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1. Introducere  

 

Uniunea Europeană dirijează lupta globală împotriva schimbărilor climaterice făcând din aceasta 

o prioritate de top. UE s-a angajat să reducă emisiile sale generale cu cel puţin 40% pînă în 

2030. Autorităţile locale joacă un rol cheie în realizarea obiectivelor UE de energie şi climă. 

Convenţia primarilor (CoP) este o iniţiativă europeană prin care oraşele şi regiunile din Europa 

din Est se angajează benevol să reducă emisiunile CO2 dincolo de ţinta 30%. Acest angajament 

formal urmează a fi realizat prin implementarea Planurilor de acţiune privind energie durabilă și 

clima (PAEDC).  

Planul de acţiune privind energia durabilă și clima (PAEDC) este un document-cheie care arată 

cum comuna Lozova îşi va îndeplini angajamentul pînă în 2030. Acesta foloseşte Inventarul de 

referinţă al emisiilor pentru a identifica cele mai bune domenii de acţiune precum şi oportunităţile 

existente pentru realizarea ţintei de reducere a CO2 stabilite de către autoritatea locală.  

 

 

1.1 Comuna Lozova 

 

Comuna Lozova este o unitate administrativă cu o suprafață de 9268ha și cu o populație de 6513 

de locuitori (satul Lozova – 5899, satul Stejăreni – 614) ce face parte din raionul Strășeni 

încorporînd satele Lozova și Stejăreni. Comuna este situată la 42km de or. Chișinău pe șoseaua 

Chișinău-Nisporeni, la 7 km de gara feroviară Bucovăț și la 13km de șoseaua Balcani. Prima 

atestare documentară a satului Lozova a fost înregistrată în anul 1420 pe timpul domniei lui 

Alexandru cel Bun, fiind considerat una dintre cele mai vechi localități din Republica Moldova, sat 

cu tradiții și identitate bine conturată. În viziunea localnicilor, comuna este o localitate frumoasă 

din inima codrilor, cu peisaje pitorești, un sat viu de oameni gospodari care are potențial 

economic.  

 

Administrația publică locală este asigurată de către primar, primărie și consiliul local. În cadrul 

aparatului primăriei sunt angajate 13 persoane, dintre care 7 funcționari publici (5 femei și 2 

bărbați) și 6 angajați auxiliari (2 femei și 4 bărbați). Sunt două funcții de demnitate publică – 

primarul și viceprimarul, ambele ocupate de bărbați. Consiliul local este constituit din 15 consilieri 

(5 femei și 10 bărbați). Toate funcțiile din organigramă sunt ocupate, neexistînd deficiență de 

personal. Aparatul primăriei ocupă etajul 2 al unui edificiu cu 2 niveluri, interiorul căruia a fost 
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reparat capital în anul 2015. Clădirea primăriei necesită lucrări de izolare termică a fațadei. 

Birourile și Sala de ședințe a consiliului sunt bine amenajate, asigurînd condiții optime de muncă 

funcționarilor și consilierilor. Primăria dispune de pagină oficială pe internet la adresa 

www.lozova.localități.md și pe una dintre rețelele socializare la adresa 

https://www.facebook.com/ComunaLozova/ unde sunt publicate noutățile despre evenimentele 

din sat și activitatea primăriei. 

 

Populația totală a comunei în anul 2016 a constituit 6600 persoane, dintre care 51% constituie 

femei iar 49% bărbați,. Ponderea populației economic activă - 3842 persoane sau 59% din 

populație, inclusiv 54% femei. 1200 de persoane au vîrsta de pînă la 15 ani, iar 1021 de 

persoane au atins vîrsta de pensionare. Comunitatea înregistrează o scădere naturală a 

populației de circa 0,015% anual. Nivelul educațional al populației economic activă este cu studii 

superioare (44%), superioare incomplete (35%) și speciale (20%). Conform datelor prezentate 

200 persoane sau 6% din populația economic activă sunt șomeri înregistrați oficial. Numărul 

gospodăriilor este de 2616, cu o mărime medie de 2,5 persoane.  

 

Structura economiei locale. După forma organizatorico-juridică la nivel local sunt înregistrați 

1668 subiecți de antreprenoriat, preponderent cu drept de persoane fizice (99%, dintre care 98% 

constituie gospodăriile țărănești). În domeniul agricol sunt înregistrate 1625 întreprinderi, din care 

majoritatea absolută sunt GȚ, care antrenează circa 1200 persoane, ceea ce denotă domeniul 

economic dominant al economiei. Parcelele agricole sunt prelucrate de regulă cu tehnologii și 

utilaje învechite și nu permite o agricultură performantă, circa 99% din terenuri sunt deținute de 

gospodării țărănești de pînă la 10 ha. Situația este diferită în cele 7 întreprinderi agricole ce dețin 

o suprafață cuprinsă între 10-50 ha, dar și aici performanță este scăzută. Culturile tradiționale 

sunt cerealele, strugurii, fructele. Comuna reprezintă un centru important de producție de bostani. 

Figura 1. Nr. de întreprinderi pe domenii de activitate (excepție cele 1625 GȚ) 

 
 

http://www.lozova.localități.md/
https://www.facebook.com/ComunaLozova/
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Comuna Lozova se bazează pe o economie multisectorială, cu preponderență în agricultură, dar 

și în comerț și servicii, construcții, transporturi și industrie, textile, producere mobilier, prelucrarea 

lemnului, fermă avicolă (Figura 1). În localitate sunt înregistrați 120 de întreprinderi, dintre care 30 

sau 25% conduse de femei. În majoritatea întreprinderilor sunt create cîte 1-5 locuri de muncă, 

iar antreprenorul activează în calitate de angajat, excepție cîteva întreprinderi: SRL "Paninella" 

SC (45 de angajați), SRL "Triaj" (31), SRL SC "Lozimpex" (27), II "Gheorghe-Botnaru" (21), 

S.C.Bialive Com SRL (29), ÎI,,Veronica Barcari’’ (17) etc.  

