
Austrian Energy Agency 

 

Austrian Energy Agency  | 18/02/12 | Seite 1 

Proiectul UNIDO Nr. GF/MOL/10/001 

Reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră prin eficienţă 

energetică sporită în sectorul industrial al Republicii 

Moldova 

 

Prima misiune în Republica Moldova, 16-17 februarie 2012 

 

Fluxuri de lucru şi rezultate de proiect 

Petra Lackner, Agenţia Austriacă pentru Energie 



 

Austrian Energy Agency  | 18/02/12 | Seite 2 

Fluxurile de lucru (FL) ale proiectului 

FL 1. Planificare şi management 

FL 2. Elaborarea şi stabilirea Programului de Monitoring şi Verificare în 

Eficienţa Energetică Industrială (EEI) pentru proiectul GEF UNIDO  

FL 3. Elaborarea şi stabilirea Programului Naţional de Monitoring şi 

Verificare în Eficienţa Energetică Industrială (EEI) 

FL 4. Elaborarea şi stabilirea Programului de Indicatori în EEI   

FL 5. Elaborarea şi stabilirea Programului Naţional de informare şi 

diseminare a celor mai bune practici în EEI 

FL 6. Elaborarea şi stabilirea Programului Naţional de recunoaştere a 

celor mai bune practici în EEI  

FL 7. Elaborarea şi stabilirea Programului Naţional de Certificare a 

Managerilor Energetici Industriali 

FL 8. Raportare 
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Produse anticipate ale proiectului 

Produsul 1.1.: Un Program de Monitoring, Verificare şi Indicatori 

în eficienţa energetică industrială va fi elaborat şi stabilit 

Produsul 1.2.: Un Program Naţional de Informare şi Diseminare 

în cele mai bune practici în eficienţa energetică industrială va fi 

elaborat şi stablit 

Produsul 1.3.: Un Program Naţional de Recunoaştere a celor 

mai bune practici în eficienţa energetică industrială va fi elaborat 

şi stablit  

Produsul 1.4.: Un Program Naţional de Certificare a Managerilor 

Energetici Industriali va fi elaborat şi stabilit 
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Activităţile AEA în FL 1  

Planificare şi management 

Stablirea orarului cu termene limită şi rezultate de proiect 

în cooperare strânsă cu persoane interesate din Republica 

Moldova, îndeosebi cu AEEM 

Determinarea unui plan de comunicare pentru a asigura o 

structură clară de comunicare 

Alocarea rolurilor şi responsabilităţilor echipelor de proiect 

austriacă şi moldovenească şi a persoanelor interesate din 

Moldova 

Identificarea altor iniţiative de eficienţă energetică din 

Moldova şi utilizarea sinergiilor (MoSEFF, proiectul 

suedez, PC 2 etc.) 
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Orarul FL 1 – 4 

conform ofertei (Noiem. 2011) 

Fluxuri de lucru şi rezultate de proiect 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Planificare şi management 

 1a Management şi planul de lucru (actualizare) X X X X X X X X X 

2. Program de M & V  în EEI 

2a Plan de lucru cu activităţi, roluri şi responsabilităţi TX X X X 

2b Metodologie pentru programul M&V al proiectului TX X X 

2c Instruirea cadrelor de la AEEM TX TX 

2d Raport anual certificat al proiectului în M&V  X X 

2e Raport final de totalizare X 

Metodologie pu îmbunătăţ. performanţ. energeti M&V  

Metodologie pu identificarea întrepr. cu EE mare X 

Proces de selectare a întreprinderilor învingătoare X X X 

3. Program Na’ional de M&V în EEI 

3a Plan de lucru cu activităţi, roluri, responsabilităţi TX X X X 

3b Metodologie Naţională M&V în EEI TX X X 

3c Cadru legal şi instituţional creat TX TX X 

3d Instruirea cadrelor de la AEEM TX 

3e Raport final de totalizare X X X 

A măsura impactul politicilor ce susţin EEI X X 

4. Elaborarea şi testarea programului de indicatori 

4a Plan de lucru cu activităţi, roluri, responsabilităţi TX X X 

4b Metodologia de indicatori în EEI TX 

4c Instruirea cadrelor de la AEEM TX X 

4d Studiu pilot al indicatorilor (Testarea metodologiei TX 

4e Foaia de parcurs pu programul naţ.de indicatori X 

4f Raport final de totalizare X 

2011 2012 2013 



 

