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Convenţia Primarilor - Proiecte demonstraționale
Rezultatele așteptate în cifre

Proiect: „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – 
Licurici în inima Codrilor” (Republica Moldova)

• Înlocuirea a 916 lămpi vechi cu LED-uri

• Înlocuirea a 21 km de cabluri

• Instalarea unui sistem de control automat și 
online, inclusiv a unui sistem de dimming

• Instalarea iluminatului arhitectural pentru 
două clădiri / obiecte publice

Ce obiective trebuie atinse? 

Cine va beneficia?

Țară Republica Moldova
Regiune Regiunea de Centru
Oraș Călărași
Anul aderării la Convenția 
Primarilor

Decembrie 2012

Planul de acțiune pentru 
energie durabilă aprobat

Noiembrie 2013

Obiectivele Planului de 
acțiune pentru energie 
durabilă până în 2020

Reducerea emisiei de CO2 cu 
20%

Durata proiectului 
demonstrativ

January, 2018 – December, 2020

Bugetul proiectului 
demonstrativ, inclusiv

680, 750 EUR

Grant din partea Uniunii 
Europene

545, 600 EUR 

Contribuția orașului 135, 150 EUR

23 de persoane (echipă de proiect, lucrători în construcții, experți 
etc.) sunt implicați în implementarea proiectului și contribuie 
astfel la economia locală.

16 mii de cetățeni din orașul Călărași se vor simți mai 
confortabili și în siguranță pe străzi pe timpul nopții.
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What will be achieved?

=

=

469 MWh/an, sau 88%  economie 
de energie 

consumul anual de energie al   
25 700 telefoane mobile 

consum anual de energie al  
4 343 televizoare

=

=

222 t/an, sau 88 % reducere 
de CO2

emisii anuale de la 142 
maşini noi

10 091 copaci trebuie plantaţi 
pentru a absorbi această 
cantitate de CO2

Economii monetare 61 086 EUR anual 

3.1 % din bugetul total al orașului Călărași

Convenţia Primarilor is este cea mai mare mișcare din lume pentru acțiuni locale 
privind climă și energie, 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 susținut 
inițiativa

în țările Parteneriatului Estic din 2011 cu asistența sa tehnică, metodologică și 
financiară de peste 30 de milioane de euro. Aceasta include subvenții și asistență 
tehnică adaptată pentru 34 de municipalități pentru proiecte demonstrative din 2015, 
predominant în domeniul eficienței energetice.
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Ce va fi atins?


