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SUMAR EXECUTIV

Energia este factorul dominant ce de-
termină bunăstarea ţării şi a omului, ce influ-
enţează asupra nivelului de dezvoltare a tu-
turor segmentelor de activitate ale societăţii. 
Energia este forţa motrică în avansarea ţării şi 
a dezvoltării ei economice pe termen lung. În 
atingerea unei dezvoltări economice continue 
şi durabile, este necesar ca sursele de energie 
să fie adecvate şi sigure, la preţ rezonabil şi să 
asigure economiei şi ţării competitivitate. 

Conceptul de eficienţă energetică a de-
venit la ora actuală o preocupare esenţială la 
nivel global. Eficienţa energetică este un ter-
men foarte larg care se referă la multele moda-
lităţi prin care se poate obţine acelaşi beneficiu 
(lumină, încălzire, mişcare, etc.) folosind mai 
puţină energie. Domeniul include automobi-
lele eficiente, becurile economice, practicile 
industriale îmbunătăţite, izolarea mai bună a 
caselor şi o gamă de alte tehnologii. Pentru că 
economisirea energiei înseamnă şi economisi-
rea banilor, eficienţa energetică este foarte pro-
fitabilă. 

În situaţia când complexul energetic 
din Republica Moldova continuă a fi tensio-
nată din cauza majorării preţurilor la resursele 
energetice importate, insuficienţei de capaci-
tăţi proprii de generare a energiei, intensităţii 
energetice sporite şi dependenţa de import în 
mărime de circa 96%, precum, şi din cauza 
nivelului redus de utilizare a surselor de ener-
gie regenerabilă (solară, eoliană, hidroenergia, 

biomasa etc.), a uzurii avansate a echipamen-
tului energetic, este necesar ca autorităţile pu-
blice centrale şi locale să întreprindă acţiuni 
concrete pentru creşterea eficienţei energeti-
ce, ca o condiţie esenţială pentru dezvoltarea 
durabilă a economiei. Dependenţa de import 
şi intensitatea energetică sporită reprezintă o 
piedică esenţială pentru dezvoltarea economi-
ei şi reduce enorm competitivitatea economiei 
naţionale. Practic, economia de energie este 
cea mai ieftină resursă de energie, este uşor de 
obţinut şi nepoluantă, comparativ cu resursele 
de combustibili fosili sau resursele regenerabile 
de energie.

În ultimul deceniu, Parlamentul Repu-
blicii Moldova a adoptat o serie de acte legis-
lative în domeniul energetic:, Legea privind 
conservarea energiei (2000), Legea cu privire 
la utilizarea energiei regenerabile (2007), Le-
gea privind aderarea Republicii Moldova la 
Tratatul de constituire a Comunităţii Energe-
tice (2009), Legea cu privire la eficienţa ener-
getică (2010) etc. 

Studiul îşi propune să elucideze situaţia 
privind eficienţa energetică în Republica Mol-
dova, la general, şi în municipiul Chişinău, în 
special, prin prisma cadrului normativ-legisla-
tiv, de politici şi de acţiuni concrete de trans-
punere a acquis-ului energetic în conformitate 
cu prevederile Tratatului Comunităţii Energe-
tice la care Republica Moldova este parte. 
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Sectorul energetic are o importanţă vi-
tală pentru dezvoltarea economică şi socială şi 
pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţi-
ei. Asigurarea alimentării cu energie în volum 
suficient şi accesul larg la serviciile energeti-
ce este o exigenţă de bază în numeroase ţări. 
Obiectivul strategic general al ramurii energi-
ei este satisfacerea imediată şi pe termen lung 
a cererii de energie electrică şi termică, la un 
preţ cât mai scăzut, în condiţii de calitate şi 
siguranţă, cu limitarea impactului instalaţiilor 
energetice asupra mediului. 

O utilizare eficientă, prudentă, raţio-
nală şi durabilă a energiei se aplică produselor 
petroliere, gazelor naturale şi combustibililor 
solizi, care reprezintă surse esenţiale de ener-
gie, dar care sunt totodată şi principalele surse 
de emisii de dioxid de carbon.

Viitorul sectorului energiei pe plan 
mondial este marcat de o serie de probleme 
dintre care cele mai importante se conturează 
a fi1:

a) Creşterea consumului de energie 
şi dependenţa tot mai accentuată a societăţii 
umane de diversele forme de energie disponi-
bile comercial;

b) Impactul acestui sector asupra me-
diului, inclusiv printr-o contribuţie substanţi-
ală la încălzirea globală şi la schimbările cli-
matice;

c) Epuizarea în timp a surselor de com-
bustibili fosili, cu prim efect în creşterea preţu-
rilor acestora pe pieţele mondiale;
1 Institutul European din România, Orientări privind securitatea 
energetică a României, Bucureşti, 2008

1. POLITICILE UNIUNII EUROPENE 
ÎN DOMENIUL EFICIENŢEI ENERGETICE 

d) Dificultăţile tehnologice şi economi-
ce în utilizarea surselor regenerabile de energie 
precum şi potenţialul utilizabil limitat al aces-
tor surse.

Aceste probleme nu au soluţii simple şi 
nici unice, iar căutarea acestora a depăşit de 
mult aria specialiştilor, fiind în prezent subiec-
te majore de interes public.

Într-o economie din ce în ce mai glo-
balizată, strategia energetică a unei ţări se rea-
lizează în contextul evoluţiilor şi schimbărilor 
care au loc pe plan mondial. Ţările în curs de 
dezvoltare, în principal China şi India, dar şi 
cele cu economii în tranziţie, exercită o mare 
presiune asupra cererii de energie la nivel mon-
dial, datorită creşterii economice şi schimbări-
lor structurale din economie.

Se prognozează ca cererea globală de 
energie în 2030 va fi cu circa 50% mai mare 
decât în 2003, iar pentru petrol va fi cu circa 
46% mai mare. Rezervele certe cunoscute de 
petrol pot susţine un nivel actual de consum 
doar până în anul 2040, iar cele de gaze na-
turale până în anul 2070, în timp ce rezervele 
mondiale de huilă (cărbune natural negru) asi-
gură o perioadă de peste 200 de ani chiar la o 
creştere a nivelului de exploatare. Previziunile 
indică o creştere economică, ceea ce va implica 
un consum sporit de resurse energetice. Din 
punct de vedere al structurii consumului de 
energie primară la nivel mondial, evoluţia şi 
prognoza de referinţă realizată de Agenţia In-
ternaţională pentru Energie evidenţiază pen-
tru următoarea decadă o creştere mai rapidă a 



8
EFICIENŢA ENERGETICĂ ÎN MUNICIPIUL CHIŞINĂU: 
ANALIZA CADRULUI NORMATIV ŞI DE POLITICI

ponderii surselor regenerabile, dar şi a gazelor 
naturale2. 

Uniunea Europeană, fiind una din zo-
nele puternic industrializate ale lumii, se găseş-
te într-o competiţie economică cu ţările Ame-
ricii de Nord (SUA şi Canada) şi ţările Asiei 
de Est (Japonia, Coreea de Sud, China). Ener-
gia este un factor principal care condiţionează 
dezvoltarea Uniunii Europene şi competiţia 
economică.

Problemele majore pe care energia le 
ridică în cadrul Uniunii Europene se referă la 
alegerea surselor de energie, securitatea furni-
zării energiei primare, presiunea exercitată de 
protecţia mediului, evoluţia preţului petrolu-
lui, funcţionarea pieţei de energie.

Consumul de resurse primare al Uni-
unii Europene este: petrol 41%, gaze natura-
le 22%, cărbune 16%, energie nucleară 15%, 
surse regenerabile 6%. Dependenţa energetică 
prezentă a Uniunii Europene de sursele ex-
terne este de 50%. Dacă tendinţele actuale se 
menţin, importurile de gaze vor creşte până la 
80% în următorii 25 de ani. O concluzie în-
grijorătoare este aceea că, dacă Uniunea Euro-
peană nu va reuşi să îşi eficientizeze sectorul de 
energie, în următorii 20-30 de ani, aproxima-
tiv 70% din cererea de energie a Uniunii Eu-
ropene va fi acoperită din importuri, din care 
unele vor proveni din regiuni ameninţate de 
insecuritate, situaţie care este considerată total 
inacceptabilă3.

Reieşind din această situaţie, Uniunea 
Europeană a adoptat o serie de documente de 
politici în domeniul energetic. 

În martie 2006, Comisia Europeană a 
analizat situaţia energetică a Uniunii Europe-

2  Situaţia energetică în Uniunea Europeană; Strategia Energetică a 
României pentru perioada 2007-2020
3  Green Paper a European Strategy for Sustainable, Competitive 
and Secure Energy, {SEC(2006) 317}, COM (2006) 105 final, http://
eur-lex.europa.eu/; http://www.energy.eu/directives/2006_03_08_gp_
document_en.pdf

ne şi posibilele evoluţii în domeniu, adoptând 
„Cartea Verde – O strategie europeană pentru 
energie durabilă, competitivă şi sigură. Însuşi 
titlul reflectă obiectivele pe care Uniunea Eu-
ropeană şi le-a stabilit pentru politica sa ener-
getică: o dezvoltare durabilă a sectorului în 
armonie cu mediul, precum şi transformarea 
sectorului energetic într-un factor de competi-
tivitate şi stabilitate, atât în ceea ce priveşte sa-
tisfacerea necesarului pieţii interne de energie, 
cât şi în privinţa importurilor. Cartea Verde 
stabileşte domeniile prioritare în care efortu-
rile să fie coordonate la nivel comunitar, evi-
tându-se disiparea resurselor prin iniţiative şi 
acţiuni necorelate, la nivel naţional: eficienţa 
energetică, promovarea surselor regenerabile 
de energie, investiţii în noi tehnologii energeti-
ce şi utilizarea unei singure voci în discuţiile şi 
negocierile internaţionale pe probleme energe-
tice. Astfel, politica în domeniul îmbunătăţirii 
eficienţei energetice reprezintă o componentă 
atât a politicii Uniunii Europene în domeniul 
securităţii energetice, cât şi a politicii Uniunii 
Europene în domeniul combaterii schimbări-
lor climatice.

În rezultatul dezbaterilor publice a pre-
vederilor Cărţii Verzi la 19 octombrie 2006 
Comisia Europeană a prezentat „Planul de 
acţiune privind eficienţa energetică, realizarea 
potenţialului”4, iar la 10 ianuarie 2007 Comi-
sia Europeană a publicat un pachet coerent de 
documente ce formează propunerile privind 
Nouă Politică Energetică Europeană5, pro-
puneri adoptate de Parlamentul şi Consiliul 
European în martie 2007. În conformitate cu 
4  Commission of the European Communities – Communication 
From The Commission – Action Plan for Efficiency: Realizing the 
Potential, {SEC(2006)1173} {SEC(2006)1174} {SEC(2006)1175} 
Brussels, 19.10.2006 COM(2006)545 final, http://ec.europa.eu/ener-
gy/action_plan_energy_efficiency/doc/com_2006_0545_en.pdf 
5  Commission of the European Communities – Communication 
From The Commission to the European Council and the European 
Parliament – An Energy Policy For Europe {Sec(2007) 12} Brussels, 
10.1.2007 Com (2007)1 Final, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
site/en/com/2007/com2007_0001en01.pdf  
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Noua Politică Energetică a Uniunii Europene, 
energia este unul din elementele esenţiale ale 
dezvoltării Uniunii Europene. Dar, în aceeaşi 
măsură este o provocare în ceea ce priveşte im-
pactul sectorului energetic asupra schimbărilor 
climatice, a creşterii dependenţei de importul 
de resurse energetice precum şi a creşterii pre-
ţului energiei.

Comisia Europeană propune în 
Noua Politică Energetică a Uniunii Europe-
ne următoarele obiective: 

- reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră cu 20% până în anul 2020, în com-
paraţie cu anul 1990. 

- creşterea ponderii surselor regenera-
bile de energie în totalul mixului energetic 
de la mai puţin de 7% în anul 2006, la 
20% din totalul consumului de energie al 
Uniunii Europene până în 2020; 

- creşterea ponderii biocombustibi-
lilor la cel puţin 10% din totalul conţinu-
tului energetic al carburanţilor utilizaţi în 
transport până în anul 2020; 

- reducerea consumului global de 
energie primară cu 20% până în anul 
2020. 

Pentru îmbunătăţirea eficienţei energe-
tice din ţările Uniunii Europene, o economie 
de 20% a consumului de energie ar aduce Uni-
unii Europene economii de peste 100 miliarde 
euro pe an. Daca nu este luată nici o măsură 
pentru a micşora consumul de energie, acesta 
va creşte cu peste 10% până în anul 20156.
6  Institutul European din România, Orientări privind securitatea 
energetică a României, Bucureşti, 2008

Comisia Europeană la 10 noiembrie 
2010 a prezentat „Energie 2020 – O strate-
gie pentru o energie competitivă, durabilă şi 
sigură”7. Strategia „Energie 2020” stabileşte 
priorităţile în domeniul energetic pentru ur-
mătorii zece ani şi prezintă măsurile care tre-
buie luate pentru a face faţă provocărilor legate 
de reducerea consumului de energie, de reali-
zarea unei pieţe a energiei în cadrul căreia să 
existe securitatea furnizării de energie la pre-
ţuri competitive, de consolidarea poziţiei de 
lider în domeniul tehnologic, dar şi de eficaci-
tatea negocierilor pe plan internaţional. 

Comisia Europeană a identificat 5 pri-
orităţi decisive în domeniul energeticii în care 
vor fi avansate iniţiative şi propuneri legislative 
concrete: 

1. Reducerea consumului de energie. Co-
misia îşi propune ca prin iniţiativele sale să se 
concentreze asupra celor două sectoare care 
prezintă cel mai ridicat potenţial de reduce-
re a consumului de energie: transporturi şi 
construcţii. În vederea finanţării măsurilor de 
reabilitare a locuinţelor şi de reducere a con-
sumului de energie, Comisia va propune până 
la jumătatea anului 2011, unele stimulente in-
vestiţionale şi instrumente financiare inovatoa-
re. Potrivit Comisiei, în sectorul public trebuie 
avută în vedere eficienţa energetică atunci când 
se achiziţionează lucrări, servicii sau produse, 
iar în sectorul industrial, certificatele de efici-
enţă energetică ar putea fi un stimulent pentru 
a determina companiile să investească în teh-
nologii cu consum energetic redus.

2. O piaţă paneuropeană a energiei in-
tegrată şi bazată pe infrastructuri. Comisia sta-
bileşte un termen pentru finalizarea pieţei in-
terne a energiei. În următorii zece ani, sunt ne-

7  Energy 2020 - A strategy for competitive, sustainable and secure 
energy, http://ec.europa.eu/energy/strategies/2010 /2020_en.htm 
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cesare investiţii în infrastructura energetică a 
Uniunii Europene totalizând o mie de miliarde 
de euro. Pentru a accelera proiectele strategice 
vitale ale UE, Comisia propune o procedura 
simplificată şi mai rapidă pentru acordarea au-
torizaţiilor de construcţie, cu stabilirea unui 
termen maxim pentru obţinerea autorizaţiei fi-
nale şi a finanţării din partea Uniunii Europe-
ne. Comisia Europeană mai susţine că trebuie 
să existe un „ghişeu unic” care să gestioneze 
cererile pentru toate autorizaţiile necesare rea-
lizării unui proiect.

3. Coordonarea politicii energetice a 
Uniunii Europene faţă de ţările terţe (27 de 
state, o singura voce în domeniul energetic la 
nivel mondial). Comisia propune coordonarea 
politicii energetice a Uniunii Europene faţă de 
ţările terţe, în special în ceea ce priveşte rela-
ţiile Uniunii Europene cu partenerii-cheie. În 
cadrul acestor politici, Comisia propune ex-
tinderea Tratatului de instituire a Comunităţii 
Energiei pentru a integra şi alte ţări care doresc 
să participe la piaţa de energie a Uniunii Eu-
ropene. Se anunţă, de asemenea, o cooperare 
importantă cu Africa în scopul furnizării de 
energie durabilă pentru toţi cetăţenii acestui 
continent.

4. Noi tehnologii energetice (Europa 
în poziţie de lider în domeniul tehnologiilor 
energetice şi al inovării). Se vor lansa patru 
proiecte majore în domenii esenţiale pentru 
asigurarea competitivităţii Europei, precum 
noi tehnologii pentru reţele inteligente şi sto-
carea energiei electrice, cercetarea privind cea 
de-a doua generaţie de biocombustibili şi par-
teneriatul „proiecte urbane inteligente” pentru 
promovarea reducerii consumului de energie 
în zonele urbane.

5. Energie accesibilă în condiţii de sigu-
ranţă şi securitate cu ajutorul unor consumatori 

activi (Sisteme mai clare de facturare). Comi-
sia propune noi masuri privind posibilitatea 
comparării preturilor, schimbarea furnizorilor 
de energie şi sisteme de facturare clare şi trans-
parente.

Obiectivele energetice ale Uniunii Eu-
ropene au fost incorporate în strategia „Europa 
2020 pentru o creştere inteligenta, durabila şi 
favorabila incluziunii”, adoptata de Consiliul 
European în iunie 2010. Uniunea Europea-
nă îşi propune, în special, realizarea, pana în 
2020, a unor obiective ambiţioase în ceea ce 
priveşte energia şi schimbările climatice: redu-
cerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, creşterea la 20% a ponderii energiei din 
surse regenerabile şi creşterea cu 20% a efici-
entei energetice.

Cadrul normativ al Uniunii 
Europene 

Cadrul normativ al Uniunii Europene 
în domeniul eficienţei energetice reprezintă un 
interes deosebit pentru Republica Moldova da-
torită aspiraţiilor sale de a deveni în perspecti-
vă membru a Uniunii Europene şi a necesităţii 
de a adopta şi aplica în modul corespunzător 
standardele şi normele UE în toate domeniile, 
inclusiv în cel al eficienţei energetice. 