Austrian Energy Agency  | 18/02/12 | Seite 6 

Orarul FL 5 – 8 

conform ofertei (Noiem. 2011) 

Fluxuri de lucru şi rezultate de proiect 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5. Program Naţional de informare practici bune EEI 

5a Plan de lucru cu activităţi, roluri, responsabilităţi TX X X X 

5b Structura Programului BPID în EEI TX X 

5c Pagina web BPID în EEI TX 

5d Instruirea cadrelor de la AEEM TX X X X 

5e Studii de caz şi materiale promoţionale TX 

5f Două seminare de jumătate de zi TX TX 

5g Raport final de totalizare X 

6. Program naţional de recunoaşt. practici.bune EEI 

6a Plan de lucru cu activităţi, roluri, responsabilităţi TX X 

6b Structura Programului BPR în EEI TX 

6c Două evenimente BPR TX TX 

6d Raport privind evenimentele BPR X X 

6e Raport final de totalizare X 

7. Program Certificare Manager Energetic Industrial 

7a Plan de lucru cu activităţi, roluri, responsabilităţi TX X 

7b Foaie de parcurs pentru Programul IEMC X 

7c Raport final de totalizare X 

8. Raportare 

X - termene 

TX - călătorii, termene 

2011 2012 2013 
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Echipa de proiect  

UNIDO şi din AUSTRIA 
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Echipa de proiect de la AEEM 

(se va completa) 

 

Dl. Calin 

Negură 

Expert 

naţional 

Nume 

Dl. Mihail 

Stratan 

xx xx 
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Persoane interesate din MOLDOVA 

(se va completa) 

Echipa 

proiectului 

suedez 

Ministerul Mediului, Oficiul 

Schimbarea Climei 

Camera de 

Comerţ şi 

Industrie 

Ministerul 

Economiei 

Echipa PC 

2  

Dl. Vadim 

Ceban 

Dl. Vasile 

Scorpan 

Dl. Marius 

Taranu 

Dl. Mihail 

Dolma 

Universitatea 

Tehnică 

xx 

Biroul de 

Statistică 
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Activităţi AEA în FL 2 

Program de Monitoring & Verificare în EEI 

AEA va susţine AEEM în elaborarea şi realizarea unui program de 

monitorizare şi verificare a performanţei la capitolul eficienţă 

energetică a 15 – 20 de întreprinderi din PC 2 (întreprinderi de tip A) 

Se va elabora o metodologie clară şi transparentă de monitoring & 

verificare a  

Îmbunătăţirilor de performanţă energetică,  

Economisirilor de emisii a GES şi 

Investiţii în măsuri de eficienţă energetică  

Se va stabili o procedură de identificare a celor mai eficiente 

întreprinderi din punct de vedere energetic 

Se va elabora un proces de selectare a “celor mai bune întreprinderi” 

Două cursuri de instruire pentru cadre AEEM în instrumente de M&V 
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Activităţi detaliate în FL 2 

A elabora un formular pentru colectarea datelor de la întreprinderi 

de tip A pe baza experienţei Austriei cu proiecte de EE specifice 

pentru fiecare ramură 

A adjusta formularul cu contribuţia echipei PC 2 

Acest formular se va folosi la  

Cartografierea consumului anual de energie al companiilor 

Indicarea trendurilor de consum al energiei pentru ultimii 2-3 ani 

Colectarea informaţiei adăugătore necesare aşa ca date de 

producţie, cifra de afaceri, materiale utilizate etc. pentru calcularea 

indicatorilor de performanţă energetică (EPI) 

