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În perioada 2012-2017, Fondul pentru Eficien?? Energetic? (FEE) a aprobat finan??ri în valoare de 458,5 milioane
de lei, pentru 278 de proiecte locale de reducere a consumului de energie ?i de utilizare a energiei regenerabile, de
izolare termic?, de schimbare a geamurilor ?i a u?ilor, de instalare a iluminatului public în diferite localit??i ale
republicii. În prezent, FEE este antrenat în desf??urarea proiectului „Und? Verde, Moldova!”, realizat cu suportul
Uniunii Europene, ce va reabilita sistemele de iluminat public în ora?ele din Republica Moldova.

Începând cu aprilie 2017, Fondul a apelat la consultan?i individuali, dar ?i la institu?ii abilitate, pentru asigurarea
calit??ii superioare a execu?iei lucr?rilor. Rigorile de evaluare a serviciilor prestate au fost în?sprite, iar prestatorii
de servicii, care au comis erori ?i abateri în repetate rânduri, au fost sanc?iona?i pentru oferirea asisten?ei tehnice
necalitative beneficiarilor de proiect ?i inclu?i în „Lista neagr?”.

Totodat?, pentru urgentarea implement?rii ?i finaliz?rii cu succes a proiectelor demarate, a fost elaborat un plan de
ac?iuni ce prevede stabilirea unui mecanism mai facil de procesare a dosarelor proiectelor deja implementate de
c?tre antreprenorii de încredere, desf??urarea unor controale riguroase, precum ?i stabilirea unor dialoguri eficiente
cu prim?riile, consiliile raionale ?i executorii proiectelor.

De asemenea, au fost ini?iate o serie de negocieri cu organiza?ii ?i institu?ii financiare na?ionale ?i din str?in?tate,
care militeaz? pentru diminuarea efectelor schimb?rilor climatice în Republica Moldova. În prezent, Fondul are
semnate Memorandumuri de În?elegere ?i Cooperare cu Programul „Covenant of Mayors Demonstration Projects
EU funded”, Societatea austriac? pentru produc?torii de pale?i (ProPellets Austria), Î.C.S. „Red Union Fenosa”
S.A., „TERMOELECTRICA” S.A., Agen?ia de Stat pentru Eficien?a Energetic? ?i Conservare a Energiei din
Ucrainei, Ministerul Energiei din Georgia. Fondul continu? ac?iunile de cooperare cu organiza?iile interna?ionale,
fiind deja ini?iate discu?ii cu Fondul Român pentru Eficien?a Energiei, Agen?ia de Dezvoltare a Austriei (ADA),
Programul Na?iunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) ?i Agen?ia Japonez? JIKA.
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Fondul pentru Eficien?? Energetic? (FEE) a fost creat în 2012, în scopul atragerii finan??rii ?i implement?rii
proiectelor în domeniul eficien?ei energetice ?i al valorific?rii surselor de energie regenerabil?, conform strategiilor
?i programelor elaborate de Guvern.
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