În prezent, majoritatea ţărilor-membre 
ale Uniunii Europene se află printre statele cu 
cea mai mare eficienţă energetică, intensitatea 
energetică constituind cca. 10 MJ/Euro, sau 
cca. 7,75 MJ/US$, ceea ce este de peste 3 ori 
mai puţin decât în Republica Moldova – 31,7 
MJ/US$ în anul 2006. 
În contextul prezentului studiu şi cu referi-
re la eficienţa energetică, o atenţie deosebită 
merită: (a)Directiva 2006/32/CE a Parlamen-
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tului European şi a Consiliului din 5 aprilie 
2006 privind eficienţa energetică la utilizatorii 
finali şi serviciile energetice şi de abrogare a 
Directivei 93/76/CEE a Consiliului; (b) Di-
rectiva 2009/28/CE Parlamentului European 
şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 
promovarea utilizării energiei din surse rege-
nerabile, de modificare şi ulterior de abrogare 
a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE; (c)
Directiva 2010/30/UE a Parlamentului Euro-
pean şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind 
indicarea, prin etichetare şi informaţii stan-
dard despre produs, a consumului de energie 
şi de alte resurse al produselor cu impact ener-
getic (reformare); şi (d)Directiva 2010/31/UE 
a Parlamentului European şi a Consiliului din 
19 mai 2010 privind performanţa energetică 
a clădirilor (reformare), care conţin o serie de 
norme ce urmează a fi luate în consideraţie la 
formarea şi perfecţionarea cadrului conceptual 
şi normativ al eficienţii energetice din Repu-
blica Moldova.
 
 Directiva 2006/32/CE a Parlamentu-

lui European şi a Consiliului din 5 aprilie 

2006 privind eficienţa energetică la utiliza-

torii finali şi serviciile energetice şi de ab-

rogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului 

reprezintă o reglementare-cadru al eficienţei 
energetice din Uniunea Europeană care sta-
bileşte o serie de principii şi reguli generale 
privind eficienţa energetică şi care constituie 
puncte de reper pentru alte reglementări co-
munitare şi cele naţionale. 

Prin Directiva 2006/32/CE, Parlamen-
tul European urmăreşte crearea unui cadru fa-
vorabil promovării eficienţei energetice la con-
sumatorii finali, care ar permite atingerea unui 
anumit obiectiv indicativ naţional general pri-
vind economiile de energie în statele membre. 

Din prevederile Directivei 2006/32/
CE, în mod special pot fi deduse următoarele 
recomandări valabile pentru autorităţile publi-
ce naţionale şi locale (municipale):
a. sectorul public, urmează sa integreze şi aplice 
efectiv măsuri de îmbunătăţire a eficienţei ener-
getice în cadrul investiţiile sale, în provizioanele 
pentru amortizare şi în bugetele de exploata-
re, precum şi să folosească criteriile de eficien-
ţa energetica în procedurile de licitaţie pentru 
achiziţii publice;
b. statele membre UE se angajează să reducă 
consumul de energie finală cu cel puţin 9% în-
tr-o perioadă de nouă ani, comparativ cu media 
consumului din ultimii cinci ani pentru care 
există date disponibile;
c. necesitatea elaborării de programe şi măsuri 
concrete în domeniul eficienţei energetice; 
d. înfiinţarea unor structuri (autorităţi, agenţii, 
subdiviziuni etc.) speciale pentru gestionarea şi 
supravegherea realizării activităţilor din dome-
niul EE;
e. auditul energetic este conceput ca instru-
ment pentru a identifica măsurile potenţiale de 
îmbunătăţire a eficienţei energetice care se des-
făşoară în mod independent, pentru toţi con-
sumatorii finali, inclusiv consumatorii casnici, 
comerciali, şi industriali.
f. necesitatea creării unui sau mai multor fon-
duri pentru subvenţionarea furnizării progra-
melor de îmbunătăţire a eficienţei energetice 
şi a altor măsuri de promovare a dezvoltării 
unei pieţe care ar propune mecanisme de îm-
bunătăţire a eficienţei energetice, inclusiv prin: 
promovarea auditării energetice, a instrumen-
telor financiare pentru economiile de energie şi, 
după caz, îmbunătăţirea contorizării şi furniza-
rea de facturi detaliate. 
g. asigurarea informării depline, detailate şi re-
ale a consumatorilor privind energia utilizată 
printr-un sistem corespunzător de contorizare 
şi facturare. 

Conform Directivei, îmbunătăţirea efi-
cienţei energetice la utilizatorii finali va con-
tribui la reducerea consumului de energie pri-
mară, la scăderea emisiilor de dioxid de carbon 
şi a altor emisii de gaze cu efect de seră şi, prin 
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urmare, la prevenirea unei schimbări climatice 
periculoase. Îmbunătăţirea eficienţei energeti-
ce la utilizatorii finali va face posibilă exploata-
rea potenţialului de economii de energie renta-
bile, într-un mod eficient din punct de vedere 
economic. Măsurile de eficienţă energetică ar 
putea duce la obţinerea acestor economii de 
energie, ajutând astfel Uniunea Europeană să 
îşi reducă dependenţa faţă de importurile de 
energie.

 Directiva Europeană 2010/31/UE 

a Parlamentului European şi a Consiliului 

din 19 mai 2010 privind performanţa ener-

getică a clădirilor (reformare) promovează 
îmbunătăţirea performanţei energetice a clădi-
rilor în cadrul Uniunii Europene, ţinând cont 
de condiţiile climatice din exterior şi de con-
diţiile locale, precum şi de cerinţele legate de 
climatul interior şi de raportul cost-eficienţă. 
 Auditul şi performanţa energetică a 
clădirilor, reprezintă un aspect deosebit de im-
portant al eficienţei energetice din domeniul 
termoenergeticii şi care se află în vizorul co-
munităţii europene. 
 Potrivit unor studii8, performanţa 
energetică în sectorul locativ este una din pro-
blemele principale pe care majoritatea popu-
laţiei, mai cu seamă cea din mediul urban, aş-
teaptă să fie soluţionată, deoarece pierderile de 
energie, îndeosebi termică, sunt impunătoare. 
Aplicarea cerinţelor minime de performanţă 
energetică la clădirile existente, supuse unor 
lucrări de modernizare împreună cu introdu-
cerea şi supravegherea respectării standarde-
lor de eficienţă energetică pentru clădirile noi 
sunt nişte aspecte importante care urmează a 
fi luate în consideraţie la edificare unui cadrul 
normativ al eficienţei energetice din domeniul 
8  Ion Muntean: „Proiectul Legii cu privire la eficienţa energetică 
– un început promiţător sau comision bugetului de stat ?,” studiu de 
politici publice, IDIS „Viitorul”, Chişinău, 2010

termoenergeticii. 
 În acest sens, Directiva Europeană 
2006/32/CE privind eficienţa la consumato-
rii finali şi serviciile energetice, prin articolul 
12, prevede ca statele membre asigură dispo-
nibilitatea unor sisteme de audit energetic efi-
ciente, inclusiv pentru evaluarea performanţei 
energetice a clădirilor. La rândul său, Directiva 
nr. 2010/31/UE din 19 mai 2010 privind per-
formanţa energetica a clădirilor dezvoltă pre-
vederile menţionate a Directivei nr. 2006/32/
CE, având drept obiect de reglementare pro-
movarea îmbunătăţirii performanţei energetice 
a clădirilor din UE, ţinând cont de condiţiile 
climaterice, de condiţiile locale, precum şi de 
cerinţele legate de climatul interior şi de rapor-
tul cost-eficienţă.

 În special, Directiva nr. 2010/31/UE 
reglementează următoarele aspecte: 

a. cadrul general comun, principiile şi elemen-
tele pentru adoptarea unei metodologii de cal-
cul al performanţei energetice integrate a clădi-
rilor, pe care urmează s-o aplice statele membre. 
b. cadrul metodologic comparativ de calcul 
al nivelurilor optime, din punctul de vedere 
al costurilor, ale cerinţelor minime de perfor-
manţă energetica a clădirilor şi a elementelor 
acestora.
c. obligativitatea aplicării cerinţelor minime în 
cazul performanţei energetice a clădirilor noi şi 
noilor unităţi ale acestora; 
d. cerinţele minime în cazul performanţei ener-
getice a:
•	 clădirilor existente, unităţilor de clădire 

şi elementelor de clădire care sunt supuse 
unor lucrări importante de renovare; 

•	 elementelor care fac parte din anvelopa 
clădirii şi care au un impact semnificativ 
asupra performanţei energetice a anvelopei 
clădirii atunci când sunt modernizate sau 
înlocuite; 
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•	 sistemelor tehnice ale clădirilor, ori de cate 
ori acestea sunt instalate, înlocuite sau îm-
bunătăţite; 

e. elaborarea şi adoptarea planurilor naţionale 
pentru creşterea numărului de clădiri al căror 
consum de energie este aproape egal cu zero; 
f. certificarea energetică a clădirilor sau a unită-
ţilor acestora;
g. instituirea şi realizarea inspecţiei periodice 
a sistemelor de încălzire şi de climatizare din 
clădiri; 
h. sisteme de control independent al certifica-
telor de performanţă energetica şi al rapoartelor 
de inspecţie;
i. Stimulentele financiare şi modul de depăşire 
a sarierelor de piaţă.

Totodată, după cum se menţionează în 
textul său, directiva respectivă stabileşte norme 
şi cerinţe minimale pentru statele membre ale 
Uniunii Europene. În acest sens, statele-mem-
bre UE sunt în drept să stabilească reguli şi 
cerinţe mai stricte în ceea ce priveşte perfor-
manţa energetică a clădirilor. 
 Prin urmare, constatăm că actele nor-
mative europene oferă o imagine destul de 
clară privind direcţiile şi mijlocele care pot fi 
preluate de către autorităţile publice naţiona-
le şi locale în vederea edificării şi/sau ajustării 
sistemului actual în conformitate cu rigorile 
timpului şi standardele europene. 

Directiva Europeană nr. 2009/28/

CE a Parlamentului European şi a Consiliu-

lui din 23 aprilie 2009 privind promovarea 

utilizării energiei din surse regenerabile, de 

modificare şi ulterior de abrogare a Direc-

tivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE stabileşte 
un cadru comun pentru promovarea energiei 
din surse regenerabile. De asemenea, Direc-
tiva stabileşte obiective naţionale obligatorii 
pentru fiecare stat membru privind ponderea 
globală a energiei din surse regenerabile în ca-

drul consumului final brut de energie şi pon-
derea energiei din surse regenerabile utilizată 
în transporturi. 

Directiva stabileşte principiile în baza 
cărora statele membre trebuie să se asigure că 
ponderea energiei regenerabile în cadrul con-
sumului final de energie a Uniunii Europene 
atinge cel puţin 20% până în 2020 faţă de ni-
velul din 1990. Directiva stabileşte criteriile de 
durabilitate pentru biocarburanţi şi biolichide.

Directiva 2010/30/UE a Parlamen-

tului European şi a Consiliului din 19 mai 

2010 privind indicarea, prin etichetare şi 

informaţii standard despre produs, a consu-

mului de energie şi de alte resurse al produse-

lor cu impact energetic (reformare) stabileşte 
cadrul pentru armonizarea măsurilor naţiona-
le privind informaţiile destinate utilizatorilor 
finali, în special prin etichetare şi informaţii 
standard despre produs, privind consumul 
de energie şi, atunci când e relevant, de alte 
resurse esenţiale în timpul utilizării, precum 
şi informaţii suplimentare privind produsele 
cu impact energetic, dând astfel posibilitatea 
utilizatorilor finali de a opta pentru produse 
mai eficiente. Directiva se aplică produselor 
cu impact energetic care au un impact direct 
sau indirect semnificativ asupra consumului de 
energie şi, atunci când e relevant, de alte resur-
se esenţiale în timpul utilizării. 

Directiva nu se aplică: 
a) produselor second-hand; 
b) mijloacelor de transport de persoane 

sau mărfuri; 
c) plăcuţei indicatoare a caracteristi-

cilor tehnice sau echivalentului său ataşat pe 
produse din raţiuni de siguranţă
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Sectorul energetic în 
Republica Moldova

Sectorul energetic al Republicii Moldo-
va, în general şi, cel al gazului, în particular, con-
stituie o ramura strategică a economiei naţionale, 
de nivelul dezvoltării căreia depinde stabilitatea 
macroeconomică şi securitatea energetică a ţării. 
Sectorul energetic este o ramura de bază a econo-
miei naţionale, care, în mare măsură, determină 
succesul realizării programelor de dezvoltare a 
economiei naţionale, precum şi stabilitatea în so-
cietate, având drept sarcină asigurarea cu energie 
a tuturor consumatorilor din ţară.

Valoarea intensităţii energetice în Repu-
blica Moldova depăşeşte de peste 3 ori cea din 
SUA şi de circa 3 ori media ţărilor membre a 
Uniunii Europene. Acum, când situaţia în com-
plexul energetic autohton continuă a fi tensio-
nată din cauza eficienţei energetice reduse, din 

cauza lipsei totale de resurse energetice primare 
autohtone şi dependenţa totală de importuri, din 
cauza nivelului foarte redus de utilizare a surse-
lor de energie regenerabilă, a uzurii avansate a 
echipamentelor energetice etc., este necesar de 
întreprins acţiuni concrete de asigurarea securi-
tăţii energetice a ţării. Astfel, economia naţională 
este dependentă de importul surselor energetice, 
respectiv, achiziţiile de energie necesită cheltuieli 
mari şi influenţează esenţial asupra competitivi-
tăţii produselor şi serviciilor autohtone. Sursele 
regenerabile sunt prezentate de energia hidrauli-
că de la Centrale Hidroelectrică Costeşti şi lem-
nele vândute de Întreprinderea de Stat Moldsil-
va, ceea ce constituie 3-4% din consumul total. 
Acestea sunt practic şi singurele surse primare 
proprii de energie din Republica Moldova, şi 
importă circa 95% din sursele necesare pentru 
asigurarea consumului energetic al ţării. 

2. CADRUL DE POLITICI ÎN 
DOMENIUL EFICIENŢEI ENERGETICE 
ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Figura. 1. Structura principalelor resurse energetice, % anii 2001-2008

Sursă: Balanţa energetică a Republicii Moldova, Biroul Naţional Statistica, 2009, p. 8
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Gazele naturale constituie aproape jumă-
tate din consumul total de energie. Se observă o 
tendinţă de micşorare a cotei gazelor naturale de 
la 49,4% în anul 2001 până la 45,3% în anul 
2007 şi 41,7% în anul 2008. O altă particulari-
tate a balanţei energetice a Republicii Moldova 
este importul mare de energie electrică – 10,9% 
din consumul total de energie şi peste 70% din 
consumul de energie electrică.

Conform Raportului informativ privind 
politicile naţionale în domeniul eficienţei ener-
getice şi surselor regenerabile de energie elabo-
rat de Ministerul Mediului circa două treimi din 
consumul total de energie în Republica Moldova 
în anul 2006 îi reveneau clădirilor9. Consumul 
de energie în clădiri reprezintă circa 40% din to-
talul consumului Uniunii Europene de energie 
finală10. În această categorie sunt incluse consu-
mul în sectorul rezidenţial, social şi comercial şi 
în gospodării ale populaţiei (households). Astfel, 
consumul de energie în clădiri în Republica Mol-
dova este cu 25% mai mare decât media în Uni-
unea Europeană. 

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. 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. Pierderile la transportul 
şi distribuţia energiei (electrice şi termice) au fost 
excesive în trecut şi continuă să fie considerabi-
le, afectând în mod negativ eficienţa sectorului 
energetic. Pierderile în reţelele electrice de dis-
9  Comisia Economică ONU pentru Europa. Ministerul Ecologiei 
şi Resurselor Naturale. Raport informativ privind politicile naţionale 
în domeniul eficienţei energetice şi surselor regenerabile de energie, 
Chişinău, 2009
10  Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 19 mai 2010 privind performanţa energetică a clădirilor (reforma-
re)

tribuţie s-au diminuat de la 32,5% în anul 2000 
până la 19,4% în 2005, iar în anul 2006 acestea 
au atins nivelul de 15,2%. Conform datelor S.A. 
„Termocom”, pierderile energiei termice consti-
tuie anual 19,0 - 21,0%. Micşorarea pierderilor 
energiei în reţele rămâne o prioritate pentru sec-
torul energetic11. Neajustarea la timp şi treptat 
a preţului la energie termică, costul relativ mic 
al energiei termice, electrice şi apei calde, a con-
dus la crearea impresiei consumatorilor că toate 
aceste beneficii sunt infinite şi nu trebuie econo-
misite odată ce beneficiem de ele din abundenţă, 
la un preţ accesibil. Aceasta în condiţiile când 
resursele principale folosite la generarea energi-
ei sunt resurse neregenerabile, iar lipsa atitudinii 
grijulii cu privire la consumul de energie va duce 
cu siguranţă la scumpirea şi epuizarea acestora. 

În acest context, micşorarea pierderilor şi 
eficientizarea energetică din Republica Moldova 
devine o prioritate deosebit de importantă pentru 
sectorul energetic în general şi cel termoenerge-
tic, în special. Mai ales dacă se ia în consideraţie 
atenţia sporită acestui subiect în cadrul Uniunii 
Europene. Fapt care de mai mulţi ani se manifes-
tă prin elaborarea şi implementare unor politici 
consecvente orientate spre micşorarea consumu-
lui de energie, asigurarea securităţii energetice şi 
trecerea la utilizarea mai largă a resurselor rege-
nerabile. 
 În lipsa de resurse energetice proprii, 
promovarea eficienţei energetice şi valorificarea 
surselor regenerabile de energie disponibile în 
teritoriu, constituie căi optime pentru reducerea 
dependenţei în cauză, cât şi o condiţie esenţială 
pentru dezvoltarea durabilă a economiei. Pe lân-
gă dependenţa de import, intensitatea energeti-
că sporită reprezintă o piedică esenţială pentru 
dezvoltarea economiei şi reduce enorm competi-
11   Strategia energetică a Republicii Moldova pe termen lung, aliniată 
la obiectivele energetice ale Uniunii Europene (proiect), Chişinău, 
Publicat în Problemele energeticii regionale, nr. 2(3) 2006; Hotărârea 
Guvernului Republicii Moldova cu privire la Strategia energetică 
a Republicii Moldova până în anul 2020, nr. 958 din 21.08.2007
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tivitatea industriei naţionale. Din aceste conside-
rente, este apreciată ca incontestabilă importanţa 
atingerii obiectivelor promovarea eficienţei ener-
getice şi diversificarea surselor de aprovizionare 
cu energie, nominalizate în Programul de activi-
tate a Guvernului Republicii Moldova „Integra-
rea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 
pentru perioada 2011-2014”. 

Reducerea intensităţii energetice şi creş-
terea eficienţei energetice reprezintă o direcţie 
prioritară pentru Republica Moldova, de natu-
ră să consolideze securitatea energetică a ţării, 
care rezultă şi din Directivele Uniunii Europene, 
acestea constituind referenţialul legislaţiei Repu-
blicii Moldova. 