Indicarea rezultatelor măsurilor planificate de eficienţă energetică 

(ca rezultat al PC2)  
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Activităţi detaliate în FL 2 

A stabili o metodologie de elaborare şi măsurare a indicatorilor 

înainte de şi după măsurile de îmbunătăţire 

Măsurile de îmbunătăţire a eficienţei energetice vor fi identificate 

în cadrul PC2  

Se va colecta informaţie detaliată privind măsurile de eficienţă cu 

ajutorul formularului pentru colectarea datelor din FL 2  

Agregarea datelor colectate într-o bază de date va avea loc pentru 

a  

Arăta rezultatele tuturor companiilor de tip A 

Identifica cazuri de cele mai bune practici 

Compara eficienţa energetică a companiilor (cu indicatori) 

Raporta rezultatele managerului de program UNIDO GEF 
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Examinarea fluxului de lucru 2 

 

Întreprinderi de tip A  

 Oferă informatie despre 

măsuri planificate de EE 

(ca rezultat al PC 2) 

 Raportează îmbunătăţiri 

EE anticipate pentru 

măsurile planificate (kWh 

total, kWh/product etc.) 

 Consum de energie înainte 

şi după realizarea măsurii 

EE   

 AEEM va colecta datele 

 A oferi datele pe ultimii 3 ani (prima 

data, apoi anual) privind consumul total 

de energie, date de producţie, 

materiale utilizate, cifra de afaceri etc.  

 AEEM e responsabilă de colectare 

 Acumularea şi agregarea tuturor datelor 

despre companii într-o bază de date 

 Economisiri de energie, de emisii, de 

investiţii etc. 

 Raportarea la  

UNIDO-GEF 

 Studii de caz, practici 

bune, indicatori pentru 

sensibilizare 

Cifrele sunt valori pentru un an.  Este 

necesară raportarea anuală pe fiecare 

companie 

Măsurile planificate se vor raporta o dată pe 

an. Actualizarea rapoartelor tuturor 

întreprinderilor se va face lunar.  

Se va verifica lunar dacă măsurile planificate 

au fost realizate.  
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Crucial pentru succesul FL WS 2 

Trebuie asigurată cooperarea întreprinderilor de tip A  

Cadrele de la AEEM trebuie să colecteze lunar date de la 

întreprinderile de tip A 

 

Conform Caietului de Sarcini (TOR) al proiectului UNIDO GEF  

Întreprinderile de tip A vor oferi date şi informaţie ca parte integrală a 

acordului lor de colaborare cu GEF UNIDO  

Întreprinderile de tip A vor participa la Programul Naţional de 

Recunoaştere Practicilor Bune în EEI (Fluxul de Lucru 6) 

Cadrele de la AEEM vor fi responsabile pentru urmărirea proceselor 

de raportare de către întreprinderi, aşa ca rapoartarea să fie asigurată 

AEEM, de asemenea, va fi responsabilă pentru pregătirea proiectului 

de raport anual în M&V 
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Activităţile AEA în FL 3 

Program Naţional M&V în EEI 

A stabili o metodologie clară şi transparentă de monitoring şi verificare a 

performanţeie EE la nivel de sector şi subsector, compatibilă cu 

practicile bune internaţionale 

A analiza cadrul legal şi instituţional din Moldova pentru a identifca 

draiverii existenţi sau planificaţi pentru un asemenea program, de ex.  

Planul strategic al Moldovei în domeniul energiei 

Activităţile Moldovei în cadrul Acordului Comunităţii Energetice  

Programul de Eficienţă Energetică al Moldovei 

A elabora formulare şi crea baza de date pentru program 

Un atelier cu persoane interesate relevante pentru a discuta programul 

M&V (în timpul misiunii a 2-a în Moldova – sf. lunii aprilie 12) 

Instruirea cadrelor de la AEEM şi altor persoane interesate în 

instrumente de M&V (pe parcursul misiunii a 3-a în Moldova – mai / 

iunie 12) 
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Examinare a Fluxului de lucru 3 

