
Ce trebuie să știi înainte 
de a procura un 
AUTOMOBIL 
ELECTRIC
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Automobilele electrice sunt viitorul mobilității. 
Pe lângă avantajele unor cheltuieli mai mici la 
întreținere și funcționare, acestea au un im-
pact pozitiv asupra planetei noastre. Emisi-
ile reduse de substanțe nocive înseamnă mai 
puțină poluare și un mediu mai ecologic. Prin 
urmare, automobilele electrice joacă un rol im-
portant atunci când vine vorba despre trans-
portul ecologic. 

În Republica Moldova, vânzările de automobile 
electrice sunt la un nivel destul de scăzut. Dacă 
intenționați să cumpărați un automobil electric 
și sunteți în căutare de mai multă informație, 

acest ghid vă oferă toate cunoștințele necesare 
despre automobilele electrice. 

Având în vedere termenii tehnici complecși, 
procurarea unui automobil electric poate fi di-
ficilă. Există mai mulți factori pe care trebuie 
să-i luați în considerare, înainte de a procura 
un automobil ecologic. Fiecare factor vă poate 
influența decizia, de la prețul automobilului, 
până la infrastructura de încărcare. 

Acest ghid va face lumină asupra principalelor 
aspecte pe care ar trebui să le studiați, înainte 
de a procura un automobil electric. 

Alexandru CIUDIN
Director Agenţia pentru  
Eficienţă Energetică



Acum, că v-ați decis să cumpărați un auto-
mobil electric, următorul pas este să alegeți 
vehiculul potrivit. Mai mulți factori vă pot in-
fluența decizia. 

Procurarea unui automobil electric nu este la 
fel de simplă ca și procurarea unui automo-
bil convențional pe benzină/diesel. Iată care 
sunt aspectele pe care ar trebui să le luați în 
considerare, înainte de a procura un vehicul 
electric: 
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Preț 
Automobilele electrice sunt ecologi-
ce, prietenoase mediului, dar nu și 
buzunarului. Datorită sistemului de 
propulsie electric complex și a acu-
mulatoarelor relativ scumpe, automo-
bilele electrice sunt mai costisitoare 
decât omologii lor convenționali. 

Prin urmare, înainte de a vă decide să 
procurați o mașină electrică, ar trebui 
să cântăriți bine bugetul propriu. 
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Stimulente și  
avantaje fiscale 

Stimulentele guvernamentale și beneficiile fiscale pot redu-
ce costul total al automobilelor electrice. Deci, dacă procu-
rați un automobil ecologic, asigurați-vă că v-ați informat cu 
exactitate despre stimulentele și beneficiile fiscale de care 
veți beneficia. 



Actualizări software 
Automobilele electrice sunt echipate, de 
obicei, cu sisteme de propulsie sofisticate și 
tehnologii avansate, iar producătorii dezvol-
tă adesea automobile electrice cu tehnolo-
gii de ultimă generație prin lansarea de ac-
tualizări de software. 

Prin urmare, asigurați-vă că obțineți actua-
lizări regulate de software după achiziționa-
rea unui automobil electric. Unii producători 
oferă gratuit actualizări pentru software, în 
timp ce alții percep o taxă. 
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Caracteristici 
Automobilele electrice vin cu o mare varietate de motoare electrice 
și acumulatoare de diferite capacități. Trebuie să alegeți un auto-
mobil electric cu caracteristici potrivite. Poate fi incomod să condu-
ceți un automobil electric cu putere mică. 
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De obicei, un automobil electric ar trebui să 
ofere o autonomie de rulare de peste 200 km, 
ceea ce este suficient pentru a conduce zilnic. 
Automobilele electrice de ultimă generație 
oferă chiar și o autonomie de peste 500 km. 
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Driving Range 
Distanța de parcurgere este unul dintre cei mai 
importanți factori atunci când achiziționați un 
automobil electric. Pe lângă cifrele de kilome-
traj indicate în pașaportul automobilului de către 
producător, analizați și recenziile altor conducă-
tori pentru a vă face o idee despre distanța de 
rulare a vehiculului electric în condiții reale. 