Totodată, unul din primii paşi care se 
impune a fi realizat în Republica Moldova este 
elaborarea şi aplicarea unui cadrul legal şi institu-
ţional în domeniu corespunzător rigorilor Uniu-
nii Europene. Anume la acest capitol, cum se va 
vedea în continuare, există importante deficien-
ţe, mai ales atunci când este vorba despre cadrul 
legal şi instituţional la nivel local. 

Prin Legea nr. 117 din 23.12.2009 Re-
publica Moldova a aderat la Tratatul de consti-
tuire a Comunităţii Energetice, semnat la Atena 
la 25 octombrie 2005 ca parte contractantă în 
conformitate cu termenele şi condiţiile stipulate 
în anexa la lege.

Documente de politici în 
domeniul eficienţei energetice 
în Republica Moldova 

Aceste documente reflectă cadrul con-
ceptual şi direcţiile de dezvoltare ale sectorului 
energetic şi componentelor sale indispensabile, 
inclusiv referitoare la eficienţa energetică. Anali-
za evoluţiei lor pe parcursul timpului, permit de 
a identifica deficienţele şi cauzele neimplementă-
rii lor corespunzătoare. 

Primele documente de politici din Repu-
blica Moldova în domeniul eficienţei energetice 
au început a fi elaborate încă începând cu anul 
1994, odată cu adoptarea Concepţiei Locative 
Naţionale. Totuşi eficienţa energetică a început 
să fie abordată într-un context mai complex şi 
sistematic, începând cu anul 2000, odată cu 
adoptarea primului act legislativ special relevant– 
Legea cu privire la conservarea energiei, nr.1136-
XIV din 13.07.2000. Ulterior, diferite aspecte 
ale eficienţei energetice au început sistematic să 
fie reflectate în actele legislative şi documentele 
de politici de importanţă naţională. 

În prezent, analizând cadrul de politici 
al eficienţei energetice din Republica Moldova, 
constatăm că există un număr destul de mare de 
acte normative care au tangenţă în diferită măsu-
ră cu domeniul dat şi care nu întotdeauna sunt 
corelate şi mai ales implementate în modul co-
respunzător. Aceste acte pot şi trebuie să fie cla-
sificate în câteva grupe, pentru a crea o imagine 
complexă asupra cadrului regulatorii din dome-
niul eficienţei energetice: 

Prima grupă, o constituie documentele 
de politici adoptate pe parcursul ultimilor ani: 
concepţii, strategii, programe, planuri naţionale 
etc. 

A doua grupă, este constituită din acte şi 
sau/proiecte de acte legislative cu caracter speci-
al din domeniul energeticii şi care au în calitate 
de obiect de reglementare raporturile sociale care 
apar în cadrul procesului de producere, distribui-
re şi utilizare a diferitor forme de energie precum 
de ex.: Legea cu privire la energetică, Legea cu 
privire la energia regenerabilă, proiectul Legii cu 
privire la energia termică etc. 

O altă grupă distincta de acte normative, 
se referă nemijlocit la eficienţa energetică: Legea 
privind eficienţa energetică. 



17
EFICIENŢA ENERGETICĂ ÎN MUNICIPIUL CHIŞINĂU: 

ANALIZA CADRULUI NORMATIV ŞI DE POLITICI

O grupă separată, constituie actele legisla-
tive ce reglementează organizarea şi funcţionarea 
administraţiei publice din unităţile administra-
tiv-teritoriale şi urmează a fi luată în consideraţie 
în contextul prezentului studiu şi care, de regulă, 
este neglijat în procesul de creare a unui cadru 
normativ efectiv şi corelat, inclusiv pentru dome-
niul eficienţei energetice. 

În sfârşit, o grupă importantă constituie 
actele normative adoptate de Guvern şi alte au-
torităţi publice centrale şi locale, după caz: regu-
lamente, instrucţiuni, metodologii etc. 

Concepţia locativă naţională, apro-
bată prin Hotărârea Guvernului nr.594 din 
05.08.1994 şi abrogată prin Hotărârea Guvernu-
lui Republicii Moldova nr.1103 din 29.09.2008, 
reprezintă unul din primele documente de poli-
tici, care a abordat într-o anumită măsură redu-
cerea consumului de energie. În special, merită 
atenţie pct. 8 al Concepţiei date, în care se preve-
dea că una din direcţiile principale în construcţia 
şi exploatarea imobilelor de locuit, instalaţiilor 
şi reţelelor tehnice o constituie reducerea consu-
mului de energie şi resurse materiale. 

Strategia pieţei spaţiului locativ şi al-

tor bunuri imobiliare, adoptată prin Hotărâ-
rea Guvernului Republicii Moldova nr. 416 din 
10.05.1999, este un alt document de politici care 
a fost adoptată în corespundere cu principiile şi 
prevederile concepţiei locative naţionale. 

Cu privire la piaţa de locuinţe unul din 
obiectivele principale incorporate în acest docu-
ment se menţionează: menţinerea şi îmbunătăţi-
rea stării tehnice a fondului de locuinţe existent, 
inclusiv utilizarea celor mai eficiente materiale şi 
metode de construire a caselor, asigurând o înal-
tă energo-abilitate. Totodată printre metodele de 
asigurare a întreţinerii fondului de locuinţe exis-

tent, planificare urbanistică, dezvoltarea industri-
ei de construcţie se menţionează: implementarea 
tehnologiilor cu consum redus de energie, apro-
barea noilor principii de planificare urbanistică, 
ce ar stimula utilizarea eficientă a terenurilor din 
punctul de vedere al reducerii consumului de 
energie; reexaminarea standardelor de consum 
al energiei termice, contorizarea, realizarea altor 
măsuri pentru economisirea energiei în blocuri-
le locative noi. Precum şi descentralizarea siste-
melor de încălzire, îmbunătăţirea lucrărilor de 
izolare, alte măsuri de reducere a consumului de 
energie în fondul de locuinţe existent;

Renovarea şi reabilitarea termică a 

blocurilor de locuit construite. Prin Hotărârea 
Guvernului Republicii Moldova cu privire la 
renovarea şi reabilitarea termică a blocurilor de 
locuit construite nr.421 din 05.04.2002, au fost 
aprobate: (1) Direcţiile principale de renovare a 
blocurilor de locuit construite şi (2) Programul 
de modernizare şi reabilitare termică a blocurilor 
de locuit construite pentru anii 2002-2006. Di-
recţiile principale de renovare a blocurilor de lo-
cuit construite sunt elaborate în baza Concepţiei 
politicii locative naţionale a Republicii Moldova 
adoptată prin hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova nr.594 din 5 august 1994 şi Strategiei 
pieţei spaţiului locativ şi altor bunuri imobiliare 
adoptată prin hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova nr.416 din 10 mai 1999.

Strategia energetică a Republicii Mol-

dova până în anul 2005, adoptată prin Hotă-
rârea Guvernului Republicii Moldova nr.542 
din 11.06.1997 reglementează direcţiile de bază 
în activitatea şi dezvoltarea complexului energe-
tic al republicii pe un termen de durată medie. 
Strategia de dezvoltare a complexului energetic 
reprezintă direcţiile principale şi raţionale de dez-
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voltare în termene medii a ramurii în baza cărora 
se vor lua decizii şi se vor elabora măsuri concrete 
de realizare a acestora. 

Strategia energetică a Republicii Mol-

dova până la anul 2010, adoptată prin Hotărâ-
rea Guvernului Republicii Moldova nr. 360 din 
11.04.2000 trasează conceptul de dezvoltare a 
energeticii până în anul 2010 în vederea formării 
unui cadru necesar funcţionării eficiente şi fia-
bile a complexului energetic promovată în baza 
principiilor economiei de piaţă, în special prin 
demonopolizare, descentralizare, concurenţă li-
beră, eliminarea subvenţiilor, aplicare a preţuri-
lor care acoperă costurile reale, implementarea 
autonomiei manageriale şi financiare, precum şi 
tendinţele de transformare a complexului ener-
getic, promovate în exterior.

Obiectivele strategice ale politicii energe-
tice naţionale pentru perioada de până la anul 
2010, trasate în Strategia energetică sunt: 

(a) finalizarea procesului de privatizare a 
complexului energetic şi formarea pieţei energetice, 
prin promovarea cu insistenţă restructurarea şi 
privatizarea sectoarelor electroenergetic, termoe-
nergetic, de aprovizionare cu gaze, cu combusti-
bil solid şi lichid.

(b) promovarea eficienţei energetice, con-
servării energiei, prin continuarea formării unui 
cadru legislativ şi normativ, complet şi transpa-
rent, care ar încuraja atragerea investiţiilor pri-
vate, competiţia pe piaţa energetică, eficienţa 
energetică şi economică. O atenţie deosebită va 
fi acordată implementării tehnologiilor energeti-
ce eficiente şi mai puţin poluante. Conservarea 
energiei va fi tratată ca o cale prioritară de dimi-
nuare a consumului de resurse energetice. 

Concepţia privind renovarea siste-

mului republican de alimentare cu căldură, 

adoptată prin Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova nr. 189 din 20.02.2003, reprezintă un 
document de politici relevant, adoptat în confor-
mitate cu strategia energetică până în anul 2010. 
În afară de constatarea situaţiei grave din dome-
niul termoenergetic din Republica Moldova, el 
stabileşte mai multe obiective şi măsuri ce vizează 
direct sporirea eficienţei energetice în domeniul 
dat. 

În special, se stipulează că politica statu-
lui trebuie să se axeze pe utilizarea unor soluţii 
eficiente propuse de specialiştii în domeniu, Gu-
vernul urmând să susţină soluţiile elaborate care 
permit reducerea cantităţii de combustibil folosi-
te pentru asigurarea cu căldură. De asemenea, în 
cadrul alegerii schemei (centralizate sau descen-
tralizate), proiectanţii nu trebuie să fie limitaţi în 
adoptarea soluţiilor. Este necesar să fie elaborate, 
adoptate şi asistate financiar programe naţionale 
de conservare a energiei şi de implementare a teh-
nologiilor avansate energoeficiente. În mod spe-
cial prezintă interes obiectivele pe termen scurt şi 
lung în domeniul extinderii surselor de energie 
termică, dezvoltării reţelelor magistrale de trans-
port şi distribuţie a energiei termice, precum şi în 
domeniul consumului de energie termică.

Programul naţional de renovare şi des-

centralizare a sistemelor de alimentare cu căl-

dură a localităţilor din Republica Moldova a 
fost adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 1059 
din 29.08.2003 în conformitate cu Strategia 
energetică până în anul 2010 şi Concepţia pri-
vind renovarea sistemului republican de alimen-
tare cu căldură. În acest document este reflectată 
starea sistemelor de alimentare cu căldură a loca-
lităţilor republicii, efectuată analiza producerii şi 
a consumului de energie termică, stabilite sarci-
nile termice, sunt revăzute modelele de formare 
a sistemelor de alimentare cu căldură, cu aplica-
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rea utilajului modern şi a tehnologiilor noi, sunt 
examinate variantele posibile ale sistemelor de 
alimentare cu căldură pentru fiecare din cele 36 
de oraşe şi elaborate recomandări pentru alegerea 
celui mai optim sistem de alimentare cu căldură. 

Un aspect deosebit de important al Pro-
gramului dat, reprezintă încercarea de a defini şi 
stabili rolul diferitor nivele de administraţie pu-
blică în domeniul termoficării.

Strategia energetică a Republicii Mol-

dova până în anul 2020, aprobată prin Hotă-
rârea Guvernului Republicii Moldova nr. 958 
din 21.08.2007, a înlocuit Strategia energetică a 
Republicii Moldova până în anul 2010, în care 
se repetă aceleaşi obiective ca şi în strategiile pre-
cedente, dar o desfăşurare mai mare o are com-
partimentul „Conservarea energiei şi majorarea 
eficienţei energetice”.

Strategia stabileşte obiectivele, măsurile şi 
activităţile orientate spre atingerea unui complex 
energetic mai eficient, competitiv şi sigur, care să 
asigure, totodată, securitatea energetică a ţării, 
modernizarea infrastructurii energetice existen-
te, îmbunătăţirea eficienţei energetice, utilizarea 
surselor regenerabile de energie şi integrarea pe 
piaţa energetică europeană. De asemenea, după 
cum se menţionează în textul strategiei, la elabo-
rarea ei au fost luate în consideraţie Planul de Ac-
ţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană, 
Strategia energetică a Republicii Moldova până 
în anul 2010 şi promovarea acquis-ul comunitar 
în domeniul energetic. 

Programul naţional de conservare a 

energiei pentru anii 2003-2010, adoptat prin 
Hotărârea Guvernului, nr.1078 din 05.09.2003, 
este un document de politici relevant care a avut 
scopul de a determină politica Guvernului în do-
meniul conservării energiei ca parte componentă 

a politicii energetice a statului. Acest program a 
fost elaborat în conformitate cu Legea privind 
conservarea energiei nr. 1136 din 13.07.2000, 
Strategia Energetică a Republicii Moldova până 
în anul 2010, aprobata prin Hotărârea Gu-
vernului nr. 360 din 11.04.2000 şi Hotărârea 
Guvernului Republicii Moldova nr. 1057 din 
06.08.2002 „Cu privire la măsurile de reducere 
a cheltuielilor pentru resursele energetice în eco-
nomia naţională”, cu luarea în considerare a sti-
pulărilor Protocolului Cărţii Energetice privind 
eficienţa energetică şi aspectele ecologice conexe. 

Programul Naţional pentru Eficien-

ţă Energetică 2010-2020 (proiect). Programul 
Naţional pentru Eficienţă Energetică 2010-2020 
stabileşte politicile şi acţiunile prioritare, care ne-
cesită a fi implementate în perioada 2010-2020 
pentru a răspunde provocărilor creşterii preţu-
lui energiei, dependenţei de importul de resurse 
energetice şi impactului sectorului energetic asu-
pra schimbărilor climatice.

În vederea depăşirii acestor provocări, 
programul prevede următoarele obiective majore 
pentru Republica Moldova: 

a. reducerea consumului global de ener-
gie primară cu 20% până în anul 2020;

b. reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu 20% până în anul 2020; 

c. creşterea ponderii energiei regenerabi-
le în totalul mixului energetic de la 6% în anul 
2010 până la 20% în anul 2020; 

d. creşterea ponderii biocombustibililor 
până la cel puţin 10% din totalul combustibililor 
utilizaţi până anul 2020.

Programul de activitate al Guvernu-

lui Republicii Moldova „Integrarea Europea-

nă: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2011-

2014, aprobat prin Hotărârea Parlamentului 
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Republicii Moldova nr. 6-XIX din 14.01.2011 
la capitolul „Politici economice şi financiare”, 
secţiunea „Politici de competitivitate şi dezvol-
tarea ÎMM” este prevăzut scordarea de granturi 
guvernamentale pentru cercetări şi inovaţii cu 
aplicaţie practică pentru sporirea eficienţei utili-
zării energiei şi resurselor naturale. La secţiunea 
„Infrastructură şi transport” unul din obiectivele 
de guvernare este asigurarea securităţii energetice 
şi promovarea eficienţei energetice în toate sec-
toarele economiei. 

Programul de stabilizare şi relansare 

economică a Republicii Moldova pe anii 2009-

2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului Repu-
blicii Moldova nr. 790 din 01.12.2009 la capito-
lul energetică prevede: 

1) atragerea investiţiilor în sectorul ener-
getic prin elaborarea unor programe investiţio-
nale, în vederea modernizării capacităţilor de 
generare a energiei electrice (S.A. „CET-1”, S.A. 
„CET-2”, S.A. „CET-Nord”), inclusiv prin apli-
carea principiului de parteneriat public-privat; 

2) efectuarea auditului energetic în sco-
pul elaborării programului de renovare şi reabili-
tare termică a clădirilor (blocurilor), inclusiv din 
sfera socioculturală, care ar avea drept obiective: 

a) îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi 
confort termic; 

b) reducerea pierderilor de căldură şi a 
consumurilor energetice; 

c) reducerea costurilor de întreţinere 
pentru încălzire şi apa caldă de consum; 

d) reducerea poluării cu emisii generate 
de producerea, transportul şi consumul de ener-
gie; 

3) completarea şi modificarea bazei legis-
lativ-normative în vigoare pentru: 

a) îmbunătăţirea eficienţei energetice şi 
extinderea utilizării surselor regenerabile de ener-

gie; 
b) reorganizarea Agenţiei Naţionale de 

Conservare a Energiei în Agenţia pentru Eficien-
ţă Energetică; 

4) atragerea asistenţei externe pentru sus-
ţinerea Fondului pentru eficienţa energetică, care 
urmează a fi creat în conformitate cu prevederile 
Legii energiei regenerabile; 

5) modificarea legislaţiei în vigoare pen-
tru asigurarea depolitizării procesului de stabilire 
a tarifelor la livrarea agentului termic prin trans-
ferarea acestei competenţe către Agenţia Naţio-
nală pentru Reglementări în Energetică; transfe-
rarea către Parlament a atribuţiilor de aprobare a 
bugetului şi desemnare a Consiliului de adminis-
trare al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare 
în Energetică.
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În baza Strategiilor şi Programelor rela-
tate au fost elaborate mai multe acte legislative, 
unele din care au fost adoptate, altele sunt în 
stadiu de adoptare. Printre cele mai importante 
în contextul studiului dat, menţionăm: Legea cu 
privire la energetică, Legea cu privire la conserva-
rea energiei, Legea cu privire la sursele de energie 
regenerabilă, Legea cu privire la eficienţa energe-
tică, Legea cu privire la energia termică (proiect).

Legea cu privire la energetică nr.1525-

XIII din 19.02.1998 creează un cadru juridic 
pentru asigurarea eficienţei energeticii, aprovizi-
onarea fiabilă a economiei naţionale şi a popula-
ţiei cu resurse energetice. Legea (a) reglementea-
ză activitatea organizatorică, economică şi finan-
ciară a întreprinderilor şi organizaţiilor energe-
tice, relaţiile lor cu autoritatea publică centrală 
de reglementare în energetică, cu autorităţile 
administraţiei publice centrale şi locale, cu per-
soane fizice şi juridice; (b) stabileşte principiile 
de bază ale activităţii producătorilor de energie, 
întreprinderilor de transport, a furnizorilor de 
resurse energetice, relaţiile de drept şi economice 
dintre furnizori şi consumatori; (c) stabileşte mo-
dul asigurării consumatorilor cu combustibili şi 
cu energie de calitate la preţuri şi tarife minime; 
(d) determină elementele principale de asigurare 
a securităţii obiectivelor energetice.