Starea actuală a întreprinderilor din 

Moldova 

 procesarea datelor din diverse  

sectoare şi subsectoare, care sunt în 

baza de date din FL 2 

 Adăugarea sectoarelor lipsă şi 

definirea datelor ce trebuie colectate 

de la ele conform experienţei FL 2 şi 

proiectelor internaţionale de sector 

Evaluarea potenţialului EEI prin 

 Indicatori specifici de sector ai 

companiilor din Moldova comparaţi 

cu nivelul naţional şi internaţional 

(utilizând studiile internaţionale şi 

indicatorii existenţi) 

 Aplicarea standardelor internaţionale 

ca steaua energetică, factori de 

eficienţă (COP), documente BAT etc.  

Datele acumulate în programul M&V pot fi utilizate pentru 

 Oferirea de feed-back companiilor privind performanţa lor EE comparativ cu iniţiative 

existente internaţionale  

 Prezentarea situaţiei curente EE a companiilor participante în mod anonim pentru 

sensibilizarea în domeniul EEI şi diseminarea rezultatelor proiectului UNIDO GEF 

 Elaboarea unor politici noi EE şi adaptarea celor existente pentru beneficii majore 

prin iniţiative şi programe ajustate 
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A elabora o metodologie de indicatori energetici ajustată la 

sectorul industrial al Moldovei pentru   

Comparaţia performanţei energetice a întreprinderilor în cadrul sectoarelor 

industriale ale Moldovei  

Comparaţia performanţei energetice a întreprinderilor din Moldova cu 

întreprinderi din străinătate 

A testa metodologia de indcatori energetici printr-un studiu pilot 

cu fabricile de lactate din Moldova utilizând experienţa 

proiectului UE BESS – Scheme de indicatori şi management 

energetic în ÎMM-uri 

Atelier şi curs de instruire pentru cadrele de la AEEM, 

întreprinderile pilot şi alte persoane interesate  

Activităţi AEA în FL 4 

Program de indicatori EEI  
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Examinarea Fluxului de lucru 4 

 A identifica sectoarele 

şi subsectoarele 

industriale relevante 

din Moldova 

 A adapta foaia de 

colectare a datelor  

M&V din FL 2 pentru 

indicatori 

 A defini indicatorii 

energetici relevanţi (EPI) 

pentru aceste sectoare 

utilizând studiile existente 

internaţionale de sector 

 A instrui AEEM şi 

persoane interesate în 

instrumente de 

indicatori pentru toate 

sectoarele 

 A realiza un studiu pilot 

la întreprinderile de 

lactate din Moldova 

 A instrui companiile 

pilot din sectorul 

lactatelor 
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Foi de colectare a datelor pentru M&V 

şi indicatori, FL 2, 3, 4 

Foile de colectare a datelor pentru FL 2, 3 şi 4 vor fi acumulate într-o 

bază de date, care va permite analiza ulterioară a 

Performanţei energetice a 

Întrepridnerilor individuale (de tip A) 

Sectoarelor şi subsectoarelor (în viitor)  

Indicatorilor de performanţă energetică a diferitor sectoare şi 

subsectoare (studiu pilot cu companiile de lactate din Moldova) 

Potenţialului de economisire a 

Întreprinderilor individuale (rezultate de la auditurile energetice din  PC 2) 

Tuturor întreprinderilor participante la proiectul UNIDO GEF  

Identificarea potenţialului de economisire pentru întregul sector conform 

BAT, EPI specifici pentru secotr, etc.) 

