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I.

PAED- Expunere Generală

Planul de acțiune pentru energie durabila al orașului Căuşeni a fost elaborat pentru
perioada 2014-2020 și reprezintă parte integrantă a Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a
orașului Căuşeni.
Convenția primarilor este un angajament pentru punerea în aplicare practică a politicii
Europene privind consumul de energie și protecția mediului ambiant.
Convenţia Primarilor reprezintă un angajament voluntar asumat de localitățile
semnatare, prin care se obligă să reducă emisiile de CO2 cu cel puţin 20% până în anul 2020
prin implementarea unui Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED) .
Autorităţile locale deţin un rol cheie în atenuarea schimbărilor climatice. Peste jumătate
din emisiile de gaze cu efect de seră sunt create în, şi de către oraşe. Prin urmare, autorităţile
locale trebuie să devină actorii principali în vederea punerii în aplicare a politicilor energetice
durabile şi trebuie să fie recunoscute şi sprijinite în eforturile depuse. Angajamentul oficial al
părţii semnatare se reflectă în măsuri şi proiecte concrete. Orașul Căuşeni acceptă să
întocmească rapoarte şi să monitorizeze cu privire la punerea în aplicare a propriilor Planuri de
acţiune.
Orașul Căuşeni se angajează
Să îndeplinească obiectivele stabiliate de UE pînă în anul 2020, reducînd cu cel puțin 20
% emisiile de CO2 pe teritoriul orașului Căuşeni
Crearea grupului de lucru, aprobarea regulamentului de acțiune a grupului în scopul
durabilității elaborării și implementării PAED.
Elaborarea inventarului de emisii a CO2 pe raza teritoriului orașului Căuşeni pe anul de
referință 2010
Elaborarea Planului de acțiuni privind energia durabilă în baza direcțiilor administrate
de către administrația publică locală
Comunicarea cu cetățenii pentru a participa la dezvoltarea PAED
Organizarea ”Zilelor locale ale energiei”, în scopul implicării și sensibilizării cetățenilor în
domeniul consumului de energie
Transmitearea rapoartelor conform programului Conveției Primarilor privind realizarea
PAED.
În scopul elaborării PAED, primăria orașului Căuşeni a desemnat componența grupului
de lucru responsabil pentru realizarea PAED și abrobarea unui regulament intern de lucru al
grupului, în care sunt stipulate obligațiile, termenii și pașii de realizare a PAED.
Prin decizia Nr 8/7 din 31 iulie 2014, Consiliul orășenesc Căuşeni a aprobat Planul de
Acţiuni pentru Energie Durabilă pînă în anul 2020 în scopul reducerii cu 20% a CO2.
Anul de referință pentru inventarul de bază al emisiilor este anul 2010, an pentru care a
fost posibilă colectarea datelor corespunzatoare și veridice privind consumul energetic al
orașului Căuşeni.
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1.1

Ținta de reducere a emisiilor de CO2 pentru orașul Căuşeni.

Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă reprezintă un document programatic, care
definește acțiunile şi măsurile ce vor fi întreprinse la nivel local, în vederea atingerii obiectivului
general de reducere a emisiilor de CO2 cu 48,49 % pînă în anul 2020, faţă de anul de referinţă
(2010).
PAED se sprijină pe un inventar de bază al emisiilor de CO2 pentru a identifica domeniile
de acţiune cu potenţialul cel mai ridicat de eficientizare a consumurilor de energie traduse în
scăderea emisiilor echivalente de CO2, domenii aflate în responsabilitatea sau în sfera de
intervenţie a autorităţilor orașului Căuşeni.
Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă a fost aprobat prin Decizia Consiliului Local
nr. 8/7 din 31 iulie 2014, iar inventarul de bază al emisiilor şi setul de măsuri au fost încărcate
pe pagina de internet a Biroului Convenţiei Primarilor de la Bruxelles (www.eumayors.eu).

1.2 Metodologia de elaborare PAED
Metodologia utilizată pentru întocmirea PAED este cea recomandată în ghidul „Cum se
elaborează un Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă”. Ghidul include recomandări detaliate
pentru întregul proces de elaborare a strategiei locale de energie şi mediu, de la angajamentul
politic iniţial şi până la punerea în aplicare. În cadrul PAED s-a utilizat factorul „standard” de
emisie în conformitate cu principiile IPCC, iar raportarea s-a făcut în emisii CO2.

1.3. Concordanţa PAED cu alte documente strategice
Pentru a asigura continuitatea procesului de planificare integrată a resurselor
energetice, obiectivele PAED sunt în strictă concordanţă cu obiectivele principalelor
documente politice de dezvoltare durabilă a orașului Căuşeni, respectiv:
Strategia de Dezvoltare Social-Economică a or. Căuşeni 2013-2020,
Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030,
Convenţia Primarilor.

1.4 Domenii prioritare de acțiune PAED
Convenţia Primarilor are în vedere măsurile aflate în responsabilitatea sau în sfera de
intervenţie a autorităţilor locale. Este de aşteptat ca autoritatea locală să joace un rol exemplar
din punct de vedere al măsurilor întreprinse în clădirile şi facilităţile proprii, în parcul auto,
producerea energiei din surse regenerabile, a mobilităţii urbane etc.
Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă al orașului Căuşeni se concentrează pe
următoarele domenii de intervenţie:
Clădiri şi instalaţii aferente (clădiri municipale, clădiri din sectorul terţiar, clădiri
rezidenţiale, iluminat public),
Transport (transport public, transport privat şi de comerţ, alte transporturi rutiere),
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Planificare urbană (planificare urbană strategică, plan urban de mobilitate durabilă,
dezvoltarea de reglementări locale în sprijinul construcţiilor durabile),
Achiziţii (reglementări locale de eficienţă energetică, reglementări locale de utilizare
surse de energie regenerabilă),
Comunicare (servicii de asistenţă tehnică şi consultare, campanii de informare şi
conştientizare, sesiuni de instruire, organizarea ”Zilelor locale ale energiei” si
managementul deseurilor menagere şi mediul ambiant.
Tendințele principale în ceea ce privește reducerea CO2 cel mai mare procent, primaria
orașului se orientează în sfera de termoficare/încălzire a instituțiilor publice, de învățămînt,
servicii publice, cît și sfera clădirilor rezidențiale. Consumul mare de căldură afecteaza mult
bugetul administrației publice locale. Cele mai mari provocări sunt întîlnite în sectorul privat,
unde primăria nu poate avea acțiune directă, dar și sectorul de trecere la utilizarea energiei
natural regenerabile, energie solară, alte tipuri de combustibili ecologici.

II.

Descrierea Generală a orașului Căuşeni

Oraşul Căuşeni este situat în partea de sud-est a Republicii Moldova, la 3 km de staţia
de cale ferată Căuşeni şi la 83 km de Chişinău, în regiunea teraselor cu stepă a Nistrului de Jos.
Oraşul este traversat de râul Botna şi afluentul lui Lunguţa. Relieful oraşului Căuşeni este foarte
accidentat, înconjurat de dealuri.

2.1

Informație Generală

Date generale privind orașul Căuşeni
Data şi anul atestării anul 1455
Poziţia geografică Coordonate: latitudinea 46.6441, longitudinea 29.4138,
altitudinea de 11 metri faţă de nivelul mării,
83 km de or. Chişinău
Suprafaţa totală 8317 ha
Numărul de locuitori 19.9 mii (01/01/2014)
Densitatea populaţiei: cca. 70.7 loc./km2
Numărul de gospodării 5870
Reţeaua stradală 70 km
Primarul orasului Grigore REPEŞCIUC
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Repere istorice:
Istoria oraşului Căuşeni este strîns legată de cea a sudului Basarabiei, de la Imperiul
Roman. După cuceririle romane împăratul Traian ridică pe teritoriul actualului oraş un val de
apărare, menirea căruia era de a proteja hotarele imperiului de invaziile barbare. În istorie
acest dig de apărare a rămas cu denumirea Valul lui Traian. Cu aceeaşi denumire a fost numit şi
un cartier al oraşului Căuşeni.
Prima atestare documentară a localităţii datează din secolul al XV-lea, anul 1455. Întrun document scris în limba slavonă este pomenită localitatea Cheşenăul Roşu. Într-o scrisoare a
domnitorului Petru Rareş din 1535 este menţionată o localitate de lîngă rîul Botna, numită
Marele Cheşenău.
În 1535 turcii au ocupat 12 sate din Moldova, inclusiv şi Cheşenăul Roşu, căruia i-au
schimbat denumirea în Căuşeni.Tot aici turcii au dezlocat şi marele stat major al oştirilor
hanului Crimeii. În sec. XVI această localitate este menţionată ca târg, adică oraş comercial. În
această perioadă oraşul devine şi reşedinţă a Hanului Crimeei.
În anul 1710 regele Suediei Carol al XII-lea, aflîndu-se în cetatea Bender, trimite o misiune
diplomatică spre est, calea acesteia trece prin Căuşeni. În 1711 călătorul La Motroy se află cîteva
zile la Căuşeni, fixînd în notiţele sale că majoritatea populaţiei este alcătuită din moldoveni,
tătari, armeni, perşi, evrei.
În 1733 hanul Crimeei Caplan Ghirei vine în Căuşeni cu armata sa. Expediţia avea ca
destinaţie Polonia, unde după moartea regelui August începuse lupta pentru tron. În anul 1768
Chirim Ghirei adună la Căuşeni armatele pentru ai alunga pe ruşi din stepă. Ofensiva lui Chirim
Ghirei spre hotarele ruseşti începe în 1769.
Pe la mijlocul anilor '60 ai sec. XVIII la Căuşeni se află una din reşedinţele mitropolitului
Proilaviei, cu aportul căruia se restaurează Biserica Adormirea Maicii Domnului.
Pe parcursul războaielor ruso-turceşti din 1768, 1787 şi 1790 Căuşeniul devine bastionul
trupelor turceşti. De aici turcii organizau atacurile cotra armatei ruseşti. Pînă la urmă în rezultatul
multiplelor războaie Căuşeniul este devastat şi ars din temelii. Fostele case şi castele au fost
transformate în scrum şi ruine.
În anii 1806-1812 localitatea devine capitala Bugeacului.
După semnarea tratatului de pace de la Bucureşti la 1812 Basarabia este anexată la
imperiul rus. Oraşul Căuşeni în 1829 devine centru regional. Ceva mai tărziu după 1918 odată cu
unificarea României oraşul devine centru de putere. Datele din 1923 atestă că localitatea era
împărţită în Căuşeni vechi-sat şi Căuşeni noi-tîrg. În perioada interbelică în Căuşenii Noi locuiau
peste 5 mii de oameni, case de locuit erau în număr de 1051.Tot aici funcţionau 2 cooperative, o
carieră de piatră, moară cu aburi şi de vînt, 38 de brutării, o fîntînă arteziană 4 şcoli primare
mixte, o şcoală primară evreiască, o grădiniţă de copii. În Căuşenii Vechi erau 318 case, 1491 de
locuitori, 3 mori de vînt, o cooperativă, o bancă publică, 3 fierării, o şcoală primară mixtă.
După semnarea pactului Molotov-Ribentrop Basarabia este anexată în 1940 la URSS. În
timpul celui de-al doilea Război Mondial, dar şi din cauza deportărilor, a foametei organizate în
1946-1947 numărul locuitorilor în Căuşeni a scăzut simţitor. Conform statisticilor la 1949 în
Căuşeni locuiau doar 3784 de oameni.
În perioada sovietică a fost atestată o dezvoltare economică şi socială.
La 11 noiembrie 1940 Căuşeniul devine centru raional, 1965-oraş, iar la 1998 obţine statut
de municipiu. În prezent Autoritatea Publică Locală - Primăria este a oraşului Căuşeni.
Orașul Căuşeni este centrul raional al raionului Căuşeni, punct economic si social care se
dezvoltă rapid în ultimii ani.
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2.2

Starea mediului ambiant

Clima
Oraşul Căuşeni este situat la sud-estul Republicii Moldova în regiunea teraselor cu stepă
a Nistrului de Jos, astfel dispune de o climă specifică teritoriului. Acesta se caracterizează
printr-o climă temperat-continentală, cu ierni scurte şi blânde, cu veri lungi şi calde.
Temperaturile medii anuale oscilează între 9,2 -9,9 grade Celsius. Temperaturile pozitive se
înregistrează pe parcursul a 9 luni. Temperatura medie a lunii celei mai calde - iulie - plus 30,0
grade Celsius, a celei mai reci - ianuarie - minus 15-20 grade.
Resurse naturale
Resursele naturale ale zonei sunt următoarele:
argila: în trecut a fost exploatată în sistem industrial pentru realizarea cărămizilor şi
pentru uz public (capacitatea fabricii de cărămizi din oraş era este de 10.000
cărămizi/zi). În prezent activitatea fabricii este stopată.
nisip de construcţii: există o carieră de exploatare cu o suprafaţă de 3,5 ha pentru
necesităţile persoanelor fizice şi juridice.
Reprezentativ pentru oraşul Căuşeni din punct de vedere hidrografic este râul Botna, care are o
lungime totală de 150 km, din care 10 km străbate teritoriul oraşului.
Resurse funciare
Pătura de sol conţine cca. 68 categorii, cele mai reprezentative fiind următoarele:
cernoziom, cca. 85%;
sol cenuşiu de pădure, cca. 10%;
solonet şi solonceac (soluri sărate), 5%.
Fondul de rezervă al oraşului constituie 1308,27 ha.
Tabelul 4-1 Fondul funciar al oraşului, 2011 (ha)
Suprafaţa, ha
8317,17
4282,07
1246,24
186,66
1141,01

Teren arabil
Extravilan
Intravilan
Industria transportului
Terenuri destinate protecţiei naturii
Sursa: Primăria or. Căuşeni
Flora

Vegetaţia specifică zonei oraşului Căuşeni este cea caracteristică zonei de stepă, numită
în popor “stepa bugeacului’’. In prezent marea majoritate a vegetaţiei a fost distrusă rămînînd
numai păşune în lunca rîului Botna. Restul terenului este ocupat de culturile cerealiere – grâu,
orz, porumb, culturi tehnice (floarea soarelui, rapiţă, soia).
Fauna
Fauna este reprezentată de 14.800 specii de animale (nevertebrate şi vertebrate) şi
include mamifere, păsări, reptile, amfibienii şi peşti. Ca urmare a exploatării nechibzuite a
terenurilor au început să dispară specii de plante şi animale, iar multe dintre ele au devenit
rare şi necesită protecţie de stat.
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Fauna este foarte săracă, reprezentată prin specii predominant de stepă cum ar fi:
iepurele de cîmp, rozătoare (şoarece roşu, şoarece de stepă, şobolan de apă şi şopârle).
Fauna domestică este reprezentată de un număr de 91.250 capete animalele domestice
structurate pe specii astfel: bovine: 1300, porcine: 2580, cabaline: 70, păsări: 87300.
Apele subterane
Apele subterane din zonă sunt de calitate slabă. În unele zone, apele subterane sunt
poluate şi nu sunt în conformitate cu standardele de calitate. Prezenta concetraţiilor ridicate de
nitraţi din apele subterane afectează sănătatea umană.

Poluarea mediului
Calitatea aerului
Cele mai semnificative surse de emisii de amoniac provin din practicarea intensivă a
zootehniei, precum şi din îngrăşamintele organice utilizate necorespunzător.
Ponderea agriculturii în generarea emisiilor de amoniac este de 80%. Cînd amoniacul
este reîncorporat în sol are un efect acidifiant, care poate dauna culturilor, florei si faunei.
Dezvoltarea industriei –In oraşul Căuşeni nu se poate vorbi despre o industrie care să
genereze agenţi poluanţi care să afecteze major calitatea aerului. In perspectiva dezvoltării
activităţilor industriale se va avea în vedere orientarea către ramuri nepoluante, utilizarea de
tehnici şi tehnologii moderne cu grad redus de poluare şi care sa utilizeze sisteme de prevenire
şi reducerea poluării aerului.
Calitatea solului
Terenurile repartizate pentru exploatarea minereurilor şi executarea lucrărilor de
cultivare a carierelor, utilizate în hotarele UAT, de asemenea au suferit în urma activităţii
omului. Din cele 5,44 ha terenuri repartizate 2,64 ha sunt degradate de lucrări de dezvelire,
ceea ce constituie 48,5%.
Conform datelor Centrului de Medicină Preventivă, rămîne în continuare poluat solul
din localităţile raionului: toate 4 probe de sol nu corespund cerinţelor igienice conform indicilor
microbiologici.
De asemenea impact semnificativ are arderea miriştelor.
În general, zona Căuşeni este recunoscută ca având soluri de buna calitate, o mare parte
a solurilor încadrându-se în categoriile superioare de fertilitate.
Totusi, o importantă parte a solurilor este afectată sau este expusă la risc înalt de
degradare din cauza eroziunii, acidifierii, alcalinizării, umidităţii sau secetei excesive, salinizării
şi compactării.
Calitatea apei potabile
Apele subterane din zonă sunt de calitate slabă, deşeurile ajung direct în apele
subterane (prin latrinele permeabile şi prin şanţurile de scurgere) sau indirect (prin depozitele
de gunoi de grajd sau prin depozitele de gunoi menajer).
În unele zone, apele subterane sunt poluate şi nu sunt în conformitate cu standardele
de calitate. Prezenta concetraţiilor ridicate de nitraţi din apele subterane afectează sănătatea
umană.
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Gestionarea deşeurilor
Gestionarea deşeurilor, ca si in majoritatea localitatilor din republică, este o problemă
existentă şi la Căuşeni. Deşeurile menajere sunt transportate şi depozitate pe o platformă de
depozitare autorizată care se află la o distanţă de cca. 15 km de oraş. În afară de gunoiştile
autorizate pe teritoriul oraşului sunt create încă câteva gunoişti neautorizate. Gunoiştile
autorizate sunt ieşite din graniţele lor, iar gunoiul este aruncat în mod arbitrar. Nu se
efectuează diguirea şi compostarea gunoiului. Atitudinea iresponsabilă a locuitorilor faţă de
amenajarea gunoiştii autorizate şi depozitarea gunoiului în locuri interzise (margini de drum,
malurile râului şi a iazurilor, pe păşuni, în păduri) contribuie la crearea unor focare de infecţie
cu influenţă asupra sănătăţii locuitorii şi cu grav impact asupra mediului înconjurător.
Zone critice privind deteriorarea calităţii mediului pe teritoriul oraşului
Nr
1.

