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1. Complexul energetic al Republicii Moldova 

 Moldova reprezintă o fostă republică a Uniunii Sovetice amplasată la fosta graniţă de 

sud-vest a acesteea. Ea se mărgineşte la vest cu România, iar din nord, est şi sud – cu Ukraina. 

Complexul energetic, ca şi economia în integral, s-a format ca o parte componentă a celui al 

URSS - cu legături ample în partea fostei republici unionale Ukraina şi aproape izolat de partea 

română. Astfel sistemul electroenergetic are 15 linii de legătură cu Ucraina şi numai 4 cu 

România. Transportul feroviar are trei inii de legătură cu România, însă este îngreunat de 

standardul diferit al liniilor. Legăturile reţelelor de gaz natural sunt unilaterale - conductele 

magistrale care transportă gazul din Rusia spre ţările balcanice la sud şi spre Europa centrală la 

nord.   

 Evoluţia caracteristicilor principale ale complexului energetic în perioada de tranziţie şi 

pronosticul pentru perspectivă este prezentată în tab.1. 

Tabelul 1. Indicii macroeconomici ai Republicii Moldova în perioada 1990 – 2020 

Anul 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2010 2020 
Populaţia, mil.pers. 4,36 3,66 3,64 3,64 3,63 3,62 3,61 3,60 3,59 3,37 3,35 
PIB, mil US$ 2342 1441 1289 1480 1662 1981 2598 2917 3218 4500 9073 
PIB/capita, US$/loc 537 400 354 407 458 547 720 810 896 1335 2708 
Consum total energie, PJ  431,3 183,1 83,2 79,1 85,3 91,6 99,6 103,1 101,9 134,8 216,8 

idem Mt.e.p. 10,30 4,38 1,99 1,89 2,04 2,19 2,38 2,46 2,43 3,22 5,18 
idem Mt.c.c. 14,72 6,25 2,84 2,7 2,91 3,127 3,40 3,52 3,48 4,60 7,40 

Consum specific, 
GJ/capita 98,92 50,87 22,86 21,73 23,49 25,31 27,58 28,65 28,38 40,00 64,72 
Intensitatea energetică, 
MJ/US$ 184,2 127,1 64,6 53,5 51,3 46,2 38,3 35,4 31,7 30,0 23,9 
Consum energii 
regenerabile, PJ 0,93 1,20 2,82 2,99 3,67 3,02 2,69 2,88 3,27 8,79 13,19 
Consum energie 
electrică, TWh 15,7 6,2 3,39 3,40 3,79 4,63 4,39 4,20 4,08 4,2 4,7 

*datele pentru anul 1990 includ şi partea transnistreană a republicii. 
Surse: anii 1990-2005 – date ale Biroului Naţ. de statistică al Rep. Moldova [1, 2]; 

anii 2010, 2020 - Strategia  energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2020 [3]. 

Declinul economiei s-a terminat în anul 2000, dar reducerea consumului de energie a mai 

durat un an, în 2001 consumul specifi în GJ/capta fiind de 4,5 ori mai mic de cât în 1990. Ultima 

valoare este de peste 3 ori mai mică decât media mondială. Ar părea un factor pozitiv scăderea 

continuă a intensităţii energetice, însă ea se datorează nu sporirii eficienţei energetice ci măririi 

volumului PIB. Valoarea intensităţii  energetice la nivelul anului 2006 depăşeşte de peste 3 ori 

cea din SUA şi de cca. 3 ori media pe UE. Sursele regenerabile sunt prezentate de energia 

hidraulică de la CHE Costeşti şi lemnele vândute de Întreprinderea Moldsilva. Ele constituie 

3...4 % din consumul total. Acestea sunt practic şi singurele resurse primare proprii de energie, 

peste 95 % constituind importul. 
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În fig.1 este prezentată structura structura resurselor energetice pe anul 2006 [2]. Gazul 

constituie peste jumătate din consumul total de energie. O altă particularitate a balanţei de 

energie a Republicii Moldova este importul mare de energie electrică – 10,5 % din consumul 

total de energie şi peste 70 % din consumul de energie electrică. 

În fig.2 este prezentată structura consumului de energie în anul 2006 [2]. Cca. două treimi 

din consumul total îi revin sectorului clădiri. În acesta sunt incluse consumul în sectorul 

rezidenţial, cele social şi comercial şi în gospodării ale populaţiei (households).  

Complexul electroenergetic este reprezentat de sursele generatoare, reţelele de transport şi 

reţelele de distribuţie. Sursele generatoare de energie electrică sunt prezentate în tab.2. Puterea 

Fig.1. Structura resurselor de energie in anul 2006
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Fig.2. Structura consumului de energie in anul 2006.

cladiri
64,1%

transport
16,8%

agricultura
4,2%

constructii
0,6%

industrie
14,3%

 



 5

instalată constituie 435 MW însă, centralele fiind construite cu 30...50 de ani în urmă, puterea lor 

disponibilă în prezent este de cca. două ori mai mică.  

Toate centralele, cu excepţia celor ale Fabricilor de Zahăr sunt întreprinderi de stat. 

Reţelele Electrice de Transport şi două întreprinderi de Reţele Electrice de Distribuţie din 

nordul republicii în componenţa întreprinderii „Moldelectrica” sunt întreprinderi de stat. Reţelele 

de Distribuţie din sudul şi centrul ţării au fost privatizate în anul 2001 de către compania 

spaniolă Union Fenosa.  

 Sectorul  termoenergetic, moştenit de la sistemul administrativ de comandă, se caracteriza 

printr-un grad înalt  de  centralizare, dar se baza în mare parte pe Centrale Termice. Centrale  

Electrice  cu  Termoficare  există  numai  în municipiilor Chişinău  şi  Bălţi. Din această pricină, 

în mare  măsură şi, deasemenea, din cauza construcţiei neraţionale, a utilajului neefectiv şi a 

managementului prost sistemele centralizate din toate localităţile, cu excepţia mun. Chişinău  şi  

Bălţi şi a câtorva din centrele raionale, în anii 1998...2001 au încetat să mai funcţioneze. 

Transportul energiei termice spre consumatorii din mun. Chişinău este realizat de S.A. 

„Termocom” prin conducte magistrale (224,0 km), conducte ale reţelei intercartiere pentru 

încălzire (265,0 km) şi de alimentare cu apă caldă (214,0 km) şi 491 puncte termice centrale. În 

mun. Bălţi întreprinderea CET-Nord, operatorul centralei cu termoficare locale, realizează atît 

producerea, cît şi distribuţia de energie termică. Distribuţia energiei termice se face prin reţeaua 

cu lungimea de 195,2 km şi 67 puncte termice de distribuţie.  

 Pierderile la transportul şi distribuţia energiei (electrice şi termice) au fost excesive în 

trecut şi continuă să fie considerabile, afectînd în mod negativ eficienţa sectorului energetic. 

Pierderile în reţelele electrice de distribuţie s-au diminuat de la 32,5 % în anul 2000 pînă la 19,4 

% în 2005, iar în anul 2006 acestea au atins nivelul de 15,2 %. Conform datelor S.A. 

„Termocom”, pierderile energiei termice constituie anual 19,0 – 21,0 %.     Micşorarea 

pierderilor energiei în reţele rămîne o prioritate pentru sectorul energetic.  

Tabelul 2. Caracteristicile surselor electrogeneratoare 

Centrala Puterea instalată, 
MW 

Combustibilul Anii dării în 
exploatare 

CET-1 Chişinău 66 gaz, păcură 1951-1974 

CET-2 Chişinău 240 gaz, păcură 1976-1980 

CET-Nord, Bălţi 28,5 gaz, păcură 1956-1970 

9 CET ale 
Fabricilor de Zahăr 

97,5 gaz, păcură 1956-1981 

CHE Costeşti 16 - 1978 
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2  Politica Republicii Moldova în direcţia sporirii eficienţei 
energetice şi a resurselor regenerabile de energie 

2.1  Reforma sectorului energetic 
 Reforma  sectorului energetic a avut ca scop demonopolizarea şi descentralizarea cu 

privatizarea obiectelor, măsuri ce ar crea condiţii pentru concurenţă şi legăturile de piaţă în 

domeniu, sporind astfel eficienţa lui. Descentralizarea şi corporatizarea sectorului 

electroenergetic s-au  efectuat  pe parcursul   anului   1997 prin divizarea Companiei de Stat  

"Moldenergo"  după  principiul funcţional, în: 3 societăţi  pe  acţiuni  -  a  căror  activitate 

principală   constă în  producerea  de  energie  electrică şi  termică,  5 societăţi  pe  acţiuni  - 

întreprinderi de distribuire şi vînzare a  energiei  electrice, Întreprinderea  de Stat 

"Moldtranselectro", care include liniile  de înaltă  tensiune, Centrul de Dispecerat şi Centrala 

Hidroelectrică de la Costeşti, şi un şir de întreprinderi auxiliare. Deasemenea s-a prevăzut 

separarea reţelelor magistrale de transport a energiei termice din mun. Chişinău de la  CET într-o 

întreprindere de sinestătătoare, care ulteririor s-a comasat cu reţelele de distribuţie, formând 

societatea pe acţiuni „Termocom”. 

 Un şir de întreprinderi ale sectorului energetic, inclusiv din domeniul gazelor şi a 

comerţului cu petrol, au fost incluse în lista obiectelor supuse privatizării prin Legea Republicii 

Moldova cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 Nr.1217-XIII  din 

25.06.97 [4], prelungită prin Legea Nr. 78-XV din 28.02.2003 pînă la 31 decembrie 2005. 

 In vederea executarii  Legii cu privire la Programul de  privatizare Parlamentul RM a 

adoptat Legea cu privire la Concepţia asupra privatizării întreprinderilor din sectorul 

electroenergetic Nr.63-XIV din  25.06.98 [5] şi Legea cu privire la Proiectul individual de 

privatizare   a întreprinderilor din sectorul electroenergetic Nr.233-XIV  din  23.12.98 [6]. 

 Concepţia vizează privatizarea a 8 întreprinderi  - societati pe actiuni - din sectorul 

electroenergetic: 

    Centrala Electrică de Termoficare nr.1; 

    Centrala Electrică de Termoficare nr.2; 

    Centrala Electrică de Termoficare Nord; 

    Reţelele Electrice de Distribuţie, mun.Chisinau; 

    Reţelele Electrice de Distribuţie Centru; 

    Reţelele Electrice de Distribuţie Nord; 

    Reţelele Electrice de Distribuţie Nord-Vest; 

    Reţelele Electrice de Distribuţie Sud. 

 In concepţie se motivează necesitatea restructurării şi privatizării întreprinderilor  

nominalizate,  se prezintă obiectivele,  strategia  şi modul de efectuare a privatizării. Se arată că 
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restructurarea  si  privatizarea intreprinderilor respective, măsuri ce vor permite  deschiderea 

sectorului electroenergetic spre concurenţă, atragerea şi încurajarea investiţiilor, este singura 

posibilitate de soluţionare a problemelor   ce ţin de eficienţa lui.  

 Legea cu privire la Proiectul individual de privatizare prevede că întreprinderile din 

sectorul electroenergetic vor fi privatizate în două etape. Prima etapă cuprinde privatizarea   

simultana a întreprinderilor de distribuţie  a energiei electrice, a  doua  - privatizarea simultană a 

centralelor electrice de termoficare. 

 Prin Hotărîre Guvernului RM cu privire la privatizarea intreprinderilor sistemului 

termoenergetic Nr.699 din 14.07.2000 [7] s-a dispus privatizarea întreprinderii "Termocom" S.A. 

prin expunerea spre vînzare a pachetului de acţiuni ale statului la concurs investiţional deschis. 

 In scopul ameliorarii  situatiei  financiare a intreprinderilor  din sectorul  electroenergetic, 

al pregatirii acestora de privatizare, prin Legea RM privind restructurarea datoriilor 

intreprinderilor din sectorul electroenergetic Nr.336-XIV  din  01.04.99 [8] acestor întreprinderi 

le-au fost anulate un şir de datorii şi restanţe.  

 Prin Hotărîrea Parlamentului RM Nr.1556-XIII  din  26.02.98 s-a dispus reorganizarea si 

privatizarea complexului de gaze din Republica Moldova prin formarea Societăţii pe Acţiuni  

moldo-ruse de tip deschis "Moldova-Gaz" în care cota-parte a statului în capitalul social 

constituie 36,6 % [9], 50 % din patrimoniu aparţine SAD „Gazprom”, Federaţia Rusă şi 13,4 % - 

Comitetului de Administrare a proprietăţii regiunii transnistrene. 

 Dacă întreprinderile de distribuţie a combustibililor au fost privatizate cu succes, din cele 

de distribuţie a energiei electrice au fost privatizate 3 din cele 5, (cele din partea de sud a 

repulicii), Centralele Electrice de Termoficare şi întreprinderea de transport şi distribuire a 

energiei termice, necătând la încercări repetate, n-au trezit interesul investitorilor. Acest 

dezinteres se lămureşte printr-un şir de factori,principalii din care sunt: 

− preţurile mici până în prezent la energia electrică pe piaţa din răsărit, unde tarifele la 

combustibili au fost şi sunt cu mult inferioare celor din Republica Moldova; 

− utilajul învechit fizic şi depăşit moral al acestor întreprinderi; 

− incapabilitatea de plată a căldurii de către majoritatea consumatorilor din cauza 

niveluli scăzut al salariilor şi pensiilor. 

2.2  Instituţii care promovează politicile energetice  
 Administrarea sectorului energetic al Republicii Moldova a fost efectuată alternativ de 

către Departamentul de Stat pentru Resurse Energetice şi Combustibil, Ministerul Industriei şi 

Energeticii, Ministerul Energeticii, Ministerul Industriei şi Infrastructurii. În prezent această 

funcţie o îndeplineşte Ministerul Economiei şi Comerţului (MEC) care, conform Regulamentului 
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[10], „este organul central de specialitate al administraţiei publice, abilitat să monitorizeze şi să 

coordoneze sectorul real al economiei, precum şi să promoveze, în scopul asigurării creşterii 

economice, politica unică a statului în domeniul transformărilor structurale, dezvoltării afacerilor 

şi cooperării externe, industriei şi energeticii, administrării proprietăţii publice şi privatizării, 

comerţului şi protecţiei consumatorilor, demografiei, muncii şi migraţiei de muncă, securităţii 

industriale, infrastructurii calităţii”.  

 În structura MEC intră: 

− Direcţia generală securitate energetică, 

− Direcţia electroenergetică  şi cooperare a sistemelor electroenergetice, 

− Direcţia gazificare  şi resurse energetice, 

− Direcţia termoenergetică. 

 In scopul sporirii eficienţei funcţionării, asigurării şi promovării concurenţei  în 

sectoarele electroenergetic, termoenergetic şi de  gaze prin Hotărârea Guvernului RM Nr.767  

din  11.08.97, pe  lînga  Guvernul  Republicii  Moldova,  a fost creată Agentia Naţionala pentru 

Reglementare în Energetică (ANRE) [11], în funcţiile căreea intră, conform Regulamentului 

[12],  reglementarea  activităţii economice şi comerciale desfăşurate în sectoarele 

electroenergetic, termoenergetic şi de gaze naturale  prin  acordarea de licenţe, asigurarea 

funcţionării pieţei de energie şi gaze, promovarea unei politici tarifare adecvate şi protecţia 

drepturilor consumatorilor.  

 Prin Hotărârea Guvernului RM Nr. 1527 din 26.11.2002 [13] a fost creată Agentiei  

Nationale  pentru Conservarea Energiei (ANCE), care a fost abilitată cu  administrarea  activităţii  

în  domeniul  conservării  energiei,  prin  cresterea eficientei energetice şi  utilizării  resurselor  

energetice  renovabile. Dacă ANRE activează cu succes, îndeplinind, în general, funcţiile cu care 

a fost abilitată, ANCE practic nu funcţionează. 

 Prin Hotărârea Guvernului RM Nr.420 din 11.05.99 [14] a fost instituit Inspectoratul 

energetic de stat (IES) in calitate de organ al  supravegherii energetice de stat. Sarcina IES constă 

în controlul unic asupra respectării   de  către  agenţii  economici  a  prevederilor   normelor, 

regulamentelor,  actelor normative şi tehnice la  montarea,  deservirea  şi funcţionarea 

instalaţiilor  energetice  în scopul asigurării utilizării lor eficiente şi raţionale. Împuternicirile IES 

se răspândesc asupra tuturor   consumatorilor  de  energie  electrică şi  termică, întreprinderilor  

de  producere,  transport şi distribuţie  a  acestora amplasate  în  teritoriul  Republicii Moldova 

indiferent  de  statutul, apartenenţa departamentală şi forma lor de proprietate. 

 În domeniul cercetare-dezvoltare a sectorului energetic activează Institutul de Energetică 

al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (IE AŞM). Direcţiile principale de cercetare ale IE AŞM 

includ şi [15]: 
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• securitatea energetică şi eficacitatea funcţionării complexului energetic al 

Republicii Moldova;  

• utilizarea raţională a energiei electrice şi termice;  

• instalaţii şi sisteme de conversie a energiei surselor renovabile în condiţiile 

Republicii Moldova.  

 În acelaşi domeniul de cercetare-dezvoltare, precum şi la pregătirea cadrelor inginereşti 

pentru sectorul energetic activează Universitatea Tehnică a Moldovei: Facultatea de Energetică 

şi Facultatea Urbanistică şi Arhitectură, ultima pregătind cadre la specialitatea „Alimentări cu 

Căldură şi Gaze, Ventilaţie” [16]. 

2.3  Strategii şi programe  
 În prima Strategie energetică a Republicii Moldova pîină în anul 2005 aprobată prin HG 

RM Nr.542  din  11.06.97 [17] au fost trasate următoarele obiective economice:  

−    restructurarea complexului energetic prin demonopolizarea sistemului electroenergetic  

şi crearea intreprinderilor separate de producere, transport şi  distributie a energiei    

electrice.  Acordarea întreprinderilor  energetice  şi  companiilor private a dreptului  de  

a concura pe piaţa distribuţiei energiei electrice; 

−    realizarea etapelor ulterioare de privatizare a reţelelor de distribuţie  gaze şi obiectelor 

sistemului de aprovizionare cu produse petroliere; 

−    privatizarea întreprinderilor de producere şi distribuţie a energiei electrice; 

−    instituirea organului independent pentru reglementări în energetică; 

−    trecerea treptată la unele resurse energetice proprii: rezervele de petrol şi gaze din sudul 

republicii,  potenţialul hidroenergetic, surse netradiţionale de energie; 

−    majorarea eficienţei energoeconomice a complexului energetic; 

−    asigurarea unui  consum  de menaj al energiei la nivel de standard european; 

−    promovarea unui  cadru  legislativ şi normativ adecvat economiei  de piaţă,  care  să  

încurajeze investiţiile şi să asigure premisele unei activităţi corespunzatoare, în  

condiţiile  viitoarei  pieţe unice energetice prevăzute de Tratatul Cartei Energiei ş.a. 