 

Potențialul local. Fondul funciar al localității constituie peste 9268 ha. Terenurile agricole dețin 

27% din suprafața raionului Strășeni (34439 ha), dintre acestea 14% sunt plantații multianuale 

(livezi (17%) și vii (83%)), iar cca 10% terenuri arabile. Bonitatea medie ponderată de a solului 

constituie 58 puncte. Ponderea solurilor erodate puternic este nesemnificativă și constituie 1% 

sau 69,25 ha.  

Tabelul 2. Fondul funciar, ha 

Total Intravilan 

Terenuri agricole, inclusiv: Pășuni 

/fânețe 

Pârloagă 

Teren 

arabil 

Plantații multianuale, inclusiv: 

Total vii livezi 

4747,4  937 897,32 1298,77 1077,61 221,16 246,29 69,25 

 

APL dispune de rezerva de terenuri prevăzută pentru necesitățile economice ale localității și 

deține 600 ha de terenuri spre valorificare în intravilan, din care 337 ha de terenuri sub 

construcții. În localitate sunt disponibile 2 terenuri pentru construcții, proprietar UAT, cu suprafața 

de 0,42 ha și 0,21 ha, amplasate pe str. Ștefan cel Mare și Biruința. Pentru investiții sunt 

disponibile construcții nefinalizate cu o suprafață de 17744 m
2
, proprietate privată, fostul 

gimnaziu și școala muzicală amplasate în centrul satului, în stare satisfăcătoare, S - 200 m
2
 și 60 

m
2
, proprietate publică.  

 

Resurse naturale. Pe teritoriul satului sunt amplasate cîte 5 ha de bazine acvatice (gestionar 

SRL "Globul Păcii", SRL "Monific Grup") și fîșii verzi de protecție (Rezervația Codri) și 5466 ha de 

păduri (I.S. Strășeni). Alte resurse naturale (cariere de piatră, nisip, etc.) în gestiunea UAT nu 

sunt. 

 

Echiparea teritoriului și calitatea locuirii. În Lozova sunt înregistrate 2615 case, apartamente 

cu o suprafață de 232114m
2
 (spațiul locativ – 206690 m

2
), dintre care circa 2% sau 50 sunt case 

părăsite de mai mult de un an și 0,4% sau 9 sunt case noi date în exploatare. Pe teritoriul 

localității există 3 gunoiști, dintre care doar 1 corespunde cerințelor ecologice. La nivel local 1 
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instituție este conectată la încălzire pe biomasă. Alte instalații producătoare de energie din surse 

regenerabile, inclusiv instalații solare și de utilizare a biomasei în scopuri energetice (reziduuri 

agricole, lemne, etc.) nu sunt înregistrate. 

 

Conectivitate și acces la piețele de desfacere. Localitatea este amplasată la 60 km de or. 

Chișinău (conexiune aeroport), pe șoseaua Chișinău – Nisporeni și la 7 km de calea ferată 

Bucovăț (stațiunea de cale ferată pe linia Chișinău – Iași) și 13 km de la șoseaua Balcanică. 

Distanța directă pînă la punctul de trecere a frontierei (Leușeni - Albița) este de 55 km. Cele mai 

importante piețe sunt amplasate la 25 km (Strășeni) și 60 km (Chișinău). Infrastructura locală de 

drumuri constituie 86,5 km, dintre care 5 km de importanță națională și 7 km regională. În ultimii 3 

ani au fost renovate 8 km de drumuri. Localitatea este acoperită de serviciile de telefonie fixă și 

mobilă a tuturor operatorilor de rețea. Operatorii Moldtelecom, Orange sau Moldcell asigură 

conexiunea la internet și telefonie mobilă.  

 

Politici economice locale și instituții de suport. La nivel local sunt realizate implementarea 

programelor naționale de susținere a producătorilor de fructe și struguri. Facilități și stimulente 

pentru dezvoltarea mediului de afaceri nu sunt instituite, dar în cadrul primăriei este specialist pe 

domeniul economic și atragere a investițiilor. Serviciile de informare și asistență sunt oferite prin 

intermediul consultantului local ACSA. Agenții economici din localitate achită în bugetul local 

taxele locale: pentru amenajarea teritoriului, salubrizare și taxa de piață. În 2014 veniturile totale 

executate ale bugetului local au constituit 8456,6 mii lei, dintre care transferurile - 72% (52% cu 

destinație specială). Ponderea veniturilor proprii constituie 662,3 mii lei sau 8% din totalul 

veniturilor, formate din impozitul pe proprietate (funciar și pe bunurile imobiliare) este 228,7 mii lei 

sau 35%; taxele locale – 188,4 mii lei sau 28% și alte taxe și impozite – 245,3 mii lei sau 37%. 

Evenimentele locale tradiționale de promovare a imagini localității sunt Bostaniada (eveniment 

anual, organizat din 2010 în data de 19 - 20 septembrie, 7500 participanți), Festivalul concurs de 

muzică populară corală "Ecoul Codrilor" (I ediție organizată în anul 2013, 400 participanți) și 

Hramul satului (2000 participanți). 

 

Serviciile educaționale în localitate sunt prestate de către liceul teoretic „Mitropolit Nestor 

Vornicescu” și 1 grădiniță. În liceul teoretic învață 570 de elevi, organizați în 23 de clase. 

Procesul educațional este coordonat de 80 de specialiști – cadre didactice și se desfășoară în 2 

edificii. Ciclul primar învață în clădirea fostului liceu “Orizont”, recent reparată,  iar clădirea de 

bază este clădire tip, pentru 540 de locuri, construită în anul 1968. În 2015 a fost optimizat 

gimnaziul din Stejăreni, astfel școala din Lozova deservește copiii din satele Stejăreni, Micleușeni 

și Dolna care sunt transportați cu microbuse dedicate. În satul Stejăreni funcționează în 
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continuare în regim dual școala primară-grădiniță, în care sunt încadrați 16 elevi în 2 clase în 

ciclul primar. Condițiile de studii sunt precare, din cauza numărului mic de elevi, procesul didactic 

se desfășoară în 2 clase care comasează elevii din clasele 1-2 și respectiv 3-4. Liceul dispune de 

suficiente cadre didactice pentru toate disciplinele, mai puțin pentru disciplina informatică care 

este temporar vacantă din cauza emigrării deținătorului funcției. Circa 30% dintre cadrele 

didactice au atins vîrsta de pensionare.  

 

Pentru îmbunătățirea condițiilor de studiu este necesară repararea acoperișului școlii și izolarea 

termică a fațadei. Este nevoie de reparația capitală a rețelei electrice a edificiului, deoarece 

aceasta nu mai face față cerințelor curente. Școala necesită actualizarea permanentă a 

tehnologiilor IT utilizate în procesul didactic. Se impun investiții în amenajarea trotuarelor de 

acces spre școală, amenajarea curții interioare și a terenului sportiv. Se preconizează reparația 

clădirii dezafectate a fostului atelier școlar pentru a găzdui clasele primare, astfel încît să fie 

majorată capacitatea grădiniței în edificiul căreia își desfășoară activitatea ciclul primar. Numărul 

de elevi a descrescut drastic, cu aproximativ 200 de elevi în ultimii 5 ani, în mare parte din cauza 

migrației peste hotare și în alte localități, în special în Chișinău. De asemenea este răspîndit 

fenomenul de a frecventa școli și licee din alte localități, precum ar fi Vorniceni sau Strășeni. 

 

Grădinița de copii “Speranța” activează în incinta unei clădiri tip construită în anul 1988. 

Datorită acoperișului stricat, clădirea nu a funcționat din anul 1999 pînă în anul 2007. După 8 ani, 

grădiniță s-a redeschis pentru 150 de copii și 28 de cadre didactice și personal auxiliar.  

Actualmente, grădinița s-a extins cu încă 2 grupe (50 de copii) în blocul fostului liceu “Orizont” 

deservind în total 200 de copii și urmărește creșterea capacității pînă la 300 copii.  Grădinița 

activează în regim de 10,5 ore. Grădinița nu poate satisface toate cererile de servicii din 

localitate, din lipsă de capacitate. Capacitatea redusă a grădiniței din localitate afectează în 

primul rînd familiile cu copii și în special femeile care nu se pot angaja în cîmpul muncii fiind 

nevoite să îngrijească de copii. Lipsa locurilor în grădiniță motivează familiile tinere de a căuta 

alternative prin relocarea în alte localități.  

 

Pentru grădiniță, este necesară extinderea capacității acesteia cu încă 100 de locuri, ceea ce se 

poate face prin oferirea unui alt spațiu pentru clasele primare ale școlii, care își desfășoară 

activitatea în incinta grădiniței. Este nevoie de căutarea soluțiilor pentru oferirea serviciilor de 

creșă. Edificiul grădiniței este renovat și termoizolat, fiind conectat la utilitățile publice. Sunt însă 

dificultăți în privința aprovizionării cu apă potabilă, din cauza sursei de apă insuficiente la care 

sunt multiple conectări ilegale din partea gospodăriilor individuale. Sala de festivități necesită 
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reparație la fel și teritoriul celor 2 grupe nou deschise într-un bloc separat. Materialul didactic 

necesită a fi înnoit în continuu.   

 

Casă de Cultură: în 1985, a fost inițiată construcția unui asemenea edificiu, însă construcția este 

nefinisată pînă în prezent. Șantierul nefinisat, cu două niveluri, se află vizavi de sediul primăriei, 

în centrul satului, ceea ce afectează imaginea de ansamblu a localității. Pentru acest edificiu 

există inițiativa din partea APL pentru a fi transformat într-un incubator de afaceri, pentru acest 

proiect sunt căutate finanțări. Cîteva construcții nefinalizate care fac parte din șantier au fost 

achiziționate de către un antreprenor, însă nu au fost inițiate acțiuni de finalizare a acestora, 

destinația finală a acestora rămîne a fi necunoscută. Lipsa Casei de Cultură face dificilă 

dezvoltarea și diversificarea activităților culturale și pentru tineret. Ansamblurile existente își 

desfășoară activitate fie în incinta liceului, fie într-o încăpere din sediul primăriei. În centrul satului 

există o scenă de vară pentru reprezentații în aer liber. Satul Stejăreni dispune de un cămin 

cultural care în prezent se află în reparație curente.  

 

În localitate funcționează două biblioteci, una în satul Lozova, amplasată în edificiul primăriei și 

alta în Stejăreni, care deservesc circa 1600 de vizitatori anual, în mare parte elevii claselor 1-8 și 

într-o măsura mai mică maturii. După clasele a 8-a, a 9-a, elevii frecventează mai rar biblioteca, 

manifestînd un apetit în scădere pentru citit.  

 

La nivel de localitate, nu sunt spații amenajate de agrement comune pentru locuitorii satului, 

parcul din centrul satului necesită lucrări suplimentare pentru a fi revitalizat. Lipsesc locurile de 

joacă amenajate pentru copii în fiecare dintre cele patru sectoare ale satului. Centrul satului nu 

este amenajat corespunzător pentru a putea servi drept un loc de comunicare și interacțiune între 

localnici. Un loc pentru activitățile comune pentru locuitori este stadionul satului care servește 

drept bază pentru echipa locală de fotbal. Stadionul este utilizat atît pentru activități sportive cît și 

pentru activități culturale și sărbători ale satului. Proximitatea stadionului, a liceului, a grădiniței și 

a scuarului din sat fac din această zonă un locație foarte bună pentru un potențial spațiu 

amenajat de agrement pentru întreaga localitate. În sat nu este o sală de sport cu servicii de 

fitness pentru toate vîrstele și sală de forță.  