Elaborarea unor politici noi sau actualizarea celor existente pentru a 

atinge ţelurile 
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A spori conştinetizarea unui auditoriu industrial mai larg privind  

Cele mai bune practici, 

Beneficiile şi  

Costurile eficienţei energetice şi ale sistemelor de management 

energetic în sectorul industrial al Moldovei 

A oferi un punct de referinţă privind eficienţa energetică şi 

sistemul de management energetic  

A găsi informaţie şi resurse pentru susţinerea creării unui sistem de 

management energetic şi pentru identificarea proiectelor EEI, 

dezvoltare şi implementare 

Obiectiv al FL 5 

Program Naţional de informare şi diseminare 

privind cele mai bune practici EEI 
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Activităţi AEA în FL 5 

Program Naţional de informare şi diseminare 

în cele mai bune practici EEI 

A identifica persoane interesate relevante pentru promovarea 

celor mai bune practici EEI 

A susţine AEEM în elaborarea paginii web a proiectului, pe care 

va fi prezentată toată informaţia şi rezultatele proiectului UNIDO 

GEF  

A susţine AEEM în elaborarea unui plan de marketing 

A colecta exemple de practici bune internaţionale potrivite sau 

studii de caz (AEEM le va traduce în limba română) 

A susţine AEEM în elaborarea materialelor promoţionale aşa ca 

broşuri, articole pentru reviste, buletine etc.  

A organiza două seminare de jumătate de zi pentru industrie şi 

persoane interesate 

A instrui cadrele AEEM 
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Exemple de practici bune Screenshot din 

Programul Naţional de Protecţie a Climei din 

Austria 
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Activităţi AEA în FL 6 

Program Naţional de recunoaştere a 

practicilor bune în EEI 

Obiectivul acestui FL 6 este de a oferi întrepridnerilor un 

stimulent pentru a se implica şi a reuşi în proiectul UNIDO GEF 

şi în programe naţionale viitoare  

Acest program este legat direct cu programul M&V  

 

AEA va susţine AEEM în  

Definirea criteriilor pentru acordarea stimulentelor 

Elaborarea documentelor pentru “licitaţii de proiecte” 

Sensibilizarea industriei 

Organizarea ceremoniei de acordare a stimulentelor 
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Ceremonia de acordare a premiilor 2011 

Programul Naţional de Protecţie a Climei din 

Austria 
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Activităţi AEA în FL 7 

Programul Naţional de Certificare pentru 

Managerii Energetici Industriali 

Obiectivul acestui FL 7 e de a contribui la crearea unei pieţe 

naţionale de servicii şi produse de eficienţă energetică pentru 

industrie şi alte sectoare 

 

AEA va susţine AEEM în  

Identificarea nivelului de referinţă pentru managerii energetici 

(educaţie, experienţă profesională etc.) 

Definirea cunoştinţelor minime necesare pentru ca experţii să 

devină manageri energetici certificaţi 

Elaborarea unui program de cursuri de instruire 
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Fluxurile de lucru şi raportarea 

Planuri de lucru detaliate cu activităţi, termene, roluri şi 

responsabilităţi, orar pentru prezentarea diferitor programe 

Planul de lucru va fi elaborat prin consultare cu cadrele de la AEEM 

şi alte persoane interesate relevante 

Planul de lucru va fi examinat şi actualizat lunar de AEA pe 

parcursul primelor 6 luni ale proiectelor, iar apoi trimestrial 

Pentru fiecare flux de lucru se va elabora un raport de totalizare 

de către AEA în limba engleză 

Toate informaţiile, formularele, foile de date, etc, care vor fi 

elaborate de AEEM, vor fi ataşate ca anexe la aceste rapoarte 
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Misiuni în Moldova 

Misiunile în Moldova vor fi iniţiate de AEA şi vor fi organizate pe 

teren de AEEM (sau Oficiul Schimbarea Climei?) 

AEA va elabora proiectul de agendă, AEEM va invita persoanele 

interesate relevante 

Sunt planificate 9 misiuni (vor fi mai multe dacă va fi necesar) 

Scopurile misiunilor 

Elaborarea formularelor şi instrumentelor pentru diverse programe în 

cooperare cu cadrele de la AEEM 

Instruirea cadrelor de la AEEM şi persoanelor interesate 

Ateliere şi seminare 

Vizite la companiile pilor pentru indicatori şi M&V  

Întruniri bilaterale cu persoane interesate din Moldova 

Întruniri cu alte proiecte relevante 
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Ateliere şi seminare în Moldova 

Două ateliere de jumătate de zi pentru Programul de Informare 

şi Diseminare a Celor Mai Bune Practici 

Planificate pentru sept. 2012 şi aprilie 2013 

Orientate spre aspecte tehnice  

Companiile pilot, consultanţii, experţii în inginerie, partenerii de 

proiect vor prezenta beneficiile EEI, experienţa lor cu auditurile 

energetice, studii de caz, investiţii tipice etc. 