Zona critică
Comentarii
Depozite goale,
Un depozit gol, unde în trecut au fost depozitate pesticide
utilizate în trecut sub
toxice inutilizabile.
pesticide
2. Gunoiştile neautorizate Pe teritoriul oraşului există 7 gunoişti neautorizate, cu
suprafaţa totală de 0.5 ha.
O parte de deşeuri se depozitează în afara perimetrelor
admise, o altă parte se aruncă în luncile rîului, iazurilor, pe
terenurile agricole şi împădurite, fapt ce conduce la apariţia
unui număr considerabil de gunoişti stihiinice şi poluarea
considerabilă a mediului.
3. Precipitat de
630 tone precipitat de forocianură îmbuteliată în anfole de
forocianură la fabricile beton la fabricile de vin Căuşeni.
de vin
4. Alunecări de teren
27 ha alunecări de teren în or. Căuşeni, din total 371,8 ha
alunecări de teren din raion.
5. Lipsa de staţii de
100% nu purifică staţia de epurare din or. Căuşeni.
epurare şi sistemului
de canalizare
centralizat
6. Apa potabilă poluată
Apa potabilă de calitate slabă, nu se hlorează, nu se filtrează,
etc.
7. Pericol de inundaţii
Pericol de inundaţii în lunca Botnei, cca 3300 gospodarii.
8. Animale sălbatice
Creşterea numărului de animale sălbatice libere (mistreţi,
vulpi) în zonele forestiere.
9. Muniţii neexplodate
Numărul sporit de situaţii excepţionale la capitolul depistarea
muniţiilor neexplodate din anii de război 1941-1945.
Sursa: Direcţia Situaţii Excepţionale Căuşeni
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2.3

Sectorul Economic

Redresarea situaţiei din sectorul real al economiei orasului este condiţionată de
dezvoltarea sectorului privat şi de restructurarea întreprinderilor, care e considerată drept
acţiune cheie pentru restabilirea solvabilităţii lor.
Repartizarea agenţilor economici după forma organizatorico-juridică
Indicatori
2011
Întreprinderi cu drept de persoane fizice:
- întreprinderi individuale
89
- gospodării ţărăneşti
1400
Întreprinderi cu drept de persoane juridice:
- societăţi pe acţiuni
2
- societăţi cu răspundere limitată
78
- cooperative
2
- întreprinderi de stat
2
- întreprinderi municipale
2
Sursa: Primăria oraşului Căuşeni
Industria constituie ramura prioritară a economiei orasului dezvoltarea dinamică a
căreia permite asigurarea progresului socio-economic. Conform structurii pe sectoare
industriale, predominantă pentru oraş este industria prelucrătoare (vinificaţia, fabricarea
conservelor, produselor din făină), care se bazează pe materia primă locală.
În ultimii ani de aprofundare a reformelor şi privatizare în agricultură s-a înregistrat un
regres în sectoarele prioritare ale ramurii date (viticultură, legumicultură, pomicultură ş.a.),
care s-a răsfrânt negativ asupra procesului de producere.
Pentru a ameliora situaţia în economia oraşului este necesară modificarea politicii
economice. Conducătorii întreprinderilor trebuie să conştientizeze faptul, că astăzi
întreprinderile trebuie să producă acele mărfuri care aduc mari beneficii, să folosească acele
resurse de producere, care presupun mai puţine cheltuieli şi să propună marfă consumatorilor
al căror venit le permite consumarea lor.
Sectorul agrar are o pondere semnificativă în economia orasului reprezintă sursa
principală de existenţă pentru cel puţin majoritatea populaţiei.
Agricultura constituie prin traditie ramura cea mai importantă a economiei zonei
Căuşeni, atât prin dimensiunea suprafeţei agricole şi a celei forestiere, cât si prin ponderea
populaţiei ocupate în agricultură si silvicultură. Sectorul agricol şi forestier contribuie la
formarea surselor de venit ale majorităţii populaţăiei, inglobând o insemnată pondere a forţei
de muncă din zonă .
Sectorul vinificaţie are o pondere importantă în dezvoltarea industrială a oraşului.
Oraşul Căuşeni face parte din Zona viticola sudică (Cahul), specializată pe producerea de vinuri
de masă alb şi roşu, vinuri de desert şi sucuri.
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2.4

Infrastructura locală

Oraşul Căuşeni este situat la sud-estul Republicii Moldova, în regiunea teraselor cu
stepă a Nistrului de jos. Coordonatele geografice ale oraşului sunt: 46 38 ‘ 20” latitudine
nordică şi 29 24’ 36” longitudine estică.
Caracteristici ale infrastructurii oraşului
Distanţa până la cel mai apropiat sat de or. Căuşeni
6 km
Tipurile şi starea drumurilor
- Până la centrul raional
Asfalt
- între localităţi
Asfalt
Regularitatea comunicaţiilor de transport
4 rute, 1-3 ore interval de circulaţie
Disponibilitatea servicii de comunicaţii
telefonie fixă: 73%
telefonie mobilă: Moldcell, Orange,
Moldtelecom
Internet: 2125 abonaţi computere
Sursa de apă potabilă
Alimentarea cu apa potabilă 92%
Oraşul Căuşeni se află în Raionul Căuşeni care are o suprafaţă totală de 116,3 mii ha şi
este învecinat cu raioanele Ştefan Vodă, Anenii Noi, Cimişlia, precum şi cu raionul Tarutino al
regiunii Odessa, Ucraina. Suprafaţa totală a oraşului este de 8317 ha.
Relieful oraşului Căuşeni este foarte accidentat reprezentat de o grupă de dealuri, chiar
şi denumirea localităţii ne vorbeşte despre forma de relief şi anume un căuş care este mărginit
de dealuri.
Reţeaua drumurilor
Situaţia infrastructurii de drumuri reprezintă o mare problemă pentru comunitate şi
pentru autorităţile locale.
In linii generale infrastructură de drumuri se poate caracteriza ca fiind deficitară si cu
grad mare de uzură. Această situaţie impune necesitatea promovării pe termen mediu a unui
program de investiţii susţinut pentru extinderea şi modernizarea drumurilor şi străzilor din
oraşul Căuşeni, cu alocare de resurse financiare corespunzătoare.
Reţeaua de drumuri la nivelul oraşului, asemeni raionului Căuşeni, este administrată de
către SA DRUMURI–Căuşeni.
Infrastructura de drumuri din oraşul Căuşeni
Indicatori
Drumuri publice, km
de importanta nationala,
de importanta locala
inclusiv cu îmbrăcăminte rigidă
modernizate
pietruite
de pământ
Linii de cale ferată, km
Staţii
Lungimea drumurilor cu uzura peste 50%
Lungimea drumurilor cu uzura peste 25%
Sursa : Primaria oraşului Căuşeni

2011
15
70
55
21
36
13
8
2
40
60
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Fondul locativ
Valoarea pământului în Căuşeni este scăzută şi există teren disponibil pentru
construcţia de locuinţe şi gospodării. In ultimii ani lipsa de încredere în strategia de dezvoltare
a zonei a ţinut departe investitorii. Puţinele locuinţe au fost făcute din fonduri private, de către
cetăţenii oraşului.
Suprafaţa totală a fondului locativ la 01.01.2012, inclusiv în case particulare este de
490.554 m².
Numărul total de case (locuinţe) este de 7190, ceea ce rezultă o suprafaţă totală medie
a unei case de cca 68,2 m². Numărul total de gospodării (curţi) este de 7190 .
Transport
Transportul public local are un rol deosebit în viaţa oraşului, prin asigurarea legăturilor
între diferite zone funcţionale, între localitate şi alte localităţi din raion şi ţară.
La nivelul oraşului functionează 2 societăţi cu profil de transport public local.
Printre mijloacele de transport existente în oraş se numără 214 de autoturisme (număr in
creştere cu 9,7% faţă de anul 2006) şi 21 de autobuse. Totuşi infrastructura de transport
existentă nu îndestulează necesităţile populaţiei.
2.5