 Obiectivele legate de restructurarea complexului energetic au fost în mare parte atinse, 

cele referitoare la majorarea eficienţei energetice şi valorificarea suselor regenerabile de energie 

– nu, şi au fost repetate în Strategia aprobată în anul 2000 [18].  

 Strategia a doua ia în considerare stadiul la zi de  restructurare  a  economiei  promovată 

în baza principiilor economiei de piaţă, în special prin demonopolizare, descentralizare, 

concurenţă liberă, eliminare a subvenţiilor, aplicare a preţurilor care acoperă  costurile  reale,  
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implementarea autonomiei manageriale şi financiare, precum şi tendinţele de  transformare  a 

complexului energetic,  promovate  în Europa şi pe celelalte continente. 

 Principalele obiective strategice ale politicii energetice naţionale pentru perioada de pâna 

la anul 2010, trasate în această Strategie sint:  

− finalizarea procesului  de  privatizare a complexului  energetic şi formarea pieţei 

energetice; 

− promovarea eficienţei energetice, conservării energiei. 

 Aceste obiective  strategice se transformă în urmatoarele seturi  de obiective tematice: 

− demonopolizarea  complexului energetic, privatizarea preponderentă a acestuia şi 

promovarea competiţiei pe piaţa resurselor energetice, care, în ansamblu, vor 

contribui la majorarea eficienţei energetice la producerea, transportul, distribuţia 

şi furnizarea energiei şi combustibililor;     

− implementarea  de tehnologii energetice eficiente ce au impact minim asupra  

mediului  (a ciclului termodinamic combinat  şi  a  cogenerării energiei electrice şi 

termice, respectându-se principiul cost-beneficiu); 

− atragerea investiţiilor  private  în reabilitarea şi construcţia  de obiecte energetice; 

− implicarea resurselor  energetice proprii, inclusiv, celor regenerabile, în balanţa  

de  consum în cazurile în  care  acestea  se dovedesc a fi economic competitive; 

− promovarea unei  politici insistente şi consecvente de conservare  a energiei la 

consumatori. 

 Obiectivele strategice  se  prevăd a fi atinse către anul 2010  prin formarea  unui cadru 

legal, care ar asigura o funcţionare şi dezvoltare eficientă şi  durabilă  a complexului energetic, 

care va avea loc preponderent prin atragerea de investiţii private, pe baza de concurs şi fără  

eliberarea de garanţii din partea statului. Pentru a spori eficienţa utilizării resurselor energetice 

primare în ţară  se va promova refacerea centralelor termice existente în  centrale electrice   de   

termoficare  pe  baza  principiului "cost-beneficiu". Concomitent,  se  prevede crearea condiţiilor 

pentru utilizarea tot mai largă  a resurselor regenerabile de energie competitive  pentru asigurarea 

necesităţilor de energie termică a consumatorilor. Aplicarea conceptului  menţionat se prevede a 

se efectua prin realizarea  unui şir de măsuri de ordin legislativ, instituţional, managerial, 

economic, tehnic  şi de altă natură.  

 Obiectivele Strategiei 2010 deasemenea în mare măsură nu au fost atinse, însă a fost 

demarat procesul de creare a cadrului legislativ necesar. 

 În anul 2007 a fost aprobată Strategia energetică 2020 [19], în care se repetă aceleaşi 

obiective ca şi în Strategiile precedente, dar o desfăşurare mai largă o are compartimentul 



 11

Conservarea energiei şi majorarea eficienţei energetice. Se estimează că implementarea unui 

program de eficienţă energetică bine planificat în Republica Moldova ar reduce impactul 

financiar al sectorului energetic asupra indicelui PIB cu 1,6-1,7 % anual, începînd cu anul 2008. 

De oarece sporirea eficienţei energetice se referă la toate sectoarele economiei şi a consumului 

de energie aceasta necesită o gamă largă de abordări şi categorii de măsuri care în general diferă 

de la un sector la altul. 

 Principiile de bază ale politicii de stat în domeniul conservării energiei indicate în 

Strategie  sînt: 

− armonizarea treptată a legislaţiei naţionale cu legislaţia secundară a UE privind 

eficienţa energetică pînă în anul 2010; 

− creşterea conştientizării şi asigurarea tehnico-ştiinţifică şi informaţională a 

activităţilor de conservare a energiei şi a eficienţei energetice; 

− armonizarea intereselor consumatorilor, furnizorilor şi producătorilor în vederea 

conservării energiei; 

− acordarea transparentă a facilităţilor pentru intervenţii legate de eficienţa energetică; 

realizarea obligatorie de către toate persoanele juridice a măsurilor privind 

conservarea energiei; 

− monitorizarea de către stat a progreselor în utilizarea eficientă a resurselor energetice. 

 Obiectivele specifice în domeniul conservării energiei şi majorării eficienţei energetice 

includ: 

− implementarea Programului Naţional de Conservare a Energiei 2003-2010 şi 

extinderea acestuia, cu actualizarea lui la fiecare 2 ani, luînd în considerare Cartea 

Verde a  Comisiei UE din 22 iunie 2005 “ Eficienţa Energetică sau realizînd mai mult 

cu mai puţin” şi Cartea Verde din 8 martie 2006 “Strategia europeană energie 

durabilă, competitivă şi sigură”; 

− elaborarea, aprobarea şi aplicarea standardelor care au drept scop sporirea eficienţei 

echipamentului consumator de energie, în conformitate cu standardele stabilite de 

legislaţia UE privind eficienţa energetică; 

− dezvoltarea şi încurajarea prin stimulente materiale şi morale a iniţiativei în domeniul 

conservării energiei şi majorării eficienţei energetice în sectorul bugetar, rezidenţial şi 

în ramurile economiei naţionale, inclusiv în sectorul energetic; 

− promovarea utilizării celor mai eficiente tehnologii şi echipamente energetice viabile 

economic şi nepoluante în toate ramurile economiei naţionale; 

− încurajarea aplicării unor noi norme de investiţii şi de stimulare în sporirea eficienţei 

energetice, cum ar fi stabilirea pe termene concrete a normelor de consum a resurselor 
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energetice, cu acceptarea utilizării resurselor eliberate urmare creşterii eficienţei 

energetice în alte scopuri de producere sau asigurare a activităţii întreprinderii sau 

organizaţiei; 

− formarea bazei de date privind eficienţa energetică cu asigurarea accesului liber al 

persoanelor juridice şi fizice la această informaţie; 

− promovarea prestării serviciilor de consultanţă şi audit de către organizaţiile private 

sau de stat, care vor oferi informaţii despre programe şi tehnologii de eficienţă     

energetică şi vor acorda asistenţă tehnică consumatorilor din sectorul de stat şi privat; 

− instituirea centrelor zonale de demonstrare a eficienţei energetice; 

− elaborarea unor politici de preţuri şi impozitare care ar oferi semnale clare de 

favorizare a eficienţei energetice. 

 Măsurile de atingere a obiectivelor specifice includ: 

− relansarea şi extinderea activităţii Agenţiei Naţionale pentru Conservarea Energiei, 

care va avea responsabilităţi în ceea ce priveşte implementarea Programului naţional 

de conservare a energiei; 

− colaborarea în domeniul eficienţei energetice şi valorificării surselor regenerabile de 

energie cu structurile Uniunii Europene şi cele din CSI, inclusiv asistenţa tehnică; 

− monitorizarea transpunerii legislaţiei secundare a UE privind conservarea energiei şi 

eficienţa energetică; 

− promovarea eficienţei energetice prin tehnologii de minimizare a consumurilor de 

energie în clădiri şi mai ales în cele publice, inclusiv prin utilizarea surselor 

regenerabile de energie; 

− elaborarea şi furnizarea unor instrumente de sprijin financiar a proiectelor de eficienţă 

energetică, tehnologii eficiente şi cercetare şi dezvoltare în acest domeniu respectiv; 

    în acest scop se vor acumula mijloace financiare atît din bugetul de stat, cît şi din 

granturi; 

− acţiuni îndreptate spre crearea companiilor de servicii energetice (ESCO-uri) şi 

utilizarea altor instrumente financiare şi abordări organizaţionale pentru a stimula 

băncile   comerciale să investească în proiecte de eficienţă energetică; 

− stabilirea standardelor minime de eficienţă energetică pentru diferite echipamente şi 

tehnologii (de exemplu, pentru clădiri, transport, electrocasnice, echipament industrial  

ordinar etc.), ce urmează a fi armonizate treptat cu standardele UE; 

− examinarea posibilităţii creării unei pieţe pentru comercializarea certificatelor albe şi 

verzi; 
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− revizuirea metodologiilor de determinare a preţurilor şi impozitare a produselor 

energetice astfel, încît acestea să includă facilităţi pentru eficienţa energetică. 

 Ca un factor de o deosebită importanţă pentru asigurarea Republicii Moldova cu energie 

şi resurse energetice este indicată cooperarea internaţională: extinderea cooperării cu ţările UE 

în domeniul energetic în corespundere cu Planul de Acţiuni UE-MOLDOVA [20], aderarea 

Republicii Moldova, ca membru cu drepturi depline, la Tratatul Comunităţii Energetice, 

cooperarea bi - şi multilaterală cu ţările din Europa de Sud-Est, în scopul formării unei pieţe 

energetice regionale eficiente, fiabile şi transparente, interconectarea sistemului electroenergetic 

al Republicii Moldova cu UCTE. 

 O atenţie deosebită se acordă atragerii investiţiilor pentru dezvoltarea şi modernizarea 

sectorului energetic. Pentru aceasta sînt stabilite următoarele obiective specifice: 

− promovarea reformelor juridice care ar facilita finanţarea proiectelor şi un climat 

investiţional atractiv; 

− crearea şi fortificarea mecanismelor de atragere şi de utilizare eficientă a mijloacelor 

financiare pentru finanţarea proiectelor energetice; 

− implementarea de noi mecanisme de finanţare bazate pe stingerea datoriilor externe 

prin compensarea unei părţi a datoriei cu echivalentul unor investiţii de stat în 

protecţia mediului înconjurător sau dezvoltarea surselor de energie regenerabilă; 

− promovarea investiţiilor private în proiecte MDC şi, eventual, încheierea acordurilor 

corespunzătoare în vederea activării în cadrul Schemei UE de comercializare a 

emisiilor; 

− utilizarea metodologiilor aprobate la nivel internaţional, pentru estimarea volumului 

de investiţii necesare în vederea atingerii obiectivelor strategice şi a obiectivelor 

specifice a fiecărui segment al complexului energetic al Republicii Moldova şi pentru 

prioritizarea programelor de dezvoltare; 

− dezvoltarea unei baze informaţionale şi a unei baze de date pentru finanţarea 

proiectelor energetice; 

− utilizarea raţională a investiţiilor statului şi a investiţiilor private în proiectele de 

dezvoltare a energeticii; 

− sprijinirea reformelor în sectorul bancar. 

 Pentru acoperirea cererii de energie electrică a ţării Strategia propune trei scenarii de 

dezvoltare a capacităţilor de producere (vezi tab.3). După cum se vede din tabel, Strategia nu 

propune construcţia de CTE mari (de 300...500 MW) , care însă sunt necesare şi oportune. 

Extinderea CET-urilor, utilajul cărora este uzat tehnic şi depăşit moral, considerăm puţin 

rezonabilă. 
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Tabelul 3. Scenariu de dezvoltare a capacităţii electrice, 2007-2020  
(malul drept al Nistrului) 

 
Anii  2007 2010 2015 2020 
Prognoza puterii necesare pentru acoperirea 
cererii de vîrf 1130 1280 1375 1500 

Scenariu   
Total capacitate electrică, 
 malul drept al Nistrului 

Capacitate existentă  346 346 346 346 
Mini-CET-uri cu generare 
 distribuită  51 108 179 
Total 346 397 454 525 

A 
Dezvoltarea 
limitată 
de capacităţi noi 

Acoperirea cererii (%) 31% 31% 33% 35% 
Capacitate existentă  346 346 346 346 
Mini-CET-uri cu 
generare distribuită  51 108 179 
Extinderea CET-1, CET-2, 
CET-Nord     296 
Total 346 397 454 821 

B 
Dezvoltarea 
medie 
de capacităţi noi 

Acoperirea cererii (%) 31% 31% 33% 55% 
Capacitate existentă  346 346 346 346 
Mini-CET-uri cu 
generare distribuită  51 108 179 
Extinderea CET-1, CET-2, 
CET-Nord  24 96 296 
Total 346 421 550 821 

C 
Dezvoltarea 
extinsă 
de capacităţi noi 

Acoperirea cererii (%) 31% 33% 40% 55% 
 

 Modernizarea şi renovarea sectorului termoenergetic se prevede prin  tranziţia lui spre o 

eficienţă energetică mai ridicată: prin utilizarea tehnologiei de cogenerare, asigurarea unui 

coraport raţional dintre alimentarea centralizată şi descentralizată, utilizarea combustibililor 

locali, inclusiv a deşeurilor industriale, agricole şi menajere, precum şi a resurselor energetice 

secundare. Se prevede înlocuirea reţelelor termice existente cu conducte preizolate, 

modernizarea punctelor termice şi utilizarea sistemelor automatizate de reglare a regimului 

termic, implementarea în blocurile cu multe  etaje a sistemelor de distribuţie a energiei termice 

după schema orizontală cu contorizarea fiecărui consumător aparte. Construcţia noilor şi 

modernizarea sistemelor existente se va realiza atît din contul bugetului consolidat, cît şi prin 

atragerea investiţiilor străine şi autohtone, a granturilor. 

 O atenţie deosebită în Strategie se acordă surselor de energie regenerabilă 

 A fost stabilit obiectivul majorării cotei SER în bilanţul energetic al ţării pînă la 6% în 2010 şi 

20 % în 2020.  

 Pentru accelerarea dezvoltarii economice a Republicii Moldova prin asigirarea unor 

ritmuri inalte de crestere a investitiilor, inclusiv a influxului de investitii straine directe, prin HG 
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RM N 234 din 27.02.2002 a fost aprobată Strategia  Investitională [21]. Creşterea investiţiilor 

în Republica Moldova se prevede a fi asigurată prin: 

− crearea unui mediu favorabil pentru activităţile de afaceri; 

− stabilirea priorităţilor în acţiunile de promovare a investiţiilor; 

− creşterea influxului de ISD. 

 Crearea mediului respectiv va fi realizată prin: ameliorarea cadrului legislativ, 

instituţional şi organizaţional, adaptarea infrastructurilor de transport şi telecomunicaţii la 

necesităţile economiei moderne, renovarea şi adoptarea infrastructurilor complexului energetic la 

necesităţile economiei moderne, crearea unui sistem de facilităţi pentru investitori. De asemenea 

se prevede eliminarea barierelor artificiale la lansarea activităţilor de afaceri, şi optimizarea 

sistemului de controale economice, simplificarea şi accelerarea procedurilor administrative 

pentru cetăţenii străini implicaţi in activităţile investiţionale (inclusiv eliberarea vizelor de intrare 

şi de resedinţă etc.). 

 Întru  asigurarea  activităţii eficiente a sectorului termoenergetic a fost elaborată şi 

aprobată Concepţia  privind renovarea sistemului republican de alimentare cu  căldură 

[22]. Conceptul urmăreşte aceleaşi obiective ca şi Strategiile; se prevede retehnologizarea  

centralelor  termice  existente prin  implementarea  echipamentelor  moderne  ce  vor  asigura  

utilizarea  maxim eficientă a combustibilului, organizarea producerii energiei termice în baza  

combustibililor  locali,  deşeurilor agricole şi altor surse regenerabile de energie, reabilitarea 

termică a cladirilor ş.a. 

 La Concepţie este anexat un plan de acţiuni privind realizarea ei. Planul include un şir de 

măsuri legislative, tehnice, de asistenţă financiară ş.a. printre care: 

− Elaborarea legii cu privire la energia termică, 

− Elaborarea cadrului legal şi de reglementare pentru asociaţiile de locatari,  

− Elaborarea regulamentului privind furnizarea şi utilizarea energiei termice, 

− Elaborarea normelor şi standardelor echipamentelor termice, 

− Aprobarea standardelor de calitate a energiei termice, 

− Utilizarea energiilor renovabile în sectorul  termoenergetic  

− Elaborarea regulamentului privind constituirea fondului de garanţie a investiţiilor 

private în sectorul termoenergetic, 

− Elaborarea regulamentului fondului de dezvoltare a sectorului termoenergetic, 

− Elaborarea programului de audit energetic pentru blocurile de locatari, comerciale şi 

publice, 
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Tab.4. Potenţialul tehnic disponibil al principalelor SRE 

Potenţialul tehnic  Nr.  Resurse regenerabile de energie 

(RRE) PJ Mt.p.e. (Mt.c.c.) 

1. Energia solară 50,9 1,26 (1,8) 

2. Energia eoliană 20,3 0,48 (0,63) 

3. Biomasa,  total, inclusiv: 
deşeuri agricole; 
lemne; 
deşeuri de la prelucrarea lemnului; 
Biogaz;  
Biocombustibili lichizi 

21,5 
7,5 
4,3 
4,7 
2,9 
2,1 

0,518 (0,74) 
0,181 (0,258) 
0,103 (0,148) 
0,113 (0,162) 

0,07 (0,1) 
0,05 (0,072) 

4. Energie hidraulică 9,3 0,22 (0,33) 

5. Potenţialul total al SRE. 118,4 2,82 (4,04) 

 

− Elaborarea şi aprobarea, în comun cu Departamentul Standardizare şi Metrologie, a 

reglementărilor tehnice în sectorul termoenergetic, stabilirea condiţiilor tehnice pentru 

producerea, transportarea şi distribuirea energiei termice, 

− Instalarea sistemelor de administrare a energiei pentru clădirile publice, 

− Derularea campaniei de promovare a măsurilor de utilizare eficientă a energiei 

termice, 

− Fondarea asociaţiei pentru contribuirea la producerea combinată a energiei electrice şi 

termice în Moldova ş.a. 

