
• Instalarea sistemelor de panouri solare pentru 
încălzirea apei menagerie la grădiniță 

• Instalarea cazangeriilor pe bază de biomasă la 4 
instituții publice: grădiniță, gimnaziu, casa de cultură 
și primărie

• Plantarea a cel puțin 4 ha cu salcie energetică 

• Instalarea a 200 corpuri ecologice pentru iluminatul 
stradal

• Instalarea unui parc fotovoltaic de 300 kW

Ce trebuie de făcut?

Cine va beneficia?

278 elevi vor avea condiții mai confortabile de 
temperatură și umiditate în gimnaziu

98 angajați ai grădiniței, gimnaziului și 
primăriei vor activa în condiții mai confortabile 

166 de copii vor avea condiții mai confortabile 
de temperatură și umiditate în grădinița de 
copii

740 vizitatori vor avea condiții mai confortabile 
în interiorul Casei de Cultură

2, 868 locuitori din satul Feștelița se vor simți 
mai confortabil și în siguranță pe străzi în 
timpul nopții

41 persoane (echipa de proiect, constructori, 
experți etc.) vor fi implicați în implementarea 
proiectului, contribuind la economia locală

Demonstration Projects
Eastern Partnership

Uniunea Europeană Convenția Primarilor 
Proiecte Demonstrative: rezultate așteptate în cifre

Proiect: Plantarea Salciei pentru Producerea Biomasei și Modernizarea 
Sistemului de Iluminat Stradal în s. Feștelița (Republica Moldova)

Țara Republica Moldova
Regiune Raionul Ștefan Vodă
Localitate Feștelița
Semnatar a Convenției din Iunie, 2013
Planul de Acțiuni pentru 
Energie Durabilă aprobat

Mai, 2014

Obiectivele Planului de 
Acțiuni pentru Energie 
Durabilă până în 2020

Consum de energie: - 37%
Emisii de CO2: -48%

Durata proiectului 
demonstrative

Ianuarie, 2018 – Ianuarie, 2021

Bugetul proiectului 
demonstrativ, incl.

800, 000 EUR

Grantul Uniunii Europene 500, 000 EUR 
Contribuția localității 300, 000 EUR
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What will be achieved?
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86 MWh/an sau 8 %  
economii de energie 

1,008 MWh/an sau 89 % 
producție de energie din 
surse 

consumul anual 
de energie a 4,712 
telefoane mobile 

consum anual de energie 
a 55,233 telefoane 
mobile 

consumul anual 
de energie a 796 
televizoare

consum anual de energie 
a 9,333 televizoare

397 t/an sau 
reducerea cu 95% 
a CO2

emisii anuale de la 
254 automobile 
noi 

18,045 copaci necesar 
de plantat pentru a 
absorbi o astfel de 
cantitate de CO2

Economii în bani 57, 220 EUR anual 

14 % din bugetul total al localității Feștelița 

Convenția Primarilor  este cea mai mare mișcare din lume pentru acțiuni locale 
privind clima și energia, susținută de Uniunea Europeană. În regiunea Parteneriatului 
Estic, peste 400 de autorități locale s-au angajat voluntar să-și reducă emisiile de CO2 
cu cel puțin 20% până în 2020 sau 30% până în 2030. Uniunea Europeană a sprijinit 
Inițiativa țărilor Parteneriatului Estic din 2011, prin asistență tehnică, metodologică 
și financiară de peste 30 de milioane de Euro. Aceasta include granturi și asistență 
tehnică adaptată pentru 34 de localități pentru proiecte demonstrative din 2015, 
predominant în domeniul eficienței energetice.

Covenant of Mayors — Demonstration Projects 
1/3, Kostomarova str., office 5 
79005 Lviv, Ukraine 
T/F: +38 (032) 253 87 04/05 
Facebook: COMDEP2014 
com-dep.eu

Fondul de Inovatii Sociale din Moldova, 
ONG  

bd. Decebal, nr. 19, apt. 133 
Chișinău, MD-2002, Republica Moldova 

www.fism.pro.md     
Persoana de contact:  

Dumitru Roșcovan,  
droscovan@gmail.com

Ce se va realiza?


