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CADRUL NORMATIV PRIVIND ENERGIA ELECTRICA

• Legea nr. 1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică
•

• Legea nr. 124-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică;
•

• Legea energiei regenerabile nr. 160-XVI din 12 iulie 2007;
•

• Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător;
•

• Hotărîrea Guvernului nr. 436 din 26 aprilie 2004 „Despre aprobarea Regulamentului privind 
construcţia/reconstrucţia centralelor electrice”;

•

• Hotărîrea Guvernului nr. 514 din 23 aprilie 2002 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor 
electrice”;

•

• Hotărîrea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 393 din 15 
decembrie 2010 „Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice”

•

• Hotărîrea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică  nr. 266 din 20 
noiembrie 2007 „Cu privire la aprobarea Normelor tehnice ale reţelelor electrice de transport”;

•

• Hotărîrea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică  nr. 75 din 12 
decembrie 2002 „Cu privire la aprobarea Regulilor pieţei energiei electrice”

•

• Hotărîrea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică  nr. 330 din 3 aprilie 
2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind garanţiile de origine pentru energia electrică produsă din 
surse regenerabile de energie”;



AUTORIZAREA CONSTRUCTIEI CENTRALELOR ELECTRICE

• Regulamentul privind aprobarea 
construcției/reconstrucției centralelor electrice:

• 6. La estimarea proiectului, beneficiarul va ţine cont de 
un şir de condiţii principale.

• Prioritară se va considera construcţia centralelor 
electrice de tip combinat cu puterea instalată de peste 
100 MW, cu diapazonul de reglare 60-70 %, şi cea de 
circa 100 MW.

• Cele mai acceptabile din şirul utilajelor de generare 
existente ale centralelor termoelectrice (CTE) şi 
centralelor electrice cu termoficare (CET), cu puterea în 
diapazonul de la 5 pînă la 100 MW, sînt instalaţiile 
combinate gaze-abur, care funcţionează pe bază de gaze 
naturale. În prezent acestea reprezintă utilajul cel mai 
modern şi cu randament înalt.

• Preferinţă se va da construcţiei CET-urilor şi extinderii 
celor existente în baza instalaţiilor combinate gaze-abur, 
deoarece funcţionarea acestor staţii este bazată pe 
principiul de cogenerare şi în paralel permite 
soluţionarea problemelor de aprovizionare cu căldură.

• Dintre toate tipurile de combustibil, predilecţie se va 
acorda gazelor naturale, datorită faptului că circa 98% 
din resursele energetice ale republicii se importă, iar din 
acestea gazele naturale constituie în prezent 
combustibilul cel mai ieftin şi ecologic pur.

• 7. Pentru staţiile mici (cu puterea de pînă la 20 MW) se 
poate examina posibilitatea utilizării resurselor 
energetice locale.

• 8. Din utilajul cu puterea de pînă la 15 MW, mai 
moderne şi econome sînt instalaţiile pe baza grupurilor 
de motoare cu piston ce funcţionează cu combustibil 
gazos.

• Art. 5, Legea energiei electrice
• Guvernul:
• aprobă construcţia de centrale electrice cu o 

putere mai mare de 20 MW, aprobă majorarea 
capacităţilor centralelor electrice de termoficare 
existente în cazul în care capacitatea adiţională 
este mai mare de 20 MW, în conformitate cu 
Regulamentul privind aprobarea 
construcţiei/reconstrucţiei centralelor electrice;

• aprobă tipurile combustibililor care urmează a fi 
utilizaţi la centralele electrice cu o putere mai 
mare de 20 MW;

• stabileşte cantitatea minimă a rezervelor de 
combustibil necesară centralelor electrice;

• lansează procedura de licitaţie, în condiţiile 
legii;

•

• Art. 6: Autorităţile administraţiei publice locale 
acordă, la solicitare, autorizaţii de construire a 
obiectelor sistemului electroenergetic, inclusiv a 
centralelor electrice, în conformitate cu legea.



Activităţile pentru care se acordă licenţe

• Articolul 15

(1) Producerea energiei electrice, transportul energiei electrice, distribuţia 
energiei electrice, furnizarea energiei electrice la tarife reglementate sau la tarife 
nereglementate sînt activităţi pentru care se eliberează licenţe.

(2) Consumatorii angro procură şi revînd energie electrică în bază de licenţă 
pentru furnizarea energiei electrice la tarife nereglementate.

(3) Se eliberează licenţă producătorului proprietar de centrală electrică cu o 
putere de 5 MW şi mai mult dacă această putere este folosită pentru consum 
public. Dacă puterea centralei este utilizată pentru consum intern, se eliberează 
licenţă numai în cazul în care această putere este de cel puţin 20 MW.

(4) Producătorul proprietar de centrală electrică publică cu o putere mai mică de 
5 MW sau proprietar de centrală electrică destinată uzului intern cu o putere mai 
mică de 20 MW trebuie să comunice Agenţiei data punerii în funcţiune a centralei 
electrice şi să coopereze cu titularii de licenţe care desfăşoară activitate în sistemul 
electroenergetic, în conformitate cu prevederile art.28.

(5) Furnizorul desemnat de Guvern conform art. 5 alin. (1) lit. g) achiziţionează şi 
furnizează energie electrică în baza licenţei pentru furnizarea energiei electrice la 
tarife reglementate.



CADRUL NORMATIV PRIVIND 
AUTORIZAREA LUCRARILOR DE 

CONSTRUCTIE



CERTIFICATUL DE URBANISM

• Articolul 3. Depunerea documentelor pentru
obţinerea certificatului de urbanism
pentru proiectare

(1) Certificatul de urbanism pentru proiectare (anexa nr.1) 
se elaborează şi se emite în baza cererii în care se indică locul 
amplasării imobilului/terenului și la care se anexează, în 
original şi în copii, următoarele documente:

b) buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau 
certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică);

c) raportul de expertiză tehnică, în caz de reconstruire, 
restaurare, modificare sau consolidare a imobilului existent, 
elaborat de către experţi tehnici atestaţi;

d) acordul autentificat notarial al coproprietarilor de 
imobil/teren ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în 
procesul executării lucrărilor de construcţie şi în perioada 
exploatării obiectului construit;

e) schiţa de proiect avizată de arhitectul-şef, în cazul 
amplasării construcţiei în zonă cu regim special stabilit prin 
documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului;

f) schiţa de proiect avizată de Consiliul Naţional al 
Monumentelor Istorice de pe lîngă Ministerul Culturii, în cazul 
intervenţiilor la monumentele de istorie, artă şi arhitectură 
sau în zonele construite înscrise în Registrul monumentelor 
Republicii Moldova ocrotite de stat;

(2) Solicitarea altor documente decât cele prevăzute la alin. 
(1) nu se admite.

• Prin urmare,  conform art. 3,   la cerere se anexează doar 
certificatul de înregistrare al firmei. 

• Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţie; 
Obiectul prezentei legi îl constituie 
reglementarea modului de autorizare, avizare şi 
verificare a lucrărilor de proiectare, executare 
sau desfiinţare a construcţiilor şi amenajărilor în 
conformitate cu documentaţia de urbanism şi de 
amenajare a teritoriului prin aplicarea 
sistemului de documente normative în 
construcţii în scopul asigurării transparenţei şi 
publicităţii la emiterea actelor administrative şi 
al creării unor condiţii favorabile mediului de 
afaceri.
Prevederile prezentei legi sînt obligatorii pentru 
autorizarea executării construcţiilor de orice 
gen, categorie, destinaţie şi tip de proprietate, 
cu excepţia obiectelor cu caracter militar sau 
secret, care se autorizează în mod special.



• Articolul 4. Elaborarea certificatului de urbanism
pentru proiectare

(1) Certificatul de urbanism pentru proiectare se 
elaborează în baza documentaţiei de urbanism şi de 
amenajare a teritoriului de către organele locale de 
arhitectură şi urbanism din cadrul administraţiei publice 
locale.

(2) În lipsa documentaţiei de urbanism şi de 
amenajare a teritoriului, emitentul este obligat să 
elaboreze, prin intermediul serviciilor sale abilitate, o 
schemă de amplasare a imobilului/terenului şi a 
reţelelor edilitare, care, fiind avizată de către arhitectul-
şef, organele supravegherii de stat (centrul de medicină 
preventivă, inspectoratul ecologic, serviciul de 
pompieri şi salvatori), INCP „Urbanproiect” (pentru 
toate localităţile, cu excepţia municipiului Chişinău), IMP 
„Chişinăuproiect” (pentru municipiul Chişinău), va servi 
drept temei pentru elaborarea şi emiterea certificatului 
de urbanism pentru proiectare.

(3) Prezentarea spre avizare a schemelor de amplasare 
către organele supravegherii de stat şi instituţiile 
menţionate la alin. (2) se pune în seama emitentului.

(4) Organele supravegherii de stat şi instituţiile 
menţionate la alin. (2) vor examina schemele de 
amplasare şi vor elibera avizele respective în cel mult 5 
zile lucrătoare.

(5) Organele supravegherii de stat şi instituţiile 
menţionate la alin. (2) vor elibera avizele gratuit.

In realitate: 

• Beneficiarul elaborează schema 
/ planul de amplasare;

• Beneficiarul solicita si obține 
avizele nu prescrise in lege, dar 
cele recomandate de 
proiectant;

• Aviz se considera semnătura si 
ștampila pe planul general si nu 
întotdeauna este însoțit si de un 
document in scris. 

• Majoritatea avizărilor sunt 
contra cost si cu deplasări in 
teren , la fel asigurate de 
Beneficiar;

• Termenul de eliberare a avizelor 
depășește cu ușurința in unele 
cazuri si 30 zile. 



Condiţii de eliberare a autorizaţiei de construire

• Articolul 12.
•

(1) Autorizaţia de construire (anexa nr. 3) se emite în baza cererii în care se indică locul amplasării 
imobilului/terenului, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. La cerere se 
anexează următoarele documente:

• b) certificatul de urbanism pentru proiectare;
c) extrasul din documentaţia de proiect în volum de: memoriu explicativ, plan general (plan de 

situaţie, plan trasare), faţade, soluţii cromatice, proiect de organizare a executării lucrărilor de 
construcţie;

d) avizele de verificare a documentaţiei de proiect (compartimentele: plan general, arhitectură, 
rezistenţă) sau raportul unic de verificare a documentaţiei de proiect;

e) buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană 
juridică);

f) contractul privind supravegherea de autor, semnat de către solicitant (beneficiar) şi 
proiectant;

g) extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice de pe 
lângă Ministerul Culturii privind avizarea pozitivă a proiectului de execuţie, în cazul proiectării 
intervenţiilor la monumentele de istorie, artă şi arhitectură sau în zonele construite înscrise în 
Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat;

h) certificatul de descărcare de sarcină arheologică, în cazurile prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3) 
din Legea nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind protejarea patrimoniului arheologic.

•

• (2) Solicitarea altor documente decât cele prevăzute la alin. (1) nu se admite.



• Articolul 21. Dispoziţii generale privind emiterea
certificatelor de urbanism şi autorizaţiei
de construire/desfiinţare

•
(1) Certificatele de urbanism şi autorizaţia de 

construire/desfiinţare se emit de către primarii municipiilor, 
oraşelor, comunelor şi satelor pentru construcţii (lucrări de 
construcţie/desfiinţare) de orice destinaţie şi tip de proprietate.

•
(2) Pentru obiecte complexe (magistrale de transport şi 

comunicaţii), amplasate pe terenuri ale mai multor unităţi 
administrativ-teritoriale, certificatele de urbanism pentru proiectare 
şi autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit de către preşedinţii 
raioanelor în baza avizelor eliberate de către primarii localităţilor pe 
ale căror teritorii se vor desfăşura activităţile preconizate.

• Nu este reglementat când construcția este amplasata pe teritoriul 
administrativ a mai multor raioane.  Reiese, ca in asemenea cazuri 
, primarul din satul respectiv emite Certificatul de Urbanism si 
Autorizația de Construire. 



Cum ramane cu:

• Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea 
impactului asupra mediului;

• Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind 
fondul ariilor naturale protejate de stat;

• HG nr.5/05.01.1998 cu privire la aprobarea
Regulamentului general de urbanism;

• Codul funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991;
• Hotărîrea Guvernului nr. 1451 din 24 decembrie 

2007 „Pentru aprobarea Regulamentului cu 
privire la modul de atribuire, modificare a 
destinaţiei şi schimbul terenurilor”.



TERNURILE AGRICOLE

• Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de 
vînzare-cumpărare a pămîntului interzice achiziţionarea, prin orice 
mijloace, a dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi pădurilor 
de către companiile sau persoanele străine (inclusiv apatrizii). Mai mult 
decît atît, această Lege prevede dreptul companiilor naţionale, în care o 
companie străină sau un cetăţean străin are interese sau cotă parte de a 
dobîndi proprietatea asupra terenurilor agricole sau pădure doar prin 
moştenire (legală sau testamentară).

• Dreptul de superficie foare rar intalnit in relatiile cu proprietarii de 
terenuri. 



SCHIMBAREA DESTINATIEI TERENURILOR AGRICOLE

• Art. 83 din Codul funciar , interzice retragerea 
din circuitul agricol, a terenurilor, a caror grad 
de evaluare a fertilității naturale este mai 
mare de 60. 

• Excepție fac construcția obiectivelor liniare 
(drumuri, linii de telecomunicații si de 
transport electric, conducte). 

• Decizia Guvernului.



CONCLUZII:

- Autorizarea Guvernului 20MW

- Licentierea 5MW / 20 MW

- Uniformizarea legislatiei privind CU & AC

- Detinerea terenurilor agricole

- Schimbarea destinatiei terenurilor agricole


