
 

 
Prin prezenta, Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) Vă mulțumește pentru interesul 

Dumneavoastră în domeniul utilizării surselor de energie regenerabilă (SER) și pentru încrederea 

acordată instituției noastre. 

În contextul solicitării Dumneavoastră cu referire la oferirea materialelor informative privind 

instalațiile de producere a energiei electrice din surse regenerabile (fotovoltaice, eoliene etc.) precum 

și pașii necesar a fi efectuați pentru a beneficia de schema de sprijin în domeniul SER oferită de stat 

Vă comunicăm următoarele aspecte: 

Domeniul energiei regenerabile, la momentul actual, este reglementat de Legea Nr. 10 din 26.02.2016 

privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, care prevede aplicarea unei scheme de 

sprijin în vederea sporirii interesului pentru aceasta. Elementul distinctiv al acestor scheme este 

capacitatea/ puterea centralei electrice în care se decide să investească agentul economic/ persoana 

fizică, precum și intențiile pe care acesta le urmărește (comerciale sau non-comerciale).  

Astfel, principalele elemente distinctive ale suportului oferit de stat pentru părțile interesate de a 

investi în domeniul regenerabilelor, sunt următoarele: 

Contorizare Netă – schemă care vizează consumatorul final, deținător al centralei electrice cu o 

putere instalată de până la 200 kW, dar nu mai mare decât puterea contractată cu furnizorul de 

energie electrică conform legii, care produce energie electrică din surse regenerabile pentru uz propriu 

și este în drept să livreze în rețeaua electrică surplusul de energie electrică produsă. Mai multe 

informații privind procedura de aplicare a contorizării nete le găsiți în ,,Ghidul privind aplicarea 

mecanismului de sprijin Contorizare netă”. 

Ghidul oferă o prezentare generală a pașilor care trebuie să-i întreprindeți atunci când planificați să 

achiziționați un sistem fotovoltaic pentru a beneficia de mecanismul de contorizare netă și pentru a 

Vă interconecta la rețea. Ghidul de utilizare intenționează să ofere cititorului o foaie de parcurs pentru 

instalare și interconectare, pentru ca toate etapele să fi e analizate și luate în considerare în prealabil. 

Sistemul poate fi o instalație fotovoltaică rezidențială pentru o gospodărie, fie un sistem fotovoltaic 

mai mare destinat pentru a acoperi cheltuielile cu energia electrică a unei companii. 

Tarife fixe – schemă de suport de care pot beneficia producătorii eligibili care dețin sau urmează să 

dețină centrale electrice cu o putere cumulată ce nu depășește limita de capacitate stabilită de către 

Guvern, dar care nu este mai mică de 10 kilowați. Mai multe informații privind tariful fix le găsiți 

în  Ghidul ,,Vrei să vinzi energie verde în rețea la un tarif garantat?" 

https://aee.gov.md/ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=106068&lang=ro
https://aee.gov.md/ro/news/aee-informeaza-despre-mecanismele-de-sprijin-pentru-producatorii-de-energie-verde
https://aee.gov.md/storage/publicatii/04%20Ghid%20informativ%20privind%20mecanizmul%20de%20sprijin%20contorizare%20neta%201.pdf
https://aee.gov.md/storage/publicatii/Ghiduri/Eficienta%20Energetica/RO_Ghid%20GEEF_web_.pdf


Schema respectivă de sprijin vizează producătorii mici, care intenționează să investească în puteri de 

până la o anumită limită aprobată de către Guvern prin Hotărârea  Guvernului cu privire la aprobarea 

limitelor de capacitate, cotelor maxime și categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice 

din surse regenerabile Nr. 401 din 08.12.2021.  

Pentru a beneficia de această schemă de sprijin, întreprinzătorilor individuali și persoanelor juridice 

înregistrate în modul stabilit în Republica Moldova care dețin sau urmează să dețină centrale electrice 

care produc energie electrică din surse regenerabile, cu puterea cumulată ce nu depășește limita de 

capacitate stabilită, pentru care se aplică tariful fix la energie electrică produsă din surse regenerabile, 

urmează să-și confirme statutul de producător eligibil în baza Regulamentului privind confirmarea 

statutului de producător eligibil aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției 

Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) nr. 251/2019 și modificat ulterior prin 

Hotărârea ANRE Nr. 329/2021. 

Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil are drept scop stabilirea 

procedurilor și cerințelor transparente şi nediscriminatorii ce se aplică la confirmarea și retragerea 

statutului de producător eligibil. 

Prețul fix – schemă de sprijin stabilită în cadrul licitației pentru oferirea statutului de producător 

eligibil, pentru producătorul care deține sau urmează să dețină centrale electrice cu o putere cumulată 

mai mare decât limita de capacitate stabilită de către Guvern. Limita de capacitate descrisă mai sus 

este valabilă și în acest caz.  

Astfel, toți investitorii mari, vor fi invitați să-și depună ofertele în cadrul unor licitații anunțate de 

către o comisie guvernamentală creată în acest sens. Competiția asigurată între investitorii respectivi 

ar asigura obținerea celui mai mic preț la energia electrică produsă prin valorificarea surselor 

regenerabile de energie. 

Acestea fiind spuse, în condițiile în care sunteți deciși pentru a implementa un proiect în domeniul 

SER beneficiind de unul din mecanismele enumerate supra, Vă recomandăm să apelați la serviciile  

unui specialist în domeniul SER, care ar putea să vă ghideze pe tot parcursul implementării acestuia. 