 Cogenerarea este promovată şi într-un act special: Concepţia de dezvoltare şi Schema 

de amplasare  a  centralelor  electrice  în  Republica Moldova pîna în anul 2010 [23]. Din 

păcate, până în prezent în Republică n-a fost dată în exploatare nici o centrală prevăzută în actele 

relatate mai sus. 

 În ultimul timp au fost elaborate şi se află în stadiu de analiză şi aprobare Strategia 

valorificării surselor regenerabile de energie în Republica Moldova pînă în anul 2010 şi în 

perspectivă ulterioră şi Strategia Energetică a Republicii Moldova pe termen lung, aliniată 

la obiectivele energetice ale Uniunii Europene [24].  

 Potenţialul surselor regenerabile de energie (SRE) în RM, conform primei Strategii, este 

prezentat în tab.4.  

 Strategia SRE urmăreşte aceleaşi obiective ca şi Strategia energetică 20 – cota SRE în 

balanţa energetică a ţării de 6 % în anul 2010 şi 15...20 % către 2020. Rata diferitor tipuri de 

resurse în consumul total SRE către anul 2010 se prevede că va constitui: 
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- energia biomasei – 70 %; 

- energia termică solară – 10 %; 

- solară fotoelectrică – 0,1%; 

- energia eoliană – 1,5 %; 

- hidroenergia 14 %; 

- alte tipuri de energie – 4,4 %. 

 În Strategie se accentuează necesitatea cooperării internaţionale în domeniu atât prin 

coordonarea legislaţiei cât şi pe plan tehnic, ştiinţific ş.a. Se prevede consolidarea rolului 

sectorului privat în însuşirea resurselor regenerabile de energie. 

 La Strategia SRE este anexat un plan de acţiuni, care prevede dezvoltarea bazei normativ-

juridice şi legislative, efectuarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică şi experimentale în domeniu, 

instruirea şi pregătirea cadrelor, colaborarea internaţională ş.a. 

 Strategia Energetică a Republicii Moldova pe termen lung, aliniată la obiectivele 

energetice ale Uniunii Europene are ca scop asigurarea  îndeplinirii de către Republica 

Moldova a obligaţiilor privind angajamentele în domeniul de combatere a schimbărilor climei pe 

termen lung. Ea răspunde la provocarea privind formarea pieţelor regionale de energie a ţărilor 

din Sud-Estul Europei şi,  în perspectivă, aderarea, după instituirea pieţei naţionale a energiei din 

Republica Moldova, la piaţa energetică a Uniunii Europene. Ca factor esenţial privind realizarea 

Strategiei se prezintă componenta financiară, inclusiv investiţiile capitale  necesare pentru 

modernizarea tuturor componentelor sistemului energetic din lanţul: producere-transport-

distribuţie-consum, având drept ţintă atingerea indiciilor de eficienţă energetică ai Uniunii 

Europene. Unul din elementele cheie ale politicii externe al Republicii Moldova în domeniul 

energeticii trebuie să fie includerea ei ca parte terţă în căile de tranzit ale resurselor energetice şi 

energiei electrice a Uniunii Europene ceea ce va conduce la majorarea probabilităţii efectuării 

investiţiilor de termen lung în infrastructura  reţelelor de energie  existente şi a susţinerii  

perspectivei de întărire a acestora. 

 Obiectivele specifice privind dezvoltarea sectorului electroenergetic sunt numite şi 

următoarele: 

− majorarea capacităţii proprii de generare a energeiei electrice pînă la 80 %  de 

acoperire a sarcinii de consum intern;  

− dezvoltarea reţelei naţionale a sectorului electroenergetic şi întărirea  

interconexiunilor cu ţările vecine în scopul majorării capacităţii  de import şi tranzit a 

energiei cu cel puţin  50 %  din capacitatea existentă  de transport; 

− încadrarea surselor regenerabile în structurile existente ale complexului energetic;  
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− formarea cadrului instituţional viabil de promovare a activităţilor de majorare a 

eficienţei energetice la producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice; 

− stabilirea unor standarde minime în domeniul eficienţei energetice, controlate de 

organismele abilitate pentru activitate în acest domeniu, pentru diferite grupuri de 

actori pe piaţa energiei şi consumatori;  

− formarea pieţei interne competitive a energiei electrice, compatibilă cu 

schimburile de energie electrică cu piaţa regională din Europa de Sud-Est şi 

colaborarea internaţională în domeniul energiei. 

 Printre obiectivela specifice ale sectorului termoenergetic, dezvoltate în baza Programul 

Naţional de renovare şi descentralizare a sistemelor de alimentare cu căldură a localităţilor 

Republicii Moldova, sunt: 

− restructurarea economică, instituţională şi tehnică a sistemului termoenergetic existent    

pentru a-i asigura viabilitatea şi posibilitatea de dezvoltare; 

− distribuţia corectă şi separarea drepturilor şi obligaţiunilor pe verticală: autoritate de  

administrare publică centrală - autoritate de administrare publică locală - asociaţie 

(întreprindere) – consumator; 

− crearea pieţei de energie termică, bazată pe tarife care ar  acoperi cheltuielile şi ar 

include profitul necesar pentru asigurarea dezvoltării sistemului; 

− includerea la maximum în balanţa de combustibil a sectorului termoenergetic a 

deşeurilor agricole, industriale şi menajere şi a SRE; 

− implementarea pompelor de căldură; 

− instituirea politicii, care va încuraja prin facilităţi economice investiţiile de toate 

categoriile în domeniu; 

− încurajarea economică şi impunerea, prin toate metodele posibile legale, a 

consumatorilor în scopul  reducerii  consumului specific de energie. 

   În sectorul de gaze se prevede: 

− gazificarea integrală a majorităţii  localităţilor din ţară; 

− crearea depozitelor subterane şi a depozitelor tampon de gaze pentru acoperirea 

sarcinilor de vârf şi  efectuarea exportului în direcţia Ţărilor Balcanice şi Turciei;  

− formarea unei pieţe interne competitive a gazelor naturale în concordanţă cu 

principiile şi standardele Tratatului Comunităţii Energetice ş.a. 
 În sectorul de combustibil  lichid se prevede: 

− cercetarea şi evaluarea zăcămintelor proprii de petrol şi cărbune cu estimarea 

perspectivelor de exploatare  după criteriul ”cost-benificiu”; 
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− evaluarea eficienţei economice şi impactului ecologic al construcţiei conductelor 

de petrol şi al  uzinelor de rafinare în Republica Moldova;  

− utilizarea biocombustibilului lichid (etanolului şi biodiselului) şi solid obţinut din 

surse regenerabile  pentru diminuarea  importului de resurse energetice; 

− asigurarea cadrului legal de utilizare în transport şi agricultură a 

biocombustibilului şi amestecurilor de biocombustibil. 

 În domeniul surselor regenerabile de energie, în baza Strategiei SRE se propune: 

− elaborarea şi perfecţionarea legislaţiei privind valorificarea surselor regenerabile de 

energie cu formarea unui cadru legal naţional, transparent şi eficient  care să includă 

stimulentele aprobate de practica internaţională; 

− consolidarea potenţialului ştiinţific, tehnic, economic, informaţional, financiar şi de 

producţie; 

− lichidarea barierelor ce împiedică implementarea SRE; 

− elaborarea şi realizarea programului naţional de valorificare a SRE; 

− instituirea fondului naţional de promovare a energiei regenerabile ş.a..  

 Compartimentul referitor la conservarea energiei şi majorarea eficienţei energetice se 

bazează pe principiul că eficienţa energetică este prioritatea fundamentală pentru economia 

naţională. Obiectivele specifice în acest domeniu sunt, în general, cele din Programul Naţional 

de conservare a energiei şi se indică necesitatea realizării acestuia şi actualizarea lui la fiecare 2 

ani. Pentru aceasta este necesar:  

− revitalizarea activităţii Agenţiei Naţionale pentru Conservarea Energiei; 

− promovarea eficientei energetice prin tehnologii de minimizare a consumurilor de 

energie în clădiri; 

− utilizarea unor instrumente financiare pentru a stimula băncile comerciale să 

investească în proiecte de eficientă energetică, de  valorificare a susrelor regenerabile 

şi furnizare a servicilori energetice. Elaborarea mecanismelor  pentru stimularea 

acestor investiţi;  

− stabilirea standardelor minime de eficienţă energetică  pentru diferite echipamente şi 

tehnologii cu formarea unei pieţe de certificate albe, ce vor fi comercializabile;  

− introducerea în practica de promovare a eficienţei energetice şi de valorificare a 

surselor regenerabile de energie a platformelor ( poligoanelor) de demonstrare  a 

performanţelor  energetice a acestor echipamente şi tehnologii; 

− colaborarea în domeniul eficienţei energetice şi valorificării surselor regenerabile de 

energie cu structurile Uniunii Europene şi  din CSI.   
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 În anexă sunt enumerate următoarele instrumente /mecanisme de implementare a 

strategiei: 

-   legislative: 
    Legea cu privire la energetică nr. 1525-XIII din 19 februarie 1998; 

    Legea cu privire  la  energia electrică nr. 137-XIV din 17 septembrie 1998; 

    Legea cu privire la gaze nr. 136-XIV din 17 septembrie 1998; 

    Legea cu privire   la   transportul   prin   conductele   magistrale nr. 592-XIII, din 26 

septembrie 1995; 

    Legea cu privire  la Concepţia asupra privatizării  întreprinderilor din sectorul electroenergetic 

nr. 63-XIV din 25 iunie 1998; 

    Legea cu privire la proiectul individual de  restructurare  a întreprinderilor din  sectorul  

electroenergetic  nr. 233-XIV  din  23 decembrie 1998; 

    Legea cu privire la restructurarea datoriilor întreprinderilor  din sectorul electroenergetic nr. 

336-XIV din 1 aprilie 1999; 

    Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova "Cu privire la reorganizarea şi  privatizarea 

sectorului de gaze" nr. 1556-XIV  din  26 februarie 1998; 

    Legea cu privire la privatizare nr. 627-XII din 4 iulie 1991; 

    Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător nr. 81-XV din 18 martie 2004; 

    Legea privind limitarea activităţii  monopoliste  şi  dezvoltarea concurenţei nr. 906-XII din 29 

ianuarie 1992; 

    Legea cu privire la leasing nr. 59-XVI din 28 aprilie 2005; 

    Legea cu privire la gaj nr. 449-XV din 30 iulie 2001.  

- de reglementare: 

     Regulamentul   pentru furnizarea  şi  utilizarea  energiei electrice.  

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1194 din 22.11.2005;  

     Metodologia privind determinarea  tarifelor de tip binom de livrare a energiei electrice 

consumatorilor finali Nr. 194  din  04.10.2005. 

(Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 139-141/458 din 21.10.2005); 

Regulile Pieţei de gaze naturale Nr.192  din  22.09.2005. 

(Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 132-134/437 din 07.10.2005); 

      Metodologia de determinare, aplicare şi aprobare a tarifelor pentru serviciile publice de 

alimentare cu energie termică Nr.147 din  25.08.2004. 

(Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 171-174/335 din 17.09.2004); 

      Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor la gazele naturale 
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nr.122 din 25.03.2004. 

(Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 53-55/132 din 02.04.2004); 

      Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor la serviciile prestate de 

întreprinderile din sectorul energetic Nr.114  din  26.12.2003. 

 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 30-34/72 din 20.02.2004); 

      Regulamentului cu privire la indicatorii de calitate pentru serviciul de furnizare a energiei 

electrice la tarife reglementate Nr.90  din  13.03.2003. 

(Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 215-217/290 din 17.10.2003); 

     Hotărârea cu privire la aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor 

eligibili    Nr. 81  din  30.12.2002.  

(Monitorul Oficial al R. Moldova nr.30-34/48 din 04.03.2003); 

    Hotărârea cu privire la aprobarea Regulilor pieţei energiei electrice 

Nr. 75  din  12.12.2002.  

(Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 30-34/47 din 04.03.2003); 

     Hotărârea cu privire la lansarea procesului de liberalizare treptată a pieţei energiei 

electrice Nr.62  din  30.05.2002.  

(Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 96-99/227 din 05.07.2002). 

-  de cooperare internaţională: 

Tratatul Cartei Energiei, semnat în 1994 şi rectificat în 1996; 

Acordul de parteneriat  şi  cooperare  între  Uniunea  Europeană  şi Republica Moldova, 1994; 

Planul de Acţiuni RM-UE; 

Acordul cu ţările  Comunităţii  Statelor Independente cu privire  la procedurile de tranzit, 1992; 

Acordul Cadru INOGATE, 1999; 

„Carta de Parcurs” privind principiile de convergenţă a politicii energetice între UE, ţările 

riverane Mării Negre/Caspice şi statele vecine  

- de formare şi educaţie: 

Programul Ministerului Educaţiei şi Tineretului în domeniul formării şi educaţiei energetice; 

Programul TACIS, inclusiv subprogramul Tempus - TACIS. 

- de cercetare şi dezvoltare: 

Programul Guvernului în domeniul cercetării; 

Acordul de cooperare  cu  Agenţia Statelor Unite pentru  Dezvoltare Internaţională. 

„Energetica Moldovei- 2005”. Conferinţa internaţională, 21-24 septembrie 2005, Chişinău. 

ISBN 9975-62-145-7, Ch.: Tipogr. AŞM.- 756 p. 
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 Programul Naţional de Conservare a Energiei pentru anii 2003-2010 [25] prevede 

ameliorarea situaţiei existente în economia naţională prin implicarea nemijlocită a statului în 

activitatea de conservare a energiei. El îşi propune drept scop: 

− stabilirea domeniilor prioritare în conservarea energiei şi a activităţilor prioritare în 

atingerea obiectivelor strategice; 

− perfecţionarea structurii organizatorice necesare pentru desfăşurarea activităţii de 

eficienţă energetică; 

− adoptarea acţiunilor principale ce urmează a fi întreprinse de organizaţiile statale în 

vederea realizării Programului; 

− stabilirea structurii executive în activitatea de eficienţă energetică; 

− determinarea surselor financiare pentru proiectele de eficienţă energetică; 

− stabilirea rolului surselor regenerabile în politica de conservare a energiei.  

 Măsurile de conservare a energiei trebuie să reducă intensitatea energeticeă anual în 

mediu cu 2-3% . 

 Domeniile prioritare  în conservarea energiei sînt următoarele: 

− elaborarea şi implementarea tehnologiilor energoeficiente, a materialelor,  

echipamentului şi utilajului cu eficienţă energetică sporită; 

− reabilitarea tehnică  a clădirilor, construcţiilor, conductelor termice şi de apă prin 

majorarea capacităţilor termoizolante şi ermetice pentru reducerea pierderilor de 

energie termică, a agentului termic şi excluderea scurgerilor de apă 

− reabilitarea reţelelor de transport şi distribuţie a energiei electrice şi a echipamentului 

electroenergetic pentru reducerea pierderilor şi sporirea eficienţei de funcţionare; 

− utilizarea surselor regenerabile de energie (solare, eoliene, hidro, bio) şi a resurselor 

energetice locale ş.a. 

 În prezent se află în stadiu de verificare şi aprobare Programul Naţional de Valorificare 

a surselor regenerabile de energie pentru anii 2006-2010 [24]. Programul desfăşoară 

obiectivele Strategiei SRE şi include 30 proiecte selectate preliminar (biomasa-12, enrgia 

hidraulică-2, enrgia solară-9, eoliană-2 şi pentru alte tipuri de S.R.E.-2) costul realizării cărora la 

preţurile curente se evaluiază la cca. 600 mln.lei. Cantitatea de combustibil substituit de către 

S.R.E. către a. 2010 se estimează la cca. 300 mii t.c.c.  

 În scopul atragerii investiţiilor agenţilor economici autohtoni şi străini la implementarea 

Programului, se preconizează întreprinderea acţiunilor specificate, care vor demara după 

adoptarea  Legii cu privire la utilizarea surselor regenerabile de energie  şi completarea codului 

fiscal: 
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- scutirea de impozit a producătorilor locali de echipament pentru producerea energiei 

din sursele regenerabile;  

- scutirea de TVA, pe o perioadă de 5 ani, a utilajelor şi instalaţiilor importate şi 

produse în ţară necesare pentru conversia  energiei S.R.E.; 

- scutirea de impozitul pe venit, pe o perioadă de 5 ani, a agenţilor economici care 

implementează proiecte în domeniul S.R.E., precum şi a agenţilor economici care 

utilizează energia acestor surse pe perioada normativă de răscumpărare a 

echipamentului respectiv. 

 Pentru finanţarea Programului Naţional de valorificare a S.R.E se instituie Fondul 

Naţional pentru Energia Regenerabilă. 

 Programul national de gazificare a Republicii Moldova [35] prevede gazificarea 

localităţilor din republică în proporţie de circa 90 % din numărul lor total. În afară de sporirea 

eficienţei energetice cauzată de randamentul mai mare a instalaţiilor de ardere a gazului în 

comparaţie cu alţi combustibili, Programul propune elaborarea sistemului de tarife diferenţiate la 

gaze (vară- iarnă) şi trecerea întreprinderilor, a căror producţie poate fi păstrata 6 luni şi mai 

mult, la folosirea pe timp de vară a gazelor naturale, majorîndu-se concomitent gradul de 

solicitare a gazoductelor şi micsorîndu-se volumul de gaze necesare pentru încalzirea materiei 

prime. 

2.4  Legislaţia în promovarea eficienţei energetice şi a energiilor regenerabile 
În baza Strategiilor şi Programelor relatate au fost elaborate mai multe legi, unele din care 

au fost aprobate (vezi paragraful precedent), altele sunt în stadiu de aprobare.  

 În legea cu privire la energetică este indicat scopul - crearea unui cadru juridic pentru 

asigurarea  eficientei  energeticii.  

 Legea permite în energetică proprietate publică şi privată. Ea permite  privatizarea, 

centralelor electrice, a retelelor de  transport  electric, termic  si  de  gaze,  a  centrelor de  

depozitare  si  de  desfacere  a produselor  petroliere,  a  statiilor de alimentare a  automobilelor,  

a intreprinderilor si obiectivelor de deservire, a celor auxiliare. Rămân în proprietatea statului şi 

nu sînt pasibile de  privatizare retelele  magistrale de transport electric şi obiectivele energetice  

de importanţă strategică. Investiţiile  în  energetică nu pot fi expropriate, cu  excepţia cazurilor   

prevăzute   de   legislaţia  naţională şi   de   acordurile internaţionale.  In caz de expropriere a 

investiţiei, statul  garantează despagubirea echivalentă a valorii ei juste de piaţă. 