Numărul anticipat de participanţi la fiecare seminar: 15-20 

Un eveniment-ceremonie de acordare a premiilor la sfârşitul 

anului 2013 

Ateliere privind indicatorii pentru companiile pilot şi cadrele 

AEEM 

Instruirea AEEM şi a persoanelor interesate în instrumente 

pentru diverse programe 
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Misiuni de examinare în Moldova 

Data  

planif 

Nr. Pers.  

Misiun 

Nr. zile 

în Moldova 

Misiunea 1 

Se va discuta planul de lucru cu partenerii locali. Adăugător, 

echipa AEA va prezenta ţelurileproiectului în totalitate şi  

Viziunea şi va clarifica  rolurile şi responsabilităţile Feb.12 2 2 

Misiunea 2 

Se va focaliza pe metodologie pentru rezultatele fiecărui flux   

Echipa AEA va pregăti un concept şi formulare pentru fiecare  

Metodologie şi va discuta conceptele cu cadrele AEEM şi  

Paşii de implementare a metodologiilor. Apr.12 3 3 

Misiunea 3 

Metodologiile elaborate vor fi prezentate la AEEM şi  

Cadrele vor fi instruite în paşi, ţeluri şi rezultate pentru  

Atingerea ţelurilor proiectului Mai12 3 2 

Misiunea 4 

Ne vom focaliza pe elaborarea cadrului legal şi instituţional  

Şi seminarul privind practici bune naţionale în EEI  

Criteriile pentru identificarea şi evaluarea practicilor bune  

Vor fi verificate şi vor fi indentificate proiecte posibile 

Va fi necesar de elaborat o structură pentru praxcticile bune  

O broşură şi de a indentifica datele, textele şi desemnele neces. Sep.12 2 2 

Misiunea 5 
Se va axa în mod special pe programul M&V şi instruirea  

Cadrelor locale de la AEEM. Oct12 1 2 

Misiunea 6 

Se va axa pe cadrul legal şi instiţutional elaborat şi  

Pe paşii programului M&V EEI din Moldova şi pe  

Provocări şi bariere. Adăugător, primele studii de caz trebuie 

Pregătite pentru materiale promoţionale.  Se vor planifica  

Programul de Certificare şi activităţile  . Ian.13 2 2 

Misiunea 7 
În timpul întrunirii a 7-a se va prezenta metodologia studiilor 

 pilot cu indicatori şi se va discuta şi planifica seminarul    

seminar privind practici naţionale EEI  de infromare.  Apr.13 2 2 

Misiunea 8 
Scopul acestei misiuni e de a planifica şi pregăti  

Evenimentele BPR. Sep.13 1 2 

Misiunea 9 Scopul acestei misiuni e de a realiza evenimentele BPR Noi.13 2 3 
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Pe baza FL şi rezultatelor de proiect, 

după amează se vor discuta şi 

planifica resursele, rolurile şi 

responsabilităţile 
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Date de contact 

Österreichische Energieagentur – Austrian Energy Agency 

Mariahilfer Straße 136 

1150 Vienna 

 

Tel.: +43 (0)1-586 15 24 – 176 

M.:   +43 (0)664 810 78 96  

 

E-Mail:  petra.lackner@energyagency.at  

  rainer.stifter@energon.eu 

 
  

Web:  www.energyagency.at 

  www.eebetriebe.klimaaktiv.at  

  www.energymanagement.at  

mailto:petra.lackner@energyagency.at
mailto:rainer.stifter@energon.eu
http://www.energyagency.at/
http://www.eebetriebe.klimaaktiv.at/
http://www.energymanagement.at/