 

Serviciile de sănătate sunt prestate de Centrul de sănătate, unde activează 4 medici de familie, 

8 asistente medicale și personal auxiliar. Anterior, pînă în 2002 aici activa un spital care avea 

peste 40 de locuri pentru copii și maturi. Este nevoie de conectare a centrului la rețeaua de 

canalizare și la stația de epurare.  
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2. Strategia globală  

 

2.1 Ţinta de reducerea globală a emisiilor CO2  

 

Pe data de 24 aprilie 2016, primărul comunei Lozova, Lilian Botnaru, a semnat Convenţia 

primarilor. Începând cu acea zi, comuna Lozova s-a angajat oficial să reducă emisiile CO2, pînă 

în 2030, cu cel puţin 40% comparativ cu anul de referinţă 2016. Anul 2016 a fost ales ca an de 

referinţă datorită calităţii şi cantităţii informaţiei necesare.  

 

2.2 Viziune pentru viitor a comunei Lozova 

 

Principalele provocări în realizarea obiectivelor Convenţiei primarilor în comuna Lozova: 

(a) Renovarea clădirilor publice şi celor rezidenţiale; 

(b) Promovarea utilizării surselor de energie regenerabile pentru producerea energiei.  

 

2.3 Aspecte organizaţionale şi financiare 

 

Pentru a atinge scopul Convenţiei primarilor în mod corespunzător – Grupul energetic urmează 

să fie localizat în comuna Lozova. Grupul se va constitui din  

 

 Specialist din administraţia comunaui cu 1 luna 

 Coordinator de CoP cu 0.05 luni 

 Asistent CoP cu 0,3 luni 

 

Primarul de Lozova, de asemenea este implicat în grupul de lucru.. Grupul energetic va crea 

Baza de date a energiei pentru municipiu, va implementa programul de acţiuni şi măsuri precum 

şi va organiza monitorizarea acestora.  

 

3. Producerea energiei  

3.1. Producerea energiei electrice  

 

În comuna Lozova, pe parcursul anului de referinţă, nu s-a produs energie electrică. Toată 

energie electrică este importată din sistemul electro-energetic a țării.  

 

3.2. Producerea energiei termice 
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În comuna Lozova nu există sistemul centralizat de aprovizionare cu energie termică. Toată 

energia termică necesară (2042 MWh), este produsă la sursă. Surse principale de energie sunt 

gaz natural (677.8 MWh), biomasă (818.6 MWh) și cărbune (546 MWh).  

 

Termoficare/ 
climatizare 

generată local 

Termoficare/ 
climatizare 

generată local 
[MWh] 

   
Aport transportator de energie [MWh] 

Emisii 
CO2/ec
hivalen

te  
CO2 [t] 

CO2 
aferenţi 

producerii 
de 

termoficare
/climatizare 
în (t/MWh) 

 

Combustibili fosili 

Deşe
uri  

Ulei din 
plante 

Altă 
biomasă 

 
Gaz 

natural 
Gaz 

lichid 

Ulei 
pentru 

încălzire 

Cărb
une  

Clădiri 
municipale 

 573     
  

117      

  
5,1  

  150  0,22 

Clădiri 
nemunicipale  88,86       18 0,202 

Clădiri 
rezidențiale 

 16   429   
 

813,5 
 

128 0.101 

Total 
 678   546   

 
818,6 

 
296  

 

 

 

4. Consumul final de energie  

 

4.1. Consumul de energie electrică  

 

În total, în anul de referință (2016) a fost consumată o cantitate de 3766,303 MWh de energie 

electrică. Sectorul rezidențial a înregistrat cea mai mare parte   

(2420,4 MWh) urmat de sectorul industrial (1 162 MWh) (vedeți Fig.1). 
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Fig. 1 Consumul de electricitate 

 

Reţeaua de iluminare publică din Lozova, în anul de referinţă, era formată din 200 de lămpi: 100 

becuri fluoriscente, 90 de becuri LED, 10 becuri incandescente. Consumul total de energe 

electrică pentru iluminat public a constituit 19,143 MWh. 

 

4.2. Consumul de energie termică 

Consumul total de energie termică în sectorul municipal a comunei Lozova este de 1259 MWh. 

Cea mai mare parte a acestui consum se datorește sectorului rezidențial (62%), urmărit de clădiri 

municipale (34%) și nemunicipale (4%) (fig.2).  

 

Fig. 2 Consumul de căldură consumată în sectorul “Clădiri” 

 

După cum se vede din Fig.3, energia respectivă este produsă primordial din biomasa (40%), gaz 

natural (33%) și cărbune (27%) (Fig.3).  



 

Plan de acţiune privind energia durabilă. Comuna Lozova 12 

 

Fig.3 Sursă de energie 

 

În sectorul rezidențial  % de energie este produsa din cărbune  27%, din gaz natural 33% și 40% 

din biomasa pentru a satisface nevoile a 2 258 de clădiri. În clădiri municipale și nemunicipale o 

mare parte a energiei este produsa din gaz natural. 

 

Peste 60% din consumul total de energie se datorează sectorului “Rezidențial". În anul de 

referință, 2 258 de clădiri din sectorul rezidențial au fost încălzite individual. Cea mai mare parte a 

clădirilor au fost încălzite cu cărbune. 

