisirea resurselor
financiare”.
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Victor Parlicov: „Cu suportul UE, viața cetățenilor
din orașul Călărași va deveni mai bună datorită
modernizării iluminatului public”
Convenţia primarilor reprezintă o
iniţiativă de pionierat, lansată de
Uniunea Europeană, care unește
autorităţile locale și regionale întrun
angajament
voluntar
comun
pentru creșterea eficienţei energetice
și utilizarea surselor de energie
regenerabilă în teritoriile lor. Republica
Moldova, având o bună experiență
în acest domeniu, a aderat la această
Convenție printre primele țări din
Europa. Tema respectivă constituie
subiectul interviului realizat cu Victor
Parlicov, expert național al Convenției
Primarilor în Moldova.

Ce reprezintă la ora actuală Convenția
Primarilor privind Clima și Energia?
Victor Parlicov: Lansată acum un deceniu, în
2008, Convenția a reunit în această perioadă
7 700 de autorități locale și regionale din
53 de țări. Semnând Convenția, localitățile
se angajează să sprijine implementarea
obiectivului UE de reducere cu 40% (30%
pentru țările Parteneriatului Estic) a
emisiunilor de gaze cu efect de seră până
în 2030 și să urmeze o abordare comună
pentru atenuarea schimbărilor climatice și
adaptarea la acestea. Pentru a-și transpune
angajamentul politic în măsuri și proiecte
practice, semnatarii Convenției trebuie
să transmită, în termen de doi ani, de la
data adoptării deciziei de aderare, un
Plan de Acțiune privind Energia Durabilă
și Clima (PAEDC). Acest document este
extrem de important care include acțiunilecheie pe care primăria intenționează să
le întreprindă. De asemenea, primăriile
se angajează să raporteze, la fiecare doi
ani, despre progresele înregistrate în
implementarea PAEDC.
Republica Moldova a aderat la Convenția
Primarilor privind Clima și Energia în 2010,
rolul de Coordonator Național revenindu-i
Ministerului Economiei și Infrastructurii,
fiind, de asemenea, implicați în aceste
activități Alianța pentru Eficiență Energetică
și Regenerabilă (AEER), Uniunea Consiliilor
Raionale din Republica Moldova, Fondul

Semnând Convenția,
localitățile se angajează
să sprijine implementarea
obiectivului UE de reducere
cu 40% (30% pentru țările
Parteneriatului Estic) a
emisiunilor de gaze cu
efect de seră până în 2030.

pentru Eficiență Energetică, alte instituții
publice. La ora actuală, la nivel național
sunt 40 de primării care au aderat la această
inițiativă europeană.
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Cum sunt promovate concepția și
obiectivele printre primăriile din
republică?
Victor Parlicov: Convenția Primarilor pune
un accent deosebit pe promovarea viziunii
și obiectivelor semnatarilor, acțiunilor
și proiectelor pe care le realizează întru
atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea
la efectele adverse ale schimbărilor climatice
și accesul la o energie sigură, curată și
accesibilă financiar. AEER, desemnat ca oficiu
de sprijin al Convenției Primarilor în Moldova,
organizează și participă la evenimente prin
diseminarea bunelor practici obținute la nivel
local, sunt editate materiale informaționale
despre activitatea și rezultatele semnatarilor.
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Pentru a impulsiona activitatea semnatarilor în țările Parteneriatului Estic, a fost
creată, cu sprijinul Uniunii Europene, o
platformă de cooperare comună, numită
Convenția Primarilor pentru Regiunea de
Est (CoM-East), în care intră 351 de primării
din șase țări. Platforma de cooperare oferă
semnatarilor posibilitatea de a face schimb
de opinii și experiență, vizite de studiu,
instruiri, inclusiv online, (webinare), de a
disemina rezultatele pe rețelele sociale. O
modalitate de informare, sensibilizare a
cetățenilor cu privire eficiența energetică,
utilizarea surselor regenerabile de energie,
rezistența la schimbările climatice, de
promovare a activităților semnatarilor, îl
reprezintă Zilele Energiei, care sunt deja
tradiționale în Europa și tot mai populare în
R. Moldova.

Puteți aduce exemple ale primăriilor
care aplică cel mai bine sarcinile
prevăzute de Convenția Primarilor?
Victor Parlicov: Sunt mai multe primării,
semnatare ale Convenției Primarilor, care
își îndeplinesc sârguincios angajamentele
asumate. Consider că o sursă de inspirație
poate servi activitatea primăriilor Cantemir,
Ocnița, Feștelița, Călărași, Lozova, dar și
a celorlalți semnatari activi ai Convenției.
Menționez aici și despre un instrument de

Consider că o sursă de
inspirație poate servi
activitatea primăriilor
Cantemir, Ocnița, Feștelița,
Călărași, Lozova, dar și a
celorlalți semnatari activi
ai Convenției.

susținere acordat primăriilor întru realizarea
Planurilor de Acțiune – Programul „Convenția
Primarilor – Proiecte Demonstrative” (CoMDeP). În cadrul acestui program, în Moldova
sunt în proces de realizare/finalizare șase
proiecte. Trei dintre acestea au fost aprobate
în 2015, la etapa de finalizare fiind proiectul
„Energie verde, Moldova! Modernizare și
eficiență energetică în iluminatul stradal”,
realizat în Ocnița și Cantemir. În anul 2018,
au fost lansate și a început implementarea a
trei proiecte noi CoMDeP, cu un buget total
de peste 2,2 milioane de euro, la Cantemir,
Feștelița și Călărași. Astfel, cu suportul
UE, viața cetățenilor din orașul Călărași
va deveni mai bună datorită modernizării
iluminatului public; condiții mai bune pentru
educație vor avea elevii din orașul Cantemir
grație renovării termice a patru clădiri de
învățământ. Iar în satul Feștelița, locuitorii se

vor bucura de beneficiile unui parc solar, ale
panourilor solare și sistemelor de încălzire
cu biomasă.

Ce activități sunt prevăzute pe
viitor pentru realizarea obiectivelor
Convenției Primarilor?
Victor Parlicov: Vom continua să organizăm/
facilităm participarea semnatarilor la
diferite programe de studiu, precum
training-uri, vizite de studiu, programe
de schimb de experiență, seminare
tematice, webinare. Acestea au menirea
de a consolida cunoștințele teoretice și
practice ale coordonatorilor naționali și
teritoriali, susținătorilor și semnatarilor
convenției. Oficiul AEER este deschis pentru
toți cei interesați de activitatea/aderarea
la Convenția Primarilor, pentru oferirea de
consultații individuale, asigurarea cu suport
administrativ, informațional și tehnic,
pentru stabilirea contactelor necesare
cu instituțiile financiare, organizațiile
donatorilor internaționali și ministerele
de resort și, nu în ultimul rând, pentru
elaborarea și implementarea Planurilor de
Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă.
Interviu realizat de Ion Axenti
pentru revista „Funcționarul public”,
Nr. 18-19 (535-536) octombrie 2018
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