 Pentru asigurarea  funcţionării ritmice a energeticii şi  pentru dezvoltarea ei, legea 

prevede crearea fondurilor de investiţii printre care şi a Fondului pentru conservarea energiei. 
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 Legea, de asemenea, prevede instituirea,  prin hotarire a Guvernului, a organului 

supravegherii energetice de stat.  

 Legea privind conservarea energiei, adoptată în anul 2000 [27], stabileste principiile de 

baza privind organizarea si reglementarea  activitatii  in domeniul conservarii energiei  in  scopul 

crearii   conditiilor   organizatorice  si  economice  adecvate   pentru utilizarea  eficienta a 

resurselor energetice in procesul de  extragere, producere,  prelucrare, depozitare, transportare, 

distribuire si  consum al acestora.  

 Legea reglementează: 

− monitorizarea  şi  stimularea utilizării eficiente  a  resurselor energetice; 

− elaborarea şi implementarea  unor  tehnologii  eficiente; 

− asigurarea  financiară şi  realizarea mecanismului  economic  de conservare a 

energiei; 

− asigurarea  informaţională a activităţii în domeniul  conservării energiei; 

− certificarea  utilajului de consevare a energiei si diagnostic, a materialelor,  

constructiilor, mijloacelor de transport, a altor produse si obiective consumatoare de 

energie, precum si a resurselor energetice; 

− stimularea  investiţiilor în vederea elaborării şi  implementării de tehnologii şi utilaje 

cu consum minim de energie; 

− colaborarea internaţională în domeniul conservării energiei. 

 În scopul finanţării celor mai eficiente programe şi proiecte de conservare  a energiei 

legea prevede constituirea Fondului naţional pentru  conservarea energiei. 

 Agenţilor economici care exercită măsuri de conservare a energiei li seacordă 

următoarele înlesniri: 

− Producătorii autohtoni de utilaje, tehnologii energoeficiente şi aparate cu eficienţă 

energetică, aparate de evidenţă, control şi reglare a  consumului de resurse energetice, 

precum şi de piese de schimb  pentru acestea,  beneficiază  de înlesniri la impozitul pe 

venitul  obţinut  în urma  vinzării utilajelor, tehnologiilor şi aparatelor nominalizate,  

în marime de 50 la sută, pe un termen de cel puţin 5 ani şi sînt scutiţi de plata T.V.A. 

pe această perioadă de timp. 

− Lista utilajelor, tehnologiilor şi  aparatelor  cu  eficienţă energetică, a aparatelor de 

evidenţă, control şi reglare a consumului de resurse  energetice,  inclusiv cele de 

import, este prevazută în  legea bugetului pe anul respectiv. 

− Agenţii economici,  producători  de energie electrică,  la  care puterea  electrică  

instalata  nu depaşeşte 20 MW au dreptul  la  libera comercializare a surplusului de 

energie electrică la preţuri de piaţă. 
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Legea cu privire la energie termică [28] a fost eleborată cu peste zece ani în urmă dar 

până în prezent n-a fost adoptată. Scopul acestei legi este numit crearea unui cadru juridic care să 

asigure: 

− sporirea eficienţei sistemului termoenergetic; 

− promovarea unei concurenţe largi pe piaţa energiei termice; 

− stimularea iniţiativei private şi constituirea sectorului privat în domeniul 

termoenergetic; 

− atragerea investiţiilor autohtone şi străine în sectorul termoenergetic; 

− diversificarea formelor de proprietate în sectorul termoenergetic; 

− reglementarea activităţii unităţilor termoenergetice aflate în situaţie dominantă 

(monopolistă) pe piaţa locală a energiei termice.   

În Lege se defineşte situaţia dominantă (monopolistă) a întreprinderii termoenergetice - 

energia termică produsă, transportată, distribuită şi/sau livrată de întreprindere depăşeşte cota de 

35 % pe piaţa satului, comunei, oraşului, municipiului respectiv.  

 Legea prevede promovarea unităţilor termoenergetice de producere combinată a energiei 

electrice şi termice de capacitate mică. Conform art. 25, autorităţile publice, inclusiv organele 

centrale de specialitate şi autorităţile administraţiei publice locale, vor promova şi stimula 

înfiinţarea unităţilor termoenergetice teritoriale de producere combinată a energiei electrice şi 

termice de capacitate mică şi  altor sisteme colective  de cogenerare a resurselor energetice. 

Unităţile de distribuire a energiei electrice sînt obligate să procure din momentul primirii ofertei 

toată energia electrică de la unităţile termoenergetice de capacitate mică. 

Pentru atragerea investiţiilor, promovarea participării sectorului privat la sporirea 

eficienţei şi rentabilităţii sistemului termoenergetic, Guvernul va sprijini iniţiativele persoanelor 

fizice şi juridice, în scopul constituirii Fondului de garanţie a investiţiilor în sectorul 

termoenergetic şi Fondului de dezvoltare a sectorului termoenergetic. Fondul de garanţie va fi 

folosit pentru garantarea investiţiilor (împrumuturilor persoanelor fizice, creditelor băncilor 

comerciale şi altor investitori privaţi) efectuate în sectorul termoenergetic în cazul riscului de 

faliment al debitorilor. Fondul de dezvoltare va fi folosit pentru susţinerea măsurilor de sporire a 

eficienţei şi rentabilităţii sectorului termoenergetic prin acordarea de împrumuturi sau credite în 

condiţii apropiate celor comerciale.  

 În ultimii ani au fost elaborate şi propuse spre analiză şi aprobare proiectele a unui şir de 

legi îndreptate spre sporirea eficienţei energetice şi valorificarea surselor regenerabile de energie:  

− Legea cu privire la eficienţa energetică [29]; 

− Legea cu privire la energia regenerabilă [24]; 
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− Lege privind promovarea producerii de energie electrică din surse regenerabile de 

energie [30]; 

− Lege cu privire la biocombustibili, biocombustibili pentru transport şi bio-uleiuri 
[31]. 

 Legea cu privire la eficienţa energetică are  ca obiect constituirea cadrului juridic 

pentru eficientizarea continuă a consumurilor de energie şi combustibil în toate sectoarele 

economiei naţionale precum şi pentru dezvoltarea utilizării surselor regenerabile de energie. 

Scopul ei constă în crearea condiţiilor necesare pentru creşterea eficienţei consumurilor de 

energie şi reducerea pierderilor acesteia, pentru utilizarea pe larg a potenţialului surselor 

regenerabile de energie, inclusiv prin fondarea şi asigurarea activităţii structurilor antrenate în 

elaborarea şi realizarea programelor şi măsurior de eficientizare a consumurilor de energie, de 

dezvoltare a capacităţilor de producere a energiei şi combustibilului provenite din surse 

regenerabile. Obiectivul de bază al legii este  reducerea intensităţii energetice în economia 

naţională, măjorarea ponderii energiei regenerabile în  balanţa energetică a statului şi  reducerea  

impactul asupra mediului. 

 Principiile de bază ale   politicii de  stat  în   domeniul   eficienţei energetice specificate 

de lege sînt: 

− promovarea eficienţei energetice prin susţinerea programelor de îmbunătăţire a 

eficienţei energetice, care prevăd implementarea tehnologiilor performante de 

utilizare, de producere a energiei, cum ar fi cogenerarea şi trigenerarea, introducerea 

şi supravegherea respectării standardelor de eficienţă energetică pentru instalaţii, 

clădiri, aparate  şi echipamente;  

− crearea condiţiilor pentru promovarea şi dezvoltarea companiilor de management şi 

servicii care să contribuie la optimizarea exploatării sistemelor energetice, în bază de 

contracte de obţinere a performanţelor; 

− efectuarea obligatorie a măsurilor de eficientizare a consumurilor de energie de către 

persoanele juridice consumatoare de energie; 

− monitorizarea de către stat, prin intermediul autorităţii abilitate, a evoluţiei 

consumurilor de energie în ansamblu pe economie, inclusiv  la o unitate de produs; 

− efectuarea   controlului    de  stat   privind   eficienţa   utilizării   energiei, sancţionarea 

nerespectării reglementărilor în domeniul eficienţei energetice; 

− susţinerea cooperării dintre producători, transportatori, distribuitori,  furnizori şi 

consumatorii de energie în vederea corelării intereselor lor şi atingerii obiectivelor 

politicii statului în domeniul eficienţei energetice; 
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− cooperarea cu alte ţări în scopul promovării tehnologiilor performante, implementării 

realizărilor ştiinţei şi experienţei înaintate în domeniul utilizării energiei; 

− asigurarea informaţională a activităţilor în domeniul eficienţei energetice, inclusiv 

informarea publică privind iniţierea, desfăşurarea,  beneficiile şi costurile proiectelor 

de reducere semnificativă  a  intensităţii  energetice, impactului   asupra mediului; 

− instruirea factorilor de decizie la toate nivelele în vederea identificării şi îndeplinirii 

măsurilor de eficientizare a consumurilor de energie; 

− implicarea societăţii civile în procesele de luare a deciziilor şi implementare a 

măsurilor de majorare a eficienţei energetice, cînd este cazul. 

Proiectul de lege propune crearea pe lîngă organul central de specialitate în domeniul 

energetic a Agenţiaei pentru Eficienţa Energetică - autoritatea statului în domeniul eficienţei 

energetice.  

Obiectul legii cu privire la energia regenerabilă îl constituie raporturile juridice 

constituite în procesul valorificării surselor regenerabile de energie (biomasa, cursurile şi 

acumulările de ape, soarele, vîntul, mediile cu potenţial termic redus).  Obiectivele politicii de 

stat în domeniul valorificării energiei regenerabile constau în fortificarea securităţii energetice 

prin sporirea anuală a ratei de energie regenerabilă valorificată, dezvoltarea sistemelor energetice 

competitive şi asigurarea protecţiei mediului. Principiile politicii de stat în domeniul energiei 

regenerabile: 

a) transparenţa tuturor activităţilor şi implicarea largă a potenţialului uman, ştiinţifico-

tehnic şi tehnologic în procesul de valorificare a surselor regenerabile de energie; 

b) selectarea prin concurs şi promovarea celor mai eficiente programe; 

c) racordarea cadrului normativ naţional la standardele Uniunii Europene şi 

internaţionale; 

d) asigurarea protecţiei mediului, securităţii ecologice, ocrotirea sănătăţii populaţiei şi 

protecţia muncii la valorificarea surselor regenerabile de energie; 

e) garantarea comercializării energiei regenerabile prin aderarea ne-

discriminatorie la reţelele electrice şi termice centralizate; 

f) controlul statului privind eficienţa valorificării surselor regenerabile de energie; 

g) stimularea economică, financiară şi morală a procesului de valorificare a surselor 

regenerabile de energie; 

h) expertiza obligatorie privind eficienţa energetică a proiectelor de construire / 

reconstruire a edificiilor, de producere sau de reutilare a mijloacelor şi 

dispozitivelor tehnice; 

i) implicarea în procesul de valorificare a surselor regenerabile de energie a agenţilor 
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economici, a organizaţiilor obşteşti; 

j) asigurarea accesului ne-discriminatoriu a persoanelor juridice şi fizice la 

informaţia privind valorificarea surselor regenerabile de energie; 

k) educaţia populaţiei în spiritul valorificării surselor regenerabile şi utilizării energiei 

lor; 

l) susţinerea activităţilor de colaborare internaţională. 

Legea prevede crearea Fondului Naţional pentru Energia Regenerabilă şi transformarea 

ANCE în Agenţia Naţională pentru Conservarea Energiei şi Promovarea Energiei Regenerabile. 

Proiectul legii privind promovarea producerii de energie electrică din surse regenerabile 

de energie, în conformitate cu directivele Comunităţii Europene, urmăreşte scopul creării unui 

cadrul legal necesar promovării  producerii energiei electrice din surse regenerabile  de energie 

în  vederea  sporirii cotei acesteia în consumul intern brut  de energie electrică în   Republica 

Moldova,  protecţiei  climei si mediului ambiant, economisirii resurselor naturale şi dezvoltarea 

durabilă a societăţii. Legea stabileşte obiectivul indicativ al cotei energiei electrice produse din 

surse regenerabile de energie la nivelul de 8% din consumul total brut al energiei electrice în  

Republica Moldova în 2010, cu creşterea acestei cote după 2010. Pentru încurajarea producerii 

de energie electrică din surse regenerabile de energie, prezenta lege prevede că promovarea 

producerii de energie electrică din surse  regenerabile de energie se va efectua prin achiziţia 

obligatorie, pe baza de certificate verzi,  de către furnizori a unor cote prestabilite de energie 

electrică produsă din aceste surse şi prin unele proceduri de promovare pe cale administrativă. 

Producătorii de energie electrică  din surse regenerabile  de energie sunt eligibili pentru 

promovare şi vor avea dreptul de a alege pe ce principiu să comercializeze energia produsă în 

vânzare liberă pe piaţă sau prin  achiziţie obligatorie de către furnizori în bază de certificat verde. 

Furnizorii de energie electrică sunt obligaţi să achiziţioneze toata energia electrica produsă din 

surse regenerabile de energie  de către producătorii autohtoni , care şi-au ales opţiunea de a 

comercializa energia electrică produsă în bază de certificat verde. 

Legea cu privire la biocombustibili, biocombustibili pentru transport şi bio-uleiuri 

este menită să reglementează condiţiile juridice şi economice ale producerii şi utilizării 

biocombustibililor, biocombustibililor pentru transport şi bio-uleiurilor. Obiectivul principal al 

Legii constă în promovarea producerii şi utilizării biocombustibililor şi bio-uleiurilor, ţinând 

cont de cerinţele documentelor juridice ale Uniunii Europene şi de angajamentele internaţionale 

ale Republicii Moldova. Se prevăd standardele către anul 2010: a bioetanolului – 20 % şi a 

biodieselului – 35 %. 
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2.5  Hotărâri, regulamente şi reglamentări privind eficienţa energetică 
 Referitor la unele probleme concrete de sporire a eficienţei energetice au fost luate 

Hotărâri speciale ale Guvernului.  

 Astfel, HG RM N 421 din 5.04.2002 cu  privire  la  renovarea  şi  reabilitarea  termică  

a blocurilor de locuit construite [32] prevede perfectionarea  protecţiei  termice a blocurilor de 

locuit şi reducerea  considerabilă a cheltuielilor de resurse termoenergetice. În această Hotărâre 

sunt indicate un şir de direcţii de renovare a blocurilor de locuit construite  care vor permite    

reducerea  cu  35-40 %  a  cheltuielilor  de  energie  din  contul termoizolării  elementelor de 

închidere în baza  utilizării unor materiale şi tehnologii  avansate şi eficace din punctul de vedere 

al conservării energiei, precum şi al modernizării reţelelor şi sistemelor tehnice. 

 Prin HG RM Nr.1092  din  31.10.2000 cu privire la utilizarea resurselor energetice 

regenerabile [33] a fost aprobat Planul  acţiunilor   autorităţilor publice  centrale  şi  locale 

privind utilizarea  resurselor  energetice regenerabile (biomasa, biogazul din  reziduurile  

organice, potentialul  energetic al riurilor, vintului, soarelui etc.). 

 Prin HG RM Nr.1216  din  29.11.2000 cu privire la utilarea instituţiilor bugetare cu 

lămpi luminescente compacte de eficienţă energetică sporită [34], în scopul economisirii 

energiei electrice, se obliga  instituţiile  finanţate  de  la  bugetul  de  stat  să înlocuiasca,  

începînd din luna ianuarie 2001 pîna în anul 2007, lampile cu  incandescenţă cu lămpi 

luminescente compacte tip LLC cu consum redus de energie electrică. 

Au fost luate măsuri serioase pentru reducerea consumului de energie în clădiri. Conform 

Hotărîrii Departamentului Arhitecturii şi Construcţiilor în SNiP II-3-79 rezistenţile termice ale 

pereţilor pentru clădirile noi construite au fost mărite de peste 2 ori. A fost luată Hotărârea de 

introducere a Certificatului energetic pentru clădiri 

La prima etapă a reformelor o atenţie deosebită s-a atras contorizărilor energiei termice, 

apei, gazului natural [36, 37, 38 ş.a.]. 

 Un rol însemnat în reglamentarea relaţiilor între agenţii economici din complexul energetic 

precum şi între aceştea şi consumatori îl are Agenţia Naţională de Reglamentări în Energetică care a 

elaborat un şir de regulamente şi reglamentări privind producerea, transportul, consumul şi 

calcularea tarifelor la diverse forme de energie. 

2.6  Tarife şi costuri 
Evoluţia tarifelor în Republică la energia electrică şi la gazul natural în ultimii ani este 

prezentată în fig. 3 şi fig. 4 (fără TVA). Tarifele la energia electrică din anul 2001 au crescut de 

peste 2 ori. Ca un factor pozitiv poate fi numită diferenţierea tarifelor pentru consumatorii de 

înaltă tensiune. Prin Hotărîrea nr. 299 din 30.07.2008 [39] ANRE deasemenea prevede:  
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Fig.3.Tarifele la energia electrica.

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

01.04.00 01.10.01 01.08.02 24.06.03 03.08,07 18.01,08 30.07,08 01.04,09

Data introducerii

ba
ni

/k
W

h

110 kV RED UF RED de Stat

 

- Pentru consumatorii industriali şi similari lor, care dispun de aparate corespunzătoare de 

evidenţă, plata pentru energia consumată se efectuează la tarife diferenţiate, în funcţie de 

orele de consum:  

- între orele: 10.00-17.00, 20.00-22.00 în trimestrele I şi IV; între orele 10.00-20.00 în 

trimestrele II şi III ale anului - cu coeficientul 1,0 de la tariful stabilit;  

- în orele de vîrf: 7.00-10.00, 17.00-20.00 în trimestrele I şi IV; în orele de vîrf 7.00-10.00, 

20.00-22.00 în trimestrele II şi III ale anului - cu coeficientul 1,6 de la tariful stabilit;  

- în orele de noapte 22.00-7.00 pe parcursul întregului an - cu coeficientul 0,6 de la tariful 

stabilit.  

 Pentru consumatorii casnici, care dispun de aparate corespunzătoare de evidenţă, plata 

pentru consumul energiei în orele de noapte (de la orele 22.00 pînă la orele 6.00) se efectuează 

cu coeficientul 0,6 de la tariful stabilit.  

De menţionat, că în ultimii ani tarifele pentru consumatorii deserviţi de întreprinderea 

privată Union Fenosa  sunt cu cca 10 % mai scăzute de cât la întreprinderea de stat. 