 

Cea mai mare parte a energiei termice în comuna Lozova se consumă în sectorul rezidențial (și 

în clădiri publice (695 MWh). 

 

 

MWh 
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Fig. 4 Clădirile instituţiilor publice unde, pentru încălzire s-au folosit gazele naturale 

 

Pentru un management calitativ de resurse energetice este necesar crearea unui sistem de 

management energetic cu actualizarea informaţiei în fiecare an. Acest sistem energetic va oferi 

posibilitatea de monitorizarea a consumului de energie în fiecare zi, ceea ce va ajuta la 

identificarea ineficienților în consumul de energie. 

 

4.3. Transport 

 

În anul 2016, în Lozova au activat 15 vehicole: 

- Asistență primară, care a consumat 980 de litri de venzină 

- Ambulanța, care a consumat 18 100 de litri de gaz lechifiat 

- Un tractor, cu consumul anual de motorina egal cu 1025 de litri de motorină 

- Mașină primăriei, cu consum de 1 038 de litri de benzină 

- Șapte taxi, care au consumat 38 325 de litri de gaz lechifiat  

- 2 autovehicole  școlare, cu consum anual de 2 562 de litri de motorină 

În total, au fost consumat 835.4 MWh pe an, ceea ce corespunde cu emisii de CO2 egale cu 193 

de mii de tone. 
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4.4. Consumul final de energie  

Categoria 

CONSUMUL FINAL DE ENERGIE [MWh] 

Electricita
te 

Căldură/ 
aer rece 

Combustibili fosili 
Surse de energie 

regenerabile 

Total 
Gaze 

naturale 
Gaz 

lichefiat 

Ulei 
pentru 
încălzir

e 

Motorin
ă 

Benzină  Lignit  
Cărbu

ne 
Biocom
bustibil 

Energie 
termică 
solară 

Energ
ie 

geote
rmală 

CLĂDIRI, 
ECHIPAMENTE/INSTALAŢII 
ŞI INDUSTRII     

Clădiri municipale, 
echipamente/instalaţii 113.6  572.86           

117 
 

  
 5.10 

  
    808.56 

Clădiri terţiare (ne-municipale) 
Echipamente/instalaţii 51.16  88.86           

 
 

  
  

  
    140.02 

Clădiri rezidenţiale 2420.4  16.063           
429 

 
 813.5 
  

  
    3678.963 

Iluminarea publică municipală 19.143               
 
 

  
  

  
    19.143 

Industrii (cu excepţia 
industriilor implicate în EU 
ETS) 1162             

 
 

  
  

  
    1162 

Sub-total clădiri, 
echipamente/instalaţii şi 
industrii 

3766.303 0  677.783           
546  

  
818.6 

  
  
  

  5808.686 

TRANSPORT:     

Parc auto municipal    237.11  10.24 27.4  
 
 

 
 

 
  274.75 

Transport public         
 
 

 
 

 
   

Transport privat şi comercial    502.05  58.62   
 
 

 
 

 
  560.67 

Sub-total transport    739.16  68.86 27.4  
 
 

 
 

 
  835.42 
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Total 3766.303 0 677.783 739.16  68.86 27.4  
 

546 
818.6 

 
 
  6644.106 
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5. Emisiile CO2 

 

Devenind membru al Convenţiei Primarilor, comuna Lozova s-a angajat să reducă emisiile CO2 

pe propriul teritoriu cu cel puţin 40% pînă în anul 2030. În general, pe parcursul anului de 

referinţă, emisiile de totale de CO2 au constituit  2 270 tone. Cea mai mare parte a emisiilor au 

fost inregestrată în sectorul residențial, cu o contrebuție de 56%. 

 

 

Fig. 5 Distribuţia emisiilor CO2 conform sectoarelor energetice 

 

Pentru a atinge scopul Convenţiei primarilor – de a reduce emisiile CO2 pînă în anul 2030 cu cel 

puţin 40% - comunitatea Lozova trebuie să reducă emisiile CO2 în perimetrul teritoriului acestuia, 

cu aproximativ 1 362 de tone. Emisiile şi reducerea acestora în diferite sectoare energetice sunt 

calculate şi descrise succint mai jos. 

 

 

5.1. Energia electrică  

 

În anul de referinţă, în comuna Lozova s-au consumat 3 766 MWh de energie electrică. Astfel, 

au fost eliberate în atmosferă 1 781 de tone de CO2. 

În comuna Lozova aceste emisii pot fi reduse prin modernezarea iluminatului stradal și instalarea 

sistemelor de producere a energiei electrice din surse regenerabile (instalația photovoltaică, 

stație de biogaz co cogenerare). 
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Reducerea CO2 

Producerea energiei electrice din surse regenerabile pe teritoriul comunii Lozova, va aduce la 

reducerea emisiilor CO2. De exemplu, dacă 2 000 MWh de energie electrică ar fi generate din 

surse regenerabile, acest fapt ar face posibilă reducerea emisiilor CO2 cu 1 368 de tone pe an.  

 

Proiecte planificate: 

 Pentru anii 2019-2028 se propune modernizarea sistemului de iluminat stradal, prin care vor 

fi înlocuite 942 becuri în străzile comunei. În parcul public să propune instalarea a 67 

corpurilor de iluminat stradal. Dacă împlementate, aceste masuri vor aduce la reducerea 

emisiilor de CO2 egale cu aproximativ 8 t/an. 

 În perioadă 2019-2026 se preconizează construcția stației de producere a biogazului la ferma 

de pasări. Proictul respectiv va aduce la producerea anuală a energiei electrice din biogaz în 

cantitate de 1 752 MWh/an, ceea ce este echivalent reducerii a 829 tone de CO2. 

 Construcția parcului potovoltic cu putere instalată de 3 MW, care va produce anual 

aproximativ 3 360 MWh de energie electrică. Aceasta masură va contribui la reducerea a 

1589 tone de CO2 anual.  