Totodată, Vă recomandăm să consultați și Furnizorul Dvs. de energie electrică care Vă deservește,  

inclusiv și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. 

 

Pentru mai multe detalii sau actualizări a informațiilor în domeniul SER puteți accesa site-ul nostru 

www.aee.gov.md sau pagina de Facebook a Agenției pentru Eficiență Energetică. 

 

http://www.aee.gov.md/
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128987&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127695&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127603&lang=ro
https://www.anre.md/


Referitor la acordarea de condiții preferențiale pentru astfel de proiecte puteți accesa link-urile 

de mai jos: 

 

- https://ebrdgeff.com/moldova/ro/the-geff-in-moldova-help-the-country-to-improve-its-

power-supply-and-security/ 

- http://aipa.gov.md/ 

- https://www.ucipifad.md/granturi/apel-iii-depunerea-solicitarilor-de-grant-la-finantarea-

masurilor-de-adaptare-a-sistemelor-de-productie-agricola-la-schimbarile-climatice/  

- https://www.nefco.org/news/primul-proiect-de-eficienta-energetica-finantat-de-nefco-

lansat-in-moldova/ 

- https://eu4business.md/ 

- https://odimm.md/ro/presa/comunicate-de-presa/4995-intreprinderile-mici-si-mijlocii-vor-

beneficia-de-suport-pentru-ecologizarea-afacerilor 

- https://mf.gov.md/ro/content/programul-transna%C8%9Bional-dun%C4%83rea-2014-

2020-lanseaz%C4%83-apelul-suplimentar-de-propuneri-de 

 

Urmare celor menționate supra, Agenția pentru Eficiență Energetică susține și încurajează orice 

inițiativă orientată spre valorificarea surselor de energie regenerabilă și Vă dorește mult succes! 

Link-uri utile:  

 

 Atlasul resurselor energetice eoliene ale Republicii  

 Ghid privind evaluarea economică a proiectelor din domeniile eficienței energetice a 

energiilor regenerabile 

 Studiul ,,Elaborarea modelelor tehnico-economice a proiectelor de energie SER 

implementate în instituțiile sociale pentru punerea în aplicare a schemei de sprijin 

,,Contorizare Netă” 

 Studiul ,,Evaluarea potențialului implementării proiectelor de energie solar fotovoltaică în 

întreprinderile mici și mijlocii, conform Clasificatorului Activităților din Economia 

Moldovei ( CAEM), inclusiv în profil sectorial” 

 Studiul ,,Evaluarea pieței și identificarea tehnologiilor optime pentru implementarea 

proiectelor de energie regenerabilă prin valorificarea potențialului energiei solare” 

 Publicații AEE 

 Programul de finanțare a economiei verzi - GEFF 

 

Cu respect,  

  

 Agenția pentru Eficiență Energetică 

http://aipa.gov.md/
https://www.ucipifad.md/granturi/apel-iii-depunerea-solicitarilor-de-grant-la-finantarea-masurilor-de-adaptare-a-sistemelor-de-productie-agricola-la-schimbarile-climatice/
https://www.ucipifad.md/granturi/apel-iii-depunerea-solicitarilor-de-grant-la-finantarea-masurilor-de-adaptare-a-sistemelor-de-productie-agricola-la-schimbarile-climatice/
https://www.nefco.org/news/primul-proiect-de-eficienta-energetica-finantat-de-nefco-lansat-in-moldova/
https://www.nefco.org/news/primul-proiect-de-eficienta-energetica-finantat-de-nefco-lansat-in-moldova/
https://eu4business.md/
https://odimm.md/ro/presa/comunicate-de-presa/4995-intreprinderile-mici-si-mijlocii-vor-beneficia-de-suport-pentru-ecologizarea-afacerilor
https://odimm.md/ro/presa/comunicate-de-presa/4995-intreprinderile-mici-si-mijlocii-vor-beneficia-de-suport-pentru-ecologizarea-afacerilor
https://ebrdgeff.com/moldova/ro/the-geff-in-moldova-help-the-country-to-improve-its-power-supply-and-security/
https://mf.gov.md/ro/content/programul-transna%C8%9Bional-dun%C4%83rea-2014-2020-lanseaz%C4%83-apelul-suplimentar-de-propuneri-de
https://moldova.awstruepower.com/
https://aee.gov.md/storage/publicatii/Ghiduri/Eficienta%20Energetica/Ghid%20privind%20evaluarea%20economica%20a%20proiectelor%20din%20domeniile%20eficientei%20energetice%20a%20energiilor%20regenerabile%2002.pdf
https://aee.gov.md/storage/publicatii/06%20Studiul%20Elaborarea%20modelelor%20tehnico-economice%20a%20proiectelor%20de%20energie%20SER%201.pdf
https://aee.gov.md/storage/publicatii/07%20Studiul%20Evaluarea%20potentialului%20implementarii%20proiectelor%20de%20energie%20solar%20fotovoltaica%20in%20intreprinderile%20mici%20si%20mijlocii%201.pdf
https://drive.google.com/file/d/1b33Wz0zWtv7CGQ8Ea1_p5TG4nTXvJIW-/view
https://aee.gov.md/ro/page/publica-ii
https://aee.gov.md/storage/publicatii/GEFF_broshure-for-we_RO.pdf