Pentru asigurarea funcţionării ritmice a 
energeticii şi pentru dezvoltarea ei, Legea preve-
de crearea fondurilor de investiţii printre care şi 
a Fondului pentru conservarea energiei. În special, 

Legea oferă o imagine generală asupra cadrului 
instituţional şi a responsabilităţilor principalilor 
actori şi factori de decizie din domeniul termoe-
nergeticii (art. 4, 5, 12, 13(1)). 

Obiectivul de bază al politicii energeti-
ce constă în limitarea activităţii monopoliste şi 
în stimularea concurenţei în energetică. Legea 
prevede instituirea, prin hotărâre a Guvernului, 
a organului supravegherii energetice de stat. Or-
ganul supravegherii energetice de stat exercită 
supraveghere asupra respectării regulamentelor, 
actelor normativ-tehnice şi regulilor de securitate 
la construirea, echiparea şi funcţionarea obiecti-
velor energetice şi exploatarea utilajelor, precum 
şi a instalaţiilor energetice ale consumatorilor. 

Legea privind conservarea energiei nr. 

1136-XIV din 13.07.2000, a fost primul act 
legislativ complex prin care s-a încercat o regle-
mentarea specială a diferitor aspecte ale eficienţei 
energetice din Republica Moldova cu referire la 
toate tipurile de energie. Prezenta lege stabileş-
te principiile de bază privind organizarea şi re-
glementarea activităţii în domeniul conservării 
energiei în scopul creării condiţiilor organizato-
rice şi economice adecvate pentru utilizarea efici-
entă a resurselor energetice în procesul de extra-
gere, producere, prelucrare, depozitare, transpor-
tare, distribuire şi consum al acestora. În scopul 
finanţării celor mai eficiente programe şi proiecte 
de conservare a energiei, Legea prevedea consti-
tuirea Fondului naţional pentru conservarea ener-
giei. Legea a fost abrogată la 3 septembrie 2009 

3. CADRUL NORMATIV ÎN DOMENIUL 
EFICIENŢEI ENERGETICE APLICABIL 
ÎN REPUBLICA MOLDOVA
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prin Legea cu privire la eficienţa energetică nr. 
142-XVIII din 02.07.2010

Legea energiei regenerabile nr. 160-

XVI din 12.07.2007 de rând cu alte acte legis-
lative, conţine mai multe norme importante atât 
pentru sectorul energetic în general, cât şi pentru 
anumite tipuri de energie, inclusiv cea termică, 
în special. Aceasta datorită faptului că utilizarea 
şi valorificarea resurselor regenerabile de energie 
constituie una din direcţiile prioritare în dome-
niul termo-energeticii actuale. 

Obiectul Legii energiei regenerabile îl 
constituie raporturile juridice constituite în pro-
cesul valorificării surselor regenerabile de energie 
(biomasa, cursurile şi acumulările de ape, soa-
rele, vântul, mediile cu potenţial termic redus). 
Obiectivele politicii de stat în domeniul valorifi-
cării energiei regenerabile constau în fortificarea 
securităţii energetice prin sporirea anuală a ratei 
de energie regenerabilă valorificată, dezvoltarea 
sistemelor energetice competitive şi asigurarea 
protecţiei mediului. 

În mod special, Legea energiei regenera-
bile se referă la următoarele aspecte: 

a) stabileşte principiile şi obiectivele poli-
ticii de stat în domeniul valorificării surselor re-
generabile de energie; 

b) indică modalităţile de integrare a sur-
selor regenerabile de energie în sistemul energetic 
naţional; 

c) prevede corelarea activităţilor de pro-
ducere, evidenţă, transport, distribuţie şi consum 
al energiei şi combustibilului din surse regenera-
bile; 

d) identifică resursele financiare şi meca-
nismul economico-financiar de susţinere a pro-
cesului de valorificare a surselor regenerabile de 
energie; 

e) stipulează modalităţile de asigurare 
informaţională a activităţii în domeniul surselor 

regenerabile de energie; 
f ) stabileşte măsurile economice şi orga-

nizatorice orientate spre stimularea producerii şi 
utilizării energiei din surse regenerabile; 

g) indică direcţiile principale de colabo-
rare internaţională în domeniul vizat. 

Menţionăm, că până în prezent nu a fost 
constituit Fondul pentru eficienţă energetică cu 
toate că au trecut circa trei ani de la adoptarea 
Legii energiei regenerabile. 

Legea pentru aderarea la Tratatul Co-

munităţii Energetice, nr. 117 din 23.12.2009 

Conform Legii date Republica Moldova aderă 
la Tratatul de constituire a Comunităţii Energe-
tice, semnat la Atena la 25 octombrie 2005 ca 
parte contractantă în conformitate cu termenele 
şi condiţiile stipulate în anexa la lege. În scopul 
conformării la prevederile titlului II al Tratatu-
lui de constituire a Comunităţii Energetice şi ale 
anexelor la acesta, se stabileşte o Agendă de im-
plementare a acquis-ului comunitar. 

Republica Moldova va asigura ca, în sen-
sul Directivei 2003/54/EC şi Directivei 2003/55/
EC, să fie consumatori eligibili: de la 1 ianuarie 
2013 – toţi consumatorii noncasnici; şi de la 1 
ianuarie 2015 – toţi consumatorii.

Astfel, putem concluziona că în Repu-
blica Moldova în ultimul deceniu au fost depuse 
eforturi în crearea unui cadru legislativ şi nor-
mativ în domeniul eficienţei energetice care să 
fie corelate cu directivele europene în domeniu. 
Însă, menţionăm că la capitolul implementării 
prevederilor legale situaţia nu este cea mai bună, 
multe prevederi legislative nu au fost îndeplinite. 

Legea cu privire la energia electrică nr. 

124-XVIII din 23.12.2009 creează cadrul nece-
sar aplicării Directivei 2003/54/CE a Parlamen-
tului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 
privind normele comune pentru piaţa internă a 
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energiei electrice şi abrogarea Directivei 96/92/
CE. Scopul Legii este instituirea unui cadru le-
gal pentru funcţionarea eficientă, reglementarea 
şi deschiderea pe etape a pieţei energiei electrice, 
pentru desfăşurarea activităţilor specifice sectoru-
lui electroenergetic şi pentru producerea energiei 
termice la centralele electrice şi de termoficare, în 
condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabili-
tate, continuitate, competitivitate, transparenţă, 
cu respectarea normelor de calitate, de securitate 
şi de protecţie a mediului.

Legea cu privire la energia electrică sta-
bileşte regimul de eliberare, de modificare, de 
sistare temporară şi de retragere a licenţelor; re-
gimul drepturilor asupra proprietăţii unui terţ; 
producerea, transportul, distribuţia, operarea sis-
temului şi furnizarea energiei electrice; raportu-
rile juridice dintre participanţii la piaţa energiei 
electrice; reglementarea tarifelor. 

Legea cu privire la eficienţa energeti-

că nr. 142 din 02.07.2010 este actul legislativ 
principal din domeniul eficienţei energetic adop-
tat recent care a înlocuit Legea cu privire la con-
servarea energiei, nr. 1136-XIV din 13.07.2000. 

Legea creează cadrul necesar aplicării Di-
rectivei Europene 2006/32/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 pri-
vind eficienţa la consumatorii finali şi serviciile 
energetice şi de abrogare a Directivei 93/76/CEE 
a Consiliului. Legea reglementează activităţile 
menite să reducă intensitatea energetică în eco-
nomia naţională şi să diminueze impactul nega-
tiv al sectorului energetic asupra mediului. 

Scopul Legii este crearea premiselor ne-
cesare pentru creşterea eficienţei consumurilor 
de energie şi reducere a pierderilor acesteia, pen-
tru utilizarea pe larg a potenţialului surselor re-
generabile de energie, inclusiv prin fondarea şi 
susţinerea activităţii structurilor antrenate în ela-
borarea şi realizarea programelor şi măsurilor de 

eficientizare a consumurilor de energie, de dez-
voltare a capacităţilor de producere a energiei şi 
combustibilului provenite din surse regenerabile. 
 Existenţa cadrului legislativ-normativ 
favorabil pentru dinamizarea activităţilor de efi-
cientizare a consumurilor de energie şi de valo-
rificare a potenţialului resurselor regenerabile de 
energie, este o condiţie de bază pentru sporirea 
securităţii energetice a statului. Concomitent, 
notăm că Republica Moldova a aderat la Tratatul 
Comunităţii Energetice fapt care impune armo-
nizarea cadrului legislativ-normativ în domeniul 
energeticii cu acquis-ul comunitar.
a. sunt concretizate şi dezvoltate principiile 
politicii de stat în domeniul eficienţei energetice

b. cu referire la cadrul instituţional, în lege este 
întărit rolul Agenţiei pentru eficienţă energetică 
prin reglementarea mai precisă a statutului său 
juridic şi reglementarea detailată a competenţelor 
sale în domeniul eficienţei energetice.

c. programul naţional de îmbunătăţire a eficienţei 
energetice determină politicile statului de 
îmbunătăţire a eficienţei energetice şi se aprobă, 
prin hotărâre de Guvern, în calitate de document 
de planificare pentru o perioadă de 10 ani.

d.  consiliile  raionale  şi  consiliile  municipale,  Adunarea 
Populară a UTAG au obligaţia să asigure elaborarea, 
coordonarea şi aprobarea propriilor programe şi 
planuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice.

e. se prevede efectuarea auditului energetic în 
domeniul eficienţei energetice. Auditul energetic 
se efectuează de către auditori energetici autorizaţi, 
în conformitate cu Regulamentul privind auditul 
energetic, aprobat de Guvern. Legea stabileşte 
cazurile în care auditul energetic este obligatoriu.  

f. consiliile raionale şi consiliile municipale, 
Adunarea Populară a UTAG au obligaţia să 
numească manageri energetici atestaţi din 
rândul persoanelor cu studii superioare în 
domeniul energetic, care să fie responsabili de 
planificarea şi de monitorizarea îndeplinirii 
măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei 
energetice, inclusiv a celor incluse în programele 
de îmbunătăţire a eficienţei energetice, 
de evidenţă a economiilor de energie.
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g. agenţii economici care implementează măsuri 
şi proiecte de îmbunătăţire a eficienţei energetice 
pot beneficia de împrumuturi sau de garanţii ale 
investiţiilor din mijloacele financiare ale Fondului 
pentru eficienţă energetică în conformitate cu Legea 
energiei regenerabile nr.160-XVI din 12.07.2007 şi 
potrivit Regulamentului Fondului pentru eficienţă 
energetică, aprobat prin hotărârea Guvernului.

Astfel, putem concluziona că adoptarea 
Legii cu privire la eficienţa energetică va servi 
drept baza pentru elaborarea reglementărilor sec-
torale în domeniul eficienţei energetice. 

Legea serviciilor publice de gospodărie 

comunală, nr. 1402-XV din 24.10.2002 sta-
bileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea 
şi organizarea serviciilor publice de gospodărie 
comunală în unităţile administrativ-teritoriale, 
inclusiv monitorizarea şi controlul funcţionării 
lor. Din textul legii se pot desprinde mai multe 
prevederi importante pentru aprecierea rolului şi 
atribuţiilor diferitor subiecte în ceea ce priveşte 
asigurarea furnizării/prestării serviciilor publice 
de gospodărie comunală, cum ar fi: alimentarea 
cu energie termică; asigurarea cu transport pu-
blic local; administrarea fondului locativ public 
şi privat etc.

Serviciile publice de gospodărie comu-
nală se furnizează/prestează prin intermediul 
sistemelor publice de gospodărie comunală, care 
fac parte integrantă din infrastructura edilitară a 
localităţilor. Sistemele publice de gospodărie co-
munală, inclusiv terenurile aferente, fiind de fo-
losinţă, interes sau utilitate publică, aparţin, prin 
natura lor sau potrivit legii, domeniului public al 
unităţilor administrativ-teritoriale (art.4).

Legea cu privire la statutul munici-

piului Chişinău, nr.431-XIII din 19.04.1995 
reglementează organizarea şi funcţionarea autori-
tăţilor administraţiei publice în municipiul Chi-
şinău. Municipiul este persoană juridică, dispu-

ne, în condiţiile legii, de patrimoniu, beneficiază 
de autonomie financiară, are dreptul de iniţiativă 
în administrarea intereselor publice locale exer-
citându-şi componenţa prin intermediul auto-
rităţilor administraţiei publice locale în limitele 
administrative-teritoriale stabilite.

Competenţa cu care sunt învestite auto-
rităţile administraţiei publice ale municipiului 
Chişinău este deplină şi întreagă. Ea nu poate fi 
contestată sau limitată de nici o autoritate pu-
blică ierarhic superioară, decât în condiţiile legii. 

Autorităţile administraţiei publice prin 
care se realizează autonomia locală în municipiu 
sunt: consiliul municipal, ca autoritate reprezen-
tativă, primăria municipiului şi primarul general 
al municipiului, cu autorităţi executive. Com-
petenţele autorităţilor publice municipale sunt 
stabilite prin Legea privind administraţia publică 
locală şi Legea cu privire la statutul municipiu-
lui Chişinău. Cadrul legal privind administraţia 
publică locală nu are un caracter stimulativ şi nu 
conţine prevederi privind asigurarea eficienţei 
energetice. 

După cum se poate observa din pre-
vederile documentelor de politici adoptate pe 
parcursul anilor în R. Moldova, în mare parte, 
problematica eficienţei energetice, este cunos-
cută de mai mulţi ani, fiind propuse şi multi-
ple modalităţi destul de raţionale şi eficiente 
de soluţionare a problemelor, care-şi păstrează 
actualitate până în prezent. De fapt, rezultă că 
în Republica Moldova marea problemă con-
stituie nu lipsa cadrului conceptual şi regula-
tor privind eficienţa energetice, dar lipsa unor 
acţiuni consecvente şi concrete din partea fac-
torilor decizionali în implementarea tuturor 
celor prevăzute în diverse concepţii, strategii, 
programe şi planuri de acţiuni. 
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Cadrul instituţional naţional 

Analizând instituţiile naţionale care de-
ţin anumite competenţe în domeniul eficienţei 
energetice şi care activează cu diferit succes, se 
constată că cadrul instituţional respectiv este for-
mat din următoarele entităţi: 

a) autorităţi publice centrale şi subdivi-
ziunile sale specializate;

b) agenţii autonome; 
c) fonduri speciale;
d) instituţii academice şi ştiinţifice. de 

profil

 Ministerul Economiei (ME) este au-
toritatea administrativă centrală cu atribuţii în 
administrarea sectorului energetic al Republicii 
Moldova. 

Pentru realizarea funcţiilor în domeniul 
energetic în cadrul Ministerului Economiei este 
constituită Direcţia generală securitate şi eficien-
ţă energetică cu subdiviziunile sale: 

1) Direcţia electroenergetică şi cooperare a 
sistemelor electroenergetice 

2) Direcţia gazificare şi eficienţă energetică 
3) Direcţia termoenergetică
Aceste direcţii exercită funcţiile de bază, 

conform specializării funcţionale, care pot fi gru-
pate în patru categorii: 

a) Promovarea politicii statului în dome-
niul de specialitate.

b) Elaborarea şi avizarea proiectelor acte-

lor legislative şi normative din domeniu. 
c) Coordonarea procesului de dezvoltare 

şi buna funcţionare a sistemului electroenergetic, 
de gazificare, eficienţă energetică, termoenergeti-
că, după caz. 

d) Cooperarea internaţională în dome-
niile de activitate

Inspectoratul energetic de stat (IES), a 
fost instituit prin Hotărârea Guvernului Repu-
blicii Moldova nr. 420 din 11.05.1999 în calita-
te de organ al supravegherii energetice de stat şi 
activează în prezent pe lângă Ministerului Eco-
nomiei. În componenţa Inspectoratului intră La-
boratorul diagnostic şi subdiviziunile teritoriale 
– inspecţiile energetice teritoriale cu secţiile raio-
nale. În cadrul Inspectoratului activează Consi-
liul tehnic (organ consultativ), din care fac parte 
inspectorii superiori de stat pentru supravegherea 
energetică. Funcţiile principale ale Inspectoratu-
lui energetic de stat sunt:

a) controlul asupra respectării de că-
tre producătorii, transportatorii, distribuitorii 
şi consumatorii de energie electrică şi termică a 
normelor de amenajare a instalaţiilor electrice, 
regulamentelor de exploatare a instalaţiilor elec-
trice şi termice, normelor de securitate tehnică în 
procesul utilizării instalaţiilor electrice şi termi-
ce, regulamentelor privind furnizarea şi utilizarea 
energiei electrice şi termice, documentelor nor-
mative privind calitatea energiei electrice şi ter-
mice, precum şi a altor instrucţiuni şi documente 

4. CADRUL INSTITUŢIONAL ÎN 
DOMENIUL EFICIENŢEI ENERGETICE 
ŞI ENERGIEI REGENERABILE 
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normativ-tehnice; 
b) verificarea corespunderii instalaţiilor 

electrice şi termice normelor şi regulamentelor în 
vigoare, precum şi cerinţelor privind consumul 
raţional de energie electrică şi termică; 

c) controlul asupra respectării de către 
agenţii economici a cerinţelor privind utilizarea 
raţională a energiei electrice şi termice, elabora-
rea şi implementarea măsurilor în vederea redu-
cerii consumurilor la o unitate de producere şi 
prestare a serviciilor; 

d) verificarea efectuării testărilor şi încer-
cărilor periodice ale instalaţiilor electrice şi ter-
mice ale agenţilor economici, inclusiv ale celor 
din sistemul energetic, în conformitate cu nor-
mele în vigoare;

e) supravegherea elaborării şi întreprin-
derii de către agenţii economici a măsurilor de 
optimizare a bilanţurilor energetice. 

Agenţia Naţionala pentru Reglementare 

în Energetica (ANRE) a fost creată prin 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
nr.767 din 11.08.1997, în scopul sporirii efici-
entei funcţionării, asigurării şi promovării con-
curentei în sectoarele electroenergetic, termo-
energetic şi de gaze. Conform Regulamentului 
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 
Energetică, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1511 din 31.12.2008, ANRE este autoritatea 
publică de reglementare în domeniul energeticii, 
cu statut de persoană juridică care nu se subor-
donează unei alte autorităţi publice sau private.

În funcţiile Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Energetică intră, reglementarea 
activităţii economice şi comerciale desfăşurate în 
sectoarele electroenergetic, termoenergetic şi de 
gaze naturale prin acordarea de licenţe, asigura-
rea funcţionarii pieţei de energie şi gaze, promo-
varea unei politici tarifare adecvate şi protecţia 

drepturilor consumatorilor. 
Printre atribuţiile actuale ale Agenţiei 

Naţionale pentru Reglementare în Energetică se 
menţionează:

a) elaborarea şi aprobarea, în coordonare 
cu Guvernul, a metodologiei de calculare a tari-
felor pentru serviciile publice de alimentare cu 
energie termică, de alimentare cu apă, de canali-
zare şi epurare a apelor uzate; 

b) aprobarea, în coordonare cu adminis-
traţia publică locală, tarifelor pentru serviciile 
publice de alimentare cu apă tehnologică, pre-
state centralizat la nivel de municipiu (oraş) şi 
raion, calculate în conformitate cu metodologia 
de calculare a tarifelor; 

c) aprobarea tarifelor la energia termică 
livrată centralizat consumatorilor de către cen-
tralele electrice cu termoficare, reglementate de 
Agenţie; 

d) monitorizează respectarea de către 
operatori a metodologiei de calculare a tarifelor; 

e) participarea la exercitarea controlului 
asupra activităţii participanţilor pe piaţa servici-
ilor comunale; 

f ) asigurarea transparenţa tarifelor pen-
tru serviciile publice de gospodărie comunală. 

Agenţia pentru eficienţă energetică 

(AEE) şi Fondul pentru eficienţă energetică 

(FEE). Statutul juridic al Agenţiei pentru eficien-
ţă energetică este reglementat prin Legea privind 
eficienţa energetică nr.142 din 02.07.2010, iar 
statutul juridic şi funcţiile principale al Fondului 
pentru Eficienţă Energetică, sunt reglementate 
prin Legea energiei regenerabile, nr. 160-XVI 
din 12.07.2007. Prin Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 1173 din 21.12.2010 a 
fost adoptat Regulamentul Agenţiei pentru efi-
cienţă energetică. Până în prezent Guvernul nu 
a adoptat Regulamentul Fondului pentru Efici-



27
EFICIENŢA ENERGETICĂ ÎN MUNICIPIUL CHIŞINĂU: 

ANALIZA CADRULUI NORMATIV ŞI DE POLITICI

enţă Energetică fapt ce nu permite constituirea şi 
funcţionarea lui. 

Conform art. 8 din Legea privind efici-
enţa energetică nr.142 din 02.07.2010 Agenţia 
pentru eficienţă energetică este un organ admi-
nistrativ în domeniul eficienţei energetice, sub-
ordonat organului central de specialitate în do-
meniul energetic (Ministerului Economiei), cu 
statut de persoană juridică distinctă şi cu buget 
separat. Ministerul Economiei prin intermediul 
Agenţiei pentru Eficienţă Energetică: 

1) asigură administrarea activităţii în do-
meniul eficienţei energetice şi energiei regenera-
bile; 

2) asigură realizarea programelor naţio-
nale în domeniile eficienţă energetică şi energii 
regenerabile şi coordonează activităţile în dome-
niu; 

3) asigură executarea actelor legislative 
şi normative în domeniul eficienţei energetice şi 
energiei regenerabile;

La rândul său, Fondului pentru Eficienţă 
Energetică, de asemenea, este persoană juridică 
independentă şi autonomă din punct de vedere 
financiar, dispune de conturi de decontare în in-
stituţiile bancare şi de sigiliu cu denumirea sa.. 
Obiectul principal de activitate al Fondului este 
gestionarea resurselor financiare în vederea pro-
movării finanţării activităţilor în domeniul efici-
enţei energetice şi al valorificării surselor regene-
rabile de energie în conformitate cu strategiile şi 
programele elaborate de Guvern. 

Printre alte organizaţii care se includ în 
cadrul instituţional cu atribuţii în domeniul efi-
cienţei energetice, pot fi menţionate: 

a) Institutul de Energetica al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei (IEASM). 

b) Universitatea Tehnica a Moldovei: 
Facultatea de Energetica cu specializări-

le: Inginerie şi management în energetică; 
Electroenergetică; Termoenergetică şi Facultatea 
Urbanistică şi Arhitectura cu specializările: 
Ingineria Sistemelor de Alimentare cu Căldură şi 
Gaze, Ventilaţie. 

Cadrul instituţional municipal

În vederea analizei cadrului instituţional 
municipal şi rolului diferitor autorităţi şi servi-
cii din domeniul eficienţei energetice, urmează a 
face distincţie între consiliul municipal în calita-
te de autoritate publică municipală deliberativă, 
primarul general în calitate de autoritate publică 
municipală executivă şi diverse subdiviziuni ale 
consiliului municipal şi primăriei responsabile în 
măsură diferită de asigurarea eficienţei energeti-
ce în sectorul termoenergetic, iluminat public şi 
transport public. 

De asemenea, se constată, că spre deose-
bire de nivelul naţional, unde există un anumit 
cadru normativ, de politici şi instituţional, la 
nivel municipal situaţie este mai complicată, de 
fapt lipsind un cadrul instituţional distinct şi res-
ponsabilităţile diferitor structuri municipale în 
domeniul EE şi termoenergeticii fiind dispersate 
şi destul de vagi. 

Consiliul municipal. Potrivit Legii pri-
vind administraţia publică locală, nr. 436-XVI 
din 26.12.2006 Consiliul local (municipal) are 
drept de iniţiativă şi decide, în condiţiile legii, 
în toate problemele de interes local, cu excepţia 
celor care ţin de competenţa altor autorităţi pu-
blice. Astfel, organizarea serviciilor publice de 
termoficare, iluminat public, transport public de 
călători ţine de competenţa Consiliului munici-
pal. În scopul asigurării funcţionării şi dezvoltării 
serviciilor publice, Consiliul municipal Chişinău 
aprobă bugetul municipal, modul de utilizare a 
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fondului de rezervă, precum şi a fondurilor spe-
ciale, aprobă împrumuturile şi contul de înche-
iere a exerciţiului bugetar; operează modificări în 
bugetul municipal, decide înfiinţarea instituţii-
lor publice de interes local, organizează servici-
ile publice de gospodărie comunală, determină 
suportul financiar în cazul cheltuielilor bugeta-
re, decide asupra regulilor de asigurare a curăţe-
niei în localitate, aprobă strategii, programe de 
dezvoltare a serviciilor publice, inclusiv a celor 
ce vizează eficienţa energetică. Astfel, Consiliul 
municipal Chişinău aprobă cheltuielile care vor 
fi alocate din bugetul municipal pentru funcţio-
narea şi dezvoltarea serviciilor publice de gospo-
dărie comunală, precum şi tarifele pentru servi-
ciile publice, cu excepţia tarifului la agent termic 
(tariful la agent termic este stabilit de ANRE). 

În cadrul Consiliului municipal Chişinău 
este constituită şi funcţionează comisia consulta-
tivă de specialitate „Comisia pentru energetică, 
servicii tehnice, transport şi comunicaţii.”

Primarul general. Conform sistemului 
actual al administraţiei publice din municipiul 
Chişinău autorităţile executive sunt Primarul 
general şi primăria. Din aceste considerente este 
necesar de o delimitare clară a statutul juridic şi 
atribuţiile primarului general de cele a primăriei. 

În accepţiunea Legii privind administra-
ţia publică locală, nr. 436-XVI din 26.12.2006 
primarul este o autoritate publică executivă a 
consiliului local, deciziile căruia el este obligat 
să le execute. În acelaşi timp, primarul nefiind 
subordonat direct consiliului local, beneficia-
ză de autonomie organizaţională şi funcţională, 
precum şi beneficiind de pârghii de influenţă şi 
opunere, stabilite prin lege, faţă de deciziile Con-
siliului municipal, pe care le consideră ilegale. 

În acelaşi timp, conform Legii privind 
statutul municipiului Chişinău nr. 431-XIII din 
19.04.1995, primăria municipiului Chişinău de-

ţine un statut juridic deosebit de cel prevăzut de 
Legea privind administraţia publică locală pen-
tru primăriile din alte localităţi. În acest sens, 
Legea privind administraţia publică locală nr. 
436-XVI din 28.12.2006 defineşte primăria ca 
fiind o structură funcţională, care asistă prima-
rul în exercitarea atribuţiilor sale. Primăria nu are 
personalitate juridică şi nu posedă dreptul de a 
adopta careva acte administrative (decizii, dispo-
ziţii etc.) şi reprezintă doar un aparat de lucru a 
primarului. 

Pornind de la atribuţiile legale ale prima-
rului şi primăriei stipulate în actele Legea pri-
vind statutul municipiului Chişinău 431-XIII 
din 19.04.1995 şi Legea privind administraţia 
publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, con-
statăm că rolul Primarului general şi a subdivi-
ziunilor din subordine în raport cu alte subiecte 
în domeniul serviciilor publice de gospodărie 
comunală este determinat pe de o parte, de sta-
tutul de autoritate publică municipală executivă 
a consiliului municipal, iar pe de altă parte, de 
statutul de conducător şi coordonator al servicii-
lor publice locale. 

În calitatea de autoritate executivă a Con-
siliului municipal, dar care în acelaşi timp nu este 
subordonată lui, primarul general cu subdiviziu-
nile primăriei au obligaţia de a participa activ în 
cadrul procesului decizional, mai ales la etapele 
lui iniţiale. 

La rândul său, în calitate de conducător şi 
coordonator de servicii publice, primarul general 
deţine următoarele drepturi şi responsabilităţi: 

1) numeşte, stabileşte atribuţiile şi înce-
tează raporturile de serviciu sau de muncă cu şefii 
de subdiviziuni, de servicii, de întreprinderi mu-
nicipale din subordinea autorităţii administraţiei 
publice locale respective, personalul primăriei, 
conduce şi controlează activitatea acestora, con-
tribuie la formarea şi reciclarea profesională;

2) conform bugetului municipal aprobat 
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distribuie mijloace financiare pentru asigurarea 
funcţionării serviciilor publice;

3) propune consiliului local schema de 
organizare şi condiţiile de prestare a serviciilor 
publice de gospodărie comunală, ia măsuri pen-
tru buna funcţionare a serviciilor respective de 
gospodărie comunală; 

4) conduce, coordonează şi controlează 
activitatea serviciilor publice locale; 

5) decide începerea şi încetarea sezonului 
de încălzire, emiţând în acest sens o dispoziţie;

6) solicită informaţia relevantă de la fur-
nizorul de agent termic, în scopul controlării ac-
tivităţii lui şi evaluării cerinţelor lui;

7) solicită şi insistă asupra efectuării au-
ditului situaţiei patrimoniale şi financiare a fur-
nizorului de agent termic;

8) instituie comisii şi grupuri de lucru 
comune cu furnizorul în vederea identificării 
unor soluţiilor adecvate şi reciproc avantajoase 
din domeniul termoenergeticii;

9) asigură o evaluare şi expertizare inter-
nă şi/sau externă, după caz, a informaţiei, datelor 
şi cerinţelor furnizorului;

Viceprimarii. Municipiul Chişinău are 
4 viceprimari. Viceprimarii exercită atribuţiile 
stabilite de primarul general şi poartă răspundere 
în conformitate cu legislaţia în vigoare. Atribu-
ţiile viceprimarilor sunt stabilite pe domenii de 
responsabilitate. Pornind de la scopul studiului, 
menţionăm ca un viceprimar este responsabil de 
dezvoltarea urbanistică a municipiului Chişinău, 
de calitatea construcţiilor urbane, de problemele 
transportului public şi a căilor de comunicaţie. 

Alt viceprimar este responsabil de buna 
funcţionare a complexului termoenergetic, siste-
melor tehnice şi reţelelor inginereşti ale munici-
piului Chişinău, de exploatarea spaţiilor verzi şi 
patronează activitatea. 

Subdiviziunile Consiliului munici-

pal Chişinău. Sunt constituite în conformitate 
cu structura şi statele de personal ale primării-
lor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor), 
aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova, nr. 688 din 10.06.2003, sub formă de 
direcţii şi secţii. 

Aceste subdiviziuni ale Consiliului mu-
nicipal Chişinău sunt responsabile de gestiunea 
treburilor municipale în domeniul său de com-
petenţă. 

Astfel, în administrarea fondului loca-
tiv, sectorului termoenergetic este implicată în 
mod direct Direcţia generală locativ-comunală 
şi amenajare (DGLCA). Administrarea secto-
rului de transport public de călători şi sectorul 
de iluminat public este efectuată de Direcţia 
generală transport public şi căi de comunicaţie 
(DGTPCC). Aceste direcţii generale coordonea-
ză activitatea unor întreprinderi municipale, care 
efectuează diferite lucrări în domeniile date. 

De asemenea, unele atribuţii în sectoa-
rele date aparţin: Direcţiei Generale Economie, 
Reforme şi Relaţii Patrimoniale (DGERRP) şi 
Direcţiei Generale Finanţe (DGF). 

Direcţia generală comunal-locativă şi 

amenajare este organ al administraţiei publice 
locale ce exercită politica Consiliului municipal 
Chişinău şi a primarului general al municipiului 
Chişinău în domeniile gestionării fondului local, 
amenajării şi salubrizării teritoriului municipiu-
lui, energeticii, comunicaţiilor, alimentării cu apă 
şi gaze în conformitate cu programul general de 
activitate şi dezvoltare a municipiului Chişinău. 
Regulamentul şi organigrama Direcţiei genera-
le comunal-locativă şi amenajare a fost aprobat 
prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 
56/10 din 12.10.2006. 
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Sarcinile de bază a Direcţiei generale co-
munal-locativă şi amenajare sunt:

1. Reparaţia, modernizarea, renovarea şi 
gestionarea, evidenţa şi repartizarea fondului de 
locuinţe existent;

2. Amenajarea şi salubrizarea teritoriului;
3. Complexului termoenergetic munici-

pal;
4. Elaborează şi promovează programele 

municipale privind întreţinerea, dezvoltarea gos-
podăriei locative şi amenajarea teritoriului, in-
clusiv Strategia politicii locative a municipiului 
Chişinău.

Sarcinile şi funcţiile Direcţiei generale 
comunal-locativă şi amenajare sunt realizate de 
direcţiile din cadrul Direcţiei generale şi de între-
prinderile din subordine. 

Direcţia generală transport public şi 

căi de comunicaţie este constituită prin decizi-
ile Consiliului municipal Chişinău nr. 4/18 din 
19.12.2003 „Cu privire la aprobarea organigra-
melor Primăriei şi ale subdiviziunilor Consiliului 
municipal Chişinău” şi 6/41 din 24.02.2004 „Cu 
privire la aprobarea statelor de personal ale apara-
tului Primăriei municipiului Chişinău, preturilor 
de sector, direcţiilor generale şi direcţiilor Consi-
liului municipal Chişinău. Prin decizia nr. 11/31 
din 04.06.2004 a fost aprobat Regulamentul şi 
organigrama Direcţiei generale transport public 
şi căi de comunicaţie. 

Direcţia generală transport public şi căi 
de comunicaţie reprezintă o subdiviziune a Con-
siliului municipal Chişinău, înfiinţată cu drep-
tul de beneficiar în domeniul (1) dezvoltării şi 
exploatării transportului public şi (2) căilor de 
comunicaţie. 

Direcţia este subordonată Consiliului 
municipal Chişinău, îşi desfăşoară activitatea în 
conformitate cu legile Republicii Moldova, ho-

tărârile Guvernului Republicii Moldova, decizi-
ile Consiliului municipal Chişinău, dispoziţiile 
primarului general şi dispoziţiile viceprimarilor, 
precum şi cu Regulamentul Direcţiei generale 
transport public şi căi de comunicaţie.

Conform Regulamentului Direcţiei ge-
nerale transport public şi căi de comunicaţie îi 
revin următoarele sarcini principale: 

1. Promovarea politicii unice şi strategiei 
de dezvoltare în domeniul activităţii complexului 
de transport public şi căi de comunicaţie, în con-
formitatea cu Planul urbanistic general de dez-
voltare a oraşului Chişinău şi Planul de reparaţie, 
restabilire şi reconstrucţie a drumurilor în muni-
cipiul Chişinău, aprobat de Consiliul municipal 
Chişinău; 

2. Coordonarea activităţii întreprinderi-
lor implicate în întreţinerea şi dezvoltarea căilor 
de comunicaţie, tuturor genurilor de transport, 
indiferent de tipul de proprietate şi formă orga-
nizatorico-juridică, în domeniul deservirii călă-
torilor, organizării şi dirijării circulaţiei rutiere, 
reţelelor electrice de iluminat, parcărilor şi par-
kingurilor în municipiul Chişinău. 

3. Determinarea direcţiilor principale ale 
politicii investiţionale, tehnico-ştiinţifice, sociale 
şi de cadre în domeniul întreţinerii şi dezvoltării 
transportului public şi căilor de comunicaţie.

Sarcinile şi funcţiile Direcţiei generale 
transport public şi căi de comunicaţie sunt reali-
zate de direcţiile din cadrul Direcţiei generale şi 
de întreprinderile din subordine. 
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Concepţia de dezvoltare a sistemului 

de termoficare al mun. Chişinău, adoptată 
prin hotărârea Consiliului municipal nr.7/3 
din 24.12.2002 este practic primul şi unicul 
document de politici adoptat de către auto-
rităţile publice locale din Republica Moldova 
care vizează reformarea sistemului de termofi-
care municipal, inclusiv măsuri de eficientiza-
re energetică în domeniul asigurării populaţi-
ei municipiului Chişinău cu agent termic. În 
mod special, următoarele aspecte din Concep-
ţie prezintă interes în contextul prezentului 
studiu: 

a) Scopul Concepţiei este ca în baza 
analizei situaţiei existente şi a dinamicii pro-
ceselor ce au loc în domeniul termo-energeti-
cii, social şi economic, de a formula direcţiile 
principale de soluţionare a problemelor sec-
torului termoenergetic municipal, asigurării 
diminuării continue a cheltuielilor şi tarifelor, 
creşterea eficienţei utilizări surselor de ener-
gie, realizarea unui şir de măsuri orientate spre 
conservarea energiei, perfecţionării structuri-
lor de administrare şi funcţionare a sistemului 
de termoficare, crearea condiţiilor pentru co-
operarea internaţională şi folosirea experienţei 
avansate internaţionale în domeniul de asigu-
rare cu energie termică a mun. Chişinău. 

b) Pornind de la starea sistemului de 
termoficării la momentul respectiv, se consta-
tă că în ultimii ani s-a schimb esenţial struc-
tura consumului energiei termice, locuitorii 

mun. Chişinău devenind consumatorii prin-
cipali ai energiei termice în proporţie de pană 
la 85 %. În legătură cu aceasta a crescut rolul 
şi responsabilitatea autorităţilor municipale în 
calitate de reprezentanţi ai locuitorilor mun. 
Chişinău. Ele devenind interesate în:

- micşorarea cheltuielilor legate de asi-
gurarea cu energie termică a populaţiei, insti-
tuţiilor publice şi întreprinderilor municipale, 
precum şi a agenţilor economici, ceea ce va 
contribui la creşterea economică;

- modernizarea complexului energetic 
municipal în conformitate cu cerinţele ţărilor 
dezvoltate, creşterea eficienţei energetice şi 
micşorarea pierderilor de energie în conformi-
tate cu standardele şi normele europene; 

- planificare strategică în domeniul 
energeticii şi elaborării unor programe şi pla-
nuri de acţiuni concrete de dezvoltare a sec-
torului energetic municipal pe termen scurt 
şi lung. 

c) Un alt aspect important din Con-
cepţie reprezintă constatarea faptului că uti-
lizarea eficientă a energiei termice depinde în 
mare măsură şi de starea tehnică a utilajelor 
tehnologice ale consumatorilor şi a clădirilor. 
În conformitate cu calculele efectuate, pierde-
rile de căldură se distribuie în felul următor: 
geamuri - 35%, pereţi - 30%, scările - 10%, 
iar restul – sistemul de canalizare, subsolurile, 
podurile etc. 

d) O atenţie deosebită merită în cadrul 

5. EFICIENŢA ENERGETICĂ ÎN 
DOMENIUL ASIGURĂRII CU ENERGIE 
TERMICĂ ÎN MUNICIPIUL CHIŞINĂU
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acestui document, analiza cadrului instituţio-
nal al termoenergeticii şi recomandările pri-
vind perfecţionarea lui. Rolul de bază în ad-
ministrarea sistemului de termoficare a mun. 
Chişinău trebuie să aparţină autorităţilor pu-
blice municipale. 

e) Cu referinţă directă la eficienţa ener-
getică şi conservarea energetică în domeniul 
termoficării, în Concepţie se menţionează că 
ele de rând cu aplicare tehnologiilor moder-
ne constituie o sursa importantă de mijloace 
financiare suplimentare pentru dezvoltarea 
sistemului de termoficare. În acest sens, su-
praconsumul (pierderile) de combustibil în 
sistemul energetic al mun. Chişinău, consti-
tuie până la 50%, conform calculelor de la 
acel moment. Iar micşorarea acestor pierderi 
doar cu 20% ar permite economisirea de cir-
ca 8-10 mln. de dolari USA pe an, care ar fi 
putut orientate spre finanţarea programelor 
de eficientizare a sectorului termoenergetic al 
mun. Chişinău. 

În hotărârile Guvernului Republicii 
Moldova cu privire la măsurile de pregătire 
a economiei naţionale şi sferei sociale pen-
tru activitate în perioada de toamnă-iarnă 
2007-2008 nr. 611 din 01.06.2007, în pe-
rioada de toamnă-iarnă 2008-2009 nr. 843 
din 09.07.2008, în perioada de toamnă-iarnă 
2009-2010 nr. 454 din 24.07.2009, în peri-
oada de toamnă-iarnă 2010-2011 nr. 652 din 
20.07.2010 nu se conţin măsuri de eficienti-
zare a consumului de resurse energetice. Înce-
pând cu anul 2008 în toate hotărârile menţi-
onate se conţine prevederea prin care Minis-
terul Economiei va contribui la organizarea şi 
intensificarea activităţii Agenţiei pentru Efi-
cienţă Energetică. De asemenea, prin Legea 
cu privire la eficienţa energetică, nr. 140 din 
02.07.2010 se prevede crearea Agenţiei pen-

tru Eficienţă Energetică (AEE), ca autoritate 
de stat în domeniul eficienţei energetice.

Direcţia generală comunal-locativă şi ame-

najare (DGCLA) este organ al administraţiei 
publice locale ce exercită politica Consiliului 
municipal Chişinău şi a primarului general al 
municipiului Chişinău în domeniile gestio-
nării fondului local, amenajării şi salubrizării 
teritoriului municipiului, energeticii, comu-
nicaţiilor, alimentării cu apă şi gaze în con-
formitate cu programul general de activitate şi 
dezvoltare a municipiului Chişinău. 

În planul de acţiuni privind depăşirea 
problemelor existente şi sporirea calităţii ser-
viciilor în domeniul gestionării şi întreţinerii 
fondului locativ în municipiul Chişinău pen-
tru anii 2010-2012, aprobat la 15.01.2010 
de Primarul general a municipiului Chişinău 
sunt prevăzute unele măsuri privind utilizarea 
eficientă a resurselor energetice, cum ar fi:

a) inspectarea de primăvară a blocuri-
lor locative şi reţelelor inginereşti din interio-
rul acestora, elaborarea Programului de pregă-
tire către sezonul rece anii 2010-2011, termen 
de executare până la 25.04.2010;

b) desfăşurarea activităţii orientate 
spre asigurarea utilizării eficiente a resurselor 
energetice în fondul locativ prin implemen-
tarea proiectelor-pilot ce ţin de conservarea 
energiei termice: 

- termoizolarea pereţilor, substituirea 
uşilor şi a ferestrelor;

- resistematizarea reţelelor de alimen-
tare a blocurilor cu energie termică prin mo-
dernizarea branşamentelor, termen de execu-
tare pe parcursul anului 2010. 

Prin realizarea acestei măsuri se preco-
nizează economisirea energiei termice în mă-
rime 20-40%. 
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Direcţia conlucrează întreprinderile 
S.A. „Termocom”, S.A. „Apă Canal”, S.R.L. 
„Chişinău gaz”, Î.M. „Regia Autosalubritate” 
etc. 

În scopul pregătirii gospodăriei mu-
nicipale pentru funcţionarea în perioada rece 
prin dispoziţia Primarului general anual se 
constituie o comisie pentru organizarea, mo-
nitorizarea şi controlul pregătirii obiectivelor 
sociale şi gospodăriei locativ-comunale că-
tre sezonul rece (Dispoziţiile nr. 611-d din 
15.09.2008, nr. 740-d din 09.08.2010). 

În scopul asigurării funcţionării gos-
podăriei municipale în perioada rece prin 
dispoziţia primarului general se deschide se-
zonul de încălzire (Dispoziţiile nr. 824-d din 
15.10.2007, nr. 716-d din 27.10.2008, nr. 
681-d din 19.10.2009). Conform reglemen-
tărilor în vigoare sezonul de încălzire se începe 
în cazul stabilirii temperaturii medii a aerului 
exterior de plus 8°C pe parcursul a 3 zile, şi 
începe în perioada de 15-30 octombrie. Închi-
derea sezonului de încălzire se efectuează prin 
dispoziţia primarului general în cazul stabilirii 
temperaturii medii a aerului exterior de plus 
8°C pe parcursul a 3 zile (Dispoziţiile nr. 240-
d din 07.04.2008, nr. 228-d din 03.04.2009, 
nr. 199-d din 22.03.2010).

Anual Consiliul municipal Chişinău 
examinează totalurile funcţionării gospodăriei 
municipale în sezonul rece şi aprobă măsuri-
le de pregătire către sezonul de toamnă-iarnă 
pentru anul următor. 

S.A. „Termocom”. Din cauza lipsei 
unor politici şi strategii clare, subfinanţării 
cronice şi unui management ineficient, sis-
temul municipal de termoficare şi în special 
S.A. „Termocom”, s-a confruntat permanent 
cu grave probleme.

Reţelele termice magistrale şi de distri-
buţie, precum şi staţiile de pompare au fost 
transmise de la balanţa Companiei de Stat 
Moldenergo la balanţa S.A. „Termocom” în 
mai 1995. Astfel, a fost creat un agent eco-
nomic intermediar între CET-uri şi consuma-
tori.

Prin Hotărârea Guvernului nr.651 din 
09.07.1999, în scopul eficientizării sistemului 
de termoficare al municipiului Chişinău, re-
ducerii cheltuielilor şi sporirii responsabilită-
ţii în vederea asigurării municipiului cu ener-
gie termică şi apă caldă menajeră, Guvernul 
Republicii Moldova a decis reorganizarea So-
cietăţii pe Acţiuni „RAPDET” prin asocierea 
ei la S.A. „Termocom” şi transmiterea primă-
riei municipiului Chişinău a drepturilor patri-
moniale ale statului în S.A. „Termocom”. Ast-
fel, municipiul Chişinău a devenit proprietar 
al S.A. „Termocom”, iar consiliul municipal 
deţinător al pachetului majoritar de acţiuni 
(71%) . 

La 29 noiembrie 2001, Judecătoria 
Economica a Republicii Moldova prin hotărâ-
rea nr. A-4 CF S.A. „Termocom” a fost decla-
rată insolvabilă cu aplicare procedurii planu-
lui. La 5 februarie 2009 Guvernul Republicii 
Moldova prin Hotărârea nr. 94 a fost prelun-
git pentru o perioadă de trei ani termenul pro-
cedurii planului pentru S.A. „Termocom”.

 Curtea de Apel Economică, din ofi-
ciu, a pus spre examinare întrebarea cu privire 
la încetarea procedurii de insolvabilitate, iar la 
3 noiembrie 2009 a emis hotărârea prin care 
a încetat procedura de insolvabilitate. Astfel, 
S.A. „Termocom”, în baza deciziei judecăto-
reşti, a fost transferat în administrarea muni-
cipiului Chişinău. 

Potrivit statutului său juridic actual 
formal furnizorul de energie termică este o în-
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treprindere, agent economic care activează în 
forma societăţii pe acţiuni, care este un pre-
stator de servicii publice deţinând monopolul 
la furnizarea de energie termică şi apă caldă 
în municipiul Chişinău. Acţionarul majoritar 
al S.A „Termocom” este Consiliul municipal 
Chişinău, (care deţine oficial 71% din acţi-
uni). În acelaşi sens, actualmente sunt aplica-
bile prevederile Legii cu privire la societăţile 
pe acţiuni în partea ce se referă la organele de 
conducere, administrarea şi adoptarea decizi-
ilor privind managementul acestei întreprin-
deri. 

Trebuie de menţionat că în ultimii ani 
S.A. „Termocom” totuşi a obţinut mai multe 
rezultate în domeniul eficientizării sistemu-
lui de termoficare cu sprijinul donatorilor 
externi. În special, conform rapoartelor S.A. 
„Temocom” se menţionează realizarea proiec-
tului de Asistenţă pentru Dezvoltarea Tehnică 
şi Instituţională a S.A. „Termocom” cu spriji-
nul financiar al Agenţiei Suedeze pentru Dez-
voltare Internaţională (Sida). 
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Iluminatul public în municipiul Chişi-
nău a fost conceput în anii 60-70 ai secolului 
trecut, în perioada când acte normative privind 
iluminatul exterior nu existau. Prima Instrucţi-
une (temporară) a apărut abia în 1975 şi pro-
iectările se realizau în baza recomandărilor şi 
normelor anilor respectivi. Clasificarea rutelor 
de trafic (auto, pietoni, ciclişti), a autostrăzilor 
nu era efectuată. Iluminatul grădinilor publice, 
arhitectural era în stadia incipientă, iluminatul 
publicitar avea un singur conţinut – ideologic.

Sistemul de iluminat urban este definit 
ca ansamblu de elemente (corpuri de iluminat, 
surse de lumină, stâlpi de susţinere, etc.) judici-
os alese şi amplasate, astfel încât să asigure rea-
lizarea unui ambient luminos plăcut şi atrăgător 
necesar omului şi activităţii sale, luând în con-
sideraţie relaţia mediu luminos-consum ener-
getic-investiţie. Sistemele de iluminat urban au 
rolul de a asigura atât confortul vizual, cât şi 
securitatea-persoanelor şi a traficului rutier. 

În urma unor studii de specialitate s-a 
constatat că numărul accidentelor rutiere şi al 
agresiunilor contra persoanelor este mult mai 
mare pe timpul nopţii decât pe timpul zilei. 
Lipsa sau realizarea necorespunzătoare a siste-
melor de iluminat rutier poate avea consecinţe 
nefaste asupra circulaţiei rutiere şi pietonale, de 
cele mai multe ori acest lucru însemnând pier-
deri de vieţi omeneşti şi pagube materiale. 

Asupra vieţii nocturne a unui oraş se 
poate interveni pozitiv cu ajutorul luminii ar-
tificiale, existând posibilitatea realizării unui 

ambient luminos corespunzător şi implicit a 
unei ambianţe generale plăcute. În cazul când 
soluţiile luminotehnice nu au fost corect adop-
tate, tratarea subiectului este făcută superficial, 
efectele luminii artificiale ale iluminatului ur-
ban pot fi dăunătoare, ca urmare a poluării lu-
minoase. Poluarea luminoasă are la bază patru 
factori care influenţează calitatea soluţiilor lu-
minotehnice adoptate: orbirea, lumina risipită, 
lumina pierdută, excesul de lumină. Condiţiile 
de calitate ale instalaţiilor de iluminat pentru 
arterele de circulaţie trebuie să asigure condiţiile 
necesare pentru ca conducătorii auto să poată 
percepe şi să localizeze în timp util, detaliile şi 
obstacolele ce pot apărea pe traseul de circulaţie. 
Un obiect poate fi bine văzut când acesta este 
mult mai iluminat (contrast negativ), fie mult 
mai întunecat (contrast pozitiv) decât fondul 
pe care se situează. Pentru faptul că majoritatea 
obstacolelor de pe arterele de circulaţie sunt în-
tunecate este necesar un iluminat public pentru 
a se realiza un contrast pozitiv. Pentru pietoni 
este necesară asigurarea pentru asigurarea bor-
durii trotuarelor, a vehiculelor şi obstacolelor. 
Pentru proiectarea unui sistem de iluminat pu-
blic trebuie avute în vedere considerente lumi-
notehnice, estetice şi economice. 

Sursele de lumină folosite în instalaţiile 
de iluminat public trebuie să îndeplinească ur-
mătoarele condiţii principale: eficacitate lumi-
noasă ridicată şi durată mare de viaţă.

Republica Moldova nu a dispus şi la 
momentul actual nu dispune de acte normati-

6. EFICIENŢA ENERGETICĂ 
ÎN DOMENIUL ILUMINATULUI 
PUBLIC MUNICIPAL
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ve privind iluminatul artificial (toate formele 
de utilizare a luminii artificiale) şi se practică 
concepţia „standardelor voluntare” – utilizarea 
celui mai performant standard, prin obţinerea 
acordului proprietarului (ţării), sau a standar-
dului comunitar. Sistemul de iluminat public 
existent la momentul actual în mun. Chişinău a 
fost conceput şi realizat în conformitate cu nor-
mele impuse de actele respective din perioada 
postsovetică în care s-a proiectat şi s-a realizat 
sistemul de iluminat public. 

Nivelurile de luminanţă si iluminare, 
prevăzute in normativele actuale de proiectare 
a iluminatului public in tara noastră sunt încă 
reduse in raport cu normele europene, determi-
nând o securitate mai redusa a traficului rutier 
si a circulatiei pietonale.

Planul de Amenajare a Dezvoltării Teri-
toriului Municipiului Chişinău în Strategia de 
Dezvoltare a Teritoriului Municipiului Chişinău 
pentru anii 2007-2025 prevede la obiectivul 2 
„Realizarea unui parteneriat urban-rural în sco-
pul creşterii factorilor de localizare a persoanelor 
fizice şi juridice, prin îmbunătăţirea infrastruc-
turii utilităţilor şi a serviciilor publice de bază”, 
politica 02-1 „Asigurarea capacităţii de alimen-
tare cu energie şi utilităţi”, programul P02-1.2 
„Asigurarea iluminatului public”realizarea pro-
iectului Ee1 „Iluminarea zonei rurale a munici-
piului” în perioada de 2008-2011. 

Compartimentul iluminat public în 
municipiul Chişinău este gestionat de către 
ÎMREI „Lumteh”. Întreprinderea este subordo-
nată Direcţiei generale transport public şi căi de 
comunicaţie a Consiliului municipal Chişinău. 
Sarcinile de bază a întreprinderii sunt exploa-
tarea şi întreţinerea reţelelor şi instalaţiilor de 
iluminat public pe întreg teritoriul munici-
piului Chişinău. Sistemul de iluminat al mun. 
Chişinăului este format din 34 000 de corpuri 

de iluminat montaţi pe piloni (1 sau 2 buc.). 12 
747 din care fiind proprietatea Î.M. „Lumteh”, 
restul aparţinând S.A. „Regia de transport elec-
tric Chişinău” şi S.A. RED „Union Fenosa” – 
operator de distribuţie a energiei electrice.

Una din sarcinile de bază a ÎMREI 
„Lumteh” este folosirea cât mai raţională a resur-
selor energetice care se poate obţine prin dirijarea 
şi controlul eficient a sistemului de iluminat pu-
blic, instalarea corpurilor de iluminat moderne. 

Reţelele şi instalaţiile electrice de ilu-
minat sunt învechite (ultimele reconstrucţii au 
avut loc în anii 2004-2008) şi este dificil de asi-
gurat o eficienţa energetică. Toate acestea aduc 
la optimizarea şi dezvoltarea sistemului de ilu-
minat public. În prezent aceste programe şi pla-
nuri de acţiuni din lipsa de resurse financiare nu 
se îndeplinesc pe deplin. 

Întreprinderea municipală „Lumteh” 
realizează activităţi de bază în următoarele do-
menii: 

Activităţile de bază a întreprinderii sunt: 
1.Exploatarea reţelelor electrice de ilu-

minat public din municipiul Chişinău. 
2. Exploatarea obiectelor de semafoare. 
3. Modernizarea sistemului de iluminat 

a străzilor şi bulevardelor din municipiul Chi-
şinău. 

4. Modernizarea sistemului de iluminat 
a intercartierelor locative din municipiul Chi-
şinău. 

O eventuală reconstrucţie şi moderniza-
re a sistemului de iluminat pe întreg teritoriului 
municipiului va aduce la o economisire conside-
rabilă a surselor financiare. În anii 2009-2010 a 
fost efectuata reconstrucţia iluminatului public: 
str. Burebista, str. Petru Movilă, str. Vaslui, str. 
Trifan Baltă, Petru Rareş, Gh. Codreanu, în va-
loare de circa 1,6 milioane de lei.12

12  Raportul primarului General a municipiului Chișinău, Dorin 
Chirtoacă, la 3 ani de activitate, 25 iunie 2010
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Concepţia de dezvoltare a complexului 

de transport public municipal pentru perioa-

da 2000-2010, aprobată prin decizia Consiliu-
lui municipal Chişinău nr. 3/35 din 22.06.2000 
stabileşte şi concretizează priorităţile, direcţiile 
strategice şi măsuri de dezvoltare a complexului 
de transport în municipiului Chişinău pentru 
perioada 2000-2010.