 

Este important de menționat, că pentru a atrage investițiile în sectorul de producere a energie 

electrice din surse regenerabile, este necesar crearea unui mediul prietenos pentru antreprenori 

(crearea Parteneriatelor Publice Private, facilități fiscale, oferirea informației, etc.). 

 

 

5.2. Energia termică  

 

În comuna Lozova energia termică este produsă din mai multe surse și cumulativ constituie 

aproximativ 2 043 MWh/an. Aceasta cantitate de energie produce 296 de tone de CO2. Cea mai 

mare parte a emisiilor este înregistrată în sectorul rezidențial, în anul de referință s-a emis 159 t 

de CO2, ceea ce în mare parte se datorează arderii cărbunelor.  

 

Reducerea CO2 

Sunt mai multe modalități de a reduce emisiile de CO2 în sectorul termic. Unele din cele relevante 

pentru comuna Lozova sunt prezentate de mai jos. 
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Proiecte planificate: 

 Izolarea anvelopei clădirilor publice, modernizarea sistemului de încălzire interior, 

reabilitarea sistemelor de ventilație. Aceasta masură este preconezată pentru perioadă 

de 2019-2023 și după realizare va contribui la reducerea emisiilor de CO2 cu aproximativ 

68 de tone pe an. 

 Înlocuirea utilajului tehnologic la bucătărie în Grădiniță și Liceu va contribui la reducere 

cu 5  tone de CO2 pe an. 

 Instalarea centralei pe bricheți și colectoarelor solare pentru producerea ACM la grădiniță 

ceea ce vă reduce emisiile de CO2 cu 34 de tone pe an. 

 Traininguri pentru angajații instituțiilor publice, seminare privind managementul energetic, 

broșure, pliante etc., ceea ce inderect poate aduce la reducerea a emisiilor cu 29 de 

tone de CO2 

 Procurarea liniei de brichetare pentru aprovizionarea cu energie primară clădirile publice 

poate contribui la reducere de CO2 cu 116 tone pe an.  

 Înlocuirea cazanelor vechi ineficiente pe cărbune și gaze naturale pe cazane pe biomasă. 

Co-finanțarea prin intermediul grantelor nerambursabile 50% pentru persoanele fizice. 

Aceasta masura va aduce la reducerea de CO2 cu 125 de tone anual.  

 Co-finanțarea 40% prin intermediul grantelor nerambursabile instalării colectoarelor 

solare pentru prepararea ACM la gospodăriile casnice a persoanelor fizice. Măsură poate 

aduce la reducerea de 13 tone de CO2. 

 Familirizarea populației privind EE în sector rezidențial, broșure, pliante etc. Organizarea 

săptămânii energiei durabile. Aceste măsuri pot aduce la reducerea inderectă a cel puțin 

6 tone de CO2 anual 

 

 

5.3. Transport 

 

Sectorul parcului de automobile din comuna Lozova, pe parcursul anului de referinţă, s-a 

consumat un echivalent de 835 MWh de energie. Cea mai mare parte a acestui consum revine 

transportului, care activează pe baza de gaz lechifiat. Emisiile de CO2 aici constituie aproximativ 

168 de tone de CO2. Transport care activează pe baza de benzină și motorină cumulativ 

consumă nu mai mult decît 96 de MWh pe an, ceea ce emite anual 25 tone de CO2.  

 

Reducerea CO2. 
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Pentru a reduce emisiile de CO2 în sectorul de Transport, este necesar de întreprins următoarele 

măsuri: 

 Procurarea a două microbuse pentru transportarea pasagerilor la nivel local. Dacă 

împlementată, această măsură poate aduce la reducerea emisiilor de CO2 cu aproximativ 

2 tone pe an.  

 Modernizarea întreprinderii municipale de evacuarea deșeurilor. Procurarea a două 

autospeciale. Prin aceasta masura pot fi reduse 1.4 tone de CO2. Mai mult decăt atăt, 

aceasta masura va îmbunatați și serviciul de management deșeurilor. 
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5.4. Inventarul de referinţă al emisiilor  

Categoria  

Emisiile CO2 [t] 

Electricita
te 

Încălzire/
aer rece 

Combustibili fosili 
Surse de energie 

regenerabile 

Total 
Gaze 

naturale 
Gaz 

lichefiat 

Ulei 
pentru 
încălzir

e 

Motorin
ă 

Benzină Lignit 
Cărbu

ne 
Biocom
bustibil 

Energie 
termică 
solară 

Energ
ie 

geote
rmală 

CLĂDIRI, 
ECHIPAMENTE/INSTALAŢII 
ŞI INDUSTRII:     

CLĂDIRI, 
ECHIPAMENTE/INSTALAŢII 
ŞI INDUSTRII 

54  116      34    203 

Clădiri municipale, 
echipamente/instalaţii 

24  18          42 

Clădiri terţiare (ne-municipale) 
Echipamente/instalaţii 

1145  3      125    1273 

Clădiri rezidenţiale 9            9 

Iluminarea publică municipală 550  137          550 

Industrii (cu excepţia 
industriilor implicate în EU 
ETS) 

1781  137      159    2077 

TRANSPORT:   

Parc auto municipal    54  3 7      63 

Transport public             0 

Transport privat şi comercial    114  16       130 

Sub-total transport    168  18 7      193 

Total 1781  137 168  18 7  159    2270 
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Factorul de emisie CO2 
(t/MWh) 

0,473  0,202 0,227  0,267 0,249  0,291    
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6. Proiecte PAEDC  

6.1. Lista proiectelor 
 

Nr. 
Denumirea şi descrierea succintă a 

proiectului 
Durata proiectului  
(început-sfârşit) 

Cost, Lei 
Economiile de 

energie aşteptate, 
MWh 

Producerea energiei 
regenerabile, MWh 

Reducerea CO2 

CLĂDIRI PUBLICE 

1. 