7

Durata de viață a bateriei 
Acumulatorul este una dintre cele mai importante componente 
ale unui automobil electric. În același timp, bateria este una 
dintre cele mai scumpe componente. 

Prin urmare, verificați întotdeauna dura-
ta de viață a bateriei înainte de a investi 
într-un automobil ecologic. Cu cât durata 
de viață a bateriei este mai lungă, cu atât 
costurile de întreținere vor fi mai mici. 



Infrastructură de 
încărcare 
În Republica Moldova, infrastructura de 
încărcare este încă în dezvoltare. Nu veți 
găsi stații de încărcare pentru automo-
bile electrice la fel de des ca și benzi-
năriile, iar aceasta este una dintre cele 
mai mari provocări pentru proprietarii 
de automobile electrice. 

Opțiuni de 
încărcare 
Automobilul electric vine cu o mare va-
rietate de opțiuni de încărcare, cum ar 
fi încărcare rapidă, încărcare standard 
și încărcare lentă. Încărcătoarele rapi-
de sunt costisitoare de instalat și sunt 
mai rar întâlnite. Tehnologia de încărca-
re standard și lentă poate fi aplicată și 
instalată în condiții casnice. Unele auto-
mobile electrice pot fi încărcate și de la 
priza electrică din gospodării.



Cost de întreținere 
Unul dintre aspectele importante pentru 
deținătorii de automobile electrice este în-
treținerea. Fără întreținere corespunzătoa-
re, este posibil ca automobilul electric să nu 
funcționeze eficient. 

Automobilele electrice sunt foarte ușor 
de întreținut, deoarece există mai puține 
componente în mișcare într-un asemenea 
automobil. Dar în cazul unor accidente, re-
parația poate fi foarte costisitoare. În plus, 
prețurile pieselor de schimb sunt, de ase-
menea, foarte scumpe în comparație cu un 
automobil clasic. 

Costuri 
suplimentare 
Când dețineți un automobil electric, există 
mai multe costuri suplimentare asociate 
cu vehiculul ecologic. O să aveți cheltuieli 
suplimentare pentru a cumpăra un încăr-
cător, va fi nevoie de configurarea stației 
de încărcare, întreținerea stației de încăr-
care etc. 
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Utilizarea practică  
Un automobil electric poate să devină prac-
ticabil și util într-o țară precum este Repu-
blica Moldova. Totul depinde de necesitățile 
celui care îl utilizează. Ce distanțe parcur-
geți pe zi și care este raza de acțiune a au-
tomobilului electric? 

Deținerea unui automobil electric are sens 
dacă locuiți într-un oraș și aveți nevoie de o 
mașină pentru a parcurge distanța de acasă 
– la birou. Pentru unii, un automobil electric 
poate să nu fie o alegere practică. 



Marca și modelul
În prezent, pe piața moldovenească există o gamă largă de oferte 
de automobile electrice. Prin urmare, alegerea nu ar trebui să fie 
o sarcină dificilă. Decideți ce marcă și care e modelul potrivit în 
funcție de bugetul și nevoile dvs.
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Puterea maximă a 
încărcătorului de la bord 
Puterea unui încărcător de baterie este determinată de tensiune, care poate 
fi de 220V (monofazată) sau 400V (trifazată) și de curentul de încărcare (de 
exemplu, 10A, 16A, 24A, 32A etc.) și variază de la 2,3 kW (încărcare lentă prin 
intermediul unui cablu cu o priză internă) la 50 kW (încărcare rapidă în c.c.). 
Aceasta determină cât de repede se poate încărca bateria.
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INFORMAȚII DE CONTACT

Agenția are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței 
energetice a clădirilor, precum și al valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atra-
gerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective 
într-un mod durabil din punctul de vedere al mediului şi al schimbărilor climatice.

AGENȚIA PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

 Chișinău, str. Alecu Russo 1, bloc A1, Etajul 10, MD-2068

 (+373) 22 311 001

 (+373) 22 499 444

 office@aee.md

 http://aee.gov.md/

 AgentiapentruEficientaEnergetica