Preţul de achiziţionare a energiei electrice de către întreprinderile de transport şi 

distribuţie a acesteia a fost stabilit de ANRE la nivelurile următoare: 

CET-1        - 138,38 bani/kWh; 

CET-2        - 104,28 bani/kWh; 

CET-Nord – 106,56 bani/kWh. 

După cum se vede din datele de mai sus, preţul cu care este cumpărată energia electrică 

de la CET-1 este cu mult superior tarifului maxim de vânzare a acesteia consumatorilor. 
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Tabelul 5. Costul energiei la nivelul iernii anului 2009 

Cost Forma de energie
natural Lei/GJ 

Lemne 300...550 lei/m3 35...65 

Cărbuni 2000...2800 lei/t 90...130 
Gaz natural 3585...4004 lei/mie m3 110...120 
Gaz lichefiat 4,4…5,0 lei/l 180…200 

Energie electrică 1,1...1,2 lei/kWh 306...333 

Energie termică 540*,  786** 130; 188 
*mun.Chişinău, 
**mun.Bălţi. 

Fig.5. Tarifele la gazul natural.
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Tarifele la gazul natural în perioada vizată  au crescut şi mai esenţial – de peste 3 ori. La 

gazul natural tarifele de asemenea sunt difirenţiate.  

Tarifele la căldură în mun. Chişinău au fost timp de mai mulţi ani îngheţate la nivelul de 

233 lei Gcal. Din anul 2007 tariful a fost ridicat la 350 lei/Gcal, toţi consumatorii urmând să 

plătească 233 lei/Gcal, restul fiind compensat de Primărie. În prezent Consiliul municipal a 

aprobat tariful de 540 lei/Gcal, compensaţiile urmând să fie îndreptate numai păturilor social 

vulnerabile. Întreprinderea de distribuţie a căldurii „Termocom” achiziţionează energia termică 

de la CET-1 cu 512,05 lei/Gcal şi de la CET-2 cu 410,44 lei/Gcal şi propune un tarif între 700 şi 

900 lei/Gcal. Pentru CET-Nord din mun. Bălţi ANRE a stabilit preţul căldurii de 567,17 lei/Gcal, 

iar tariful pentru consumatori – 786 lei/Gcal. 

În tab.5 sunt prezentate costurile la diferite forme de energie şi resurse energetice în 

timpul sezonului rece 2008-2009. Cifrele din tabel vorbesc în folosul utilizării cât mai pe larg a 
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lemnelor, cu atât mai mult, că aceasta-i singura sursă autohtonă de energie. De asemenea, atrage 

atenţia costul mare al căldurii cărbunilor, care întrece pe timp de cel al gazului natural. 

3  Politica Uniunii Europene şi a ţărilor vecine în direcţia sporirii 
eficienţei energetice şi a resurselor regenerabile de energie 

3.1  Uniunea Europeană 
Uniunea Europeană (UE) şi majoritatea ţărilor din componenţa ei se află printre ţările cu 

cea mai mare eficienţă energetică, intensitatea energetică constituind cca. 10 MJ/Euro [30], sau 

cca. 7,75 MJ/US$, ceea ce este de peste 3 ori mai puţin decât în RM - 31,7 MJ/US$ în anul 2006 

(vezi tab.1).  Încă de la începutul anilor 1990 UE s-a amplasat în poziţia de lider mondial în 

administrarea mediului. Consiliul UE consideră că peste 70 % din reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră (GES) de la arderea combustibililor poate fi obţinută pe contul sporirii eficienţei 

energetice, valorificării SRE şi trecerea la combustibilii alternativi. 

În ultimii ani de către Consiliul UE au fost adoptate următoarele Directive în domeniu: 

 Directiva 2001/77/EC cu privire la promovarea electricităţii produse din surse 

regenerabile de energie; 

 Directiva 2002/91/EC cu privire la caracteristicile energetice ale clădirilor; 

 Directiva 2003/30/EC cu privire la promovarea biocombustibilului în transport; 

 Directiva 2004/8/EC cu privire la promovarea cogenerării; 

 Directiva 2006/32/EC cu privire la eficacitatea consumului final de energie şi 

serviciile energetice ş.a. 

În martie 2007 Consiliul UE şi-a luat angajamentul de a reduce către anul 2020 emisiile 

de GES cu 20 % de la nivelul anului 1990.  

Potenţialul de economisire a energiei cître anul 2020 pe sectoare este apreciat de CE  la 

nivelul următor: 

clădiri (rezidenţiale, comerciale etc.)  - 28 %; 

transport     - 26 %; 

industrie     - 25 %. 

Măsurile de economisire a energiei se bazează pe un şir de măsuri prioritare: 

1 Perfecţionarea utilajului utilizator de energie şi a aparatelor în două direcţii: 

standardeleaparatelor şi sistema de marcaj şi apreciere a indicilor energetici orientaţi 

la consumator. 

2 Pentru reducerea consumului final de energie în clădiri se prevede extinderea 

Directivei 2002/91/EC asupra clădirilor mici, crearea standardelor minimale de 
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eficacitate pentru clădirile nouconstruite şi cele reconstruite, precum şi promovarea 

aşa numitor „case pasive” (energoefective).  

3 Aprobarea eficienţei energetice minime pentru instalaţiile energogeneratoare, 

instalaţiile de încălzire şi răcire, cu puterea mai mică de 20 MW şi, posibil de puteri şi 

mai mari. 

4 Reducerea emisiilor poluante la automobile, atingând către anul 2012 pragul de 120 g 

CO2  la 1 km. 

5 Aplicarea măsurilor care ar atrage investiţiile spre sporirea eficienţei energetice, în 

Companiile de prestare a serviciilor energetice (ESCO). 

6 Utilizarea Fondurilor Structurale şi a Fondurilor de Consolidare pentru ajutorarea 

regiunilor mai sărace, mai ales, ţărilor nou intrate în UE. 

7 Comisia Europeană preconizează să să elaboreze „Articolul verde” privind 

impozitarea indirectă, să revadă Directiva cu privire la producţia energetică şi să 

contribuie la impozitarea  autovehiculelor particulare  în funcţie de nivelul de poluare 

de către acestea a mediului ambiant. De asemenea, se menţionează potenţialul de 

utilizare a impozitării pentru stimularea respectivă a companiilor şi gospodăriilor.  

8 Implimentarea unui şir de măsuri cu scopul sporirii informării societăţii referitor la 

importanţa eficienţei energetice, inclusiv şi introducerea programelor de studii în 

domeniul energeticii şi a schimbării climei. 

9 Comisia iniţiază „Convenţia primarilor” menită să unească într-o reţea constantă 

primarii a 20-30 de oraşe mari şi inovatoare din Europa cu scopul de schib de 

experienţă în domeniul eficienţei energetice în mediul urban, inclusiv transport, unde 

rolul esenţial îl au hotărârile politice şi iniţiativele locale. 

10 Comisia Europeană iniţiază o Conferinţă Internaţională cu participarea partenerilor 

economici ai UE şi organizaţiile internaţionale principale, la care se va analiza 

posibilitatea aprobării unei Convenţii-cadru Internaţionale cu privire la eficienţa 

energetică. 

 Planul de dezvoltare a energeticii regenerabile pubicat de CE în ianuarie 2007 determină 

o perspectivă de lungă durată a surselor regenerabile de energie în UE. El propune fixarea pentru 

ţările UE a unor niveluri obligatorii de energii regenerabile către anul 2020 de la 10 % (Malta), 

11 % (Luxemburg) până la 40 % (Letonia), 49 % (Suedia). Pentru a obţine reducerea cota SRE 

în bilanţul energetic al UE de 20 % către anul 2020 vor fi necesare mijloace financiare 

suplimentare de 10...18 miliarde Euro pe an. 
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Tabelul 6. Potenţialul economic de economisire  
a energiei în România, % 

Sector Potenţialul mediu de 
economii de energie,  

estimat ca procent din consum 
Industrie  13.0 (10 – 17) 
Residenţial 41.5 (35 – 50) 
Transport şi comunicaţii 31.5 (30 – 35) 
Sector terţiar 14.0 (13 - 19) 

3.2  România 
 Consumul intern brut de energie al României la nivelul anului 2005 era de 1588 PJ (37,9 

mil.tep) [41], ceea ce constituie 75,4 GJ pe cap de locuitor, adică de 2,6 ori mai mult decât în 

Republica Moldova. Independenţa energetică a României este în prezent de circa 70%, evoluţiile 

înregistrate în ultimii ani în sectorul de producere a resurselor energetice primare evidenţiind 

descreşterea acesteia [42].  

 Structura consumului este: cărbuni – 23 %, gaze naturale – 36,4 %, ţiţei şi produse 

petroliere – 24,2 %, hidro şi altele – 16,4 %. Energie electrică s-a  produs în anul 2005 59,4 

GWh, structura producţiei fiind următoare: CNE – 9,3 %, CTE pe cărbuni –36,9 %, CTE pe 

hidrocarburi – 19,0 % , CHE şi alte RER – 34,5 %. 

 Intensitatea energetică constituie peste 15,5 MJ/USD (0,492 tep/mie Euro), sau de peste 2 

ori mai puţin decât în RM dar de peste 3 ori mai mult decât media pe UE, ceea ce indică 

existenţa unui potenţial mare de reducere a consumului de resurse energetice. Potenţialul 

economic (eficient din punct de vedere al costurilor) de economisire a energiei este apreciat la 

28,6 PJ/an (6823 ktep/an). Structura acestui potenţial este prezentată în tab.6. După cum se vede 

din tabel, potenţialul sectorului rezidenţial este predominant. De aceea în Strategiile Naţionale 

[41, 42 şi 43] lui i se acordă o atenţie deosebită. 

 Pentru realizarea ţintelor de eficienţa energetică, se vor avea în vedere următoarele măsuri: 

− Creşterea eficienţei în utilizarea energiei electrice şi a gazelor naturale în industrie, 

realizarea unor proiecte demonstrative pentru atragerea de investiţii destinate 

modernizării echipamentelor şi utilajelor tehnologice; 

− Continuarea investiţiilor pentru reabilitarea sistemelor de alimentare centralizată cu 

energie termică din oraşe şi reducerea pierderilor de energie; 

− Realizarea Programului naţional de reabilitare termică a clădirilor de locuit existente 

aprobat de Guvern; 
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− Susţinerea Programului naţional de creştere a eficienţei energetice pentru perioada 

2006-2010, asociat cu un mecanism de acordare a sprijinului financiar de la bugetul 

de stat şi bugetele locale; 

− Impunerea unor standarde de eficienţă energetică în industrie, transporturi, 

construcţii, agricultură, servicii şi în sectorul rezidenţial; 

− Susţinerea programelor de eficienţă energetică prin alocare de fonduri de la Fondul 

Român pentru Eficienţa Energetică; 

− Realizarea de proiecte şi zone demonstrative de eficienţă energetică; 

− Crearea cadrului legislativ necesar dezvoltării pieţei concurenţiale de servicii 

energetice; 

− Promovarea tranzacţionării certificatelor albe pentru stimularea investiţiilor în 

creşterea eficienţei energetice, în condiţiile dezvoltării unei practici europene în acest 

sens; 

− Promovarea acţiunilor de tip DSM (Demand Site Management); 

− Acordarea de stimulente fiscale şi financiare pentru realizarea proiectelor de creştere 

a eficienţei energetice, cu respectarea condiţiilor legale privind ajutorul de stat; 

 Finanţarea investiţiilor care au ca obiectiv principal creşterea eficienţei energetice se pot 

realiza: 

− de la bugetul de stat şi bugetele locale; 

− pe baza unui contract de performanţa încheiat cu terţi ; 

− prin utilizarea mecanismului de finanţare prin a 3-a parte ; 

− pe baza unui contract de performanţa încheiat cu o Companie de servicii energetice 

(ESCO) ; 

− prin credite bancare obţinute de la organisme finanţatoare externe (BM, BERD, BEI, 

JBIC) sau de la bănci comerciale. 

 Pe plan instituţional, au fost înfiinţate autorităţi de reglemenetare în domeniul energiei 

electrice (ANRE) şi în domeniul gazelor naturale (ANRGN), autorităţi care au fuzionat în anul 

2007. Domeniul energiei termice este reglementat de Autoritatea Naţională de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC). Prin rezoluţia Guvernului nr.754 din 

06.07.1990 a fost creată Agenţia Română pentru Conservarea Energiei, care funcţionează 

suficient de activ, având filiale în mai multe regiuni din ţară. 

 De oarece peste jumătate din potenţialul de conservare a energiei revine sectorului clădiri 

(rezidenţiale şi terţiare), acestui sector i se acordă o atenţie deosebită. Astfel, prin Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 pentru  blocurile de locuinţe construite după proiecte elaborate 

în perioada 1950-1990 se prevede reabilitarea termică cu finanţare de la bugetele de stat şi 

locale.   
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Tabelul 7. Potenţialul surselor regenerabile de energie  
al României 

Sursă PJ/an 
Solară termo 60,0 
Solară electro 4,32 
Eoliană 82,8 
Hidraulică 129,6 
Bio 318,0 
Geotermală 7,0 

 

 Potenţialul surselor regenerabile de energie este prezentat în tab.7.  

 După cum se vede din tabel, România are un potenţial energetic ridicat de biomasă, constituit 

din reziduuri din exploatări forestiere, deşeuri de lemn - rumeguş şi alte resturi de lemn, deşeuri 

agricole, biogaz, deşeuri şi reziduuri menajere urbane. In consumul curent de biomasă din România, 

în regim de exploatare energetică, se află peste 550 cazane industriale, zeci de cazane de apă caldă 

pentru încălzirea urbană, cca. 24 milioane de sobe sau cuptoare pentru încălzirea locuinţelor 

individuale sau prepararea hranei ş.a. 

 Referitor la energia hidraulică, la finele anului 2006 puterea instalată în centrale 

hidraulice era de 6.346 MW, energia de proiect pentru anul hidrologic mediu fiind evaluată la 

17.340 GWh/an. Astfel, gradul de valorificare al potenţialului tehnic amenajabil este in prezent 

de 48%, iar al potenţialului economic amenajabil este de 57,8%.  

 La nivelul anului 2010, se preconizează [43] contribuţia resurselor regenerabile în diminuarea 

importului de resurse energetice primare cu un echivalent de 4.964,50 mii tep (pondere 11,00%), iar 

pentru anul 2015 se prognozează o economie de circa 5.537,20 mii tep (pondere 11,20%). 

 Obiectivele generale ale Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie constau 

în următoarele: 

− integrarea surselor regenerabile de energie în structura sistemului energetic naţional; 

− diminuarea barierelor tehnico-funcţionale şi psiho-sociale în procesul de valorificare a 

surselor regenerabile de energie, simultan cu identificarea elementelor de cost şi de 

eficienţă economică; 

− promovarea investiţiilor private şi crearea condiţiilor pentru facilitarea accesului 

capitalului străin pe piaţa surselor regenerabile de energie; 

− asigurarea independenţei consumului de energie al economiei naţionale; 

− asigurarea, după caz, a alimentării cu energie a comunităţilor izolate prin valorificarea 

potenţialului surselor regenerabile locale; 

− crearea condiţiilor de participare a României la piaţa europeană de "Certificate verzi" 

pentru energie din surse regenerabile. 
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 Principalele opţiuni de valorificare a surselor regenerabile de energie pe termen mediu şi 

lung vor fi orientate in următoarele direcţii principale: 

− transferul de tehnologii neconvenţionale de la firme cu tradiţie şi experienţă în domeniu, 

cu norme de aplicare, atestare şi certificare conform standardelor internaţionale în 

vigoare; 

− elaborarea şi implementarea cadrului legislativ, instituţional şi organizatoric adecvat; 

− atragerea sectorului privat şi public la finanţarea, managementul şi exploatarea în condiţii 

de eficienţă a tehnologiilor energetice moderne; 

− identificarea de surse de finanţare pentru susţinerea şi dezvoltarea aplicaţiilor de 

valorificare a surselor regenerabile de energie; 

− stimularea constituirii de societăţi tip joint-venture, specializate in valorificarea surselor 

regenerabile de energie; 

− elaborarea de programe de cercetare-dezvoltare orientate in direcţia accelerării procesului 

de integrare a surselor regenerabile de energie in sistemul energetic naţinal. 

 Efortul financiar necesar se estimează să ajungă în perioada 2011 – 2015 la cca. 1.400 

milioane euro, din care: 

− efort investiţional: 1.153 milioane euro; 

− activităţi conexe: circa 247 milioane euro. 

 Finanţarea de programe şi proiecte de investiţii destinate valorificării surselor regenerabile de 

energie se asigură inclusiv prin resurse directe sau indirecte, in forme diversificate, astfel: 

- fonduri proprii ale furnizorilor de capital; 

- fonduri cu destinaţie specială; 

- finanţare de către terţi; 

- finanţare prin mecanisme specifice de tip BOT, BOO sau F-BOOT; 

- garanţii şi instrumente financiare specifice sistemului bancar. 

 De asemenea sunt prevăzute măsuri fiscale care reprezintă un ajutor ce se poate acorda în mai 

multe forme: 

- exceptarea sau rambursarea taxelor pentru energie; 

- reducerea cotei TVA la anumite tipuri de energie din surse regenerabile; 

- exceptări fiscale la investiţii in microcentrale energetice pentru valorificarea surselor 

regenerabile; 

- instituirea de taxe asupra emisiilor de SO2 şi NO2 destinate, cu prioritate, dezvoltării 

energiei eoliene sau hidroelectrice. 

 Prin Ordonanţa urgentă de Guvern nr. 25/2008 în Romania, în avans faţă de alte ţări 

europene, se introduc la finanţarea din Fondul pentru mediu persoanele fizice şi asociaţiile de 

locatari. Aceste categorii de beneficiari pot accesa finanţări în cuantum de 90% pentru înlocuirea sau 
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Figura 7.Structura consumului de energie primară în Ukraina (anul 2006). 

completarea sistemelor clasice de încalzire cu sisteme care utilizeaza energia solară, energia eoliană 

şi energia geotermală. Finanţarea se prevede din Fondul pentru Mediu, taxa pe poluare pentru 

autovehicule. 

 Companiile ESCO în România funcţionează, însă nu în volumul necesar. 

3.3  Ukraina 
 Ţara vecină de la est a Republicii Moldova – Ukraina, este unul din cele mai mari state 

ale Europei. Suprafaţa ei este de peste 600 mii km2, populaţia, acum kâţiva ani a fost de peste 50 

mil. Oameni, dar din cauza scăderii intense a ajuns în anul 2006 la 46,7 mil. 