Izolarea anvelopei clădirilor publice, 
modernizarea sistemului de încălzire 
interior, modernzirea iluminatului interior, 
reabilitarea sistemelor de ventilație. 

2019 – 2023 32 000 000 274.58 - 67.79 

2. 
Înlocuirea utilajului tehnologic la bucătărie 
în Grădiniță și Liceu. 

2019-2022 432 000 26 - 5,34 

3. 
Instalarea centralei pe bricheți și 
colectoare solare pentru producerea ACM 
la grădiniță. 

2019 – 2023 1 300 000 0 117 34 

4. 
Traininguri pentru angajații instituțiilor 
publice, seminare privind managementul 
energetic, broșure, pliante etc. 

2019 – 2025 120 000 108 0 29.28 

5. 
Procurarea liniei de brichetare pentru 
aprovizionarea cu energie primară 
clădirile publice. 

2019 – 2025  1 000 000 - 572,86 116 

Sub-total 34 852 000 408,58 690 252 

SECTORUL REZIDENȚIAL 

6. 

Înlocuirea cazanelor vechi ineficiente pe 
cărbune și gaze naturale pe cazane pe 
biomasă. Co-finanțarea prin intermediul 
grantelor nerambursabile 50% pentru 
persoanele fizice. 

2019-2030 28 000 000 122 429 124,8 

7. 
Co-finanțarea 40% prin intermediul 
grantelor nerambursabile instalării 

2019-2030 12 000 000 0 68,7 12,8 
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colectoarelor solare pentru prepararea 
ACM la gospodăriile casnice a 
persoanelor fizice. 

8. 
Familirizarea populației privind EE în 
sector rezidențial, broșure, pliante etc. 
Organizarea săptămânii energiei durabile. 

2019-2030 600 000 183,85 0 6,36 

Sub-total 40 600 000 305,85 497,7 143,96 

ILUMINAT STRADAL 

9. 
Reabilitarea iluminatului public prin 
instalarea a 942 corpuri de iluminat de tip 
LED împreună cu piloni. 

2019-2028 22 608 000 15,31 - 6,69 

10. 
Construcția iluminatului în parc public prin 
instalarea a 67 corpuri de iluminat de tip 
LED împreună cu piloni. 

2019-2023 1 072 000 2,9 - 1,37 

Sub-total 23 680 000 18,21  8.06 

TRANSPORT 

11. 

Modernizarea întreprinderii municipale de 
transport. Procurarea a două microbuse 
pentru transportarea pasagerilor la nivel 
local. 

2019 – 2024 2 400 000 41,03 - 1,91 

12. 
Modernizarea întreprinderii municipale de 
evacuarea deșeurilor. Procurarea a două 
autospeciale. 

2019 – 2024 6 400 000 5,11 - 1,36 

13. 
Modernizarea drumului de ocolire cu 
acces la traseu național Chișinău-
Leușeni-Iași, cu lungimea totală de 7.4km. 

2019 - 2020 29 600 000 41,75 - 0 

Sub-total 38 400 000 46,89 - 3.27 

PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE 

14 
Construcția stației de biogaz lângă ferma 
de creștere a păsărilor și stația de epurare 
a sistemului de canalizare local. 

2020 – 2026 36 000 000 - 1 752 829 
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15. 
Costrucția parcului fotovoltaic cu puterea 
de 3MW. 

2019 – 2025 60 000 000 - 3360 1 589 

Sub-total 96 000 000 4,76 5 112 2 418 

ALTE 

16. 

Valorificarea resturilor vegetale. 
Procurarea mașinii de tocat crengi și 
tractorului de transportare a materiei 
prime. 

2019 – 2023  960 000 - - 0 

17. 
Amenajarea spațiilor verzi și extinderea 
fîșiilor forestiere și crearea plantațiilor de 
salcie energetică. 

2019 – 2023  6 000 000 - - 37,3 

18. 
Construcția stației regionale de sortare și 
prelucrare a deșeurilor. 

2019 – 2027 16 000 000 - - 2261 

Sub-total 22 960 000 - - 2298,3 

TOTAL 256 492 000 820,53 6299,56 5123,98 
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6.2. Calendarul proiectelor PAEDC şi a reducerilor emisiilor CO2 (în tone)  

Projects 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Izolarea anvelopei clădirilor publice, 

modernizarea sistemului de încălzire 

interior, modernzirea iluminatului interior, 

reabilitarea sistemelor de ventilație. 

 67,79  

      

Înlocuirea utilajului tehnologic la 

bucătărie în Grădiniță și Liceu. 
 5,3   

      

Instalarea centralei pe bricheți și 
colectoare solare pentru producerea 
ACM la grădiniță. 

 34  
      

Traininguri pentru angajații instituțiilor 

publice, seminare privind managementul 

energetic, broșure, pliante etc. 

  29,28 

     

Procurarea liniei de brichetare pentru 
aprovizionarea cu energie primară 
clădirile publice. 

 
116    

      

Înlocuirea cazanelor vechi ineficiente pe 
cărbune și gaze naturale pe cazane pe 
biomasă. Co-finanțarea prin intermediul 
grantelor nerambursabile 50% pentru 
persoanele fizice. 

 

124,8 

Co-finanțarea 40% prin intermediul 
grantelor nerambursabile instalării 
colectoarelor solare pentru prepararea 
ACM la gospodăriile casnice a 
persoanelor fizice. 

 

12,8 

Familirizarea populației privind EE în 
sector rezidențial, broșure, pliante etc. 
Organizarea săptămânii energiei 
durabile. 