Infrastructura energetică

A. Obiective strategice generale
Obiectivele prioritare ce ţine de dezvoltarea sectorului energetic al oraşului Căuşeni
constituie:
Obiectivul prioritar 1: Asigurarea cu energie fiabilă şi sigură pentru toţi cetăţenii din oraş.
Obiectivul prioritar 2: Diversificarea surselor de alimentare cu energie cu valorificarea surselor
de energie regenerabilă, sectorul public demonstrînd un rol exemplar în acest sens.
Obiectivul prioritar 3: Eficientizarea producerii, transportului, distribuţiei şi a consumului de
energie în toate sectoarele economiei.
B. Obiective strategice specifice
Un obiectiv specific îl constituie creşterea capacităţilor de producere, transport,
distribuţie. În prezent, APL împreună cu reprezentanţii organizaţiilor non-guvernamentale şi ai
mediului de afaceri, analizează posibilitatea lansării a unor programe de dezvoltare a
infrastructurii publice locale pentru valorificarea energiei solare şi eoliene; deschiderea a unei
fabrici de prelucrare a biomasei; creşterea numărului de şcoli, gradiniţe, clădiri administrative
alimentate cu energie termică provenită din SER.
Un alt obiectiv specific important îl constituie optimizarea consumului de energie, în
special în obiectivele sociale, educaţionale şi clădirile administrative. Potenţialul economiilor de
energie în clădiri constituie 30% - 50%. Aceasta respectiv, ar rezulta în reducerea facturii cu 3050%.
Participarea sectorului asociativ, cât şi sensibilizarea şi antrenarea societăţii civile în
promovarea unui consum prudent, inteligent şi econom constituie un obiectiv important
pentru or. Căuşeni. Aceasta va necesita menţinirea unui dialog continuu cu comunitatea locală,
realizarea unor activităţi tematice de sensibilizare şi şcolarizare pentru diferite grupuri ţintă, cu
participarea mediului academic şi a personalităţilor notorii în domeniile abordate.
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Cadru general
Securitatea energetică şi alimentarea cu energie sigură, fiabilă şi continuă constituie o
preocupare naţională, dar şi locală.
Alimentarea cu energie electrică.
Sectorul energetic al Republicii Moldova se deosebeşte de cel al altor state din motivul,
că ţara nu dispune de zăcăminte de combustibil fosil, de aceea 98% din totalul de energie şi
combustibil sunt acoperite din import. Această insuficienţă este simţită în special în regiunea
de sud, din care face parte şi raionul Căuşeni, deoarece pe aceste teritorii nu au fost construite
centrale hidro- sau termoelectrice. Reţelele electrice de distribuţie din regiunea de sud a ţării
constituie proprietatea Grupul Spaniol „Union Fenosa” începând cu anul 2000, care asigură
100% din consumul de energie electrică.
În scopul ameliorării situaţiei privind alimentarea cu energie electrică, inclusiv a
sectoarelor din regiunea de sud, în anii 2004-2005 a fost elaborat şi implementat „Planul de
activităţi privind alimentarea alternativă cu energie electrică”. A fost construită şi dată în
exploatare linia de înaltă tensiune „Anenii Noi – Căuşeni” – 34 km, au fost realizate acţiuni de
alimentare alternativă cu energie electrică a consumatorilor din r-nul Ştefan-Vodă (28
localităţi), r-nul Căuşeni (22 localităţi).
În anul 2012, oraşul Căuşeni a consumat energie în valoare de 180 mln lei (23 776,4 mii
kWh). Consumul anual de energie a demonstrat un trend de descreştere cu 5% în ultimii cinci
ani. În anii ce vor urma acest trend nu va suporta schimbări esenţiale, datorită:
 dotării continue a gospodăriilor casnice;
 numărului crecînd de consumători non-casnici;
 creşterii numărului unităţilor de transport.
Factura la energie
Bugetul anual al or. Căuşeni constituie 18,856 mln lei, din care 2,3 mln lei, sau 12,2%,
sunt destinate pentru acoperirea facturii la energie electrică, combistibili (dintre acestea
pentru energie electrică – 0,7 mln, pentru gaze naturale – 1,6 mln).
Consumul de energie
Cel mai mare consumator îl constituie sectorul rezidenţial (casnici) – 148 mln lei, cota
căreia în consumul total de energie constituie 82%. Consumatorilor industriali (non-casnici) îi
revine 32 mln lei sau 17,8%.
Numărul total de unităţi de transport constituie 214 de autoturisme (număr in creştere
cu 9,7% faţă de anul 2006) şi 21 autobuse, care deţin o cotă de 16,8% în consumul total de
energie al sectorului industrial al oraşului.
Totodată, numărul de clădiri administrative constituie 22, care anual consumă cca 3 mln
lei pentru energie, termică, electrică, gaze naturale, alţi combustibili.
Oraşul dispune de un număr total de 15 instituţii educaţionale şi grădiniţe, care indică
un consum total de energie de cca 1,4 mln lei pe an.
Operatorii energetici (întreprindere de producere, transport, distribuţie de energie
electrică şi gaze naturale) constituie 2, care deţin 100% în consumul orăşenesc de energie.
Producerea de energie electrică în oraş, transportul şi distribuţia, este asigurată de către ICS
„Union Fenosa”. Transportul şi distribuţia de gaze naturale este asigurată de către
întreprinderea Ştefan Vodă Gaz.
13
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Consumul de energie electrică per categorie de consumător, mii kWh
Categoria de consumător
2010
1
Industrie
1977,2
2
Construcţii
19
3
Transport
4
Agricultură
674
5
Comerţ
338,3
6
Servicii comunale
553
7
Sector public (serviciile publice şi clădirile
3034,6
administrative şi cu menire socială)
8
Altele
968
TOTAL
7564,1

2011
2286
2
191
288
821,6
2854,6
1326
7769,2

Alimentarea cu energie termică
Alimentarea cu energie termică reprezintă o problemă pentru oraş, blocurile locative au
fost alimentate cu energie termică de la centralele termice centrale, care în prezent nu mai
funcţionează. Astfel, locuitorii blocurilor locative care sunt gazificate şi-au construit cazangerii
autonome, unii au instalat sobe în blocuri, iar alţii folosesc alte mijloace electrice pentru
încălzirea spaţiilor în timp de iarnă. Situaţia este similară şi în instituţiile publice care şi-au
construit cazangerii autonome. Sectorul caselor individuale din localitate de asemenea au
instalate cazangerii autonome şi/sau sobe. Energia primară pentru producerea agentului termic
sunt gazele naturale, lemnul şi cărbunele.
Sistemul termoenergetic al or. Căuşeni a suferit modificări în perioada 1999-2002,
datorită lipsei fondurilor materiale şi a interesului pentru întreţinerea acestuia (uzura
conductelor, lipsa de termoizolare, canale termice sparte, inundate, lipsa de contoare etc). Toţi
aceşti factori au cauzat reducerea parametrilor agentului termic la consumatorii finali, faţă de
cei normativi stabiliţi. În consecinţă, sistemul centralizat de alimentare cu căldură a fost distrus.
Producătorii şi furnizorii de energie termică
Energie
Capacitatea,
Obiectele
termică/producător
MW
alimentate
Punct individual termic, 1080 kw
10 unităţi

Proprietate

Grădiniţe
de Stat
copii,
instituţii
şcolare

Nr.
consumători
noncasnici
10

Alimentarea cu gaze naturale
Asigurarea alimentării cu gaze naturale reprezintă o problemă importantă pentru
comunitatea locală, având în vedere utilitatea combustibilului atât pentru uz gospodăresc, cât
şi pentru prepararea agentului termic.
Lungimea reţelei de gaze naturale a or. Căuşeni este de 170.708 m, cifră în creştere cu
1309 m sau 0,7% faţă de anul 2010. Numărul de gospodării care beneficiază de alimentare cu
gaze naturale a sporit cu 825 în ultimii 3 ani, respectiv cu 5,7%.

14

PAED or. Căuşeni, 2014-2020

Alimentarea cu gaze naturale a or. Căuşeni
Lungimea reţelei de gaze naturale (m)
Numărul gospodăriilor conectate la reţeaua
de gaze naturale

2010
169.399

2011
170.526

2012
170.708

14.514

14.853

15.339

Consumul de gaze naturale per categorie de consumător, mii m3
Categoria de consumător
2010
1
Industrie
859
2
Construcţii
4
3
Transport
3
4
Agricultură
48
5
Comerţ
72,9
6
Servicii comunale
180
7
Sector public (serviciile publice şi clădirile
555,6
administr. şi cu menire socială)
8
Altele
3
TOTAL
1725,5
Consumul de combustibili per categorie de consumător, tone
Categoria de consumător
2010
2011
Benzină
1 Industrie
13
2 Construcţii
10
30
3 Transport
614
371
4 Agricultură
139
11
5 Comerţ
14
56
6 Servicii comunale
5
7 Sector public (serviciile publice
372,4
130,1
şi clădirile administr. şi cu
menire socială)
8 Altele
49
Motorină
1 Industrie
122
5
2 Construcţii
33
1
3 Transport
2837
1946,3
4 Agricultură
444,9
1388
5 Comerţ
92,8
3
6 Servicii comunale
3
7 Sector public (serviciile publice
107
110
şi clădirile administr și cu menire
socială)
8 Altele
Cărbune
1 Industrie
2 Construcţii
15

2011
546
9
47,8
6
49
120,3
831,2
87
1696,3
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3
4
5
6
7

8

Categoria de consumător
Transport
Agricultură
Comerţ
Servicii comunale
Sector public (serviciile publice
și clădirile administr şi cu menire
socială)
Altele
TOTAL

2010

2011

173
335

127
361

5310,1

4593,4

În totalul de combustibili (gaze naturale, motorină, benzină, cărbune) utilizaţi în
perioada 2010-2011 de către sectorul non-casnic 43% revine transportului, 24% - sectorului
public (serviciile publice şi clădirile administrative şi cu menire socială), 14,5% - consumatorilor
din domeniul agriculturii.
Surse de energie alternative
În prezent APL împreună cu sectorul de afaceri şi sectorul asociativ lucrează în
parteneriat pentru identificarea posibilităţilor ce ţin de utilizarea energiei solare şi eoliene în
spaţiul oraşului Căuşeni. În localitate deja există o iniţiativă de utilizare a acestor surse de
energie: a fost deschisă filiala unei Agenţii române ce activează în domeniu, la doi agenţi
economici s-au instalat cîte o turbină eoliană pe teren unde nu dispun de energie electrică (în
cîmpul agricol), dar se întîmpină dificultăţi în ce priveşte reutilizarea surplusului de energie.
Aceeaşi întrebare apare şi în cazul utilizării panourilor solare.
De asemenea raionul Căuşeni deţine locul III din regiunea Sud, cu privire la potenţialul
energetic de biomasă, după raioanele Ştefan Vodă şi Cahul1. Valorificarea surselor de energie
regenerabilă (SER) constituie o preocupare a oraşului, dat fiind importanţa alimentării cu
energie sigură şi pură, cât şi importanţa reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.
Valorificarea resurselor energetice alternative este un obiectiv de dezvoltare cheie, aflat
în strânsă legătură cu alte obiective de dezvoltare, precum ar fi competitivitatea economică,
protecţia mediului ambiant, protecţia socială.
Subvenţii/ajutor
Din data de 01 iulie 2012 indemnizaţiile / scutirile de care beneficiau anumite categorii
ale populaţiei au fost scoase, inclusiv şi tariful redus pentru primele 30 m³ de gaze naturale.
Conform noii legi a asistenţei sociale, potenţialii beneficiari sunt supuşi unei anchete sociale
pentru a beneficia de ajutor social.
Suplimentar, APL acordă ajutor persoanelor din categoriile vulnerabile, de exemplu în
anul 2012 - 80 persoane au beneficiat cîte 1m ster lemn de foc.

1

Sursa: Estimarea potenţialului energetic al biomasei din culturile agricole pentru brichetare, la
nivel de regiuni şi raioane, pentru anii 2009-2010. Studiu elaborat de IDIS „Viitorul” în cadrul proiectului
Energie și Biomasă în Moldova.
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În acelaşi timp, sunt simţite eforturile partenerilor strategici de dezvoltare, cum ar fi
USAID, Sida, Giz, WB, etc. în crearea infrastructurii necesare de alimentare şi/sau optimizare a
consumului de energie.
Astfel, pe parcursul anilor 2010-2012, au fost implementate 5 proiecte în instituţiile
publice, care au contribuit la:
 realizarea activităţilor de eficienţă energetică (înlocuirea geamurilor, izolarea
pereţilor, etc.) în 5 instituţii publice. În rezultatul activităţilor, temperatura
interioară a crescut de la 8-10˚C până la 17-18˚C (pentru detalii, vezi anexa nr. 1);
 3 din aceste instituţii (1 grădiniţă de copii, 1 centru curativ de sănătate şi 1 centru
social), ceea ce reprezintă 33%, au izolat termic pereţii exteriori, podeaua peste
subsol/demisol şi planşeul ultimului etaj;
 reducerea consumului şi respectiv a facturii la energie în instituţiile date. De
menţionat că consumul de gaze naturale a scăzut cu 5-40%, consumul de energie
electrică la unele instituţii a scăzut pînă la 10%, iar temperatura medie în instituţii a
crescut cu 200-250%;
 îmbunătăţirea calităţii şi asigurarea cu energie a 1110 persoane;
 economii totale de energie (calculat pentru 7 instituţii pentru anii 2009-2011) de
51.771 kWh.
Este prioritar pentru Administraţia Publică Locală orientarea eforturilor şi resurselor
întru îmbunătăţirea situaţiei clădirilor publice în ce priveşte sporirea eficienţei energetice.
Cadru legal
Dezvoltarea sectorului energetic în or. Căuşeni are la bază strategia locală de dezvoltare socioeconomică, dar şi:
 Strategia energetică până în anul 2030;
 Legea nr. 142 din 02.07.2010 cu privire la eficienţa energetică;
 Hotărârea Guvernului nr. 833 din 10.11.2011 „cu privire la Programul naţional pentru
eficienţă energetică 2011-2020 (PNEE);
 Planul Naţional de Acţiuni în domeniul Eficienţei Energetice pentru anii 2013-2015;
 strategiile şi legislaţia naţională pentru protecţia mediului;
 Programul Local de îmbunătăţire a Eficienţei Energetice (PLEE) şi Planul Local de Acţiune
în domeniul Eficienţei Energetice (PLAEE)*
2.6

Clădiri

În Orașul Căuşeni cca. 99% din unităţile locative existente sunt în proprietate privată,
astfel în proprietare administrației publice locale au mai rămas doar cîteva clădiri, aceste clădiri
au o vechime de peste 50 de ani de cînd au fost construite.
Clădiri administrate de către Primăria orașului Căuşeni:
Grădiniţe de copii, 6 unităţi
Căminul cultural
Marea majoritate a clădirilor administrate de Primăria orașului Căuşeni au pereţii
exteriori din materiale cu o conductivitate termică mare, în comparaţie cu materialele de
construcţie moderne care se folosesc în noile tehnologii, majoritatea acestor clădiri nu sunt
izolate termic și nu consumă surse alternative de energie, din acest fapt au loc mari pierderi de
energie termică.
17
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Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC), Agenţia de Dezvoltare
Regională Sud (ADR Sud), în colaborare cu Agenţia de Eficienţă Energetică (AEE) şi cu suportul
Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei în Moldova (Giz) au realizat în a II-a jumătate
a anului 2012 o campanie de colectare a datelor în domeniul efecienţei
energetice. Reprezentanţii APL de ambele nivele şi reprezentanţii instituţiilor publice au
colectat date în domeniul eficienţei energetice a clădirilor publice.
Pentru or. Căuşeni sunt prezentate datele ce se referă la 9 instituţii publice, inclusiv
primăria, 5 grădiniţe de copii, o întreprindere municipală, Centrul de plasament temporar al
copiilor in dificultate "Alter Ego", Centrul de sănătate. Conform datelor, toate clădirile sunt
construcţii vechi, ce datează cu anii 60-80 ai sec. XX, respectiv au uzură fizică şi morală. Doar la
jumătate din instituţiile analizate începînd cu a. 2010 au fost instalate ferestre de termopan
PVC, la celelalte ferestrele fiind de lemn, instalate la momentul construcţiei clădirii. De
menţionat, că pînă a fi instalate în a. 2010 la grădiniţa nr. 7 ferestre termopan PVC,
temperatura medie în instituţie în sezonul rece al anului era de cca 8˚C şi instituţia 2-3 luni de
iarnă nu activa. Situaţia s-a schimbat în prezent, activitatea instituţiei este cu regim normal, iar
temperatura medie pe timp rece fiind de 17-18˚C.
Toate instituţiile dispun de cazane autonome la gaze naturale, utilizate doar pentru
încălzire. De menţionat că în majoritatea instituţiilor, cca 67%, temperatura medie interioară în
clădire în ultimii trei ani nu a ajuns media de 18-20˚C, din motiv de economii de resurse
financiare şi a sistemului de încălzire ineficient şi defect.
Din instituţiile sus menţionate doar 1 grădiniţă de copii, 1 centru curativ de sănătate şi 1
centru social, ceea ce reprezintă 33%, au izolat termic pereţii exteriori, podea peste
subsol/demisol şi planşeu ultimul etaj.
Eficienţa energetică a clădirilor publice or. Căuşeni
Nr
d/o

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Întreprinder
ea

Proprietar
Anul
finalizării
construcţiei
Nr. de
persoane ce
beneficiază
la moment
de clădire
Volumul
clădirii (m³)
Suprafaţa
funcţională
(m²)
Suprafaţa
încălzită
(m²)
Ferestre tip

Primăria

Grădiniţa –
creşă nr. 1

Grădiniţa –
creşă nr. 2

Grădiniţa –
creşă nr. 4

Grădiniţa –
creşă nr. 6

Grădiniţa –
creşă nr. 7

Întreprind
ere
municipal
ă

1.
APL I
1979

2.
APL I
1986

3.
APL I
1977

4.
APL I
1964

5.
APL I
1973

6.
APL I
1981

7.
APL I
1974

Centrul
plasament
temporar
copii in
dificultate
"Alter Ego"
8.
APL I
1985

31

280

277

171

133

29

18

42

1132.8

3914

6000

2753.28
850

1833.6

926

1484

803.2

1833.6

926

1484

Termopa
n PVC,
19 buc,
a. 2010.
Lemn, 13
buc, a.

Termopan
PVC, 95
buc, a.
2012.

Lemn, 64
buc, a.
1964

Lemn, 79
buc, a.
1973

Termopan
PVC, 170
buc, a.
2010.

18

674,7

Termopan
PVC, 77
buc, a.
2010.

Centrul
de
sănătat
e

9.
APL I
1967

1678.3

3728

190

408,4

569,2

190

335.54

3728

Lemn, 10
buc, a.
1974

Termopan
Aluminiu, 18
buc, a. 2010
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Nr
d/o

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Întreprinder
ea

Tip de
combustibil
solid (*)
Incalzire
local (tip
cazan
combustibil)
Izolarea
ţevilor în
încăperile
neîncălzite
Temperatur
a medie
interioară în
clădire în
ultimii 3 ani,
18-20°C
Apă caldă în
clădire
Alimentarea
cu gaze
naturale a
clădirii
Utilizarea
gazelor
naturale
Consumul
total de
energie
electrică
2010 (kWh)
Consumul
total de
gaze
naturale
2010 (m cub
N)
Izolarea
termică
pereţi
exteriori

Izolare
termică
podea peste
subsol/demi
sol
neîncălzit
Izolare
termică
planşeu
ultim etaj

Primăria

Grădiniţa –
creşă nr. 1

Grădiniţa –
creşă nr. 2

Grădiniţa –
creşă nr. 4

Grădiniţa –
creşă nr. 6

Grădiniţa –
creşă nr. 7

Întreprind
ere
municipal
ă

1979
Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Gaze
naturale,
2 unit

Gaze
naturale, 3
unit

Gaze
naturale, 3
unit

Gaze
naturale, 2
unit

Gaze
naturale, 1
unit

Gaze
naturale, 2
unit

Gaze
naturale,
2 unit

Gaze
naturale, 2
unit

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu, sistem
de încălzire
ineficient

Nu. Sistem
de încălzire
defect

Nu.
Sistem
încălzire
ineficient

Nu

Da

Da

Da

Da,
boiler
electric
Da

Nu

Da, boiler
electric

Da, boiler
electric

Nu.
economii
bani,
sistem
ineficient şi
defect
Nu

Nu

Nu

Da, cazan
individual

Nu

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Pentru
încălzire

Pentru
încălzire

Pentru
încălzire

Pentru
încălzire

Pentru
încălzire

Pentru
încălzire

Pentru
încălzire

Da

23.875

64.918

96.000

32.867

30.623

56.256

856

Pentru
încălzire, pt
apă caldă
5.559

11.756

29.130

34.400

15.200

16.284

19968.3

5.450

4.054

1.950

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Parţial

Da

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

Da

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

Da
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(*) cărbune, lemn, bricheti, peleti, baloturi de paie
Inventarierea construcţiilor din orașul Căuşeni a relevat următoarele particularităţi ale
construcţiilor cu destinaţie de locuinţă:




51 Blocuri locative cu aproximativ 2300 de gospodarii, majoritatea acestor blocuri sunt
construite în perioada anilor 1960, cu material de constructive din piatră, nu sunt
izolate termic pereții exteriori, planșeu și subsol.
1342 case pe pămînt , cca 90% /majoritatea/ caselor pe pamînt nu sunt izolate exterior,
planșeu și dispun de ferestre din lemn de tip vechi

Se constată că marea majoritate a clădirilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă –
respectiv 80% –au acoperiş tip şarpantă care prezintă un grad de izolare termică foarte slab,
deoarece planşeul de sub pod de obicei nu este izolat termic.

2.7. Situaţia actuală şi viziunea pentru viitor
Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă aprobat de către Consiliul Orăşenesc Căuşeni,
este un plan ambiţios care urmăreşte introducerea eficienţei energetice în sfera de
responsabilitate directă a administraţiei locale, precum şi în sectoarele care pot fi influenţate
prin decizii politice şi măsuri administrative. Orașul Căuşeni intenţionează să reducă emisiile de
CO2 cu 48,49% până în 2020, prin măsurile introduse în PAED.
Domenii prioritare:
• Clădiri publice şi administrative, pentru care sunt planificate lucrări de eficienţă energetică.
• Monitorizarea strictă a consumului de energie şi estimarea reducerii emisiilor de CO2
• Modernizarea transportului public şi transformarea acestuia într-un mijloc rapid şi confortabil
de călătorie.
• Introducerea surselor regenerabile de energie: bioenergie, solară, eoliană
• Măsuri pentru modernizarea energetică a clădirilor private multietajate.
• Educaţie şi campanii de sensibilizare în domeniul energiei durabile.

III. Aspecte organizaționale și financiare
3.1 Coordonarea și structurile organizaționale create/atribuite
În scopul aplicării inițiativei Convenţia Primarilor, primăria orașului Căuşeni de comun
cu Consiliul Orașului Căuşeni au creat un grup de lucru format din membrii cu diverse
specialităţi, cum ar fi: reprezentantul Întreprinderea Municipală Salubrizare şi Amenajare
Căuşeni, arhitect, economist, jurist, primarul orașului, reprezentanţi ai sectorului
neguvernamental, expert energetic, ş.a. Toți acești membri activează în baza unui regulament
special aprobat in vederea elaborării și implementării PAED.
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3.2 Alocarea de resurse umane
Primăria orașului Căuşeni pune la dispoziția grupului de lucru toate resursele necesare
pentru realizarea PAED. Membrii grupului de lucru nu au o subvenţie anumită pentru
elaborarea PAED, aceștea sunt remuneraţi în baza legislației APL pentru fucția pe care o dețin.
Primăria Căuşeni oferă tot suportul financiar necesar pentru materiale, rechizite și alte
cheltuieli logistice membrii grupului.
3.3 Implicarea părților intereste și a cetățenilor
Actorii locali în domeniul politicii energetice au fost consultaţi atât în timpul realizării
bazei de date, cât şi în faza elaborării formei finale a PAED. Acesta a fost transmis spre
consultare:
• Serviciilor de expertiză în energetic pe lîngă Consiliul Raional Căuşeni
• Consiliul Local al orașului Căuşeni
• Asociațiilor Obștești și populației orașului
Un rezumat a fost prezentat pentru publicare pe saitul oficial al primariei Căuşeni
www.primaria.causeni.org. De asemenea PAED a fost prezentat într-o şedinţă din cadrul
Primăriei orașului Căuşeni, înainte de a fi supus spre aprobare Consiliului Local.
Administrația publică va incerca să implice populația la diverse acțiuni de implementare
a PAED, în special la organizarea și sensibilizarea prin desfășurarea ”Zilelor locale ale energiei”.
3.4 Bugetul general estimativ
În continuare este prezentată împărţirea bugetului pe sectoare / domenii de acţiune:
Nr.
1
2
3

4
5

Sector/Domenii de Acțiune
Clădiri şi instalaţii aferente (clădiri municipale, clădiri din
sectorul terţiar, clădiri rezidenţiale, iluminat public)
Transport (transport public, transport privat şi de comerţ, alte
transporturi rutiere)
Planificare urbană (planificare urbană strategică, plan urban de
mobilitate durabilă, dezvoltarea de reglementări locale în
sprijinul construcţiilor durabile)
Achiziţii (reglementări locale de eficienţă energetică,
reglementări locale de utilizare surse de energie regenerabilă)
Comunicare (servicii de asistenţă tehnică şi consultare,
campanii de informare şi conştientizare, sesiuni de instruire,
organizarea ”Zilelor locale ale energiei” si managementul
deseurilor menagere şi mediul ambiant.
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3.5 Sursele de finanțare prevăzute pentru investițiile din cadrul planului de acțiune
În ceea ce priveşte cadrul financiar în susţinerea implementării politicii locale de energie
şi mediu, orașul Căuşeni utilizează următoarele surse de finanţare:
Bugetul local, buget raional
Fonduri guvernamentale cu destinaţie specială pentru susţinerea de proiecte privind:
conservarea energiei termice în instituțiile publice, introducerea surselor regenerabile
de energie, dezvoltarea de proiecte de infrastructură,
Fonduri externe UE, donatori internaționali
3.6 Măsurile preconizate de monitorizare și follow-up
În calitate de structură de monitorizare a rezultatelor implementării activităților
prevăzute de Convenţia Primarilor, primăria orașului urmăreşte proiectele, individual sau pe
sarcini comune, în conformitate cu metodologia de implementare a managementului de
proiect:
Stabilirea etapelor şi termenelor pentru fiecare obiectiv aprobat prin PAED,
Stabilirea responsabilităţilor în derularea proiectelor, în funcţie de modalitatea de
finanţare şi de atribuţiile departamentelor de specialitate din administraţia locală,
Monitorizarea respectării termenelor de îndeplinire a sarcinilor
Monitorizarea implementării şi rezultatelor după finalizarea obiectivelor,
Prezentarea rapoartelor anuale privind stadiul de implementare a sarcinilor alocate şi a
termenelor de îndeplinire.

IV.

Inventarul emisiilor de bază

Anul de referinţă pentru inventarul de bază al emisiilor este anul 2010, an pentru care
sunt disponibile cele mai cuprinzătoare date.
Inventarul de bază al emisiilor porneşte de la datele de activitate (consumul final de
energie de pe teritoriul autorității locale) şi factorii de emisie, care cuantifică emisiile pe unitate
de activitate.
În realizarea inventarului de emisii au fost aplicate normele metodologice și ghidul
stabilit de Oficiul Convenției Primarilor, astfel a fost aleasă metoda factorilor de emisie
standard, iar consumurile finale de energie analizate în următoarele domenii:
Clădiri şi instalaţii aferente (clădiri municipale, clădiri din sectorul terţiar, clădiri
rezidenţiale, iluminat public)
Transport (transport public, transport privat şi de comerţ, alte transporturi rutiere)
Nu au fost analizate consumurile energetice din industrie, acest sector nefiind o țintă a
acțiunilor cuprinse în PAED. La fel nu a fost analizate emisiile de CO2 datorate generării de
electricitate acestea nefiind în prezent în orașul Căuşeni.
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4.1 Consumul Final de Energie
Tabel A
Categorie
Consumatori

Consum de energie la nivelul consumatorului final ( MWh)
Energie
Electrică

Energie
Termică

Combustibili fosili
Gaz Natural

Gaz Lichid

Motorina

Total
Benzina

Cărbune

Clădiri, echipament, industrii
Clădiri Publice municipale
Sectorul terțiar
Clădiri rezidențiale
Ilunimat public
Industrie locală
Transport
Parcul Public
Transport public
Transport privat și comercial

Total

44.3
92.5
87.6
10
-

16.5
89
79.6

60,8
181,5
167,2
10
-

1

235,4

4,17
3,1

4.17
2.1

-

185,1

-

2,1

4,17

-

426,77

Acest tabel sintetizează datele esențiale privind structura consumului estimative de energie la nivelul consumatorului final al orașului Căuşeni,
exprimat în Wh/an. În total consumul de energie la nivelul anului 2010 este estimative de 426,77 Mwh/an.
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4.2 Emisiile de CO2
Tabel B
Categorie
Consumatori

EMISII DE CO2 (t)
Energie
Electrică

Energie
Termică

Combustibili fosili
Gaz
Natural

Gaz Lichifiat

Motorina

Total
Benzina

Cărbune

Clădiri, echipament, industrii
Clădiri Publice municipale
Sectorul terțiar
Clădiri rezidențiale
Ilunimat public
Industrie locală
Transport
Parcul Public
Transport public
Transport privat și comercial
Total

8.28
17.3
16.38
1.87

3.33
18
16.08

11.61
35.3
32.46
1.87
-

1.04
0.19
44.02

-

37.4

-

0.56
0.56

1.04

-

Factorii de emisii de CO2
0,187
0,202
0,202
0,227
0,267
0,249
0,341
( t/MWh)
Factor de emisii CO2 pentru energia electrica care nu este produsa locala ( t/MWh)
Tabelul arată cantitatea estimativă de gaze cu efect de sera emise în urma consumului de energie in orașul Căuşeni este de 83.03 t/ CO2
4.3 Producția locală de electricitate și emisiile corespunzătoare de CO2
Pe teritoriului orașului Căuşeni nu este producere de energie locală.
4.4. Producția locală de căldură/racire și emisiile corespunzătoare de CO2
Pe teritoriului orașului Căuşeni nu este producere de energie termică locală.
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V.

Planul de acțiuni pentru Energie Durabilă a orașului Căuşeni 2014-2020
Aprobat 31 iulie 2014, Decizia CO nr. 8/7

Avînd în vedere numărul mare de măsuri/acțiuni propuse la nivelul sectoarelor cu impact, pentru o evidențiere a ponderii acestora la
reducerea emisiilor până în anul 2020 a necesitat o evaluare a acțiunilor în vederea cuantificării beneficiilor de mediu, adică a reducerilor de emisii de
CO2 cât și economiile de energie pe care acestea le vor aduce după implementare.
O mare parte a măsurilor/acțiunilor prevăzute în PAED nu au fost cuantificate, deoarece ele vor aduce un aport indirect asupra reducerii
emisiilor implementate de alte acțiuni, ele având un rol calitativ de influență asupra atingerii țintelor planului de acțiune PAED.

Sector: Clădiri, echipamente/instalații municipale
Nr

Acțiuni/măsuri cheie

Responsabil

Termenul de
implementare

Costurile
estimative
Mii lei

1.

Modernizarea instalațiilor de iluminat în
interior în 6 grădinițe de copii
Reabilitare termică a clădirilor, izolarea
anvelopei, tavan, subsol, modernizarea
tîmplăriei, la 6 grădinițe de copii
Montarea de instalații solar termice
pentru prepararea de apă caldă și aport
la incalzire la 6 grădinițe pentru copii
Construirea, reabilitarea, modernizarea
reţelelor de distribuţie a energiei
termice, 9 instituţii publice
Îmbunătăţirea serviciilor de colectare şi
transportare a deşeurilor, colectarea
selectivă a deşeurilor.

Primăria or. Căuşeni,
administrația grădinițelor
Primăria or. Căuşeni,
administrația grădinițelor

2015-2018

2.

3.

4.

5.

Reducere emisii CO2
Estimată p/u fiecare
măsură t/a

1020

Economia de
energie
estimată
MWh/a
22.5

2015-2018

1260

44

8.9

Primăria or. Căuşeni,
administrația grădinițelor

2016-2020

3100

29

5.9

Primăria or. Căuşeni

2016-2020

9000

27

5.5

Primăria or. Căuşeni
ÎMSA,
ONG

2014-2016

13 700

21.5

7.1

25

4.2
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Nr

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Acțiuni/măsuri cheie

Responsabil

Termenul de
implementare

Costurile
estimative
Mii lei

Reducere emisii CO2
Estimată p/u fiecare
măsură t/a

1 180

Economia de
energie
estimată
MWh/a
19

Curăţirea şi amenajarea albiei rîului
Botna 33 km şi afluienţilor lui de pe
teritoriul oraşului conform cerinţelor
Construirea unei unităţi pentru
cadavrele animalelor (groapa Bekkari)

Primăria or. Căuşeni
ONG

2016-2018

Primăria or. Căuşeni
ONG

2015-2016

150

98

32.3

Modernizarea instalațiilor de iluminat în
interiorul clădirei primăriei orașului
Căuşeni
Modernizara sistemului de apeduct,
canalizare şi epurare a apei,
Întreprinderea Apă-Canal
Modernizara instalațiilor de iluminat în
interiorul clădiri Întreprinderea
Municipală Salubrizare şi Amenajare
Automatizarea instalațiilor interioare de
încălzire pentru adaptarea la nivelul
programului de funcționare a primăriei
orașului și Întreprinderea Municipală.
Total Clădiri, echipamente/instalații
municipale

Primăria or. Căuşeni

2014-2017

300

25,4

4.7

20 000

33

6.1

Primăria or. Căuşeni,
Administraţia IM Apă-Canal

3.5

Primăria or. Căuşeni,
administrația ÎMSA

2014-2017

20

11

2.1

Primăria or. Căușeni,
administrația ÎMSA

2015-2017

500

25

5.1

50230

355.4

85.4
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Sector Clădiri, echipamente/instalații terțiare
Nr
Acțiuni/măsuri cheie

1.

Modernizarea instalațiilor de iluminat în
interior la 5 licee de învăţămînt

2.

Automatizarea instalațiilor interioare de
încălzire pentru adaptarea la nivelul
programului de funcționare la 3 licee
Modernizarea instalațiilor de iluminat în
interior la școala Profesională

3.

4.

Modernizarea instalațiilor de iluminat în
interior la Scoala Sportivă

5.

Modernizarea energetică a clădirii
(izolarea planseu, pereti, usi, ferestre,
subsol, conservarea energetică) la
Scoala Sportivă
Montarea de instalații solar termice
pentru prepararea de apă caldă și aport
la incalzire la Scoala Sportivă

6.

7.

Modernizarea instalațiilor de iluminat în
interior în cadrul la 15 instituţii de

Responsabil

Termenul de
implementare

Costurile
estimative
Mii lei

Economia de
energie
estimata
MWh/a

Reducere emisii CO2
Estimată p/u fiecare
masura t/a

Primăria or. Căuşeni,
administrația liceului, direcția
raională de atragerea a
investițiilor
Administrația instituţiilor, direcția
raională de atragerea a
investițiilor
Primăria or. Căuşeni,
administrația școlii, direcția
raională de atragerea a
investițiilor
Primăria or. Căuşeni,
administrația instituţiilor, direcția
raională de atragerea a
investițiilor
Primăria or. Căuşeni,
administrația instituţiei, direcția
raională de atragerea a
investițiilor
Primăria or. Căuşeni,
administrația instituţiilor, direcția
raională de atragerea a
investițiilor
Serviciul de atragerea a
investițiilor raional,

2014-2020

4 500

24

4.5

2014-2020

4 300

29

5.9

2014-2016

100

21

3.9

2015-2017

150

18

3.3

2015-2018

240

29.8

6

2016-2018

250

37

7.5

2015-2020

7500

24

4.5
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Nr

8.

Acțiuni/măsuri cheie

menire socială
Extinderea, modernizarea reţelelor de
gaze naturale, 13 km
Total cladiri sectorul terțiar

Sector : Clădiri rezidențiale
Nr
Acțiuni/măsuri cheie

1.

Reabilitare termică blocuri de locuinţe
25 de blocuri multietajate

2.

Reabilitare termică case individuale,
100 de case
Total clădiri rezidențiale

Sector : Iluminat public municipal
Nr
Acțiuni/măsuri cheie

1.

Introducerea sistemului de telegestiune
pentru reducerea consumului cu 30% /
interval orar 00.00-06.00 / toate străzile

Responsabil

Administraţia instituţiilor
Primăria or. Căuşeni
Ştefan Vodă-Gaz fil Căuşeni

Termenul de
implementare

Costurile
estimative
Mii lei

Economia de
energie
estimata
MWh/a

Reducere emisii CO2
Estimată p/u fiecare
masura t/a

2014-2016

14 000

17

3.4

31040

199.8

39

Reducere emisii CO2
Estimată p/u fiecare
masura
t/a
5.3

Serviciul, persoana responsabilă

Termenul de
implementare

Costurile
estimative
Mii lei

Primăria or. Căuşeni, asociațiile
obștești a blocurilor locative,
Ministerul Dezvoltării Regionale
Consumator final

2016-2020

50 000

Economia de
energie
estimata
MWh/a
26

2016-2020

2 000

31

6.3

52 000

57

11,6

Economia de
energie
estimata
MWh/a
18

Reducere emisii CO2
Estimată p/u fiecare
masura t/a

Serviciul, persoana responsabilă

Termenul de
implementare

Costurile
estimative
Mii lei

Primăria or. Căuşeni

2014-2016

800

28

3.3

PAED or. Căuşeni, 2014-2020
Nr

2.

Acțiuni/măsuri cheie

Extinderea reţelei de iluminat public
stradal pe întreg oraşul, conform
standardelor şi noilor tehnologii
moderne, 75 km
Total iluminat public

Sector : Transport public
Nr
Acțiuni/măsuri cheie

1.

2.

Înlocuirea a 5 autobuze cu altele cu
consum mic de combustibil si
rentabilitate înaltă
Instalarea indicatoarelor şi numerotaţiei
stradale

Serviciul, persoana responsabilă

Termenul de
implementare

Costurile
estimative
Mii lei

Primăria or. Căuşeni
PPP

2014-2017

1.

Înlocuirea a 15 autobuze cu autobuze cu
consum mai mic de combustibil si
rentabilitate înaltă

8666

48

8.9

Reducere emisii CO2
Estimată p/u fiecare
masura
t/a
5,5

5.6

Responsabil

Termenul de
implementare

Costurile
estimative
Mii lei

Primăria or. Căuşeni
PPP

2014-2018

7 500

Economia de
energie
estimata
MWh/a
20,7

Primăria or. Căuşeni
ADR Sud,
Minister. Transport

2014-2016

585

5,2

1,4

8085

25,9

6,9

Economia de
energie
estimata
MWh/a
42

Reducere emisii CO2
Estimată p/u fiecare
masura
t/a
11.2

Total transport public
Sector : Transport privat și de comerţ
Nr
Acțiuni/măsuri cheie

Reducere emisii CO2
Estimată p/u fiecare
masura t/a

7 866

Economia de
energie
estimata
MWh/a
30

Serviciul, persoana
responsabilă

Termenul de
implementare

Costurile
estimative
Mii lei

Primăria or. Căuşeni
Agent economic

2016-2020

22 500
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2.
3.

Amenajare piste biciclişti, 30 km
Amenajarea şi construcţia noilor parcări auto

Primăria or. Căuşeni
Primăria or. Căuşeni
PPP

2016-2018
2014-2016

Total transport privat si comercial

Sector : Alte transporturi rutiere
Nr.
Acțiuni/măsuri cheie

1

Redirecţionarea transportului de tonaj mare
din oraş
Total Alte transporturi rutiere

2.
3.

4.

5.

13,8
23,6

3,7
6.3

25 800

79.4

21.2

Reducere emisii CO2
Estimată p/u fiecare
masura
t/a
10.2
10.2

Serviciul, persoana
responsabilă

Termenul de
implementare

Costurile
estimative
Mii lei

Consiliul Raional Căuşeni

2014-2020

200

Economia de
energie
estimata
MWh/a
38,2

200

38,2

Comunicarea: Campanii de informare și educare
Nr
Denumirea Acțiunii
1.

100
3 200

Campanii de informare a populației pe tema economisirii
energiei
Elaborarea programelor de informare şi comunicare din
domeniul EE
Campanii de informare a cetățenilor privind reducerea
cantității de deșeuri menagere si importanta colectării
separate a deşeurilor
Campanii de informare a cetățenilor pe tema utilizării
transpotului public local și a mijloacelor de transport
ecologice
Campanii de informare a populației privind colectarea
deșeurilor reciclabile, nearderea frunzelor pe timp de
toamnă și primăvara

Responsabil
Primăria or. Căuşeni,
Consiliul Raional Căuşeni, ONG
Primăria or. Căuşeni
Primăria or. Căuşeni, ONG,
Inspectoratul ecologic de stat
Căuşeni

Perioada de
implementare
2014-2020

Costuri estimative
( mii lei)
240

2014-2020

250

2014-2020

100

2014-2020

3

2014-2020

10

Primăria or. Căuşeni
Primăria or. Căuşeni, ONG,
Inspectoratul ecologic de stat
Căuşeni
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Nr

Denumirea Acțiunii

6.

Organizarea ”Zilele locale ale energiei”

7.

Participarea angajaţilor din administraţia public la
diverse cursuri şi ateliere cu teme de aplicare a
principiilor de eficienţă energetică
Dezvoltarea unui punct de informare in cadrul primariei
privind eficienta energetica si noi surse de energie
Promovarea asocierii locatarilor în scopul realizării
programelor de eficienţă energetică şi amenajare
estetică a spaţiului locativ privat/public din oraş

8.
9.

Responsabil
Primăria or. Căuşeni, ONG,
Organizațiile de producere și
livrare a energiei

Perioada de
implementare
2014-2020

Costuri estimative
( mii lei)
15

2014-2020

200

2014-2020

350

2014-2020

800

Primăria or. Căuşeni

Primăria or. Căuşeni
Primăria or. Căuşeni,
Consiliul Raional CĂuşeni,
ONG, PPP

Total Campania de informare și educare

Managementul deșeurilor și mediul ambiant
Nr
Denumirea Acțiunii
1.

2.
3.

Implementarea programului de colectare a deşeurilor
reciclabile: în fiecare sâmbătă se colectează deşeuri
reciclabile din zona de case şi zilnic de la platformele de
colectare
Plantarea copacilor și extinderea spațiilor verzi pe
teritoriul orașului Căuşeni
Organizarea campaniilor trimestriale pentru curățirea
rîurilor și parcurilor publice cu implicarea cetățenilor
orașului
Total managementul deșeurilor și mediul ambiant

1968

Departamentul responsabil

Perioada de
implementare
2016-2020

Costuri estimative
( mii lei)
-

Primăria or. Căuşeni, Moldsilva

2014-2020

1 000

Primăria or. Căuşeni, cetățenii

2014-2020

55

Primăria or. Căuşeni,
Î.M. GCL, Inspectoratul Ecologic de
stat, ONG

1055
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Achiziții publice
Nr.
Denumirea Acțiunii
1 Promovarea unui mod de alimentare durabil: Evitarea folosirii
materialelor plastice: pungi de plastic, tacâmuri, farfurii de unică
folosinţă în serviciile municipale
2 In cadrul modernizării/reabilitării sistemelor de iluminat interior
solicitarea obligativităţii achiziţiei de produse eficient energetic, cu
asigurarea calităţii necesare desfăşurării activităţilor, durata de viaţă
mare si montarea senzorilor de prezenţă sau după caz a echipamentelor
inteligente de modelare a necesarului de iluminare artificială cu
asigurarea optimă a iluminatului natural.
3 Solicitarea participanţilor la licitaţii sa indice sursele de energie
regenerabile folosite pentru producere sau punere în practică a
serviciilor care fac obiectul achiziţiilor publice

Planificarea urbană strategică
Nr
Denumirea Acțiunii
1.
2.

3.

4.

Responsabil
Primăria or. Căuşeni

Perioada de implementare
2015-2020

Primăria or. Căuşeni

2015-2020

Primăria or. Căuşeni

2015-2020

Departamentul responsabil

Elaborarea planului urbanistic al oraşului Căuşeni
Reabilitare şi modernizare a 3 Pieți comerciale, utilizarea
echipamentelor pentru iluminatul public pe soluţii de
eficienţă energetică necesară/consumuri de
energie reduse.
Reabilitare şi modernizare a 5 parcuri/scuare, utilizarea
echipamentelor pentru iluminatul public pe soluţii de
eficienţă energetică necesară/consumuri de
energie reduse.
La faza de acordare a autorizaţiilor de construcţie pentru
reabilitarea termică a clădirilor se va solicita auditul
energetic realizat în conformitate cu prevederile legale
32

Primăria or. Căuşeni
Primăria or. Căuşeni

Perioada de
implementare
2014-2015
2016-2020

Costuri estimative
( mii lei)
430
1 200

Primăria or. Căuşeni

2016-2020

500

Primăria or. Căuşeni

2015-2020

-
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5.

6.
7.
8.

Standard pentru reabilitare termică a clădirii existentă –
folosirea tehnicilor de ultimă generaţie care să asigure
consum minim pe întreaga durată de viaţă a soluţiei
Realizarea unui studiu de evaluare a potenţialului
energetic orăşenesc
Evaluare/audit a situaţiei energetice a instituţiilor
publice şi fondului locativ
Elaborarea unui studiu cu privire la crearea parcului
eolian în or. Căuşeni
Planificare urbană strategică

Primăria or. Căuşeni

2015-2020

-

Primăria or. Căuşeni

2014-2015

500

Primăria or. Căuşeni

2014-2016

800

Primăria or. Căuşeni

2014-2016

500
3930

SCENARIU de reducere a emisiilor pînă în anul 2020:
Total emisii de CO2, tone CO2/an, 2010: 377,8
Total emisii de CO2, tone CO2/an/capita, 2010: 0,019
Reducere de emisii de CO2, tone CO2/an, absolut 2020: 183.2
Total emisii de CO2, tone CO2/an/capita, 2020: 0,009
Reducere de emisii de CO2, % față de 2010: 48.49
Total costuri estimative – 182 974 mii lei
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CONCLUZII
Dezvoltarea PAED-ului are următoarele rezultate clare:
Un număr de 52 de acțiuni foarte bine definite care vor conduce la diminuarea cantității de CO2 până în anul 2020 cu 183.2 tone CO2 față de
anul 2010.
Responsabilizează aproape toate departamentele Primăriei oraşului Căuşeni în vederea îndeplinirii acestuia.
Responsabilizează și alți actori locali în vederea îndeplinirii acțiunilor, cum ar fi Apa-Canal, Ştefan Vodă Gaz filiala Căuşeni, cât și Consiliul
Raional Căuşeni.
Implică comunitatea în atingerea țintelor prin implicarea directă a cetățenilor în diferite programe de conștientizare.
Implementarea PAED-ului va îndeplini misiunea autorității locale de ”Siguranță și eficiență energetică pentru o dezvoltare durabilă a or.
Căuşeni”.
Beneficiile principale ale atingerii țintelor vor fi ale cetățenilor or. Căuşeni prin creșterea nivelului de trai.
Echipa de lucru
AO Centrul Informaţional Tighina
Nr
Nume, prenume
1.
Cîşlaru Tudor
2.
Cîşlaru Olga
Grupul de lucru local
Nr
Nume, prenume
1.
Repeşciuc Grigore
2.
Lebedev Victor
3.
Boiştean Vasile
4.
Cucoş Ala
5.
Gălcă Lexandru
6.
Baltag Ecaterina
7.
Băluţă Alexei
8.
Burlacu Sergiu
9.
Burlacu Ion

Funcţia
Manager general, expert în Administraţia Publică Locală
Expert, consultant
Funcţia
Primar de Căuşeni, coordonator general
Specialist primăria or. Căuşeni, construcţii şi gospodărie comunală
Specialist primăria or. Căuşeni, reglementarea regimului proprietăţii funciare
Consiliul orăşenesc Căuşeni, secretar interimar
Apă Canal, Căuşeni, director
Întreprinderea Municipală Salubrizare şi Amenajare Căușeni, director
Ştefan Vodă Gaz, filiala Căuşeni, şef
Inspecţia Energetică de Stat
Inspecţia Ecologică de Stat Căuşeni
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