 Consumul anual de energie este sub 6000 PJ (peste 140 mil. tep). Structura consumului 

este prezentată în fig.7. 

Intensitatea energetică este de 26,1 MJ/USD (0,89 kg c.c./USD; 0,62 kg e.p./USD) [44], ceea 

ce este  de 1,2 ori mai puţin decât în RM dar de 3,4 ori mai mult decât în UE. În Strategie se 

prevede reducerea substanţială a intensităţii energetice, cantitatea de energie economisită 

(negajoulii) către anul 2030 fiind mai mare decât consumul de energie primară (vezi fig.8) 



 39

200,6 213,8 227,0 244,3
302,7

66,4
109,8

137,5

198,1

25,3

54,4

120,3

7,9

2005* 2010 2015 2020 2030

Structural energy saving

Technological energy saving

Consumption of primary energy

 

Figure 8. Forecasted Consumption of Primary Energy and the Structural and Technological 
Energy Saving Indices for the Period until 2030, mln tons of standard fuel 

 Potenţialul de conservare a energiei  
9327,9 PJ  (318,36 Mt c.c.) 

Tehnic  5803,2 (198,06) 

Structural 3524,8 (120,30) 

Sectorial 
5154,7 

(175,93) 

Intersectorial 
648,4  (22,13) 

Intersectorial 
648,4  (22,13) 

Sectorial 
5154,7 

(175,93) 

Intersectorial 
648,4  (22,13) 

 

Figura 9. Structura potenţialului de conservare a energiei în Ukraina 

(anul 2030). 

 Structura potenţialului de conservare a energiei în scenariul de bază, care pentru anul 

2030 constituie 9327,9 PJ/an (222,85 Mtep/an), este prezentată în fig.9. Ea se constituie din 

potenţialul tehnic (tehnologic) şi cel structural, care, la rândul său, includ potenţialele sectorial şi 

intersectorial. Componenta tehnică (tehnologică) reprezintă creşterea eficienţei proceselor 

tehnologice în producerea, conversia, transportul şi consumul energiei, componenta structurală – 

schimbarea proporţiilor macroeconomice, reducerea ponderii sectoarelor energointensive. 
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Figura 10. Structura potentialului  de economie a energiei 
pe sectoare (anul 2030). 

Potenţialul intersectorial include intoducerea sistemelor contenmporane efective de control şi 

management a fluxurilor de energie, utilizarea surselor secundare de energie, utilizarea 

sistemelor eficiente de iluminat, îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu energie termică, 

aplicarea sistemelor de ardere efectivă a combustibililor solizi de calitate inferioară ş.a.   

În fig.10 este prezentată structura potenţialului de conservare a energiei în anul 2030 pe 

sectoarele economiei naţionale. Aproape două treimi din potenţial revine industriei. 

Investiţiile anuale programate pentru conservarea energiei sunt de 30,6 milrd. UAH în 

anul 2010, 69,0 milrd. UAH în 2020 şi 102,3 milrd. UAH în 2030.  

Problemele principale referitor la conservarea energiei, indicate în Strategie, care trebuie 

rezolvate în primul rând, sunt:  

1. Aducerea unor prevederi ale legislaţiei cu privire la conservarea energiei în concordanţă cu 

situaţia economică actuală. 

2. Ameliorarea procedurii de normare a consumurilor specifice de energetie. 

3. Introducerea unui nou sistem de standarde energetice. 

4. Ameliorarea sistemului de audit energetic de Stat. 

5. Introducerea rapoartelor statistice obligatorii privind consumurile de energie. 

6. Instalarea unui mecanism unic al controlului de Stat în domeniul conservării energiei. 

7. Introducerea răspunderii juridice adecvate pentru utilizarea neefectivă a energiei. 

8. Asigurarea la trecerea în masă la contoare moderne de energie. 

Soluţionarea acestor probleme se va efectua prin adoptarea mai multor acte legislative, 

principalele fiind: 

− Legea cu privire la conservarea energiei (Про енергозбереження [45]); 
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− Legea cu privire la eficienţa energetică (Про енергоефективність); 

− Legea cu privire la evidenţa comercială a resurselor transmise prin reţele (Про 

комерційний облік ресурсів, передача яких здійснюється мережами; On 

Commercial Accounting of Resources Transmitted by Networks). 

− Legea cu privire la „tariful verde” la energia ecologic pură. 

O atenţie deosebită în Ukraina se acordă de asemenea cogenerării [46]. 

Mecanismul financiar propus include atât măsuri de taxare a consumurilor neefective cât 

şi măsuri stimulente. Sursele de finanţare: bugetele de stat şi locale, fondurile întreprinderilor, 

credite, investiţii interne şi externe. Prin Hotărârea Sovietului Suprem (Верховна Рада) din 

22.12.2006 se prevede amortizarea în timp mai scurt a unor tipuri de utilaj pentru conservarea 

energiei, lăsarea la dispoziţia întreprinderilor 25 % din impozit pentru finanţarea măsurilor de 

conservare a energiei şi de valorificare a resurselor energetice regenerabile. Se scutesc de plata 

taxelor vamale importurile de utilaj pentru conservarea energiei, mijloace de măsură, control şi 

gestionare a consumurilor de energie şi resurse energetice, în cazul când acestea nu se produc în 

Ukraina. 

Prin Ordinul Prezidentului Ukrainei nr.666/95 din 26 iunie 1995 a fost creat Comitetul de 

Stat al Ukrainei pentru conservarea energiei (Державний  комітет України з 

енергозбереження), care are ca scop promovarea unei politici unice de stat în domeniul 

conservării energiei, sporirea eficienţei lucrărilor privind consumul raţional şi economic a 

resurselor energetice. Prin Hotărârea Cabinetului de Miniştri ai Ukrainei nr. 412 din 03.04.2006 

acesta a fost înlocuit cu Agenţia Naţională pentru asigurarea utilizării efective a resurselor 

energetice (Нацiональне агентство України з питань забезпечення ефективного 

використання енергетичних ресурсiв – НАЕР). 

În Ukraina funcţionează câteva companii ESCO („ЕСКО-ЦЕНТР”, Київ; „Екологічні 

системи”, Запорiжжя; "ESCO-Rivne" ş.a.) dar numărul lor este insuficient. 

Posedând un potenţial industrial imens, cu tehnologii energointensive învechite, Ucraina 

dispune de o cantitate impresionantă de resuse energetice secundare. De aceea, paralel cu 

resursele energetice regenerabileîn Strategie şi alte acte programative şi legislative sunt incluse şi 

aşa numitele „surse de energie extra-balansice” („позабалансові джерела енергії”, „off-balance 

energy sources”). Potenţialul total al acestor surse alternative  şi renovabile de energie (ARES) 

este prezentat în tab.8. 
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Table 8. Indicators for ARES Development by Key Development Areas (Base 
Case Scenario), million tons of standard fuel/year 

ARES Development Level in Years  ARES Development Areas  2005 2010 2020 2030 
Off-balance energy sources, total 13.85 15.96 18.5 22.2 
including coalbed methane  0.05 0.96 2.8 5.8 
Renewable energy sources, total, 
including:  1.661 3.842 12.054 35.53 
Bioenergetics 1.3 2.7 6.3 9.2 
Solar Power Engineering  0.003 0.032 0.284 1.1 
Minor Hydropower  0.12 0.52 0.85 1.13 
Geothermal Energy  0.02 0.08 0.19 0.7 
Wind Energy  0.018 0.21 0.53 0.7 
Ambient Energy 0.2 0.3 3.9 22.7 
Total 15.51 19.83 30.55 57.73 

Dezvoltarea ARES în Ukraina, în acord cu Cartea Verde, se va produce în baza 

concurenţei economice cu alte surse de energie cu susţinerea concomitentă de către stat a 

tehnologiilor  ARES de perspectivă. 

În prezent o dezvoltare mai intensă o are bioenergetica, care se preconizează că va 

substitui către anul 2030 9,2 mil.t c.c. de combustibili fosili pe an, pentru ele investindu-se 12 

milrd. UAH. La începutul anului 2009 Cabinetul de Miniştri ai Ukrainei a aprobat Concepţia 

programului tehnico-ştiinţific „dezvoltarea producerii şi utilizarea biocombustibililor”. Se 

consideră că realizarea acestui program va permite substituirea a 5,6 milrd.m3de gaz natural şi 

peste 1 mil.t de produse petroliere limpezi la investiţii de 7,5 milrd.UAH. 

De perspectivă se consideră utilizarea căldurii cu potenţial redus, care se aşteaptă ca în 

anul 2030 să economisească cca.22,7 mil.t c.c. Investiţiile totale se prognozează la 60,0 milrd. 

UAH pe an. Către anul 2030 se aşteaptă ca ARES să ocupe în balanţa energetică a ţării 19 %. 

4  Evaluarea politicii Republicii Moldova în direcţia sporirii 
eficienţei energetice şi a resurselor regenerabile de energie şi a 
rezultatelor ei 

4.1  Rezultatele politicii RM în în direcţia sporirii eficienţei energetice şi a 
resurselor regenerabile de energie 
 Strategiile şi Programele în direcţia sporirii eficienţei energetice şi a resurselor 

regenerabile de energie adoptate în Republica Moldova, în linii generale, corespund celor 

aplicate de Uniunea Europeană şi statele vecine. Legile şi actele normative care ar permite 

îndeplinirea obiectivelor acestor strategii şi programe însă se adoptă cu întârziere. În plus, 

strategiile, programele, hotărârile de guvern nu totdeauna concordează cu posibilităţile reale ale 

economiei naţionale. Astea se referă la obiectivul de “majorare a capacităţii  interne (până la 
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80%) de acoperire a sarcinii electrice de consum” inclus în toate variantele Strategiei energetice, 

la Planul de acţiuni pentru utilizarea surselor regenerabile de energie adaptat prin HG nr.1092  

din 31 octombrie 2000 din care n-a fost realizat nici un punct, câteva hotărâri de Guvern referitor 

la începutul construcţiei unor centrale termoelectrice de către investitori străini ş.a.  

De menţionat, că Strategiile precum şi alte acte adoptate în România se deosebesc prin 

accentuarea părţii sociale bazate pe relaţii economice. Un exemplu demn de urmat, cu efect 

dublu pentru mediu, este introducerea taxei pentru mediu la maşinile vechi şi folosirea acestor 

bani pentru finanţarea implementării sistemelor cu utilizarea RES. 

În Strategiile Ucrainei o atenţie mare se acordă aprecierii cantitative a structurii 

potenţialului de conservare a energiei, ceea ce în actele RM nu se observă, pe când potenţialul 

structural de conservare a energiei în Ukraina constituie peste un sfert din total.  Este de 

menţionat că actele adaptate în Ukraina conţin mai multe măsuri restricţionale. De şi pentru 

persoane din ţările cu tradiţii democratice acest factor este inacceptabil, pentru oamenii educaţi 

în condiţiile sistemului administrativ de comandă astfel de măsuri probabil câtva timp vor mai fi 

necesare. 

Reformele aplicate până în prezent în RM au permis formarea următoarelor pieţe, care 

funcţionează real: 

− piaţa produselor petrolier uşoare pentru transport, 

− piaţa energiei electrice,  

− piaţa gazelor natural şi lichefiat. 

Cu regret, nu-i organizată piaţa combustibilului solid, care se referă preponderent la 

consumatorii rurali – partea populaţiei cu cel mai mic venit în republică. Cărbunii se vând cu 

preţuri speculative care întrec de 2...3 ori cele de pe piaţa mondială, iar brichetele şi peleţii până 

în prezent n-au pătruns pe piaţă.  

Problema alimentării cu energie termică este destul de complicată şi pentru consumatorii 

din localităţile urbane. Gazificarea lor a prezentat o direcţie de soluţionare, dar rezolvarea n-a 

fost aleasă cea mai efectivă – cogenerarea. Câteva încercări separate de a folosi mini-CET-urile 

cu motoare cu ardere internă pe gaz natural aşa şi au rămas numai încercări. Realizările în 

consumul centralizat cu căldură aparţin consumatorilor şi constău în contorizarea aproape totală 

a fluxurilor de energie termică şi în ameliorarea termoizolaţiei clădirilor vechi. Consumatorii 

terţiari, de regulă se limitează la schimbarea uşilor şi ferestrelor, consumatorii rezidenţiali 

termoizolează şi pereţii. Aceste măsuri, însă, se efectuează exclusiv din contul consumatorilor 

fără careva ajutor din partea statului. 
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Reducerea consumului specific de energie în industrie se efectuează prin introducerea de 

noi tehnologii performante în locul întreprinderilor vechi falimentate. Eficientizarea transportului 

se produce prin reînnoirea parcului de vehicole, drumurile rămânând o problemă deocamdată 

nerezolvată. 

Rezultate mai vizibile în valorificarea SRE s-au obţinut în ultimii ani, cu creşterea 

semnificativă a tarifelor la gazul natural. Şi aici pe primul loc este producerea biocarburanţilor: a 

bioetanolului şi a uleiului din rapiţă, care este exportat pentru a fi prelucrat în biodiesel. De 

asemenea a demarat cu un oarecare succes, datorită programului Energy II, procesul de 

producere a căldurii pentru obiecte sociale rurale în baza deşeurilor agricole. S-au construit 

câteva instalaţii de producere a biogazului, dar exploatarea lor şi derularea de mai departe a 

acestei direcţii merge anevoios. Încep să fie folosite tot mai des instalaţii solare pentru încălzirea 

apei pentru menaj. În republică funcţionează câteva instalaţii eoliene de putere mică. O 

răspândire largă au căpătat pompele de căldură tip aer-aer în baza condiţionerelor cu destinaţie 

dublă: răcire-încălzire. În vremea de la urmă au fost montate câteva pompe de căldură tip sol-

apă. 

4.2. Barierele în calea sporirii eficienţei energetice şi a valorificării SRE 
 Sporirea eficienţei energetice şi valorificarea surselor regenerabile de energie în RM sunt 

reţinute de un şir de impedimente, cum ar fi: 

1. Atenţia (atitudinea) neadecvată a Administraţiei centale a statului (Parlament, Guvern, 

Preşedinţie)  faţă de Complexul Energetic, necătând la faptul că pentru energiea importată 

se cheltuie cca. 30 % din PIB. Mai ales, aceasta se referă la sectorul termoenergetic, în care 

rezervele de economisire a energiei sunt cu mult mai mari decât, bunăoară, în cel 

electroenergetic sau gaze. Această atitudine se manifestă prin:  

− Lichidarea Ministerului Energeticii şi dizolvarea componentelor lui în structurile 

Guvernului astfel că în prezent el este reprezentat de una din cele 6 Direcţii ale  

Ministerului Economiei şi Comerţului.  

− Adoptarea actelor normative privind Complexul Energetic se tărăgăneză 

neadmisibil, astfel Legea cu privire la energia termică este în stadie de aprobare 

cca. 10 ani. 

2. Dezvoltarea cogenerării prin construcţia de CET şi mini-CET a fost reţinută de preţurile 

mici cu care era vprocurată energia electrică din Rusia şi Ucraina, ţări în care combustibilul 

era cu mult mai ieftin decât în Moldova. În prezent situaţia se redresează. Preţul cu care în 

prezent este achiziţionată energia electrică de la Centrala de la Cuciurgan este de  47,5 

USD/MWh 
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3. Atenţia exagerată a Administraţiei centrale şi locale, da şi a populaţiei în genere, acordată 

gazului natural şi procesului de gazificare completă a ţării. Gazul natural fiind un 

combustibil comod şi până nu demult destul de ieftin, alte surse se neglijau. 

4. Investiţiile comparativ mari în sistemele efective (cogenerare – încălzire autonomă, cazan 

pe gaz natural – cazan pe biomasă sau colector solar ş.a.) în condiţiile lipsei de capital a 

majorităţii populaţiei. 

5. Climatul investiţional nesatisfăcător în ţară. 

6. Lipsa de iniţiativă a majorităţii populaţiei educată în sistemul administrativ de comandă. 

7. Lipsa de cunoştinţe în domeniile respective, atât la consumatorii de rând cât şi la factorii de 

decizie. 

8. Nivelul înalt al birocratismului şi a corupţiei în organele de toate nivelurile. 

4.3  Problemele investiţiilor  
 Rolul investiţiilor în sporirea eficienţei energetice şi a valorificării SRE este hotărâtor. 

Însă, după cum s-a relatat mai sus, climatul investiţional în ţară este nesatisfăcător. O analiză 

profundă a acestuia este dată în „Cărţile Albe” ale Asociaţiei Investitorilor Străini din Moldova 

[48, 49]. Cauzele ilucidate sunt: 

1. Imperfecţiunea legislaţiei. Se întâlnesc contraziceri între diferite legi şi chiar între articolele 

unei şi aceeaşi legi. Uneori se crează impresia că legea este îndreptată nu spre îmbunătăţirea 

cadrului legislativ, dar sprea a servi o bază profilactică şi de represii pentru unele anumite 

încălcări. Terminalogia utilizată deseori este incertă şi inadecvată.  

2. Imperfecţiunea sistemului judiciar. Procedurile judiciare nu sunt transparente. Mecanismul 

de responsabilitate care i-ar face pe judecători responsabili de acţiunile lor lipseşte. 

Hotărârile judecătoreşti se îndeplinesc selectiv sau nu se îndeplinesc deloc. 

3. Competitivitatea pe piaţă nu-i asigurată. Lipseşte o Agenţie care ar promova şi proteja 

concurenţa. Intervenţiile organelor de stat, a autorităţilor vamale ş.a. deseori nu sunt 

benefice. O răspândire largă a căpătat economia tenebră. 

4. Incertitudinea investitorilor străini creată de neadmisibilitatea procurării pământului pe 

teritoriul RM. 

5. Situaţia nefavorabilă în sectorul financiar pentru businessul privat. Formele alternative de 

finanţare, în afară de cele bancare, sunt slab dezvoltate. Procentul la credite este foarte mare.  

6. Infrastructura slab dezvoltată. Drumurile sunt în stare deplorabilă. Transportul feroviar este 

în decădere. 

7. Barierele create exportului de structurile vamale, scopul principal al cărora este colectarea 

taxelor, acestea asigurând 70 % din bugetul de stat. 
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8. Restricţiile administrative, neasigurarea transparenţei şi stabilităţii în reglarea activităţii de 

afaceri, amestecul în activitatea întreprinderilor, complicitatea procedurilor de registrare a 

întreprinderilor, numărul mare de inspecţii şi revizii (în prezent acest drept posedă peste 60 

de organizaţii de stat), prezumpţia de inocenţă nu se respectă. 

