
DE LA CETĂŢEAN 
CONSUMATOR, 
LA CETĂŢ�EAN 
PRODUCĂTOR!



Acest ghid oferă o prezentare generală a pa-
șilor care trebuie să-i întreprindeţi atunci 
când planifi caţi sa achiziţionaţi un sistem fo-
tovoltaic pentru a benefi cia de mecanismul de  
contorizare netă și pentru a vă interconecta 
la reţea. Contorizarea netă este o schemă de 
sprijin a statului pentru cei care vor sa produ-
că energie electrică pentru propriul consum și 
să furnizeze excesul de energie în reţea utili-
zând-o, mai apoi, la necesitate. Ghidul de uti-
lizare intenţionează 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 instalaţie fotovoltaică rezidenţială pentru o 
gospodărie, fi e un sistem fotovoltaic mai mare 
destinat pentru a acoperi cheltuielile cu ener-
gia electrică a unei companii.

Alexandru CIUDIN
Director Agenţia pentru 

Efi cienţă Energetică

Panourile solare sunt instalate 
din ce în ce mai mult de către 
proprietarii de locuințe care do-
resc să-și scadă costurile la ener-
gie prin opţiuni ecologice.



DE CE SĂ ALEGEȚI UN SISTEM FOTOVOLTAIC?

1  Este o metodă foarte bună de economisire! Reducerea consumului de energie 
electrică, scade implicit și valoarea facturii dvs.

2  Mentenanţa este minimă, iar amortizarea investiţiei este rapidă. 

3  Planifi cați să vă mutați, la un moment dat? Sistemul fotovoltaic crește valoarea casei tale!

4  Puteți să monitorizați și să controlați de la distanţă producţia de energie, prin telefon, 
laptop sau tabletă.

5  Deveniți prietenos cu mediul înconjurător, energia solară este o resursă inepuizabilă 
și nepoluantă.

6  Durata de viaţă a sistemului 
este de minim 25 de ani.



Mecanismul de sprijin contorizare netă permite 
consumatorilor fi nali (persoane fi zice, companii) să 
producă și să consume propria electricitate prin in-
stalarea panourilor fotovoltaice pe acoperiș. Pe lân-
gă promovarea surselor regenerabile de energie, 
contorizarea netă înseamnă economii la facturile de 
energie electrică și mai puţină dependenţă de fl uc-
tuaţiile tarifului la energia electrică, întrucât o parte 
din consum este acoperită de energia generată de 
propriul sistemul fotovoltaic.

CE ÎNSEAMNĂ CONTORIZARE NETĂ?

• Sistemul de panouri fotovoltaice trebuie să aibă o putere instalată de până la 200 kW, 
dar nu mai mare decât puterea contractată cu furnizorul;

• Sistemul de panouri fotovoltaice trebuie să fi e conectat la reţeaua electrică şi să func-
ţioneze în mod paralel şi sincron cu aceasta;

• Capacităţile instalate cumulate ale sistemului de panouri fotovoltaice care sunt racor-
date la aceeași reţea electrică nu trebuie să depășească 5% din valoarea sarcinii maxi-
me înregistrate pe parcursul anului precedent. 

IMPORTANT!



În anul 2018, a intrat î n vigoare Legea 
nr.10 privind promovarea utilizării ener-
giei din surse regenerabile. 

Unul dintre criteriile inovatoare ale 
acestei Legi î l constituie principiul con-
torizării nete. Mecanismul descrie re-

laț iile dintre furnizor ș i consumatorii 
să i de energie electrică , ce deț in î n pro-
prietate centrale electrice, care produc 
energie electrică  din surse regenerabi-
le pentru uz propriu ş i care au dreptul 
să livreze în reţeaua electrică surplusul 
de energie produsă.