 

6,36 

Reabilitarea iluminatului public prin 
instalarea a 942 corpuri de iluminat de 
tip LED împreună cu piloni. 

 
6,69  

 

Construcția iluminatului în parc public 
prin instalarea a 67 corpuri de iluminat 
de tip LED împreună cu piloni. 

  1,37 
 

      

Construcția stației de biogaz lângă ferma 
de creștere a păsărilor și stația de 
epurare a sistemului de canalizare local. 

 
 828,7 

    

Modernizarea întreprinderii municipale 
de transport. Procurarea a două 
microbuse pentru transportarea 
pasagerilor la nivel local. 

  1,91  

     

Modernizarea întreprinderii municipale 
de evacuarea deșeurilor. Procurarea a 
două autospeciale. 

 
1,36 

     

Modernizarea drumului de ocolire cu 
acces la traseu național Chișinău-
Leușeni-Iași, cu lungimea totală de 
7.4km. 

 

0      
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Costrucția parcului fotovoltaic cu puterea 
de 3MW. 

 1 589      

Valorificarea resturilor vegetale. 
Procurarea mașinii de tocat crengi și 
tractorului de transportare a materiei 
prime. 

 

0   

     

Amenajarea spațiilor verzi și extinderea 
fîșiilor forestiere și crearea plantațiilor de 
salcie energetică. 

 
37,3   

     

Construcția stației regionale de sortare și 
prelucrare a deșeurilor. 

 2261    

 

*conceptul proiectelor sugerat de experţi energetici externi  

adaptation measures and risk management. Эти графики/таблицы надо скопировать из сводной 
таблицы SECAP и вставить в текст и соответственно этот пункт включить в содержание плана.  

 

7. Evaluarea riscurilor climatice și a vulnerabilităților 

Luînd în considerație că în comuna Lozova nu au fost dezastre climatice cu consecințe grave, 

nici o evaluare de risk și vulnerabilitate nu a fost efectuată. Dacă așa fel de evenemente vor avea 

loc, anumite măsuri necesare vor fi luate.  

Riscuri posibile și indecători respective sunt presentate în tabel de mai jos.  

7.1 Riscuri climatice relevante pentru comuna Lozova 

    
<< Current 
Risks >> 

<<   Anticipated Risks   >>   

Tipul pericolului 
Nivelul actual 
al riscului de 

pericol 

Schimbarea 
presupusă a 
intensității 

Schimbarea 
presupusă 
a frecvenței  

Perioadă de 
timp 

Indicatori de 
risc 

Căldură extremă Înalt Necunoscut Necunoscut Durata medie   

Frig extrem Jos Necunoscut  Necunoscut Durata medie   

Precipitații etreme Moderat Necunoscut Necunoscut Necunoscut  
 

Inundații Jos Necunoscut  Necunoscut Scurtă durata Nu sunt riscuri. 

Redicarea 
nivelului de mare 

Jos Redus Redus Curent 
Nu sunt riscuri. Se 

află la 112m față de 
nivelul mării. 

Secete Moderat Redicată 
Fara 

schimbari 
Necunoscut   

Furtuni  Jos 
Fara 

schimbari 
Fara 

schimbari 
Lungă durată   

Alunecări deteren Jos Descrește Descrește Lungă durata 

Alunecări de teren 

neesențiale 
depistate mai mult 
de 30 ani în urmă. 

Foc în păduri Jos 
Fară 

schimbare 
Fără 

schimbare 
Durata medie 

Anual cîte 1 sau 2 
incendii forestiere. 
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7.2 Alte riscuri și indicatori 

Sectorul 
politic afectat 

Impact 
așteptat 

Probalitatea 
apariției 

Nivel de 
Impact 

așteptat 

Perioadă de timp 
Indicatori de 

impact 

Clădiri Migrația populației. improbabil Jos 
termen lung 

  

Transport 
Utilizarea 
transportului privat 
în loc de cel public. 

improbabil Jos 
termen lung 

  

Energia 

Insuficiența 
materiei prime 

pentru producerea 
biomasei. 

improbabil Jos 

termen lung 

  

Apa Inundații improbabil Jos 
termen scurt 

  

Deșeuri 

Probleme cu locul 

de stocare a 
deșeurilor 
menajere. 

improbabil Jos 

termen scurt 

  

Planificărea 
utilizării 

terenurilor   

Căile de acces nu 
vor asigura 
necesitățile după 

capacitate. 

improbabil Jos 

termen scurt 

  

Agricultura și 
Pădure 

Incendii forestiere improbabil Jos 
termen scurt 

  

Mediu și 
biodiversitate 

Terenurile agricole 
neprelucrate. 

improbabil Jos 
termen mediu 

  

Sănătate 
Îmbătrânirea 
populației și 

natalitatea scăzută. 
improbabil Jos 

termen mediu 
  

Protecția 
civilă și 

situația de 
urgență  

Calamități naturale. improbabil Jos 

termen scurt 
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8. Măsuri de adaptare 

 

Împlementarea măsurilor de adaptare are o anumită secvență, care trebuie să fie respectată 

pentru a pune în aplicare măsurile necesare.  

Pentru aceasta, este utilizată o scară specială, care este representată în tabelul de mai jos.  

 

Tabelul 8 Scara de împlementare a măsurilor de adaptare 

Scară de stare Statut Nivelul indicativ 

D Nu început sau abea a început 0 - 25 % 

C În dezvoltare 25 - 50 % 

B progresează 50 - 75 % 

A prevaliază 75 - 100 % 

 

Pentru a fvisualiza procesul, este utilizată diagrama, presentată de mai jos. În tabelul Excel 

SECAP, pe pagina „Adaptation scoreboard” pot fi introduse valori, care schimbă aria din graficul  

prezentat de mai jos. 

 

 

8.1 Statutul semnatarului în ciclul de adaptare 

 

 

 