9. Regimul de impozitare în RM, de şi relativ blând, este schimbător şi imprevizibil. 

 În [49] sunt abordate câteva aspecte concrete ale securităţii energetice. Se atrage atenţia 

că legislaţia existentă şi proiectată nu stimulează deschiderea în ţară a întreprinderilor de 

prelucrare a uleiului de rapiţă.  

5  Potenţialul de reducere a emisiilor de GES prin sporirea eficienţei 
şi valorificarea SRE 

5.1 Potenţialul apreciat  
 Conform Strategiilor energetice [18,19] şi Programului naţional de conservare a energiei 

[25] se prevede micşorarea intensităţii energetice anual în mediu cu 2-3%. La consumurile de 

energie prognozate pentru anii 2010 asta va permite reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

(GES) cu 2,5...3,8 mil.t CO2 –echivalent, iar pentru anul 2020 – 4,0...6,0 mil.t CO2 –echivalent. 

Conform proiectului Strategiei energetice  a RM pe termen lung, aliniată la obiectivele 

energetice ale UE [24], datorită măsurilor de conservare a energiei, în anul 2020 se poate obţine 

o  diminuare a consumului de resurse energetice echivalent  cu 1-2 mlrd. m3 gaze naturale, ceea 

ce corespunde reducerii emisiilor de GES cu 2...4 mil.t CO2 –echivalent.  

 Pe contul valorificării SRE, conform proiectului Programului Naţional de valorificare a 

surselor regenerabile de energie [24], către anul 2010 reducerea emisiilor  de gaze cu efect de 

seră va fi de 338,4 mii tone. În proiectul Strategiei de valorificare a SRE [24] se prognozează 

substituirea în anul 2010 prin SRE a energiei combustibililor fosili în cantitate de 7,0...8,7 PJ, 

ceea ce corespunde unei reduceri de GES de cca. 400...600 kt. GES.  

 Repartizarea potenţialului relatat pe direcţiile de consum corespunde în mare măsură 

structurii consumului prezentată în fig.2. În perioada apropiată, până în anul 2020, se va schimba 

întrucâtva, consumul în industrie având o creştere de cca. 2 ori, iar consumul în clădiri crescând 

neînsemnat, dar partea leului în balanţa totală va rămânea consumului în clădiri. În anul 2020 

ponderea industriei în bilanţul de energie va fi de 20...22 %, clădirilor revenindu-le 50...55 %. 

Prin urmare, atenţia primordială trebuie atrasă sectorului clădiri.  

 Una din măsurile de bază de reducere a consumului de combustibil în clădiri şi în acelaşi 

timp şi în celelalte sectoare (industrie şi agricultură) este cogenerarea energiilor termică şi 

electrică. Astfel, dacă jumătate din consumul de energie electrică prognozat pentru anul 2020 -

6,1 mlrd. kWh se va produce la CET şi mini-CET, iar consumul de căldură permite aceasta, 
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economia de energie primară a combustibililor fosili va fi de peste 8 PJ, ceea ce va reduce 

emisiile de GES cu cca 590 kt.  

 O economisire considerabilă a energiei şi reducere a emisiilor de GES în toate sectoarele 

de consum se poate obţine la producerea energiei termice cu ajutorul pompelor de căldură. 

Estimările arată că în anul 2010 prin utilizarea pompelor de căldură se poate obţine reducerea 

emisiilor de GES cu 80 kt CO2, iar în anul 2020 – 260 kt CO2. 

 Altă măsură de sporire a eficienţei energetice, utilizată pe larg în UE de peste 30 de ani, 

iar acum şi în România este reducerea consumului de căldură în clădiri prin ameliorarea izolaţiei 

termice a lor şi prin reglarea programată a temperaturii în încăperi. Spaţiul clădirilor rezidenţiale 

şi terţiare urbane construite până în anul 1980, cu consumul specific pentru încălzire de 77 

W/m2, este de peste 15 mil. m2, celor construite între anii 1980 şi 1990, cu consumul de  70 

W/m2, este de cca. 10 mil. m2. Ameliorarea izolaţiei acestor clădiri cu reducerea consumului 

specific pentru încălzire până la 50 W/m2 va permite o economie de 4,3 PJ cu reducerea emisiilor 

de GES de 300 kt CO2 pe sezon de încălzire. 

 Sporirea considerabilă a eficienţei energetice şi reducerea emisiilor de GES în sectorul 

industrial prin măsuri structurale, spre deosebire de Ukraina, în RM nu poate fi obţinută, de 

oarece ramurile industriei ei nu sunt energointensive. Astfel, tehnologiile de prelucrare a 

producţiei agicole oferă peste două treimi din producţia totală, pe când industria materialelor de 

construcţie – ceva mai mult de 7 %. Reducerea consumului de de energie în industrie poate fi 

obţinut prin introducerea tehnologiilor noi performante şi prin managementul minuţios al 

fluxurilor de energie la întreprinderi. 

5.2 Metode de apreciere a potenţialului de sporire a eficienţei şi reducere a 
emisiilor de GES  
 Metodele de apreciere a economiei de resurse energetice primare şi de energii 

secundare (electrică şi termică) pot fi grupate în următoarele categorii: 

1. În procesele tehnologice aprecierea potenţialului general pe ramură se efectuează prin 

compararea consumurilor existente cu normele din ţările dezvoltate, la o întreprindere sau 

întrun proces concret – prin compararea indicatorilor utilajului existent cu cei ai utilajului 

sau a procesului tehnologic concret preconizat pentru instalare 

2. În legătură cu reducerea volumului de producere la multe întreprinderi s-a redus gradul 

de încărcare a utilajului. Înlocuirea utilajului existent (transformatoare, pompe, 

ventilatoare etc.) cu altele de putere mai mică permite o economie care poate fi 

determinată cu diferenţa randamentelor utilajelor respective la funcţionarea în regim 

nominal şi regim cu sarcină redusă. 

3. La producerea energiilor termică şi electrică: 
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− introducerea co-generării permite o economie de combustibil de 20...40 % 

comparativ cu producerea separată;   

− inlocuirea la Centralele Termice a cazanelor vechi cu randamentul de 60...70 

%  la arderea combustibililor solizi şi 70...85 % la arderea hidrocarburilor cu 

cazane contemporane automatizate cu randamentele de 80...85 % şi respectiv 

– 90...95 % dă o economie de combustibil egală cu diferenţa randamentelor 

indicate. 

− utilizarea pompelor de căldură permite o economie de combustibil de 15...30 

%, iar în unele procese tehnologice, care necesită simultan căldură şi frig, - de 

peste 2 ori. 

4. La transportul energiei termice raţionalizarea geografică a sistemelor prin amplasarea 

optimă a surselor de căldură permite reducerea pierderilor de căldură şi a cheltuielilor de 

energie la transportul agentului termic de 2...3 ori prin reducerea lungimii şi a diametrelor 

conductelor. La acelaşi nivel este şi reducerea pierderilor de căldură prin schimbarea 

conductelor cu termoizolaţie din materiale higrofile şi tasante (vata minerală) cu conducte 

contemporane, preizolate (de la 10...20 % - la 3...5 %).  

5. Reducerea consumului de căldură în clădiri prin izolarea suplimentară se determină cu 

raportul rezistenţelor termice a pereţilor până şi după izolare, iar prin schimbarea 

ferestrelor şi uşilor cu raportul infiltrărilor respective de aer rece. Economia prin reglarea 

programată a temperaturii în încăperi se determină cu raportul respectiv de grad-ore. 

6. Reducerea consumului de energie electrică pentru iluminat prin schimbarea tipului de 

lămpi, utilaj casnic, utilaj de birou prin introducerea exemplarelor energoeconome etc. se 

determină comparând caracteristicile energetice respective.  

 În Programul Naţional de valorificare a surselor regenerabile de energie pentru anii 

2006-2010 [25] potenţialul tehnic al resurselor regenerabile în republică a fost estimat la 

eventuala folosire a 0,1 % din teritoriul ţării – pentru instalarea colectoarelor solare şi modulelor 

fotovoltaice (PV), a 0,03 % din suprafaţa teritoriului ţării, amplasat pe coline şi văi deschise – 

pentru instalarea agregatelor eoliene la înălţimi de 50-70 m deasupra solului, a 25 % - din 

cantitatea anuală de 2,5 mil. tone de deşeuri agricole, precum şi a energiei cinetice a râurilor 

Nistru, Prut şi Răut prin instalarea micro-CHE de flux fără baraje, mini-CHE în derivaţie şi a 

energiei potenţiale a scurgerilor din lacurile de acumulare. Pentru fiecare obiect de valorificare a 

SRE producţia anuală se determină separat, reieşind din caracteristicile sursei locale (viteza 

vântului, intensitatea radiaţiei solare, debitul cursului de apă, durata de funcţionare etc. şi 

parametrii instalaţiei preconizate. Tipul şi cantitatea de combustibil fosil sau energie substituită 
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se determină reieşind din sursa înlocuită (electricitate din reţea, cărbune, gaz etc.) şi 

caracteristicile utilajului respectiv (randamentul cazanului ş.a.). 

 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră poate fi estimată după cantitatea de 

combustibil sau energie economisită şi emisiile specifice, care, reieşind din structura consumului 

de combustibili şi particularităţile producerii energiilor secundare în Republica Moldova, pot fi 

admise valorile din tab. 9: 

Tabelul 9. Emisiile specifice de GES în Republica Moldova 

Forma de energie kg CO2/GJ Uunităţi naturale 
Gaz natural 65 2,0 kg CO2/m3 
Cărbune 95 4,3 kg CO2/kg n. 
Produse petroliere 84 2,0 kg CO2/kg 
Energie termică din sisteme centralizate 70      300 kg CO2/Gcal 
Energie electrică din reţea 200 0,72 kg CO2/kWh 

 

6 Măsuri necesare pentru sporirea eficienţei şi valorificarea SRE 

6.1 Măsuri legislative şi normative  
 În linii generale, legislaţia necesară pentru sporirea eficienţei energetice şi accelerarea 

procesului de implementare a tehnologiilor de valorificare a SRE în Republica Moldova este 

elaborată şi în mare măsură adoptată. Mai rău stă problema funcţionării acestei legislaţii. Pentru 

ameliorarea situaţiei, după părerea noastră, sunt necesare următoarele măsuri: 

Legislaţia 

1. Urgentarea adaptării proiectelor de programe şi legi în domeniul energeticii 

2. Completarea pachetului legislativ prin elaborarea legilor noi necesare, cum ar fi Legea 

cogenerării ş.a. 

3. Analiza minuţioasă a legislaţiei existente şi înlăturarea contrazicerilor dintre articolellor 

şi dintre diferite legi. 

4. Consultarea preliminară la adaptarea legislaţiei cu întreprinzătorii din domeniile 

respective. 

Aplicarea legilor: 

1. Luarea de măsuri cu scopul respectării legislaţiei şi aplicării ne selective a acesteia, 

inclusiv şi prin schimbări în sistemul judiciar, cum ar fi alegerea judecătorilor în loc de 

numire, sporirea responsabilităţii judecătorilor pentru deciziile primite etc. 

2. Elaborarea măsurilor care ar garanta îndeplinirea la timp a deciziilor judecătoreşti. 

Măsuri instituţionale şi administrative: 
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1. Distribuţia corectă şi separarea drepturilor şi obligaţiunilor pe verticală: autoritate de  

administrare publică centrală - autoritate de administrare publică locală - asociaţie 

(întreprindere) – consumator 

2. Relansarea şi extinderea activităţii Agenţiei Naţionale pentru Conservarea Energiei. 

3. Crearea Agenţiei pentru promovarea concurenţei. 

4. Fondarea asociaţiei pentru contribuirea la producerea combinată a energiei electrice şi 

termice (cogenerare) în Moldova. 

5. Combaterea corupţiei, reducerea bipocratismului, reducerea amestecului statului în 

activitatea întreprinzătorilor ş.a. 

Măsuri de normare şi standardizare: 

1. Elaborarea şi introducerea consumurilor specifice de energie, la o unitate de producţie, în 

conformitate cu normele existente în UE. 

2. Elaborarea şi introducerea standardelor echipamentului consumator de energie în 

conformitate cu standardele stabilite de legislaţia UE privind eficienţa energetică. 

Măsuri economice: 

 Aplicarea în viaţă a înlesnirilor prevăzute în Legile privind conservarea energiei şi cu 

privire la energia regenerabilă pentru întreprinderile care importă, produc, distribuie şi folosesc 

utilaje de conservare a energiei şi valorificare a SRE 

Măsuri suplimentare pentru atragerea investiţiilor străine: 

1. Schimbarea legislaţiei privind interzicerea vânzării pământului companiilor străine. 

2. Intensificarea procesului de îmbunătăţire a reţelei de drumuri auto şi dublarea căilor 

ferate cu drumuri de standard european. Aceste măsuri pot fi efectuate cu succes numai 

cu ajutorul investiţiilor şi firmelor străine. 

6.2 Fonduri de finanţare a proiectelor de eficienţă energetică şi SRE 
 Fondurile interne prevăzute în Programele şi Legile adotate în RM practic nu 

funcţionează. Fondul national pentru conservarea energiei, de şi aexistat câţiva ani, rezultate 

vizibile n-a adus. Necesitatea revitalizării lui este evidentă. Conform [27] el se constituie din: 

a) alocaţiile de la bugetul de stat în marime de pâna la 0,2 la sută; 

b) mijloacele  acumulate de pe urma aplicării sancţiunilor economice pentru încalcarea 

prevederilor prezentei legi )Legea privind conservarea energiei), în marime de 20 la 

suta; 

c) depuneri financiare benevole ale persoanelor fizice şi juridice; 

d) alte surse, în corespundere cu legislaţia. 
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  În proiectul Programului Naţional de valorificare a surselor regenerabile de energiede  

pentru aa. 2006-2010 [24] se prevede instituirea Fondului Naţional pentru Energia Regenerabilă 

(FNER). Mijloacele FNER se constituie din: 

a) cuantumul de până la 1% la sută din alocaţiile pentru sectorul energetic, planificate de la 

bugetul de stat;  

b) b)mijloacele provenite din comercializarea energiei tradiţionale şi combustibilului 

tradiţional; c)donaţii şi sponsorizări ale persoanelor juridice şi fizice;  

c) granturi naţionale şi internaţionale;  

d) e)alte surse legale 

 În aceste fonduri ar fi raţional de inclus, după exemplul României, şi o parte din banii 

acumulaîi prin introducerea taxelor pe poluare pentru autovehicole. 

 Proiectele derulate în Republica Moldova în domeniul eficacienţei energetice şi energiilor 

regenerabile sunt finanţate din mai multe fonduri şi programe externe întreţinute de diverse bănci 

şi organizaţii. Finanţatorii externi principali sunt următorii: 

1. Banca mondială (www.worldbank.org/md), începînd cu 1993, a finanţat 25 de proiecte în 

Moldova cu un angajament total de 613.4 milioane dolari SUA, dintre care 436.7 milioane dolari 

SUA au fost debursate deja. Prin Fondul de carbon pentru dezvoltarea comunitară: 

− Proiectul de conservare a energiei şi reducere a emisiilor (P079303) şi 

− Proiectul privind sistemele publice de termoficare prin arderea biomasei in 

comunităţile rurale din Moldova (P092516) 

Proiectul “Conservarea energiei şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră” 

− Perioada de implementare a proiectului: 29/01/2006 – 14.01.2016; 

− Beneficiarii proiectului: 9 APL care cuprind 19 de activităţi de proiect din 

Cantemir, Făleşti, Floreşti, Hîncesti, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Straseni, 

Ungheni ; 

− Reducerile de emisii pe perioada 2006 – 2007 au constituit 10 912 tone CO2; 

− Beneficiile de carbon: 61 652 USD; 

− Investiţiile proiectului au fost efectuate de proiectul Băncii Mondiale Energia II. 

 Portofoliul curent al Băncii Mondiale cuprinde 12 proiecte investiţionale şi 8 granturi. În 

cadrul sectoarelor, proiectele în derulare includ: 

Proiectul energetic II  - 35,00 mil.$; 

Granturile: 1. Conservarea energiei şi reducerea emisiilor – 0,48 mil. $ (Fondul de carbon); 

2.Proiectul de încălzire a comunelor rurale cu materii biologice – 1,49 mil. $ (Fondul 

de carbon); 
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3. Surse renovabile de energie de pe urma deşeurilor agricole – 0,99 mil. $ (Fondul 

Global de mediu) 

2. Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP Moldova http://undp.md/) oferă 1,4 

mil. $ pentru proiectul Protecţia mediului inconjurător şi folosirea eficientă a resurselor naturale. 

3. Programul Operaţional Comun “Romania-Ukraina-Moldova”: www.jts.md, www.ro-ua-

md.net  Programul îşi propune ca in contextul unor graniţe sigure, să stimuleze potenţialul de 

dezvoltare al zonei de frontieră, prin favorizarea contactelor intre parteneri de pe ambele părţi ale 

graniţei, în scopul îmbunătăţirii situaţiei economico-sociale şi a mediului înconjurător. 

Tabelul 10. Distribuirea bugetelor Programul Operaţional Comun “Romania-Ukraina-Moldova” 

 

4. Programul Operaţional Comun pentru Bazinul Mării Negre 20017-2013  www.blacksea-

cbc.net. Bugetul total al programului este de 18.862.000 EURO (17.035.000 EURO ENPI si 

1.557.000 EURO co-finanţare naţionala Obiectivul global al programului este de a sprijini 

dezvoltarea economica si socială susţinută în regiunile din bazinul Mării Negre, bazată pe 

parteneriate regionale solide si strânsă cooperare. 

5. Programul Business Advisory Services (BAS) al BERD  (www.bas.md) a lansat Programul de 

Eficienţă Energetică, susţinut financiar de către Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi 

Cooperare Internaţională (SIDA).  Perioada  de implementare a acestui Program este 2009-2011, 

perioadă în care este preconizată co-finanţarea a 72 proiecte.  