Concepţia este axată pe imperativele con-
solidării consecvente a bazei tehnico-materiale, al 
minimizării alocărilor bugetare pentru transpor-
tul public şi a cheltuielilor întreprinderilor mu-
nicipale de transport de călători, al promovării 
politicii tarifare raţionale, ajustării graduale a ta-
rifelor la cheltuielile de operare a serviciilor de 
transport, susţinerii investiţiilor de capital, im-
plementării tehnologiilor moderne, promovării 
autonomiei manageriale şi autogestiunii în trans-
porturile municipale publice de călători.

Administrarea transporturilor publice de 
călători este executată de către structura respec-
tivă a administraţiei publice locale, învestită de 
către Consiliul municipal Chişinău cu drepturile 
de comanditar unic al autorizării serviciilor de 
transport de călători (Direcţia generală transport 
public şi căi de comunicare – n.a.). Transportul 
de călători în municipiul Chişinău reprezintă un 
serviciu public, prestat în bază de contract, în-
cheiat între comanditar şi agentul transportator, 
conform condiţiilor şi tarifelor stabilite.

Ca priorităţi şi direcţii strategice de dez-
voltare Concepţia impune ca prioritate strategică 
argumentată dezvoltarea genurilor de transport 

public de călători cu capacităţi nominale mari 
de încărcare, caracterizate cu cheltuieli specifice 
minime de transport, emisii poluante reduse, in-
dicatori net superiori de utilizare a capacităţilor 
portante ale arterelor stradale şi fluidităţi accep-
tabile ale traficului rutier.

În consecinţă, prin Concepţie se propune 
consolidarea şi dezvoltarea transportului electric, 
caracterizat prin cele mai mici cheltuieli specifice 
de operare şi un nivel minim de poluare a mediu-
lui ambiant, prevăzându-se în acest sens menţi-
nerea până în 2010 a Regiei de transport electric 
în forma organizatorică de întreprindere munici-
pală, cu subvenţionarea parţială a transportului 
electric din bugetul administraţiei publice locale.

Ca direcţie strategică de dezvoltare a 
transportului electric, Concepţia prevede şi in-
troducerea tramvaiului, tip de transport cu in-
frastructură creată şi dezvoltată prin investiţii de 
capital privat de către agenţii transportatori in-
teresaţi să opereze un asemenea tip de transport. 

În domeniul transporturilor de călători 
operate cu autobuzele se stabilesc ca priorităţi stra-
tegice sporirea cantitativă şi calitativă a parcului 
rulant, a gradului de dotare a vehiculelor cu in-
stalaţii antipoluante (minimum EURO-2), îm-
bunătăţirea calităţii serviciilor, gradului de con-
fort şi nivelului de rentabilitate prin promovarea 
investiţiilor de capital ale agenţilor transporta-
tori, indiferent de forma organizatorico-juridică 
şi tipul de proprietate, interesaţi să opereze aceste 
servicii în bază de contact.

Ca domenii prioritare de utilizare a mi-

7. EFICIENŢA ENERGETICĂ ÎN 
DOMENIUL TRANSPORTULUI PUBLIC 
DE CĂLĂTORI ÎN MUNICIPIUL CHIŞINĂU
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crobuzelor se stabilesc: deservirea microraioanelor 
şi cartierelor greu accesibile altor tipuri de trans-
port public, a traseelor cu valori ale fluxului de 
călători sub nivelul capacităţilor de transport ale 
genurilor de transport cu capacităţi mari de în-
cărcare. Pe magistralele unde operează troleibuze 
şi autobuze, ca o condiţie obligatorie se impune 
limitarea numărului de microbuze circulante şi 
reglementarea programelor de activitate. Circu-
laţia microbuzelor se va organiza cu precădere pe 
arterele stradale cu capacităţi portante nevalorifi-
cate sau slab valorificate în prezent. 

În domeniul transporturilor cu taximetrele 
se stabilesc ca priorităţi strategice dezvoltarea şi 
susţinerea concurenţei şi investiţiilor de capital, 
a condiţiilor de îmbunătăţirea calităţii serviciilor, 
a dotării corespunzătoare a autoturismelor, raţio-
nalizării numărului de vehicule şi operării trans-
porturilor în cadrul unor companii de transport, 
indiferent de forma organizatorico-juridică şi ti-
pul de proprietate.

Ca priorităţi strategice în domeniul că-
ilor de comunicaţie se stabilesc implementarea 
tehnologiilor moderne de reparaţie şi întreţinere 
a căilor de comunicaţie, elaborarea şi realizarea 
de măsuri eficiente privind sporirea capacităţilor 
de trafic ale magistralelor municipale, cu extin-
derea zonelor de acces al călătorilor la transport 
şi pregătirea sectoarelor, în care este preconiza-
tă montarea reţelelor de contact ale transportu-
lui electric, în paralel se va lucra şi pe direcţia 
perfecţionării sistemelor de iluminare stradală şi 
mijloacelor de dirijare a circulaţiei, îmbunătăţirii 
stării şi nivelului de amenajare şi dotare a pavi-
lioanelor din staţiile transportului public, opti-
mizării plasamentului indicatoarelor de circulaţie 
şi marcajului rutier, conform condiţiilor reale ale 
traficului rutier.

În domeniul dirijării (dispecerizării) 
transporturilor publice de călători se stabileşte, 
ca prioritate strategică, implementarea sistemelor 

de transport bazate pe monitorizarea computeri-
zată a circulaţiei, preconizându-se crearea şi dez-
voltarea unui dispecerat central al transportului 
public municipal, cu rol de monitorizare, control 
şi coordonare generală a activităţii genurilor de 
transport public.

Ca concluzie Concepţia de dezvoltare a 
complexului de transport public municipal repre-
zintă o înşiruire de măsuri cu caracter general, fără 
stipularea unor termene concrete de implementare 
a acestora şi fără identificarea posibilităţilor de fi-
nanţare. Mai mult, se propune păstrarea celor două 
mari regii de transport în forma de organizare ac-
tuală cu subvenţionarea în continuare a unui ma-
nagement care s-a dovedit defectuos.

Regulile de călătorie în transportul 

public în raza municipiului Chişinău, adop-
tate prin Decizia Consiliul Municipal Chişinău 
prin nr.3/35 din 22.06.2000, stabilesc condiţiile 
de transportare, modul de achitare, obligaţiile şi 
drepturile transportatorilor şi călătorilor.

Acest document reglementează rapor-
turile nemijlocite între călători şi conducătorii, 
taxatorii autovehiculelor, modul de îmbarcare în 
autovehicul, achitare a călătoriei, plata bagajelor, 
regulile de comportament în mijlocul de trans-
port şi la staţii, obligaţiile tuturor participanţilor 
la transport. 

Reglementarea transportului public de 
călători se efectuează şi prin alte Decizii ale Con-
siliului Municipal şi Dispoziţii ale Primarului 
General cum ar fi:

a) Decizia Consiliului Municipal Chişi-
nău nr. 12/1 din 17 martie 2003, cu privire la re-
aprobarea reţelei rutelor deservite de transportul 
public din municipiu şi alte Decizii de modificări 
în reţeaua de rute.

b) Decizia Consiliului Municipal Chişi-
nău, cu privire la aprobarea valorii pe taxa locală 
pentru dreptul de a presta servicii de transport 
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auto de călători, la aprobarea tarifelor de călăto-
rie şi altor acte de competenţa Consiliului în or-
ganizarea transportului public municipal. 

c) Dispoziţiile Primarului general cu pri-
vire la organizarea şi desfăşurarea reviziilor tehni-
ce (cu Instrucţiunea de revizie tehnică), cu privi-
re la măsurile de asigurare a calităţii şi disciplinei 
tehnologice în transporturile publice de călători 
şi a condiţiilor ecologice – sanitare în staţiile ter-
minus alte reglementări cu referire la transportul 
public.

Cadrul legal existent în ce priveşte dezvol-
tarea pieţei serviciilor de transport urban în gene-
ral, este suficient de permisiv în ce priveşte posibi-
lităţile de organizare şi gestionare a sistemului de 
transport urban. Organele administraţiei publice 
locale au suficientă competenţă pentru a perfecţi-
ona managementul transportului public din mu-
nicipiu. Legislaţia în vigoare stabileşte că relaţiile 
economice între autorităţi se stabilesc pe principii 
de interes reciproc, în baza contractelor, cu excep-
ţia cazurilor excepţionale. Toate întreprinderile 
de transport indiferent de forma de organizare şi 
proprietate sunt egale în raporturile cu organele şi 
instituţiile administraţiei publice. 

Impedimentele principale vin din cauza 
reglementării stufoase, insuficient de precise şi 
coerente în ce priveşte clasificarea transportului, 
şi în special a cerinţelor faţă de calitatea servici-
ilor. Cerinţele faţă de calitate sunt reflectate în 
special prin prisma asigurării siguranţei pasageri-
lor şi circulaţiei rutiere. Restul cerinţelor calitati-
ve sunt reglementate prin aspectele de clasificare 
a transportului. Pentru a face o transparenţă în 
ce priveşte calitatea serviciilor oferite de către 
transportatori este nevoie de elaborat un Regu-
lament pentru clasificarea serviciilor de transport 
din punct de vedere al calităţii, standardele de 
calitate în transport călători.

În Regulamentul transporturilor publice 
de călători operate cu microbuzele în mun. Chi-

şinău sunt introduse unele prevederi legate de 
anularea licenţei de transport de către Departa-
ment, pe când dreptul de eliberare şi retragere a 
licenţei este prevăzută în Decizia 1/15, revenind-
ui Comisiei special constituite pentru eliberarea 
licenţelor. 

În actele municipale în baza cărora se 
acordă drepturi legate de prestarea serviciilor de 
transport, condiţiile stipulate în baza cărora se 
alege câştigătorul sau câştigătorii n-au un carac-
ter precis, cu criterii măsurabile, ci sunt vagi, cu 
diferite posibilităţi de interpretare. 

d) Regulamentul cu privire la parcările 
auto cu plată din municipiul Chişinău reglemen-
tează modul de amplasare şi organizare a parcări-
lor auto cu plată (2); obligaţiile posesorilor mij-
loacelor de transport (3); drepturile posesorilor 
mijloacelor de transport (4) şi responsabilitatea 
administraţiei parcărilor auto cu plată (5).

Planul Urbanistic General (PUG) al 

oraşului Chişinău şi Planul de amenajare a te-

ritoriului municipiului Chişinău, aprobate prin 
decizia Consiliului municipal Chişinău din 22 
martie 2007.

Planul urbanistic general 1989 prevedea 
dezvoltarea prioritară în municipiul Chişinău a 
unui sistem de transport public urban. Drept 
bază a acestui sistem urma să devină reţeaua de 
tramvai, preconizata către termenul primei tran-
şe cu o bandă izolată de tramvai, un depou de 
tramvaie, substaţii de tracţiune, etc. Totodată, 
reţeaua de troleibuze şi de autobuze, urma sa 
cunoască o dezvoltare de perspectivă, pe contul 
sporirii liniilor şi al extinderii parcului. Printre 
măsurile prioritare, în prima tranşă a PUG 89 
au fost prevăzute următoarele: construcţia linii-
lor de tramvai cu o lungime de 28 km (calculate 
pe axă) pe străzile: Bucovinei – Mircea cel Bătrân 
– Ismail – Cantemir – Gagarin – Decebal – Ti-
tulescu – Cuza Vodă – Dacia; construcţia unui 
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depou pentru 100 de vagoane; construcţia liniei 
noi de troleibuz pe b-dul Dacia, şoseaua Hăn-
ceşti, în cartierul Posta Veche, pe b-dul Mircea 
cel Bătrân, str. Independentei, str. Munceşti; 
procurarea de material rulant nou (circa 100 de 
unităţi); construcţia unor noi staţii de tracţiune; 
formarea unor noi linii de autobuz în noile zone 
de construcţie, procurarea unui material rulant 
nou (circa 270 de unităţi), construcţia unui parc 
suplimentar de autobuze. Însa, din motive cunos-
cute, realizarea acestor obiective ale PUG 89 nu 
s-au realizat. Construcţia primei transe de tram-
vai este legată de necesitatea construcţiei ieşirii 
străzii Ismail spre cartierul locativ Ciocana, pre-
cum şi a reconstrucţiei ei, incluzând instalaţiile 
artificiale. În asemenea condiţii dificile, în scopul 
asigurării traficului de pasageri în municipiu, au 
fost antrenate mijloace de transport din sectorul 
privat. Ele au fost îndreptate spre organizarea tra-
ficului de calatori în sistemul de „MAXI TAXI”, 
de regula, pe linii de transport public existente. 
În Planul urbanistic general al oraşului Chişinău 
pentru anii 2007-2025 construcţia reţelei de 
tramvai nu se conţine. 

Strategia de dezvoltare a transportului 

public urban în municipiul Chişinău, aprobată 
prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 
48/7 din 15.06.2006 a fost elaborată în scopul 
stabilirii şi concretizării obiectivelor, direcţiilor 
strategice şi ale planului de măsuri privind dez-
voltarea transportului public urban de călători 
în municipiul Chişinău pentru perioada 2006-
2010, orientate spre soluţionarea problemelor 
economice, financiare şi sociale, preîntâmpinarea 
şi depăşirea fenomenelor negative, optimizarea 
costurilor sociale, sporirea calităţii serviciilor şi 
eficienţei transportului public de călători. Stra-
tegia se bazează pe „Concepţia de dezvoltare a 
complexului de transporturi în Municipiul Chi-
şinău pentru perioada 2000-2010”, adoptată 

prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 
3/35 din 22.06.2000; Concepţia Planului Urba-
nistic General al municipiului Chişinău, adopta-
tă prin Decizia Consiliului municipal Chişinău 
nr. 9/5, din 06 aprilie 2004; Legea cu privire 
la transporturi nr. 1194-XIII din 21 mai 1997; 
Codul transporturilor auto, aprobat prin Legea 
organică nr.116-XIV din 29 iulie 1998, a altor 
acte legislative şi normative în vigoare, precum şi 
analizele şi recomandările proiectelor de asistenţă 
tehnică pe problemele transportului urban de că-
lători în Municipiul Chişinău. 

În Strategie se prevede că eliberarea auto-
rizaţiei de construcţie pentru obiectivele cu acces 
public să fie condiţionată de asigurarea locurilor 
de parcare în limita teritoriului beneficiarului. 
Gestiunea locurilor de parcare fiind un instru-
ment foarte important în evitarea ambuteiajelor, 
iar municipalitatea poate restricţiona numărul 
locurilor de parcare şi, în acest mod, obligând 
populaţia să se deplaseze la serviciu cu mijloacele 
publice de transport.

Strategia este constituită din patru com-
ponente principale: (1) Identificarea problemelor 
şi evaluarea necesităţilor principale în domeniul 
transportului public de călători, (2) Formularea 
viziunii, obiectivelor şi direcţiilor strategice de 
dezvoltare, (3) Planul de acţiuni concrete pentru 
perioada 2006-2010, şi (4) Mecanismul de im-
plementare şi monitorizare, precum şi evaluarea 
costurilor estimative ale implementării Strategiei. 

Transportul public de pasageri din muni-
cipiul Chişinău circulând pe drumurile locale se 
confruntă cu ambuteiaje, ceea ce provoacă chel-
tuieli suplimentare pentru întreprinderile muni-
cipale de transport cauzate de consumul sporit de 
carburanţi sau energie electrică, după caz, şi ne 
respectarea graficului de circulaţie.

Transportul public de călători din muni-
cipiul Chişinău activează în baza Regulamentului 
transporturilor auto de călători şi bagaje, aprobat 



41
EFICIENŢA ENERGETICĂ ÎN MUNICIPIUL CHIŞINĂU: 

ANALIZA CADRULUI NORMATIV ŞI DE POLITICI

prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldo-
va nr. 854 din 28.07.2006. Conform art. 6 din 
Regulament mijloacele de transport admise la 
transportul pasagerilor activează pe baza permi-
sului de activitate pe rută. Agentul transportator 
va solicita organului abilitat eliberarea permisului 
de activitate pe rută, prezentând un dosar.

Populaţia municipiului Chişinău este de-
servită cu trafic de călători de 23 rute de troleibuz, 
29 rute de autobuz şi 67 rute de microbuz. Ieşirea 
medie zilnică pe traseele municipiului în 2009 a 
constituit 262 troleibuze, 103 autobuze, 1770 mi-
crobuze şi circa 1600 autoturisme-taximetre. 

Direcţia generală transport public şi 

căi de comunicaţie (DGTPCC). Reprezintă o 
subdiviziune a Consiliului municipal Chişinău, 
înfiinţată cu dreptul de beneficiar în domeniul 
(1) dezvoltării şi exploatării transportului public 
şi (2) căilor de comunicaţie. 

În domeniul transportului public Direc-
ţia generală transport public şi căi de comunica-
ţie coordonează activitatea agenţilor economici 
indiferent de tipul lor de proprietate şi forma 
organizatorico-juridică, inclusiv a activităţii de 
taximetrie; elaborează şi plasează, în bază de 
contract, comanda municipală pentru prestarea 
serviciilor de transport; organizează studierea 
fluxurilor de călători şi înaintează propuneri de 
raţionalizare şi optimizare a reţelei de rute; pro-
movează politica unică în domeniul complexului 
de transport public în conformitate cu Planul de 
dezvoltare a municipiului Chişinău şi Schemei 
complexe de dezvoltare a tuturor genurilor de 
transport. Astfel, conform organigramei sarcinile 
şi funcţiile Direcţiei generale transport public şi 
căi de comunicaţie în acest domeniu sunt realiza-
te de Direcţia management în transport şi între-
prinderile municipale din subordine – Regia de 
transport electric Chişinău, Parcul urban de au-
tobuse, Întreprinderea municipală „Prim Trans”.

În domeniul căilor de comunicaţie Direc-
ţia este beneficiar la lucrările de reparaţii capitale 
şi curente, dezvoltarea, exploatarea şi amenajarea 
drumurilor, podurilor pasajelor denivelate, cana-
lizării pluviale, canalelor deschise de scurgere, re-
ţelelor electrice de iluminare, parcărilor, sistemu-
lui de dirijare a circulaţiei rutiere şi altor comu-
nicaţii inginereşti. Sarcinile şi funcţiile Direcţiei 
generale transport public şi căi de comunicaţie în 
acest domeniu sunt realizate de Direcţia control 
tehnic, Direcţia lucrări edilitare şi întreprinderile 
municipale din subordine – Regia exploatare a 
drumurilor şi podurilor „ExDrupo”, Întreprin-
derea municipală Reţelele electrice de iluminat 
„Lumteh”, Societatea pe acţiuni Firma de con-
strucţie a drumurilor „Edilitate”.

Analizând sarcinile şi funcţiile Direcţiei 
generale transport public şi căi de comunicaţie 
putem menţiona că Direcţia poate contribui la 
eficienţa energetică în municipiu prin elaborarea 
de programe strategii municipale în domeniul 
său de competenţă. 

Regulamentul Direcţiei generale trans-
port public şi căi de comunicaţie nu conţine 
prevederi exprese privind eficienţa energetică în 
domeniului transportului, în special, transportul 
public, şi iluminatul stradal. Considerăm necesar 
ca în Regulamentul Direcţiei generale transport 
public şi căi de comunicaţie să fie operate modi-
ficări privind eficienţa energetică în domeniile de 
competenţă. 

Întreprinderea municipală „Regia 

Transport Electric”. Conform statutului, apro-
bat prin Decizia primăriei municipiului Chi-
şinău nr. 6/36 din 18.09.1999, întreprinderea 
municipală „Regia Transport Electric” este creată 
pentru organizarea transportului de pasageri cu 
transportul electric (troleibuze) în condiţii opti-
me de muncă şi obţinerea unui rezultat econo-
mic eficient. Întreprinderea este în subordinea 
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Direcţiei generale transport public şi căi de co-
municaţie. Întreprinderea exercită următoarele 
genuri de activitate:

1. Transportarea pasagerilor cu troleibu-
zele pe traseele municipiului Chişinău.

2. Asigurarea procesului de producţie cu 
materiale tehnice. 

3. Prestarea unor servicii de producţie 
La 01.01.2010 la Regia transport electric 

se afla în dotare 328 de troleibuze, din care: 53 
unităţi au durata de exploatare până la 10 ani, 
95 unităţi – de la 10 până la 20 ani,180 unităţi 
– peste 20 ani. Astfel, 275 troleibuze sau 84% au 
termenul de exploatare expirat. 

Cele 102 unităţi de transport public ur-
mează a fi livrate în Chişinău în 4 rate, iar prime-
le troleibuze vor ajunge în Republica Moldova 
până în luna februarie 2011. După care, în ur-
mătoarele 3 luni, până la finele lunii mai 2011, 
vor fi livrate toate troleibuzele. Noile troleibuze 
corespund standardelor europene, sunt conforta-
bile, dotate cu podea joasă, motoare performan-
te, fapt care va contribui la micşorarea consu-
mului de energie electrică. De asemenea, noile 
unităţi de transport convin din punct de vedere 
ecologic. 

Achiziţionarea celor 102 de troleibuze 
noi a fost posibilă graţie unei colaborări dintre 
Primăria municipiului Chişinău cu Banca Euro-
peană pentru reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca 
Europeană pentru Investiţii şi Uniunea Europea-
nă. Costul total al proiectului privind achiziţio-
narea troleibuzelor noi în Chişinău este de 13,7 
milioane Euro. Din această sumă, 10 milioane 
Euro reprezintă creditul acordat de BERD şi 
BEI, iar 3 milioane Euro este un grant acordat 
de Uniunea Europeană municipiului Chişinău, 
în cadrul Programului Politicilor de Vecinătate. 
Rata dobânzii reprezintă 5 la sută anual, pe un 
termen de 10 ani, cu o perioadă de graţie de 2 

ani. Autorităţile municipale consideră că preve-
derile contractului de împrumut vor permite Pri-
măriei Chişinău să-şi onoreze obligaţiunile faţă 
de structurile financiare europene.
 Creditul în valoare de 10 milioane de 
euro, plus 3 milioane de euro în calitate de grant, 
va fi rambursat din bugetul CMC.

Întreprinderea municipală „Parcul 

Urban de Autobuze” este creată în baza Decizi-
ei primăriei municipiului Chişinău nr.29/6 din 
20.11.1997. Statutul întreprinderii a fost apro-
bat prin Decizia Consiliului municipal Chişinău 
nr. 20/5 din 13.11.2008. Întreprinderea este în 
subordinea Direcţiei generale transport public şi 
căi de comunicaţie. Întreprinderea exercită ur-
mătoarele genuri de activitate: 

1. Transportul public auto de pasageri.
2. Transportul auto de pasageri la coman-

dă.
3. Deservirea tehnică a autovehiculului. 
4. Servicii de parcare a autovehiculelor. 
5. Servicii de difuzare a publicităţii. 
La parcul urban de autobuze la 

01.01.2010 se află în dotare 142 de autobuze, 
140 de unităţi sunt apte de exploatare, din care 
128 sunt apte de exploatare, dintre care 70 uni-
tăţi au termen de exploatare până la 10 ani, iar 
celelalte au depăşit acest termen normativ. În pe-
rioada anilor 2005-2007 au fost procurate numai 
23 de troleibuze şi 20 de autobuze. 
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Concluzii generale: 
1. Politica în domeniul îmbunătăţirii eficien-

ţei energetice şi energiei regenerabile repre-
zintă o componentă atât a politicii Uniunii 
Europene în domeniul securităţii energe-
tice, cât şi a politicii Uniunii Europene în 
domeniul schimbărilor climatice. 

2. Reducerea intensităţii energetice şi creşte-
rea eficienţei energetice reprezintă o direc-
ţie prioritară pentru Republica Moldova, 
de natură să consolideze securitatea ener-
getică a ţării, care rezultă şi din Directivele 
Uniunii Europene, acestea constituind re-
ferenţialul legislaţiei Republicii Moldova.

3. Politica energetică a Republicii Moldova 
a fost şi rămâne a fi influenţată, în mare 
parte, de factorul politic şi nu are la bază 
principiile economiei de piaţă, în special: 
demonopolizarea, descentralizarea şi con-
curenţa liberă. Securitatea energetică este 
asigurată sub normele acceptate pe plan 
internaţional, Republica Moldova plasân-
du-se în fruntea ţărilor cu cea mai mare 
pondere a cheltuielilor pentru resursele 
energetice consumate.

4. În Republica Moldova, la nivel naţional, 
a existat şi există un cadru de politici şi 
normativ destul de dezvoltat în domeniul 
eficienţei energetice şi energiei regenerabi-
le, în general. Începând cu anul 1994 au 
fost adoptate strategii, programe, planuri 
de acţiuni etc. vizând domeniul eficienţei 
energetice şi energiei regenerabile. În acest 
sens, nu se poate vorbi despre lipsa atenţiei 

din partea legislatorului şi altor autorităţi 
publice centrale din Republica Moldova 
faţă de domeniul dat.
După conţinutul său, toate aceste docu-
mente conţin evaluări complexe ale situa-
ţiei existente, analiza problemelor şi reco-
mandări privind direcţiile şi modalităţile 
de soluţionare a lor, care, în mare parte, 
sunt valabile şi utile până în prezent. Plus 
la aceasta, aceste documente erau adoptate 
luându-se în consideraţie cadrul de politici 
şi standardele Uniunii Europene la mo-
ment în domeniul dat.
În acelaşi timp, cadrul normativ şi de 
politici al eficienţei energetice şi eficien-
ţei termoenergetice se caracterizează prin 
instabilitate, lipsa de continuitate şi nea-
plicarea lui corespunzătoare şi integrală. 
Majoritatea documentelor adoptate, la 
capitolul eficienţei energetice şi eficienţei 
termoenergetice, au rămas pe hârtie şi doar 
la nivel de intenţii şi declaraţii. 

5. În cadrul implementării politicilor din 
domeniul eficienţei energetice, a lipsit un 
mecanism clar şi eficient de monitorizare 
şi raportare. Documente de politici au fost 
adoptate şi înlocuite, fără o monitorizare 
sistematică şi corespunzătoare a implemen-
tării lor, precum şi fără ca ele să fie realiza-
te până la bun sfârşit. De ex., constatăm 
că Strategia energetică până în anul 2010 
adoptată în anul 2000, a fost înlocuită 
printr-o altă Strategie energetică, până în 
anul 2020, adoptată în anul 2007, fără ca 

CONCLUZII GENERALE 
ŞI RECOMANDĂRI:
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să fie realizată în termenele prevăzute şi 
fără ca să existe careva rapoarte de evalua-
re privind modul de implementarea a ei şi 
cauzele care au determinat înlocuirea ei in-
tegrală prin adoptare unui document nou. 
Mai mult ca atât, actualmente se discută 
despre o nouă strategie energetică.

6. Problematica eficienţei energetice şi ener-
giei regenerabile este una foarte complexă 
şi multidimensională. Lipsa unuia din ele-
mente sau abordarea selectivă doar a unora 
din ele, conduce la ineficienţă şi inaplicabi-
litate a oricăror politici, cât de bune nu ar 
fi ele. În acest sens, constatăm că din cadrul 
actual normativ şi de politici al Republicii 
Moldova, dimensiunea locală lipseşte cu 
desăvârşire sau este reglementată confuz, 
fapt ce constituie una din cauzele inefici-
enţei politicilor statului într-un domeniu 
astfel de complex precum este energetica 
şi eficienţa energetică. Spre deosebire de 
nivelul central, la nivel local lipseşte un 
cadru normativ şi de politici în domeniul 
eficienţei energetice şi energiei regenerabi-
le. Cu excepţia unui document adoptat în 
municipiul Chişinău, dar aşa şi neaplicat 
(Concepţia dezvoltării sectorului termoe-
nergetic, 2000), nu există nici o strategie, 
program, plan sau alt documente similar 
elaborat şi aplicat de către autorităţile pu-
blice locale în domeniul termoenergetic. 

7. Cu referire la cadrul instituţional naţi-
onal, se constată existenţa mai multor 
structuri din cadrul autorităţilor centrale 
responsabile de domeniul eficienţei ener-
getice. Agenţia pentru Eficienţă Energetică 
a fost constituită la sfârşitul anului 2010 
prin Hotărârea Guvernului nr. 1173 din 
21.12.2010, (deşi crearea acestei agenţii 
a fost prevăzută încă în 2007 prin art. 29 

alin.(1) din Legea energiei regenerabile nr. 
160-XVI din 12.07.2007) – instituţie care 
trebuie să joace un rol central în promova-
rea eficienţei energetice energiei regenera-
bile din Republica Moldova. 

8. Spre deosebire de cadrul normativ şi de 
politici naţional, cel local, practic lipseşte. 
Lipsa de corelare şi continuitate între ca-
drul naţional şi cel local, poate reprezenta 
una din cauzele lipsei de progrese şi inefi-
cienţei politicilor din domeniul eficienţei 
energetice la nivel local. 

9. Lipsa cadrului normativ şi de politici co-
respunzător la nivel local, de asemenea, 
vorbeşte despre lipsa capacităţilor autorită-
ţilor publice locale la acest subiect, precum 
şi despre faptul că problematica dată nu 
constituie o prioritate pentru ei. În acelaşi 
timp, modul de abordare a problematicii 
date în Legea cu privire la eficienţa ener-
getică nr. 142 din 02.07.2010 este absolut 
inefectiv şi contrar mai multor acte legis-
lative naţionale şi internaţionale referitoa-
re la autonomie locală şi subsidiaritate. 
Neglijarea sistemului actual de adminis-
traţie locală la elaborarea Legii cu privire 
la eficienţa energetică, poate constitui un 
impediment puternic în aplicabilitatea ei 
ulterioară. 

10. La nivel local (municipal), lipseşte un sis-
tem instituţional distinct, unitar şi efectiv 
al eficienţei energetice. În acest sens, în 
cadrul administraţiei publice locale, de re-
gulă, nu există instituţii, unităţi, persoane 
etc. distincte cu responsabilităţi clare şi ex-
prese privind implementarea, promovarea, 
supravegherea şi monitorizarea activităţilor 
din domeniul eficienţei energetice şi efici-
enţei termoenergetice. Sau, atribuţiile re-
spective sunt foarte vagi şi dispersate între 
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diferite subdiviziuni ale autorităţilor publi-
ce locale (cazul municipiului Chişinău). În 
aceste condiţii, eficacitatea politicilor sta-
tului fiind extrem de redusă şi limitată. 

11. Republica Moldova are nevoie de adop-
tarea unor măsuri concrete care să spriji-
ne implementarea Directivei Europene 
2010/31/UE privind Performanţa Energe-
tică a Clădirilor prin adoptarea unui cadru 
legislativ-normativ şi de politici respectiv. 
Fără aceste măsuri, sectorul clădirilor va 
continua să fie unul din marii consumatori 
de energie ai ţării. În Republica Moldova 
nu se efectuează evaluarea performanţelor 
energetice a clădirilor şi respectiv nu se 
efectuează paşaportizarea lor privind efici-
enţa energetică 

12. În Republica Moldova nu există reglemen-
tări clare privind organizarea serviciului de 
iluminat public. Construcţia, întreţinerea 
şi iluminarea străzilor şi drumurilor publi-
ce locale în conformitate cu art. 4 alin.(1) 
lit.d) din Legea privind descentralizarea ad-
ministrativă nr. 436-XVI din 208.12.2006 
reprezintă domeniul propriu de activitate a 
autorităţilor publice locale. Compartimen-
tul iluminat public în municipiul Chişinău 
este gestionat de către ÎMREI „Lumteh”. 
Sarcinile de bază a întreprinderii sunt ex-
ploatarea şi întreţinerea reţelelor şi insta-
laţiilor de iluminat public pe întreg terito-
riul municipiului Chişinău. La nivelul mu-
nicipiului Chişinău nu este aprobata nici o 
strategie, program de dezvoltare, renovare, 
retehnologizare a iluminatului public şi 
asigurarea eficienţei energetice în prestarea 
serviciului respectiv. 

13. Una din probleme cu care se confruntă 
municipiul Chişinău este lipsa unei între-
ţineri corespunzătoare a infrastructurii de 

transport. Nu exista analize pentru nevoile 
de investiţii şi îmbunătăţiri ale drumurilor 
secundare şi terţiare, ce sunt importante 
pentru accesibilitatea şi dezvoltarea muni-
cipiului Chişinău. 

14. Strategia de dezvoltare a transportului pu-
blic urban în municipiul Chişinău pentru 
anii 2006-2010 la capitolul procurare de 
mijloace de transport nu s-a îndeplinit în 
deplină măsură din lipsa surselor financia-
re disponibile în bugetul municipal. Pen-
tru anii 2010-2012 este prevăzută procura-
rea a 102 de troleibuze în baza unui credit 
acordat Consiliului Municipal Chişinău de 
organismele financiare europene. 

Recomandări: 

1. Analiza şi revizuirea întregului cadru 
normativ şi de politici naţional din do-
meniul eficienţei energetice, în vederea 
stabilirii cauzelor neimplementării sau 
implementării necorespunzătoare a lui. 

2. Ajustarea Legii privind eficienţa ener-
getică nr. 142 din 02.07.2010 la siste-
mul şi cadrul legal actual al autonomiei 
locale şi descentralizare: nivelurile ad-
ministraţiei publice locale, atribuţii, 
raporturi cu alte autorităţi publice, 
dreptul de a beneficia de împrumuturi 
şi garanţii etc.

3. Elaborarea şi punerea în aplicare a unui 
mecanism efectiv de implementare 
şi monitorizare a politicilor şi actelor 
normative naţionale şi locale din do-
meniul eficienţei energetice şi energiei 
regenerabile. Crearea unui mecanism 
de stimulare economică a eficienţei 
energetice de către autorităţile publi-
ce, organizaţii, instituţii, întreprinderi, 
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precum şi de populaţie. 
4. Elaborarea şi adoptarea unui cadru 

normativ şi de politici locale, corelat 
cu politicile şi legislaţia naţională: stra-
tegii, programe şi planuri de acţiuni, 
regulamente, instrucţiuni etc. 

5. Crearea la nivel municipal, a unui ca-
dru instituţional corespunzător al efici-
enţei energetice corelat cu cel naţional. 
În acest sens, pe de o parte, este nece-
sar a fi revizuit şi clarificat rolul şi atri-
buţiilor fiecărui actor local: diferitor 
subdiviziuni ale administraţiei publice 
locale, S.A. „Termocom”, alţi agenţi 
economici şi reprezentanţi ai sectorului 
privat. Pe de altă parte, este necesar in-
stituirea în cadrul administraţiei publi-
ce locale a unor unităţi (subdiviziuni, 
direcţii, secţii, persoane, manageri pe 
eficienţa energetică etc.), responsabile 
direct de implementarea şi monitori-
zarea realizării politiilor din domeniul 
eficienţei energetice şi energiei regene-
rabile de către toate organizaţiile, insti-
tuţiile şi întreprinderile aflate sub juris-
dicţia teritorială a autorităţilor publice 
locale respective. 

6. În vederea completării cadrului insti-
tuţional, se propune examinarea po-
sibilităţii şi oportunităţii instituirii 
unei structuri municipale autonome, 
responsabile de elaborarea, promova-
rea şi monitorizarea politicilor locale 
din domeniul eficienţei energetice: de 
exemplu crearea unei agenţii muni-
cipale privind eficienţa energetică cu 

participarea tuturor actorilor relevanţi: 
producători şi furnizori de energie (re-
surse energetice), consumatori, admi-
nistraţia publică locală etc. 

7. Crearea, în cadrul administraţiei pu-
blice locale a unor unităţi/subdiviziuni 
distincte, responsabile în exclusivitate 
de atragerea investiţiilor (resurselor fi-
nanciare externe), inclusiv pentru reali-
zarea proiectelor din domeniul eficien-
ţei energetice: departament, secţie etc. 

8. Elaborarea unor programe municipale 
privind atragerea investiţilor în secto-
rul termoenergetic, iluminat public, 
transport de călători. 

9. Elaborarea şi aplicare la nivel munici-
pal a unui sistem de stimulente pentru 
implementarea şi folosirea tehnologi-
ilor moderne din domeniul eficienţei 
energetice.

10. Crearea unui fond municipal pentru fi-
nanţarea şi dezvoltarea proiectelor din 
domeniul eficientei energetice şi ener-
giei regenerabile.

11. Transparenţa, dezvăluirea documente-
lor proiectelor şi dialogul public trebu-
ie să fie întărite, iar participarea publi-
că trebuie să fie asigurată într-un stadiu 
timpuriu al dezvoltării şi implementă-
rii proiectelor în domeniul eficienţei 
energetice şi energiei regenerabile. 

12. Implementarea în municipiul Chişinău 
a proiectelor de parteneriat public-pri-
vat în asigurarea eficienţei energetice în 
domeniile iluminatului public, izolării 
termice a clădirilor, transportului de 
călători etc. 
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