
           
 

ANUNȚ 
Cu privire la lansarea unui concurs de creare a Parteneriatelor Publice-Private cu scopul prestării 
serviciilor de încălzire pe bază de biomasă a obiectelor publice din raioanele Republicii Moldova  

 
Proiectul Energie și Biomasă în Moldova 2, finanțat de către Uniunea Europeană,  în cooperare cu Agenția 
pentru Eficiență Energetică, anunță CONCURSUL pentru selectarea Administrațiilor Publice Locale de nivelui 
II (doi), care să demonstreze dorință și capacitate de creare a Parteneriatelor Publice-Private cu scopul 
prestării unui serviciu de încălzire a obiectelor publice cu energie regenerabilă din biomasă locală.  
 
Scopul acestui concurs este selectarea raioanelor unde să fie create servicii publice noi de livrare a 
agentului termic pentru încălzirea obiectelor  publice cu energia produsă din biomasa locală sub forma unui 
Parteneriat Public-Privat în cinci raioane ale Republicii Moldova, care să rezolve, printre altele, problema 
calității combustibilului, durabilității serviciului și securității energetice a localităților/instituțiilor 
beneficiare, contribuind totodată la dezvoltarea locală prin crearea noilor locuri de muncă și creșterea 
contribuțiilor la bugetele locale 
 
Agenția pentru Eficiență Energetică și Proiectul  Energie şi Biomasă invită autorităţile publice locale 
interesate să se înscrie în concurs. În rezultatul selectării APL-lor beneficiare, Proiectul Energie și Biomasă 
va oferi suport financiar (sub forma de grant în valoare de 100,000 euro (echivalent MDL)), pentru 
participarea APL-lor în Parteneriatele Public–Private pentru prestarea serviciului public nou creat, inclusiv 
vor primi asistență tehnică la pregătirea documentației necesare precum și organizarea proceselor pentru 
lansarea concursului de selectare a partenerului privat.Pentru participare la concurs, autoritățile locale ce 
vor manifesta interes de participare trebuie să întrunească următoarele condiții: 

− Să reprezinte Administrația Publică Locală de nivelul II; 
− Să demonstreze cunoștință de cauză în domeniul constituirii unui Parteneriat Public - Privat (PPP) și 

să demonstreze (în formularul de aplicare) fezabilitatea creării Parteneriatului  Public - Privat 
Propus. Prioritate vor avea raioanele cu un potențial sporit de instituire si organizare a unui serviciu 
de încălzire a obiectelor publice cu energie regenerabilă produsă din biomasa locală și care au 
întreprins pași concreți în identificarea oportunităților de creare a unui PPP.  

 
Termenul limită de depunere a dosarului pentru participarea la concurs este de 18 aprilie 2016, ora 
17:00. Pentru a participa la concurs autoritățile locale de nivelul II trebuie să prezinte următoarele acte 
(modelele actelor din dosarul de aplicare vor fi distribuite la cerere): 

- Cererea de finanțare - completată în una din limbile română sau rusă. Cererile de finanţare 

completate de mână nu vor fi acceptate; 

- Declarația Solicitantului (modelul este anexat la Cererea de Finanțare) 

- ACORD de exprimare a intenției de ASOCIERE cu  proprietarii și gestionarii clădirilor propuse pentru 

PPP (modelul este anexat la pachetul de documente) 

Preliminar, Proiectul Energie și Biomasă în parteneriat cu Agenția pentru Eficiență Energetică în Moldova, 
va organiza o sesiune de informare prin ”Întrebări și răspunsuri” la care va fi prezentată detaliat toată 
informaţia privind procedura de participare și modalitatea de completare a dosarului.  Sesiunea de 
informare va avea loc pe 25 martie 2016, în Clădirea Guvernului RM, Sala de Ședință, et. 1 Întrarea din str. 
Pușkin orele 10.00. Prezentarea este destinată administrațiilor publice locale de nivelul II care manifesta 
interes pentru participarea la concurs.  
 



  
 

Vă rugăm să confirmați prezența Dvs. printr-o scrisoare la nr. de fax 0 22 83 99 83 sau prin poșta electronica 
oleg.brinza@undp.org cu indicarea numelui persoanei care va participa la eveniment.  
 
Informații suplimentare despre proiect și asistență la pregătireadosarelor pentru participare la concurs pot 
fi solicitate la telefonele  022541074 sau 068186986 și e-mailul angela.cascaval@avensa.ro . 
 
Proiectul Energie și Biomasă în Moldova este un proiect finanțat de Uniunea Europeană în perioada 
2015-2017. Acesta este implementat de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) 
Moldova cu un bugetul total al proiectului este de 9,41 milioane Euro. .  
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