CARE ESTE SUPORTUL 
STATULUI PENTRU 
CONSTRUCŢIA UNUI 
SISTEM FOTOVOLTAIC 
PENTRU ACOPERIREA 
PROPRIULUI CONSUM?



a) În cazul în care cantitatea de energie electrică consumată depăşeşte cantitatea de 
energie electrică livrată în reţeaua electrică, atunci consumatorul va achita furnizoru-
lui doar diferenţa dintre cantitatea de energie consumată și cea livrată în reţea.

b) În cazul în care cantitatea de energie elec-
trică pe care consumatorul a primit-o de la 
furnizor este mai mică decât cantitatea de 
energie electrică livrată în reţeaua electri-
că, atunci furnizorul de energie electrică 
va face la sfârșitul lunii soldul energiei li-
vrate în reţeaua electrică şi al celei consu-
mate din reţea, iar diferenţa de cantitate 
va fi  inclusă în contul consumatorului fi nal 
respectiv pentru a fi  utilizată în lunile ur-
mătoare. 

Dacă, la sfârşitul anului, furnizorul stabileşte că consumatorul a livrat în reţeaua electrică 
o cantitate de energie ce depăşeşte cantitatea de energie electrică ce a fost consumată 
din reţea, acest furnizor este obligat să achite consumatorului contravaloarea energiei 
electrice neutilizate la preţul mediu de procurare a energiei electrice pe piaţă în anul de 
gestiune.

IMPORTANT!

CALCULUL ENERGIEI ELECTRICE SE EFECTUEAZĂ 
LA SFÂRȘITUL FIECĂREI LUNI



Daca aţi ajuns la concluzia că vreţi să instalaţi panouri fotovoltaice și să benefi ciaţi de 
mecanismul de contorizare netă, atunci trebuie sa cunoașteţi că există mai mulţi pași pe 
care trebuie să-i parcurgeţi.

IMPORTANT!

Analiza potenţialului solar energetic al casei1

5 Elaborarea și coordonarea proiectului electric

3 Dimensionarea corectă a sistemului fotovoltaic

2 Examinarea acoperișului

7 Eliberarea actului de corespundere pentru admiterea în exploatare 
de către ANRE

6 Executarea lucrărilor de montare a panourilor fotovoltaice

4 Solicitarea avizului de racordare de la operatorul de sistem: S.A. RED 
NORD sau ICS Premier Energy Distribution

8 Reperfectarea actului de delimitare a instalaţiilor electrice de către 
S.A. RED NORD sau ICS Premier Energy Distribution

9 Încheierea contractului pentru aplicarea mecanismului de contori-
zare netă cu S.A. Furnizare Energie Electrică Nord sau ICS Premier 
Energy



P asul 1
Analiza potenţialului solar energetic al casei

Înainte de a decide să instalaţi panouri fotovoltaice, trebuie să examinaţi condiţiile 
casei dvs. 

IMPORTANT!

CASA MEA ARE CONDIŢII BUNE PENTRU CELULELE SOLARE?

Sistemele fotovoltaice umbrite produc mai puţină energie.Umbrire

Daca aveţi acces la o hartă solară, atunci aceasta poate fi  utilizată 
pentru a vedea cât de multă radiaţie solară ajunge pe acoperiș.

Radiaţia

Celulele solare care sunt plasate pe acoperișurile orientate spre sud, 
sud-est sau sud-vest permit generarea celei mai mari cantităţi anu-
ale de energie.

Direcţia 
acoperișului

De obicei, este mai bine să lăsaţi panourile fotovoltaice să aibă 
aceeași pantă ca și acoperișul sub un unghi între 15 și 45 de grade.

Panta 
acoperișului

Reţeaua electrică trebuie să aibă capacitate sufi cientă pentru a primi 
electricitatea pe care sistemul Dvs. fotovoltaic o va furniza în reţea.

Reţea de energie 
electrică



Cer acoperit de nori Nori sporadici Soare

Radiaţie dufuză                                      Radiaţie directă

Radiaţia W/m2

0 200 400 600 800 1000

Orientarea și înclinarea optimă a panourilor fotovoltaice

Înclinare

Orientare 0°–15° 15°–45° 45°–75° 75°–90°

   Est 93% 93% 78% 55%

   Sud-Est 90% 96% 88% 66%

   Sud 93% 100% 91% 68%

   Sud-Vest 93% 96% 88% 66%

   Vest 93% 90% 78% 55%



P asul 2
Examinarea acoperișului

Rezistenţa acoperișului.  
Un sistem fotovoltaic montat 
de-a lungul unui acoperiș 
înclinat cântărește aproximativ 

12–15 kg/m²

Acoperișul trebuie renovat? 
Țineți minte că durata de viaţă 
a panourilor fotovoltaice
este de cel puţin 

25–30 de ani



EXEMPLU:
Un sistem cu panouri fotovoltaice cu o putere insta-
lată de 1 kilowatt (kW) ocupă o suprafaţă de apro-
ximativ 5–8 m².  În cazul în care instalaţia este ori-
entată într-o poziţie sudică, cu o pantă de 30–50 de 
grade și nu este umbrită, acest 1 kW va livra în jur 
de 1 200  –  1 400 kilowaţi oră (kWh) pe an. Un sistem 
fotovoltaic rezidenţial instalat pe acoperiș poate, 
de exemplu, să aibă o capacitate totală instalată de 
aproximativ 5 kW, care ocupă o suprafaţă de aproxi-
mativ 30 m² și va furniza în jur de 6 000 – 6 500 kWh 
într-un an pe un acoperiș care nu este umbrit. 

P asul 3
Dimensionarea corectă a sistemului fotovoltaic

Un element important al mecanismului contorizare netă este consumul de energie elec-
trică. Astfel, pentru o dimensionare corectă a instalației de producere, trebuie luat în 
calcul nivelul consumului de energie electrică a potențialului investitor într-o instalație 
fotovoltaică. Recuperarea investiției are loc în termeni rezonabili doar în cazul în care 
consumul energiei electrice este comparabil cu cantitatea de energie electrică ce urmea-
ză a fi  produsă. Astfel, recuperarea se realizează prin economiile obținute de la achitarea 
facturilor de energie electrică.

IMPORTANT!



P asul 4
Solicitarea avizului de racordare de la operatorul de sistem: 
S.A. RED NORD sau ICS Premier Energy Distribution

Avizul de racordare se eliberează gratuit de către operatorul de sistem.

În avizul de racordare sunt indicate condiţiile tehnice-economice de racordare la reţeaua 
electrică.

Îndeplinirea condiţiilor stipulate în avizul de racordare sunt obligatorii pentru solicitant, 
proiectant și electricianul autorizat.

IMPORTANT!

 email (dezvoltare@rednord.md);

 online (www.premierenergydistribution.md/ro/
racordarea-la-retea-formular#no-back);

 la oficiul comercial al operatorului de sistem;

 prin scrisoare recomandată.

Avizul de racordare se obţine prin: 



La cererea pentru eliberarea avizului de racordare, trebuie să fie anexate 
următoarele acte:

Copia deciziei de înregistrare eliberată de ASP;

Copia buletinului de identitate al administratorului;

Copia actelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al solicitantului pentru lo-
cul de producere/terenul respectiv;

Planul de amplasare în zonă a sistemului fotovoltaic, pentru care se solicită racordarea;

Rechizitele bancare;

Certifi catul TVA.

Cererea pentru eliberarea avizului 
de racordare conţine următoarele 
informaţii:
1) datele de identifi care ale solicitantului;
2) scopul utilizării energiei electrice (în cazul 

locurilor de consum);
3) tipul instalației;
4) calculul puterii instalate care se solicită a fi  

generată;
5) categoria receptoarelor electrice conform 

cerințelor de fi abilitate a alimentării cu 
energie electrică;

6) tipul receptoarelor electrice ce urmează a 
fi  utilizate (trifazat, monofazat etc.);

7) datele de identifi care a locului de produ-
cere, inclusiv amplasarea geografi că sau 
adresa.



P asul 5

P asul 6

Elaborarea și coordonarea 
proiectului electric

Executarea lucrărilor de montare a panourilor 
fotovoltaice

proiectarea instalațiilor de racordare a 
instalației fotovoltaice;

coordonarea și expertizarea proiectului 
de executare în modul stabilit de 
legislaţie.

Adresaţi-vă doar la companiile cu experienţă (electricieni autorizați);
Comparaţi preţurile;
Negociaţi termenul de executare a lucrărilor;
Analizaţi bine oferta (modelul panourilor fotovoltaice 

și invertoarelor, sistemelelor de montare etc);
Solicitaţi Certifi catele de Conformitate la toate materialele;
Negociaţi un termen rezonabil de garanţie pentru lucrări și echipament.

 

 



La cererea depusă în adresa ANRE pentru eliberarea actului de 
corespundere a instalației electrice, solicitantul trebuie să anexeze 
următoarele documente:

1. Avizul de racordare la reţeaua electrică a operatorului de sistem;

2. Documentaţia de proiect a instalaţiei electrice, coordonată și expertizată în modul 
stabilit;

3. Declaraţia electricianului autorizat;

4. Pașapoartele echipamentelor electrice (transformatorului/postului de transformare 
prefabricat, instalaţiei de distribuţie prefabricate, liniei electrice aeriene, liniei 
electrice în cablu, instalaţiei de legare la pământ, instalaţiei de protecţie prin relee, 
generatorului, modulelor fotovoltaice);

5. Li sta mijloacelor de protecţie din dotare și rapoartele tehnice de testare a acestora, 
indicatoarelor de securitate;

6. Ordinul de desemnare a persoanei responsabile de gospodăria electrică;

7. Lista cu numele, prenumele, funcţia, grupa de securitate electrică, date de contact 
al personalului electrotehnic sau contractul de deservire al instalaţiei electrice 
cu agentul economic ce prestează servicii de deservire și  prezentarea listei 
personalului electrotehnic;

8. Actul de recepţie a instalaţiei electrice, precum și actele de predare-primire a 
echipamentelor electrice;

9. Raportul tehnic de măsurări și încercări cu schema electrică monofi lară;

10. Convenţia de exploatare comună a LEA, în cazul suspendării în comun pe stâlpii 
afl aţi în posesia altor agenţi economici.



P asul 7

P asul 8

Eliberarea actului de corespundere pentru admiterea 
în exploatare de către ANRE

Reperfectarea actului de delimitare a instalaţiilor electrice de 
către S.A. RED NORD sau ICS Premier Energy Distribution

Cererea pentru eliberarea actului de corespundere și documentele anexate pot fi  depuse 
și prin email, la adresa electronică a instituţiei: anre@anre.md

IMPORTANT!



P asul 9
Încheierea contractului pentru aplicarea mecanismului 
de contorizare netă cu S.A. Furnizare Energie Electrică 
Nord sau ICS Premier Energy

Înregistrarea cererii pentru aplicarea contorizării nete;
Încheierea acordului adiţional la contractul de furnizare 

a energiei electrice existent.

CARE SUNT PĂRŢILE COMPONENTE ALE UNUI SISTEM FOTOVOLTAIC?

Celulele  solare convertesc energia din lumina soarelui în energie 
electrică sub formă de curent continuu (DC). 

Celule solare

Sistemul de montare este necesar pentru a fi xa celulele solare de 
acoperișul sau fațada clădirii.

Sistem de 
montare

Celulele solare produc curent continuu (DC), dar aparatele electrice 
din casă utilizează curent alternativ (AC). Invertorul convertește cu-
rentul continuu în curent alternativ.

Invertoare

Sistemul Dvs. fotovoltaic este conectat la rețeaua electrică a casei. Si-
guranţele și contoarele de energie electrică sunt instalate în cutia de 
distribuţie.  Întrerupătoarele de siguranţă sunt instalate pe ambele 
părţi ale invertorului, adică atât pe partea DC, cât și pe cea alternativă.  

Conexiuni



30 ˚

20m 2

În funcţie de zona geografi că în care va 
fi  instalat sistemul fotovoltaic, acesta 
va genera anual energie totală de apro-
ximativ 4 000 kWh, ceea ce înseamnă 
o producţie medie de 333 kWh/lună. 
Însă, producţia de energie variază și în 
funcţie de anotimp: vara, sistemul poa-
te produce până la 480 kWh/lună, pe 
când iarna nu va produce mai mult de 
150 kWh/lună.

Panourile fotovoltaice pot fi  amplasate 
pe orice tip de acoperiș. Pentru a bene-
fi cia de randament maxim, unghiul de 
înclinare ideal ar trebui să fi e de 30°, cu 
orientare către sud. Trebuie să vă asi-
gurați că panourile nu vor fi  umbrite 
de obstacole (copaci, alte clădiri mai 
înalte, coșuri de fum etc). Randament 
apropiat pot avea și panourile montate 
pe acoperișuri orientate către Est sau 
Vest. Spaţiul necesar montajului pe 
acoperiș a sistemului de 3 kW este de 
aproximativ 20 mp. 

Nu aveți posibilitatea să le instalați pe 
acoperiș? Ați putea opta pentru monta-
rea acestora la sol, caz în care suprafa-
ţa ocupată va fi  mai mare. 

UNDE SE POT 
AMPLASA PANOURILE 
FOTOVOLTAICE?

CÂTĂ ENERGIE VA 
PRODUCE SISTEMUL 
FOTOVOLTAIC DE 3 KW?



Mai jos vedeţi o fi gură care arată un sis-
tem fotovoltaic într-o casă. Celulele solare
1  transformă radiaţia solară în energie 

electrică sub formă de curent continuu. In-
vertorul 2  convertește apoi curentul 
continuu în curent alternativ pe care îl 
utilizează aparatele electrocasnice 4  sau 
energia este livrată în reţea 6 . Electrici-

tatea este utilizată mai întâi în casa Dvs. 
prin conectarea sistemului fotovoltaic la 
sistemul electric interior al casei 3 , dar 
dacă sistemul Dvs. fotovoltaic produce 
mai multă energie electrică decât utilizaţi, 
surplusul este livrat în reţeaua electrică 
externă. Curentul electric de intrare și ie-
șire este măsurat de un contor 5 . 

CUM FUNCŢIONEAZĂ 
UN SISTEM FOTOVOLTAIC?

Un sistem fotovoltaic 

1 = modul de celule solare

2 = invertor

3 = cutia 

4 = energie solară utilizată direct în casă

5 = contor de energie electrică

6 = intrarea și ieșirea energiei electrice din casă la reţeaua externă



Datele de pe contor se citesc la sfârșitul fi ecărei luni, iar dacă s-a consumat mai multă 
energie decât s-a produs, atunci se achită deferența dintre energia produsă și cea con-
sumată, dacă sistemul fotovoltaic a produs mai multă energie decât s-a consumat în 
gospodărie, atunci excesul de energie este transferat pentru lunile următoare și poate fi  
utilizat atunci când consumul va fi  mai mare.

IMPORTANT!

1  Inspectaţi instalația fotovoltaică de preferinţă primăvara, după ce zăpada s-a topit;

2  Verifi caţi starea cablurilor, să fi e intacte și nu îndoite;

3  Ţineţi minte că celulele solare sunt sensibile. Nu călcaţi niciodată pe module;

4  Ștergeţi modulele cu o cârpă umedă;

5  Verifi caţi periodic indicatoarele de alarmă a invertoarelor;

6  Verifi caţi cu regularitate structura acoperișului ca să nu fi e scurgeri de apă;

7  Cu un sistem de monitorizare online, puteţi urmări în regim real dacă instalaţia 
lucrează așa cum ar trebui. 

Aveți grijă de instalația fotovoltaică!

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

(+373) 22 311 001

(+373) 22 499 444

offi  ce@aee.md

info@aee.md 

INFORMAȚII DE CONTACT

Agenția are misiunea de a implementa politica de stat în 
domeniul efi cienței energetice, performanței energetice 
a clădirilor, precum și al valorifi cării surselor de energie 
regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resur-
selor fi nanciare în vederea fi nanțării proiectelor în dome-
niile respective într-un mod durabil din punctul de vedere 
al mediului înconjurător şi al schimbărilor climatice.

AGENȚIA PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ


