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Rezumat. Creşterea costului resurselor energetice, degradarea calităŃii mediului şi 

dependenŃa faŃă piaŃa externă a purtătorilor de energie reprezintă argumentele esenŃiale în 

promovarea politicilor naŃionale în domeniul eficienŃei energetice a clădirilor. Lucrarea 

prezintă obiectivele înaintate prin strategiile şi programele de eficienŃă energetică precum 

şi evoluŃia gradului de protecŃie termică a clădirilor din Republica Moldova. O secŃiune 

aparte prezintă rezultatele studiilor de caz a performanŃelor energetice a unor clădiri 

construite la diverse etape până şi după reabilitarea termoenergetică. 

Cuvinte cheie: nota energetică, scala de eficienŃă energetică, indice de emisii. 

Abstract. Increasing energy costs, environmental degradation and dependence on 

foreign markets of energy carriers is essential arguments in promoting national policies 

on energy efficiency of buildings. This paper presents the objectives put forward by 

energy efficiency strategies and programs and the evolution of the thermal protection of 

buildings in Republic of Moldova. A special section presents the results of case studies 

energy performance of buildings constructed at various stages before and after energy 

rehabilitation. 
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1. Introducere 

           Omenirea a trecut, pe parcursul evoluŃiei, prin mai multe crize energetice, însă 

în ceea ce priveşte eficienŃa energetică a clădirilor, în modul cel mai categoric 
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majoritatea organismelor internaŃionale au fost nevoite să-şi şchimbe atitudinea şi 

conceptul, urmărind scopul reducerii consumului de energie în diverse sfere de 

activitate umană, după criza energetică din 1973.  

          Prin adoptarea şi aplicarea programelor concrete de reabilitare termoenergetică a 

clădirilor şi modernizare a instalaŃiilor aferente lor, s-au atins performanŃe destul de 

serioase care au permis reducerea semnificativă de peste 2,5 ori a consumului specific 

de căldură pentru încălzirea şi prepararea apei calde de consum. 

        Centrele ştiinŃifice din lume preocupate de eficienŃa energetică a clădirilor, 

prognozează de la soluŃionarea problemelor legate de performanŃele energetice a 

clădirilor şi instalaŃiilor aferente acestora, pentru următorii cel puŃin 20 ani, o 

economie de energie în clădiri de peste 40% din energia finală.  

         În raŃiunea noastră pentru Republica Moldova este o cifră reală, care poate fi 

atinsă prin adoptarea şi aplicarea programelor concrete de reabilitare termoenergetică a 

clădirilor şi modernizare a instalaŃiilor aferente lor. 

         Pentru Republica Moldova abordarea şi soluŃionarea problemelor legate de 

eficienŃa energetică a clădirilor este condiŃionată de:  

� lipsa resurselor energetice proprii, ceea ce condiŃionează satisfacerea 

necesarului în resurse energetice prin importul acestora de pe piaŃa externă a 

purtătorilor de energie; 

� creşterea permanentă a tarifelor la energie; 

� existenŃa unui fond major de clădiri şi edificii, construite la diferite etape pe 

baza diverselor soluŃii structurale şi arhitecturale cu performanŃe energetice 

reduse; 

� asigurarea confortului termic şi igienico - sanitar  pe baza instalaŃiilor aferente 

cu randamente foarte scăzute.  

2. EvoluŃia gradului de protecŃie termică în Republica Moldova 

În perioada urbanizării intensive din fosta U.R.S.S., pe când accetul principal se 

punea pe majorarea în permanenŃă a volumelor de construcŃii, normativele aplicate 

(SNiP II-3-79 şi alt.) la calculele termotehnice a elementelor de anvelopă, impuneau 

un grad de protecŃie  termică destul de scăzut (vezi tab. 1). Lucru evident deoarece în 

faŃa industriei de construcŃie pe acele timpueri, se punea problema de a se construi 

rapid, calitativ şi fiabil, dar cu economisirea resurselor materiale. 

 Deaceea, o atenŃie principală se acorda performanŃelor mecanice a elementelor 

de construcŃie plasându-le pe planul doi pe cele termoenergetice, strategie explicabilă 

pentru perioada sovietică de dezvoltare, deoarece se dispunea de resurse energetice 

suficiente iar preŃurile la energie erau destul de reduse.  

După proclamarea independenŃei şi trecerea la economia de piaŃă, Republica 

Moldova care nu dispune de resurse energetice proprii,  s-a dovedit într-o dependenŃă 

totală de piaŃa externă a purtătorilor de energie şi cu un fond major de clădiri cu 

performanŃe energetice reduse. Aceste circumstanŃe au condiŃionat creşterea preŃurilor 

la resursele energetice şi ca consecinŃă a tarifurilor pentru energie. 
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Este evident că în astfel de situaŃii intervine ca soluŃie necesitatea revederii 

judicioase a normativelor tehnice care reglementează performanŃele termoenergetice a 

elementelor de anvelopă,  prin verificarea mai exigentă a gradului de protecŃie termică 

a acestora. Un progres în acest context intervine odată cu publicarea normativului 

NCM G. 04.02-99, care impune un grad de protecŃie majorat cu aproximativ 70 %       

(tab. 1). La moment gradul de protecŃie termică a elementelor de anvelopă se 

reglementeză prin prevederile normativului  NCM E. 04.01-2006 ( tab. 1). 

 

                        Tabelul 1 

RezistenŃele termice nomative aplicate pentru clădiri 

RezistenŃa termică  R, m
2
 ·K/W 

Element de anvelopă 
SniP II-3-79 NCM G.04.02-99 NCM E.04.01-2006 

 

Clădiri 

locative, 

medicale, 

şcoli şi 
grădiniŃe 

Clădiri 

publice, 

admini- 

strative, 
auxiliare 

Clădiri 

locative, 

medicale, 

şcoli, 
grădiniŃe 

Clădiri 

publice, 

admini- 

strative, 
auxiliare 

Clădiri 

locative, 

medicale, 

şcoli, 
grădiniŃe 

Clădiri 

publice, 

admini- 

strative, 
auxiliare 

PereŃi 0,79..0,84 0,96...0,51 2,3 .. 2,8 2,0 .. 2,4 2,1 .. 2,8 1,8 .. 2,4 

Acoperiş şi planşeie 

peste pasaje 
1,2...1,26 0,96...0,51 3,4 .. 4,0 2,7 .. 3,2 3,2 .. 4,2 2,4 .. 3,2 

Planşeie de pod şi 

peste spaŃii 

neîncălzite 

0,96...0,51 0,96...0,51 3,0 ..3,6 2,3 ..2,7 2,8 .. 3,7 2,0 .. 2,7 

Ferestre, uşi de 
balcon şi vitraje 

0,18... 0,53 0,15..0,48 0,42 0,39 0,3.. 0,45 0,3 .. 0,4 

Luminatoare cu 

vitraj vertical 
0,15..0,48 0,15..0,48 0,3 0,28 0,3.. 0,35 0,3.. 0,35 

3. Previziuni strategice  naŃionale în domeniul EficienŃei Energetice 

 Unul din obiectivele prioritare a Strategiei NaŃionale de Dezvoltare „Moldova 

2020” este - diminuarea consumului de energie în diverse sfere de activitate umană 

prin sporirea  eficienŃei energetice a clădirilor şi valorificarea surselor regenerabile 

de energie.  

 O abordare obiectivă orientată spre asigurarea unei alimentari continuie, fiabile 

şi în deplină siguranŃă a consumatorilor cu energie, la preŃuri minime şi cu respectarea 

condiŃiilor de protecŃie a mediului, poate fi adoptată numai în baza analizei judicioase 

a evoluŃiei şi prognozei consumurilor de energie şi resurse energetice.  

 În baza analizei exigente a consumurilor de resurse energetice şi energie din 

ultimii 10 ani, prin Planul de AcŃiuni al Guvernului Republicii Moldova aprobat pentru 

anii 2012-2015 au fost trasate obiectivele generale privind eficientizarea sectorului 

energetic, care prevăd: 

• asigurarea securităŃii energetice şi promovarea eficienŃei energetice în toate 

sectoarele economiei naŃionale; 

• creşterea eficienŃei energetice a clădirilor în mediu cu 1,8 – 2 % anual; 
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• dezvoltarea sectorului construcŃiilor şi promovarea tehnologiilor moderne în domeniu. 
 

Obiectivele specifice în acest domeniu  impuse spre realizare prevăd: 

• Promovarea activităŃilor de conservare a energiei în clădiri prin - şcolarizarea şi 

autorizarea auditorilor energetici, elaborarea rapoartelor de audit energetic şi a 

certificatelor de performanŃă energetică pentru clădiri; implementarea măsurilor 

de reabilitare termoenergetică a clădirilor şi modernizare a instalaŃiilor aferente 

pentru crearea confortului ambiental. 

• Crearea infrastructurii în domeniul performanŃei energetice a clădirilor prin 

elaborarea programului electronic pentru calcularea performanŃei energetice a 

clădirilor, crearea sistemului electronic de înregistrare centralizată a 

certificatelor de performanŃă energetică a clădirilor. 

• implementarea proiectelor de eficienŃă energetică şi de valorificare a surselor de 

energie regenerabilă pentru clădiri publice; 

• reglementarea privind etichetarea energetică  a produselor cu impact energetic; 

• asigurarea viabilităŃii şi posibilităŃii de dezvoltare a sistemului termoenergetic 

prin restructurarea economică, instituŃională şi tehnică a acestuia; 

• sporirea eficienŃei energetice în toate domeniile economiei naŃionale; 

• elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului construcŃiilor; 

• susŃinerea producerii materialelor de construcŃie în conformitate cu standardele 

europene; 

• facilitarea implementării inovaŃiilor şi tehnologiilor   noi în construcŃii, prin 

reformarea sistemului de reglementare tehnică a construcŃiilor şi implementarea 

standardelor de performanŃă în construcŃii. 

Programul NaŃional pentru EficienŃa Energetică 2011-2020 prevede un 

ansamblu de măsuri, direcŃionate spre toate sectoarele economiei naŃionale, care în 

esenŃă reflectă prevederile Directivelor Europene în domeniul eficienŃei energetice şi a 

surselor de energie regenerabilă, printre care regăsim dezideratele: 

• crearea pieŃei serviciilor energetice; 

• crearea mecanismelor  de sprijin şi stimulare; 

• etichetarea produselor cu impact energetic;  

• proiectarea ecologică; 

• stabilirea cerinŃelor minime de performanŃă energetică pentru clădiri; 

• promovarea cogenerării etc. 

           În scopul reducerii dependenŃei de importul de resurse energetice şi a 

impactului sectorului energetic asupra schimbărilor climatice, prin Planul NaŃional de 

EficienŃă Energetică (PNEE) se urmăresc următoarele obiective de bază: 

• eficientizarea consumului global de energie primară până în 2020 cu 20 % ; 

• reducerea către anul 2020 (comparativ cu 1990), cu cel puŃin 25 %, a emisiilor 

de gaze cu efect de seră. 

Vom remarca că obiectivele strategice legate de eficientizarea consumurilor de 

energie şi resurse energetice se realizează prin diverse programe şi strategii 

implementate la nivel naŃional, vezi tab. 2:  
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    Tabelul 2 

Obiectivele promovate în cadrul strategiilor şi programelor naŃionale 

Nr. 

Crt. 

Strategia/programul Previziuni în % 

2015 

Previziuni în % 

2020 

1 Programul NaŃional pentru EficienŃă 

Energetică (PNEE) 
Eficientizarea consumului global de 

energie primară (an de referinŃă 2009) 

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, comparativ cu 1990 

 

 

 

 

 

 

 
20 

 
25 

2 Strategia naŃională de dezvoltare 2020 

Reducerea intensităŃii energetice 

Reducerea pierderilor de energie 
electrică în reŃelele de transport şi 

distribuŃie 

Reducerea pierderilor de gaze naturale 
electrică în reŃelele de transport şi 

distribuŃie 

Reducerea pierderilor de energie termică 

în reŃelele de transport şi distribuŃie 
Reducerea emisiilor GES (faŃă de 1990) 

Reducerea consumului de energie în 

clădiri 
Ponderea clădirilor publice reabilitate 

 

 

 
 

13 

 
 

20 

 

2 
 

 

10 

 
 

11 

 
 

39 

 

5 
25 

 

10 
10 

3 Strategia naŃională de dezvoltare 2020 

Reducerea intensităŃii energetice 

Reducerea pierderilor de energie 
electrică în reŃelele de transport şi 

distribuŃie 

Reducerea pierderilor de gaze naturale 
electrică în reŃelele de transport şi 

distribuŃie 

Reducerea pierderilor de energie termică 

în reŃelele de transport şi distribuŃie 
Reducerea emisiilor GES (faŃă de 1990) 

Reducerea consumului de energie în 

clădiri 
Ponderea clădirilor publice reabilitate 

 

 

 
 

13 

 
 

20 

 

5 
 

 

10 

 
 

11 

 
 

39 

 

2 
20 

 

20 
10 

4. Analiza unor studii de caz privind  performanŃele energetice a clădirilor 

 Planul NaŃional de AcŃiuni în domeniul EficienŃei  Energetice (PNAEE) 

promovat în Republica Moldova,  a condiŃionat organizarea unor studii ample în ceea 

ce priveşte performanŃa energetică a clădirilor publice din Ńară. Rezultatele studiilor 

efectuate în cadrul acestor acŃiuni pentru grădiniŃe de copii, instiruŃii curative şi de 

învăŃământ, demonstrează performanŃe energetice scăzute pentru clădirile reale ceea ce 

nu putem constata pentru clădirile supuse reabilitării termoenergelice (vezi tab. 3).  
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                                                                                                                          Tabelul 3 

Indici de performanŃă pentru clădiri publice reale 

Consum anual 

specific de 

energie 
2/kWh m an  

Indicele de 

emisii echivalent 

CO2 
2

2/
CO

kg m an  

Scala de 

eficienŃă 

energetică 

Nota 

energetică 

DestinaŃia 

clădirii 

Reală Reabilitată Reală Reabilitată Reală Reabilitată Reală Reabilit

ată 

GrădiniŃă 592,2 78,3 169 46 F A 20 100 

InstituŃie de 

învăŃământ 

superior 

383,4 210,7 78 36 D B 57,9 82,5 

InstituŃie 
curatuvă 

602,7 225,9 120 43 F C 20 64,5 

GrădiniŃă 509,8 236,5 117 51 E C 23,1 59,2 

Liceu 309,7 166,6 71 36 D B 52,1 80,5 

GrădiniŃă 615,3 241,2 143 54 F C 20 57,3 

 Dacă comparăm consumurile specifice de energie prezentate în tabelul 3, pentru 

clădirile reale şi cele reabilitate, putem observă o evidentă economie de energie care 

poate fi valorificată prin promovarea programelor concrete de reabilitare 

termoenergetică a elementelor de anvelopă, obŃinându-se simultan şi o reducere 

semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră. 

5. Concluzii 

 Analiza judicioasă a performanŃelor energetice pentru clădiri, reprezintă un 

deziderat important în contextul actual al reducerii consumurilor de resurse energetice 

şi a impactului asupra mediului. Din rezultatele studiului de caz pentru diferite 

categorii de clădiri, putem concluziona că există rezerve apreciabile în ceea ce priveşte 

potenŃialul de conservare a energiei şi de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. 

În acest context se cere de a conştientiza la promovare politicilor de eficienŃă 

energetică, importanŃa acestor problematici nu numai de factorii de guvernare dar şi de 

consumatori, pentru a condiŃiona o valorifica cât mai efectivă a acestui potenŃial de 

conservare a energiei.  
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