Obiectivele Programului:  

− Susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii prin acordarea de granturi până la 70% 

din suma proiectului (maxim 10,000 EUR) pentru implementarea proiectelor în 

domeniul eficienţei energetice,  

Distribuirea bugetelor totale eligibile 
Finanţarea totală 

eligibilă 
(mil Euro) 

Finanţarea 
ENPI 

(mil. Euro) 

Co-finanţarea 
naţională 

(mil. Euro) 

Prioritatea 1. Către o economie mai 
competitivă a zonei de frontieră 62,7 57 5,7 

Prioritatea 2: Mediu şi pregătirea pentru 
situaţii de urgenţă 49,5 45 4,5 

Prioritatea 3: Promovarea activităţilor de 
la om-la-om 13,2 12 1,2 

Asistenţă tehnică 12 12 0 

TOTAL 137,4 126 11,4 
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− Promovarea importanţei eficienţei energetice pentru sectorul ÎMM cu participarea 

experţilor străini – organizarea cursurilor de instruire, seminare pentru 

companii/producători, consultanţi din domeniu,  

− Dezvoltarea capacităţilor de consultanţă în domeniul eficienţei energetice, 

implementării de noi practici/tehnologii, etc.  

 Domenii susţinute spre co-finanţare:  

- Lucrări de proiectare/Proiecte tehnice privind:  

• Elaborarea proiectelor/documentaţiei tehnice pentru construcţia/reconstrucţia 

unor edificii, efectuarea de lucrări de infrastructură cu impact     semnificativ 

asupra eficienţei energetice;  

• T ransfer spre surse energetice mai eficiente din punct de vedere economic şi 

impact semnificativ asupra mediului înconjurător;  

• Implementarea de noi tehnologii cu impact asupra eficienţei energetice şi 

mediului înconjurător, etc;  

• Reabilitare termică a clădirilor, aplicarea evidenţei şi sistemelor de reglare a 

echipamentului pentru toate fluxurile energetice (electric, termic , apa , gaz ) ;  

• Utilizarea unor surse eficiente de iluminare şi reglare automată a dipozitivelor 

de iluminare;  

• Utilizarea surselor energetice renovabile şi a resurselor energetice locale, etc.  

- Implementarea proiectelor de Audit Energetic;  

- Studii pentru reducerea costurilor de producţie, gestionarea eficientă a resurselor, inclusiv a 

resurselor energetice;  

- Implementarea sistemelor de management a calităţii cu impact semnificativ asupra eficienţei 

energetice;  

6. European Comission, Grants in the fields of Energy: 

http://ec.europa.eu/energy/grants/index_en.htm   

• Sustainable energy policies  
• Renewable energies  
• Energy efficiency  

7. United Nation Industrial Development Organization (http://www.unido.org/) 

 În [51] pentru proiectele municipale de eficienţă energetică sunt indicate următoarele 

mecanisme de financiare: 

1) Mijloace din bugetul municipal sau de stat; 



 54

2) Credite preferenţiale; 

3) Credite ale băncilor comerciale; 

4) Granturi 

5) Garanţii parţiale pe credit; 

6) Performans-contracte, pentru proiecte în care cheltuielile se rambursează din contul 

economiei de energie obţinută; 

7) Lizing; 

8) Creditul companiei furnizoare de utilaj; 

9) Obligaţii emise de municipalitate; 

10) Fonduri turnante. 

6.3  Ghiduri pentru derularea proiectelor de investiţii în eficienţa energetică şi 
RES 
 Investitorii în ţările în curs de dezvoltare se ghidează de următorul mod de clasificare a 

priorităţilor: 

− Cadrul legal care defineşte drepturile şi obligaţiile investitorilor privaţi; 

− Plata de către consumatori şi sistemulde constrângere; 

− Posibilitatea creşterii creditelor sau garanţii guvernamentale şi/sau de la agenţii 

multilaterale; 

− Independenţa instituţiilor de reglementare şi a proceselor faţă de interferenţa arbitrară 

a guvernului; 

− Eficienţa administrativă – reducerea duratei necesare aprobărilor şi licenţelor; 

− Independenţa judiciară – reducerea influenţei guvernului asupra independenţei reale; 

− Menţinerea şi stabilitatea persoanelor oficiale alese în cadrul procesului politic; 

− Reglementări care să definească clar şi să permită ieşirea investitorilor în 

imfrastructură; 

− Nivelul ratingului creditului de investiţie pentru datorii externe pe termen lung; 

− Percepţia negativă şi oponenţa la investiţii private printre membrii societăţii civile 

(sindicate, presă, ONG); 

− Sector în tranziţie a structurii pieţei liberalizate; 

− Evaluarea ţării prin indicatorii Percepţii internaţionale a nivelului de Corupţie şi 

Transparenţă; 

− Costul şi disponibilitatea scadenţelor împrumuturilor pe piaţa bancară naţională; 

− Suportul pentru procesul de licitaţie competitivă la selectarea 

investitorilor/cumpărătorilor de proiect; 
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− Abilitatea de a se integra pe verticală cu alte segmente ale sectorului energetic 

(generare din amonte sau distribuţia din aval, alimentarea cu gaz, export de energie 

etc.). 

 Aproape la toţi aceşti indicii situaţia în Republica Moldova lasă mult de dorit. 

 Criteriile de care se ghidează Banca Europeană de investiţii la aprobarea unui proiect sunt 

următoarele [50]: 

• Conformitatea cu obiectivele prioritare ale UE 

• Calitatea şi soliditatea în ansamblu  

Calitatea proiectului se bazează pe aspectele următoare: 
Conţinutul tehnic:  

• definiţia « descrierii tehnice » a proiectului;  

• robusteţea (puterea) tehhnică, innovaţia tehnologică, riscurilr şi măsurile d'atenuare;  

• informaţiile relative referitor la capacitatea de livrare a producţiei sau serviciilor 

respective.  

Realizare :  
• capacitatea promotorului de a realiza proiectul prevăzut ;  

• informaţii relative referitor la calendarul şi gradul de ocupare în perioada de realisare.  

Exploitare:  

• capacitatea promotorului de a exploata proiectul şi ai asigura întreţinerea;  

• informatii relative referitor la producţie şi servicii,  referitor la cheltuielile de exploatare 

şi întreţinere, şi deasemenea la gradul de ocupare pe durata de viaţă operaţională.  

Contracte de piaţă:  

• conformitatea cu legislaţia în vigoare şi cu liniile directoare ale BEI.  

Incidenţa asupra mediului ambiant:  

• conformitatea cu legislaţia în vigoare;  

• informaţii relative referitor la evaluarea impactului asupra mediului ambiant.  

Piaţă şi solicitări:  

• analiza cererilor producţiei şi serviciilor propuse pe durta de viaţă a proiectului, cu 

referinţă la studiile sectoriale efectuate de Direcţia proiectelor.  

 În [51] sunt propuse următoarele etape în eleborarea proiectelor municipale de eficacitate 

energetică: 

1) Pregătirea şi adresarea Propunerii de exprimare a interesului (PEI) pentru efectuarea 

Auditului energetic investiţional şi efectuarea proiectului de sporire a eficienţei 

energetice într-un sector anumit (spre exemplu, alimentarea cu apă, epurarea apei, 

iluminatul stradal, clădirile municipale). PEI conţine descrierea succintă a volumului de 
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lucrări, şi datele de bază referitor la obiectele municipale la care se produce auditul şi, de 

asemenea, solicită informaţii despre posibilităţile tehnice şi financiare ale firmei, inclusiv, 

despre potenţialul ei de personal, instrumentarul de efectuare a auditului şi experienţa pe 

care o are. 

2)    Adresarea Propunerii de ofertă (PO) tuturor firmelor care prezintă interes şi au răspuns 

la PEI. În PO se prezintă date despre consumul de energie la obiect, utilaj, graficul de 

lucru, problemele existente în deservire, informaţia despre schimbările de utilaj 

programate sau planurile de reconstrucţie şi de asemenea dinamica plăţilor comunale în 

ultimii trei ani. Se recomandă de organizat vizitarea obiectului de către firmele (ESCO) 

cointeresate, pentru ca reprezentanţii acestora să facă cunoştinţă cu obiectul, să 

converseze cu personalul acestua, înainte de a răspunde la PO. 

3) Aprecierea ofertei în corespundere cu condiţiile PO. 

4) Finalizarea selectării firmei (ESCO), reieşind din experienţă şi priceperi, asigurând 

corespunderea deprinderilor acesteea necesităţilor municipalităţii. 

5) Încheierea contractului de efectuare a auditului investiţional, acordul cu ESCO referitor 

la elaborarea conceptului proiectului şi efectuarea auditului investiţional (AI). Raportul 

AI ca bază pentru performans-contractul între municipalitate şi ESCO în care se 

determină toate măsurile de durată scurtă, medie şi lungă de conservare a energiei şi 

termenele de răscumpărare şi, de asemenea, se prezintă datele de bază care vor fi utilizate 

pe durata monitoringului şi a verificării. 

6) Pregătirea informaţiei despre proiect pentru finanţarea de către partea terţiară, dacă 

aceasta se cere în proiect. Partea care doreşte atragerea finanţarea proiectului 

(muncipalitatea sau ESCO) pregăteşte complectul de informaţii despre proiect, inclusiv 

raportul AI, pentru prezentarea instituţiilor financiare pentru analiză. Informaţia 

financiară care se conţine în raportul AI are importanţa cheie în convingerea 

întreprinderii financiare în oportunitatea creditării. 

7) Încheierea performans-contractului. În contract se menţionează termenele şi condiţiile în 

conformitate cu care ESCO realizează măsurile de sporire a eficienţei energetice, inclusiv 

condiţiile de finanţare, procedurile de deservire, instruire a personalului, monitoring, şi 

verificare, riscurile şi măsurile de reducere a acestora ş.a. Există două tipuri de   

performans-contracte: cu economii comune, când riscul financiar şi-l asumă ESCO, iar 

economiile se împart între ESCO şi minicipalitate pe durata unei perioade menţionate; şi 
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cu economii garantate, când ESCO garantează amortizarea creditului şi un volum 

determinat al economiilor suplimentare. 

8) Monitoringul şi verificarea rezultatelor se efectuează în corespundere cu procedurile 

menţionate în performans-contract. În procesul  monitoringului şi verificcării se 

determină economiile reale pe durata contractului şi se asigură recepţionarea de către 

toate părţile restituţiilor complete de la performans-contract. Acest proces include 

aprobarea instalării utilajului, conform specificaţiilor prevăzute în contract, şi prevede 

schimbul regulat de informaţii între ESCO şi municipalitate pentru realizarea cu succes a 

măsurilor de conservare a energiei. 

6.4 Reţele informaţionale 
1. Reţele globale de informaţie: 

1.1 http://www.worldenergy.org/ 

Consiliul Mondial al Energiei este cea mai reprezentativă organizaţie mondială în domeniul 

industriei energetice, cu reprezentanţi din peste 90 de ţări. Scopul – promovarea generării durabile şi 

utilizării eficiente a energiei. 

1.2 http://www.sustenergy.org/ 

Campania Europeana Pentru Energie Durabila. Actiunea Europa - energie durabila este o initiativa 

a Comisiei europene lansata în cadrul programului Europa - Energie eficientă, care va contribui la 

atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana prin politica din domeniul energiei, în privinta 

surselor regenerabile de energie, a randamentului energetic, a unui transport ecologic si a unor 

resurse alternative de combustibili. 

1.3 http://www.iea.org/ 

Agenţia internaţională a energiei. Promovează politici şi tehnologii de eficienţă energetică în   

clădiri, aparate, transport, industrie, iluminat. Menţine o bază de date referitor la politicile naţionale 

de eficienţă energetică a ţărilor membre. 

1.4 http://www.eere.energy.gov/ 

Oficiul Eficienţă energetică şi energie regenerabilă a Departamentului Energetic al SUA (US 

Department of Energy. Energy Efficiency and Renewable Energy). Programe: Biomasă. Tehnologii 

în clădiri (Building Technologies). Tehnologii geotermale. Tehnologii industriale. Tehnologii de 

energie sollară. Vânt, Energie hidraulică ş.a. 

1.5 http://www.energysavingtrust.org.uk/  

Organizaţie non-profit de consultaţii în domeniul conservării energiei în clădiri. 

1.6 http://www.energyefficiency.org/  

Centrul Canadian de eficienţă energetică creat cu scopul facilitării accesului la informaţia în 

domeniul eficienţei energetice. 



 58

1.7 http://www.ase.org/  

Alianţa pentru Conservarea Energiei promovează eficienţa energetică în toată lumea. 

1.8 http://www2.ademe.fr/ 

Agenţia de mediu şi conservare a energiei (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 

l'Energie) din Franţa. Asigură încurajarea şi participă la finanţarea cercetărilor şi inovaţiilor în 

domeniu. Desfăşoară activităţi de sensibilizare a publicului larg la problemele mediului, asigură 

consultanţă actorilor socio-economici. Acordă susţinere financiară la desfăşurarea proiectelor.  

1.9 http://www.cogen.org/ 

Cogen Europe: Organizaţie europeană care promoveaza cogenerarea 

1.10 http://www.ren21.net/ 

REN21 is a global policy network that provides a forum for international leadership on renewable 

energy. Its goal is to bolster policy development for the rapid expansion of renewable energies in 

developing and industrialized economies. Open to a wide variety of dedicated stakeholders, REN21 

connects governments, international institutions, non-governmental organizations, industry 

associations, and other partnerships and initiatives. 

 

2. Reţele regionale: 

2.1 http://www.arceonline.ro/  

Agentia Romana pentru Conservarea Energiei (ARCE) este o institutie publica cu personalitate 

juridica, organ de specialitate in domeniul eficientei energetice la nivel national, cu autonomie 

institutionala, financiara si organizatorica, cu finantare din venituri proprii si din subventii acordate 

de la bugetul de stat. 

2.2 http://www.managenergy.net/actors/A1626.htm 

Această secţie a ARCE asigură informaţii privind eficienţa energetică, clădiri, transport, comunităţi 

durabile ş.a. 

2.3 http://www.eneria.ro/ 

Eneria dezvolta parcuri eoliene carora le asigura, printre altele, realizarea si mentenanta. Eneria a 

construit şi întreţine mai bine de 300MW de parcuri eoliene. Ea depune, de asemenea, un important 

efort pentru dezvoltarea unei reţele de distribuţie a instalaţiilor de producere a energiei pe bază de 

biogaz, utilizând combustibili foarte variaţi: reziduuri de lemn, coji de orez, paie, făina animală, 

sedimente şi compost şi chiar deşeuri energetice (mochete şi covoare, pneuri etc.) 

2.4 http://www.energy-efficiency.ru/ 

Programa "Энергосбережение Минобразования РФ" are scopul principal propagarea  

cunoştinţelor în domeniul eficienţei energetice, dar concomitent finanţează proiecte de eficienţă 

energetică în instituţiile de învăţământ. 

2.5 http://www.raenrf.ru/ 



 59

Agenţie regională necomercială. Auditul gospodăriilor electrice şi termice ale întreprinderilor 

industriale, obiectelor energetice, comunale cu elaborarea recomandărilor de sporire a eficienţei. 

Elaborarea paşapoartelor energetice. Calcularea şi argumentarea normativelor tehnologice. Expertize 

independente. Elaborarea programelor investiţionale în domeniul energiilor electrică şi termică. 

2.6 http://energominimum.com.ua/ 

Firma „Energominimum”  elaborează proiecte de încălzire, ventilare, condiţionare pentru clădiri, 

inclusiv cu utilizarea energiei solare. 

2.7 http://www.sintsolar.com.ua/ 

Compania „SINTEC” proiectează şi instalează sisteme de preparare a apei calde cu colectoare solare 

SintSolar. 

 http://www.cef-ees.ru/ 

Centrul de eficienţă energetică a РАО «ЕЭС России». Realizează politica ecologică a Societăţii 

«ЕЭС России». 

2.9 http://www.abok.ru/ 

Asociaţia “ABOK” – parteneriat necomercial “Inginerii din încălziri, ventilare, condiţionare, 

alimentare cu căldură şi termofizica construcţiilor” ("Инженеры по отоплению, вентиляции, 

кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике"). Membru 

REHVA şi membru asociat ASHRAE. Elaborează acte normative şi metodice. Participă la proiecte 

experimental-demonstrative de reducere a consumurilor de energie în clădiri. Efectuează audite 

energetice a clădirilor. Editează revista “Вентиляция, отопление, кондиционирование 

воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика”. 

2.10 http://www.consulting.ua/ 

Companie de consulting. Activităţi: audit, expertize, aprecieri, management financiar. 

2.11 http://www.europages.ro/SUN-PLUS-ENERGY/ 

Activitate principala: Energie din surse regenerabile, Material pentru energie solara  

2.12 http://www.solaria.ro/ 

Societatea comercializează o gamă largă de echipamente şi produse pentru sisteme de generare a 

energiei termice şi electrice din surse regenerabile. 

2.13 http://www. buderus.ro/ 

Buderus instalează cazane pe lemne, panouri solare plane şi cu tuburi vidate, boilere şi accesorii 

solare, pompe de căldură sol-apă. 

2.14 http://www.biomass.kiev.ua/ 

Compania comercială ukraineană „Centrul ştiinţifico-tehnic”Biomasa” este lider în Ukraina în 

sectorul producerii energiei din biomasă (ardere, gazificare, piroliză, fermentare anaerobă, 

producerea biocarburanţilor). 

2.15 http://03-ts.ru/ 

Biblioteca electronică pentru inginerii termoenergeticieni. 
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3. Reţele locale: 

3.1 http://www.energyplus.utm.md/ 

"ENERGY plus" este un centru de cercetare şi consultanţă instituit în anul 1999 la Universitatea 

Tehnică a Moldovei, Facultatea de Energetică.  

OBIECTIVE: A contribui la crearea unui mediu favorabil informaţional, ştiinţific şi didactic pentru 

promovarea surselor regenerabile de energie (SRE), unei politici echitabile în energetică, 

tehnologiilor curate şi protecţiei mediului. 

ACTIVITĂŢI: 

Cercetare – Dezvoltare – Implementare 

Instruire şi informare 

Consultanţă şi sprijinirea autorităţilor publice centrale şi agenţilor economici 

3.2 http://www.iatp.md/  

Centru de prevenire a poluării industriale. Tehnologii curate în Republica Moldova. 

3.3 http://romstal.md/ 

ROMSTAL TRADE este lider pe piata echipamentelor pentru instalatii termo-hidro-sanitare, corpuri 

de iluminat şi echipament electric. Oferă consultanţa la toate nivelurile de deservire a clienţilor. 

3.4 http://www.geotermal-av.com/ru/ 

Compania  Geotermal-AV prestează servicii de elaborare şi realizare a proiectelor inovaţionale în 

domeniul energeticii alternative şi a conservării energiei. 

3.5 http://www.dina.md/ 

Grupă de companii oferă un şir de servicii printre care şi realizarea proiectelor de eficienţă 

energetică şi valorificare a SRE. 
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