
Programul de creditare „Credite pentru Conservarea Energiei” 
reprezintă un instrument de finanțare la scară mică destinată 
municipalităților din Republica Moldova pentru investiții în 
clădiri publice cu menire socială, cum ar fi școli, grădinițe, 
spitale, dar și pentru iluminatul stradal.

Finanțarea poate fi utilizată pentru măsuri de conservare 
a energiei, urmare a renovării clădirilor publice precum și 
modernizării iluminatului stradal. Măsurile eligibile pot include 
renovarea generatoarelor de căldură existente, instalarea de 
puncte termice individuale, termoizolarea clădirilor, podurilor, 
țevilor precum și înlocuirea ușilor și ferestrelor cu alternative 
eficiente din punct de vedere energetic, dar și înlocuirea 
corpurilor de iluminat fluorescente și/sau mercur cu LED-uri.

Programul de creditare

Obiectivele finanțării:

• Renovarea obiectelor de menire socială cu scopul de a 
reduce consumurile de energie și de a crește durata de 
viață a clădirilor

• Economii anuale de energie de aproximativ 35-40%

• Beneficii de mediu, cum ar fi reducerea emisiilor de CO2, 
oxizi de azot, dioxid de sulf și praf

• Economii anuale de aproximativ 25% din costul investiției

• Dezvoltarea de practici bune de achiziții și implementa-
re a proiectelor

Credite pentru 
conservarea 
energiei
Finanțarea proiectelor municipale de eficiență 
energetică

Debitor: Administrațiile Publice de nivelul I și II

Tipul investițiilor: Clădiri publice cu menire socială,  
cum ar fi scoli, grădinițe, spitale, dar și proiecte de  
iluminare stradală

Suma împrumutului: maxim 500,000 Euro

Ponderea finanțării: maxim 90 % din costul proiectului

Valuta: MDL

Dobândă: 3 %

Perioada de rambursare: maxim 5 ani

Achiziții: Transparente, în conformitate cu regulile NEFCO

Condițiile finanțării



NEFCO este o instituție financiară internațională (IFI) 
înființată în 1990 de cinci țări nordice: Danemarca, 
Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia. Scopul NEFCO 
este de a promova creșterea economică și acțiunile 
climatice, care ajută guvernele și ceilalți cofinanțatori 
să își atingă obiectivele de mediu și dezvoltare durabilă. 
Concentrându-se pe proiecte mici și mijlocii cu rezultate 
tangibile, NEFCO oferă valoare adăugată sporită 
părților interesate. Datorită rețelei sale extinse în cadrul 
comunității verzi și capacității de a conecta părțile 
interesate și diferiți finanțatori la proiecte relevante, 
NEFCO gestioneză un număr considerabil de fonduri 
fiduciare menite să finanțeze proiecte verzi. 

De-a lungul anilor, NEFCO a implementat mai mult de 
900 proiecte publice și private din diferite sectoare în 51 
de țări, prioritar în țările din Europa de Est, țările Baltice 
și regiunile Arctică și Barenț. Sediul NEFCO este situat 
în Helsinki, Finlanda. De asemenea, NEFCO are un birou 
în Kiev, Ucraina și este reprezentat prin consultanți 
angajați pe termen lung la St Petersburg, Rusia. 

Citiți mai multe la www.nefco.org.
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Proiecte implementate în Ucraina

1.4 mil. €
economii anuale obținute  
în 26 orașe din Ucraina

11,000  
tone de CO2 reduse anual

43,000 
copii și pacienți ai spitalelor se  
bucură de condiții de studii și  
recuperare mai bune

Contribuția la Obiectivele dezvoltării  
durabile ale Națiunilor Unite

Acest program de împrumut contribuie la următoarele  
obiective ale dezvoltării durabile ale ONU:


