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SINTEZA 

obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor la proiectul  

Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice 

 (denumirea proiectului)  

Conținutul articolelor/ 

punctelor din proiectul 

prezentat spre avizare și 

coordonare 

Participantul 

la avizare 

(expertizare)/ 

consultare 

publică 

Nr. obiecției/ 

propunerii/ 

recomandării 

Conținutul obiecției/ propunerii/ recomandării 

  
Argumentarea autorului proiectului 

Agenția pentru Supraveghere Tehnică (Aviz nr. 2-3024/21 din 09.09.2021) 

Lipsa recomandărilor și propunerilor 

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (Aviz nr. 03-02/347 din 10.09.2021) 

Lipsa recomandărilor și propunerilor 

Institutul de Standardizare din Moldova (Aviz nr. 04-02/311 din 16.09.2021) 

Pct. 611 (pct. 610 din redacția 

actualizată): 

Denumirile sistemelor de răcire 

ale transformatoarelor/bobinelor 

de reactanță conform 

standardului GOST 11677-85 

aprobat prin Hotărârea 

Departamentului “Moldova 

Standard” nr. 9 – ST din 

03.03.1992 și standardelor din 

seria SM EN CEI 60076 este 

prezentată în Tabelul nr. 21. 

ISM 1 De înlocuit indicativul standardului SM EN CEI 60076 cu SM 

EN CEI 60076-1. 
Se acceptă. 

Pct. 610 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Denumirile sistemelor de răcire ale 

transformatoarelor de putere/bobinelor 

de reactanță conform standardului 

GOST 11677-85 și standardelor din seria 

SM EN CEI 60076-1 este prezentată în 

Tabelul 21. 

Pct. 611 (pct. 610 din redacția 

actualizată): 

Denumirile sistemelor de răcire 

ale transformatoarelor/bobinelor 

de reactanță conform 

standardului GOST 11677-85 

aprobat prin Hotărârea 

Departamentului “Moldova 

Standard” nr. 9 – ST din 

ISM 2 De exclus standardul GOST 11677-85, inclusiv din Tabelul nr. 

21. 
Nu se acceptă. 

Reieșind din faptul că majoritatea 

transformatoarelor de putere din incinta 

obiectelor energetice sunt de tip vechi, 

iar specificațiile sistemelor de răcire din 

pașapoartele uzinelor producătoare sunt 

stabilite în conformitate cu GOST 

11677-85 este oportun de a prezenta în 

textul Normelor aceste sisteme de răcire 
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03.03.1992 și standardelor din 

seria SM EN CEI 60076 este 

prezentată în Tabelul nr. 21. 

și denumirea echivalentă în raport cu SM 

EN CEI 60076-1.  

Pct. 999 sbp.1) (pct. 996 sbp. 1) 

din redacția actualizată): 

ulei mineral – indicele de 

aciditate, temperatura de 

aprindere, viscozitatea pentru 

determinarea corespunderii 

acestuia cu standardul 

moldovenesc SM SR EN 

60296:2014 „Fluide pentru 

aplicații electrotehnice. Uleiuri 

minerale electroizolante noi 

pentru transformatoare și 

aparataj de comutație” aprobat 

prin Hotărârea Institutului 

Național de Standardizare nr. 242 

din 23.04.2014 sau a condițiilor 

tehnice; trebuie determinată 

vizual prezența impurităților 

mecanice și a apei. 

ISM 3 De înlocuit sintagma „SM SR EN 60296:2014 „Fluide pentru 

aplicații electrotehnice. Uleiuri minerale electroizolante noi 

pentru transformatoare și aparataj de comutație” aprobat prin 

Hotărârea Institutului Național de Standardizare nr. 242 din 

23.04.2014” cu sintagma „SM EN IEC 60296:2020 Fluide 

pentru aplicații electrotehnice. Uleiuri minerale electroizolante 

pentru echipamente electrice”. 

Se acceptă. 

Pct. 996, sbp. 1) a fost modificat după 

cum urmează: 

ulei mineral – indicele de aciditate, 

temperatura de aprindere, viscozitatea 

pentru determinarea corespunderii 

acestuia cu standardul SM EN IEC 

60296 „Fluide pentru aplicații 

electrotehnice. Uleiuri minerale 

electroizolante pentru echipamente 

electrice sau a condițiilor tehnice” sau 

specificațiilor tehnice, trebuie 

determinată vizual prezența impurităților 

mecanice și a apei; 

Pct. 999, 2) (pct. 996 sbp. 2) din 

redacția actualizată): 

ulei rezistent la foc – indicele de 

aciditate, indicele pH, 

temperatura de aprindere, 

viscozitatea, densitatea, culoarea 

pentru corespunderea 

standardului moldovenesc SM 

SR EN 60296:2014 „Fluide 

pentru aplicații electrotehnice. 

Uleiuri minerale electroizolante 

noi pentru transformatoare și 

aparataj de comutație” aprobat 

prin Hotărârea Institutului 

Național de Standardizare nr. 242 

ISM 4 De înlocuit sintagma „SM SR EN 60296:2014 „Fluide pentru 

aplicații electrotehnice. Uleiuri minerale electroizolante noi 

pentru transformatoare și aparataj de comutație” aprobat prin 

Hotărârea Institutului Național de Standardizare nr. 242 din 

23.04.2014” cu sintagma „SM EN IEC 60296:2020 Fluide 

pentru aplicații electrotehnice. Uleiuri minerale electroizolante 

pentru echipamente electrice”. 

Se acceptă. 

Pct. 996, sbp. 2) din redacția actualizată 

a fost modificat după cum urmează: 

ulei rezistent la foc – indicele de 

aciditate, indicele pH, temperatura de 

aprindere, viscozitatea, densitatea, 

culoarea pentru corespunderea 

standardului SM EN IEC 60296 „Fluide 

pentru aplicații electrotehnice. Uleiuri 

minerale electroizolante pentru 

echipamente electrice sau a condițiilor 

tehnice”  sau specificațiilor tehnice, 

conținutul de impurități mecanice 

trebuie determinat prin metoda expres. 
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din 23.04.2014 sau a condițiilor 

tehnice; conținutul de impurități 

mecanice trebuie determinat prin 

metoda expres. 

Pct. 179, Anexa 1 (pct. 178, 

Anexa 1 din redacția actualizată) 

Vibrația nodurilor generatoarelor 

și excitatoarelor ale acestora, în 

cazul funcționării cu turația 

nominală nu trebuie să 

depășească valorile, indicate în 

Tabelul nr. 10. Recomandările cu 

privire la măsurarea nivelului 

vibrației la părțile, care nu se 

rotesc, ale mașinii sunt indicate 

în GOST ISO 10816-1-97. Starea 

de exploatare a înfășurării 

statorului generatoarelor și 

sistemelor de fixare a acesteia, 

precum și a miezului statorului se 

evaluează conform rezultatelor 

inspectărilor vizuale în cazul 

reparațiilor curente și capitale. În 

cazul depistării defectelor, 

condiționate de acțiunea 

mecanică reciprocă a 

elementelor, de regulă, se 

efectuează măsurările vibrației 

părților frontale ale înfășurării și 

miezului. 

ISM 5 De înlocuit standardul interstatal GOST ISO 10816-1-97 cu SM 

ISO 20816-1.  
Se acceptă. 

Pct. 178, Anexa 1 din redacția 

actualizată a fost modificat după cum 

urmează: 

Vibrația nodurilor generatoarelor și 

excitatoarelor ale acestora, în cazul 

funcționării cu turația nominală nu 

trebuie să depășească valorile, indicate 

în Tabelul 10. Recomandările cu privire 

la măsurarea nivelului vibrației la părțile 

mașinii, ce nu se rotesc, sunt indicate în 

SM ISO 20816-1. Starea de exploatare a 

înfășurării statorului generatoarelor și 

sistemelor de fixare a acesteia, precum și 

a miezului statorului se evaluează 

conform rezultatelor inspectărilor 

vizuale în cazul reparațiilor curente și 

capitale. În cazul depistării defectelor, 

condiționate de acțiunea mecanică 

reciprocă a elementelor, de regulă, se 

efectuează măsurările vibrației părților 

frontale ale înfășurării și miezului. 

Tabelul nr. 14, 1), Anexa 1 ISM 6 De înlocuit standardele interstatale GOST 5985-79, GOST 

11362-96, GOST ISO 6819 cu standardele SM EN 62021-1, SM 

EN 62021-2, SM EN 62021-3, SM ISO 6619. 

Se acceptă. 

Textul a fost expus în redacția propusă 

cu standardele SM EN 62021-1, SM EN 

62021-2, SM EN 62021-3, SM ISO 

6619. 
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Tabelul nr. 14, 4), Anexa 1 ISM 7 De înlocuit standardele interstatale GOST 17216-2001 

(Anexele A, C și D), GOST ISO 4407-2006 cu standardul      SM 

ISO 4407. 

Se acceptă. 

Textul a fost expus în redacția propusă 

cu standardul SM ISO 4407. 

Tabelul nr. 14, 5), Anexa 1 ISM 8 De înlocuit standardul interstatal GOST 33-2000 cu                    

SM EN ISO 3104. 
Se acceptă. 

Textul a fost expus în redacția propusă 

cu standardul SM EN ISO 3104. 

Pct. 366, Anexa 1 (pct. 365, 

Anexa 1 din redacția actualizată) 

Măsurarea rezistenței izolației 

înfășurărilor transformatoarelor 

se efectuează conform GOST 

3484.3-88. 

ISM 9 De înlocuit standardul interstatal GOST 3484.3-88 cu                    

SM EN 60076-3. 
Se acceptă. 

Pct. 365, Anexa 1 în redacția actualizată 

a fost modificat după cum urmează: 

Măsurarea rezistenței izolației 

înfășurărilor transformatoarelor de 

putere se efectuează conform SM EN 

60076-3. 

Tabelul nr. 24, Anexa 1 ISM 10 De înlocuit standardul interstatal GOST 1516.1-76 cu                    

SM SR EN 50289-1-4. 
Se acceptă. 

Textul a fost expus în redacția propusă 

cu standardul SM SR EN 50289-1-4. 

Tabelul nr. 24, Anexa 1 ISM 11 De înlocuit standardul interstatal GOST 1516.3-96 cu                    

SM SR EN 50289-1-3. 
Se acceptă. 

Textul a fost expus în redacția propusă 

cu standardul SM SR EN 50289-1-3. 

Pct. 1216, Anexa 1 (pct. 1215, 

Anexa 1 din redacția 

actualizată): 

Suportul izolant pentru 

condensatorul de legătură se 

încearcă în conformitate cu 

GOST 15581-80 cu tensiunea de 

42 kV, de frecvență 50 Hz, timp 

de 1 min. 

ISM 12 De înlocuit standardul interstatal GOST 15581-80 cu                    

SM SR EN 61921. 
Se acceptă. 

Pct. 1215, Anexa 1 din redacția 

actualizată a fost modificat după cum 

urmează: 

Suportul izolant pentru condensatorul de 

legătură se încearcă în conformitate cu 

SM SR EN 61921 cu tensiunea de 42 kV, 

de frecvență 50 Hz, timp de o minută. 

Pct. 1277, Anexa 1 (pct. 1276, 

Anexa 1 din redacția 

actualizată): 

Se efectuează măsurarea tg și 

capacității: 1) izolației de bază a 

racordurilor la tensiunea de 10 

kV; 2) izolației condensatorului 

de măsurare „ПИН” (С2) sau/și 

ISM 13 De înlocuit standardul interstatal GOST 10693-81 cu                    

SM SR EN 61071. 
Se acceptă. 

Pct. 1276, Anexa 1 din redacția 

actualizată a fost modificat după cum 

urmează: 

Se efectuează măsurarea tg și 

capacității: 1) izolației de bază a 

racordurilor la tensiunea de 10 kV; 2) 

izolației condensatorului de măsurare 
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ultimelor straturi de izolație (C3) 

la o tensiune de 5 kV (3 kV 

pentru racorduri fabricate în 

conformitate cu GOST 10693-

81), dacă uzina producătoare nu 

interzice măsurarea С3; 3) 

măsurarea С3 și tg3 pentru 

izolația RIP nu se efectuează 

pentru a evita deteriorarea 

racordului. 

„ПИН” (С2) sau/și ultimelor straturi de 

izolație (C3) la o tensiune de 5 kV (3 kV 

pentru racorduri fabricate în 

conformitate cu SM SR EN 61071), dacă 

uzina producătoare nu interzice 

măsurarea С3; 3) măsurarea С3 și tg3 

pentru izolația RIP nu se efectuează 

pentru a evita deteriorarea racordului. 

Tabelul nr. 46, 2), Anexa 1 

(Tabelul nr. 45, 2), Anexa 1 din 

redacția actualizată) 

ISM 14 De înlocuit standardul interstatal GOST 5985-79 cu                    

SM EN 62021-1;-2;-3. 
Se acceptă. 

Textul a fost expus în redacția propusă 

cu standardul SM EN 62021-1;-2;-3. 

Tabelul nr. 46, 3), Anexa 1 

(Tabelul nr. 45, 3), Anexa 1 din 

redacția actualizată) 

ISM 15 De înlocuit standardul interstatal GOST 6356-75 cu                    

SM SR EN ISO 2719. 
Se acceptă. 

Textul a fost expus în redacția propusă 

cu standardul SM EN ISO 2719. 

Tabelul nr. 46, 4), Anexa 1 

(Tabelul nr. 45, 4), Anexa 1 din 

redacția actualizată) 

ISM 16 De înlocuit standardul interstatal GOST 6307-75 cu                    

SM ISO 6618. 
Se acceptă. 

Textul a fost expus în redacția propusă 

cu standardul SM ISO 6618. 

Tabelul nr. 46, 5), Anexa 1 

(Tabelul nr. 45, 5), Anexa 1 din 

redacția actualizată) 

ISM 17 De înlocuit standardul interstatal GOST 6370-83 cu                    

SM EN 12662. 
Se acceptă.  

Textul a fost expus în redacția propusă 

cu standardul SM EN 12662. 

Tabelul nr. 46, 6), Anexa 1 

(Tabelul nr. 45, 6), Anexa 1 din 

redacția actualizată) 

ISM 18 De înlocuit standardul interstatal GOST 20287-91 cu                    

SM ISO 3016. 
Nu se acceptă.  

GOST 20287-91 a fost înlocuit cu SM 

SR EN ISO 2160 care corespunde 

conform denumirii și conținutului 

Tabelul nr. 46, 8), Anexa 1 

(Tabelul nr. 45, 7), Anexa 1 din 

redacția actualizată) 

ISM 19 De înlocuit standardul interstatal GOST 6581-75 cu                    

SM SR EN 60664-1. 
Se acceptă. 

Textul a fost expus în redacția propusă 

cu standardul SM SR EN 60664-1. 

Tabelul nr. 46, 9), Anexa 1 

(Tabelul nr. 45, 8), Anexa 1 din 

redacția actualizată) 

ISM 20 De înlocuit standardul interstatal GOST 3900-85 cu                    

SM SR EN ISO 3675. 
Se acceptă.  

Textul a fost expus în redacția propusă 

cu standardul SM SR EN ISO 3675. 

Tabelul nr. 46, 10), Anexa 1 

(Tabelul nr. 45, 9), Anexa 1 din 

redacția actualizată) 

ISM 21 De înlocuit standardul interstatal GOST 981-75 cu                       

SM EN ISO 4263-1. 
Se acceptă.  

Textul a fost expus în redacția propusă 

cu standardul SM EN ISO 4263-1. 
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Tabelul nr. 46, Notă, Anexa 1 

(Tabelul nr. 45, Notă), Anexa 1 

din redacția actualizată) 

ISM 22 De înlocuit standardul interstatal GOST 19121-73 cu                 

SM SR EN 24260. 
Se acceptă.  

Textul a fost expus în redacția propusă 

cu standardul SM SR EN 24260. 

Pct. 1366, 11), Anexa 1 (pct. 

1364, 11) Anexa 1 din redacția 

actualizată) 

În cazul aplicării metodelor 

suplimentare de încercări, se 

recomandă determinarea 

următorilor indici de calitate a 

uleiului: 

11) formarea de gaze sub 

influența câmpului electric 

conform GOST 13003-88 și 

GOST R МEC 60628-2013; 

ISM 23 De înlocuit standardul interstatal GOST 13003-88 cu                 

SM SR EN 60664-1. 
Se acceptă parțial. 

Referințele la standardele GOST 13003-

88 și GOST R МEC 60628-2013, au fost 

excluse. 

Pct. 1443, Anexa 1 (pct. 1441, 

Anexa 1 din redacția actualizată) 

Valorile maxim admisibile ale 

tensiunilor de atingere în regim 

de avarie a instalațiilor electrice 

cu tensiunea mai mică de 1000 V 

cu neutrul legat la pământ sau 

izolat și mai mare de 1000 V cu 

neutru izolat, executate conform 

normelor la tensiunea de 

atingere, nu trebuie să depășească 

valorile indicate în Tabelul nr. 2 

din GOST 12.1.038. 

ISM 24 De înlocuit standardul interstatal GOST 12.1.038-82 cu                 

SM SR EN 61140. 
Se acceptă. 

Pct. 1441, Anexa 1 în redacția 

actualizată a fost modificat după cum 

urmează: 

Valorile maxim admisibile ale 

tensiunilor de atingere nu trebuie să 

depășească valorile indicate în SM SR 

EN 61140. 

Tabelul nr. 67, 1.3), Anexa 1 

(Tabelul nr. 66, 1.3), Anexa 1 

din redacția actualizată)  

Idem la picioarele cu armătura 

pretensionată din cablu de oțel 

conform GOST 13840-68; 

ISM 25 De înlocuit standardul interstatal GOST 13840-68 cu                 

SM SR EN 12385-1+A1. 
Se acceptă. 

Tabelul nr. 66, 1.3), Anexa 1 a fost 

modificat în următoarea redacție: 

Idem la picioarele cu armătura 

pretensionată din cablu de oțel conform 

SM SR EN 12385-1+A1. 

Tabelul nr. 1, pct. 2), Anexa nr. 

6), care sunt izolate sau intră în 

ISM 26 De înlocuit standardul interstatal GOST 8865-93 cu                    

SM SR EN 60664-1. 
Se acceptă. 
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contact cu materialele 

electroizolante conform claselor 

de rezistență la încălzire GOST 

8865-93 

Tabelul nr. 1, pct. 2), Anexa nr. 6) a fost 

modificat în următoarea redacție: 

2) care sunt izolate sau intră în contact cu 

materialele electroizolante conform 

claselor de rezistență la încălzire SM SR 

EN 60664-1. 

Tabelul nr. 14, pct. 4, Anexa nr. 

1)  

GOST 17216-2001 (Anexele A, 

C și D), GOST ISO 4407-2006 

ISM 27 De înlocuit standardul interstatal GOST ISO 4407-2006 cu                    

SM ISO 4407. 
Se acceptă. 

Tabelul nr. 14, pct. 4, Anexa nr. 1) a fost 

expus în redacția propusă cu includerea 

standardului SM ISO 4407. 

Tabelul nr. 24, Anexa nr. 1) 

Tensiunile de încercare de 

frecvența industrială (50 Hz) a 

echipamentelor electrice cu clase 

de tensiune mai mici de 35 kV cu 

izolație normală și ușoară, pentru 

echipamente electrice construite 

până la 1 ianuarie 2014 (conform 

GOST 1516.1-76 și GOST 

1516.3-96). 

ISM 28 De înlocuit standardul interstatal GOST 1516.1-76 cu                    

SM SR EN 50289-1-4. 
Se acceptă. 

Tabelul nr. 24, Anexa nr. 1) a fost 

modificat în următoarea redacție: 

Tensiunile de încercare de frecvența 

industrială a echipamentelor electrice cu 

clase de tensiune mai mici de 35 kV cu 

izolație normală și ușoară, pentru 

echipamente electrice construite până la 

1 ianuarie 2014 (conform SM SR EN 

50289-1-4 și SM SR EN 50289-1-3). 

Societatea pe Acțiuni „CET-Nord” (Aviz nr. 212-08/1618 din 15.09.2021) 

Pct. 24, 1) (pct. 25, 1) din 

redacția actualizată): 

Programul de instruire a 

personalului trebuie să cuprindă 

în mod obligatoriu: 1) Pentru 

personalul administrativ-tehnic: 

a) verificarea cunoașterii 

prevederilor regulamentelor, 

NE1-02:2019 „Norme de 

securitate la exploatarea 

instalațiilor electrice”, aprobate 

prin hotărârea ANRE nr. 

394/2019; 

b) verificarea cunoașterii 

prevederilor prezentelor Norme. 

SA CET Nord 29 De introdus în pct. 24 alin. 1) lit. c) și d) cu următorul conținut: 

c) verificarea cunoștințelor în domeniul Reglementării tehnice 

„Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica 

Moldova” RT DSE 1.01-2005 aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1159/2007 și „Norme de securitate incendiară 

pentru întreprinderile energetice” («Энергоатомиздат», 1988);  

d) verificarea cunoștințelor în domeniul „Norme de securitate la 

exploatarea utilajului termomecanic a stațiilor electrice și 

rețelelor termice” (Энергоатомиздат, 1984). 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Reglementarea tehnică „Reguli generale 

de apărare împotriva incendiilor în 

Republica Moldova” RT DSE 1.01.2005 

stabilește condiții speciale de apărare 

împotriva incendiilor, conform 

legislației în vigoare și este obligatorie 

atât pentru autoritățile publice, 

persoanele juridice, indiferent de tipul de 

proprietate și forma juridică de 

organizare, cît și pentru persoanele 

fizice, astfel nu este necesitatea 

introducerii repetate în textul Nomelor a 

unor reglementări care sunt deja 

obligatorii. 
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Pct. 24, 3) (pct. 25, 3) din 

redacția actualizată): 

Pentru personalul operativ și 

operativ de reparații:  

a) pregătirea pentru o funcție 

nouă sau a unei profesii noi cu 

instruirea la locul de muncă 

(stagiu de pregătire);  

b) verificarea cunoașterii 

prevederilor regulamentelor, 

NE1-02:2019 „Norme de 

securitate la exploatarea 

instalațiilor electrice”, aprobate 

prin hotărârea ANRE nr. 

394/2019;  

c) verificarea cunoașterii 

prevederilor prezentelor Norme; 

d) dublare;  

e) aplicații practice anti avarie și 

de prevenire și stingere a 

incendiilor. 

 

Pct. 24, 4) (pct. 25, 4) din 

redacția actualizată): 

Pentru personalul de reparații: a) 

pregătirea pentru o funcție nouă 

sau a unei profesii noi cu 

instruirea la locul de muncă 

(stagiu de pregătire);  

b) verificarea cunoașterii 

prevederilor regulamentelor, 

NE1-02:2019 „Norme de 

securitate la exploatarea 

instalațiilor electrice” aprobate 

prin hotărârea ANRE nr. 

394/2019;  

 

De introdus în pct. 24 alin. 3) lit. f), g) și h) cu următorul 

conținut: 

f) verificarea cunoștințelor în domeniul Reglementării tehnice 

„Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica 

Moldova” RT DSE 1.01-2005 aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1159/2007 și „Norme de securitate incendiară 

pentru întreprinderile energetice” («Энергоиздат», 1988); 

g) verificarea cunoștințelor în domeniul „Norme de securitate la 

exploatarea utilajului termomecanic a stațiilor electrice și 

rețelelor termice” (Энергоатомиздат, 1984); 

h) verificarea cunoștințelor în domeniul „Reguli de construire și 

exploatare inofensivă a obiectelor industriale periculoase” 

(NRS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De introdus în pct. 24 alin. 4) lit. d), e) și f) cu următorul 

conținut: 

d) verificarea cunoștințelor în domeniul Reglementării tehnice 

„Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica 

Moldova” RT DSE 1.01-2005 aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1159/2007 și „Norme de securitate incendiară 

pentru întreprinderile energetice” («Энергоиздат», 1988);  

e) verificarea cunoștințelor în domeniul „Norme de securitate la 

exploatarea utilajului termomecanic a stațiilor electrice și 

rețelelor termice” (Энергоатомиздат, 1984); 

f) verificarea cunoștințelor în domeniul „Reguli de construire și 

exploatare inofensivă a obiectelor industriale periculoase” 

(NRS). 

 

Norme de securitate incendiară pentru 

întreprinderile energetice 

(Энергоатомиздат, 1988) au fost puse 

în aplicare prin Ordinul nr. 105 din 

28.12.2001 al Ministerul Energeticii al 

Republicii Moldova însă, la moment, 

acestea nu se regăsesc în Registrul de stat 

al actelor juridice al Republicii Moldova. 

Reieșind din faptul că aceste Norme nu 

au fost publicate în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, acest act nu 

produce efecte juridice și nu poate fi 

indicat în proiect. 

Prevederile Normelor de securitate la 

exploatarea utilajului termomecanic a 

stațiilor electrice și rețelelor termice 

(Энергоатомиздат, 1984) sunt stabilite 

ramural pentru rețelele termice din 

incinta stațiilor electrice și rețelele 

termice ca sisteme de livrare a agentului 

termic consumatorilor finali. Reieșind 

din faptul că textul prezentelor Norme nu 

conține prevederi pentru așa tip de rețele 

este oportun de a nu include cerințe în 

raport cu personalul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respectarea prevederilor „Reguli de 

construire și exploatare inofensivă a 
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c) verificarea cunoașterii 

prevederilor prezentelor Norme. 

 

Pct. 24, 5) (pct. 25, 5) din 

redacția actualizată): 

Pentru personalul auxiliar:  

a) verificarea cunoașterii 

prevederilor regulamentelor, 

NE1-02:2019 „Norme de 

securitate la exploatarea 

instalațiilor electrice” aprobate 

prin hotărârea ANRE nr. 

394/2019;  

b) verificarea cunoașterii 

prevederilor prezentelor Norme. 

 

 

 

De introdus în pct. 24 alin. 5) lit. c) și d) cu următorul conținut: 

c) verificarea cunoştințelor în domeniul Reglementării tehnice 

„Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica 

Moldova” RT DSE 1.01-2005 aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1159/2007 și „Norme de securitate incendiară 

pentru întreprinderile energetice” («Энергоиздат», 1988); 

d) verificarea cunoştințelor în domeniul „Norme de securitate la 

exploatarea utilajului termomecanic a stațiilor electrice și 

rețelelor termice” (Энергоатомиздат, 1984). 

obiectelor industriale periculoase” 

(NRS) precum și aplicarea cunoștințelor 

a acestor Norme ține de domeniul de 

control și supraveghere al Agenției 

pentru Supraveghere Tehnică. 

Pct. 465 tabelul nr. 10 (pct. 464 

tabelul nr. 10 din redacția 

actualizată) 

SA CET Nord 30 Se propune de introdus rectificarea în tabelul 10 cu privire la 

calitatea apei de alimentare a cazanelor cu circulație naturală,  

valoarea nominală după cazan de 70-100 (7,0-9,8) kgf/cm2 

(MPa) să se atribuie și în cazul presiunii nominală după cazan 

de  40 (3,9) kgf/cm2 (MPa). 

Același lucru se propune și pentru conținutul de siliciu pentru 

sistemul de încălzire a CET nu mai mult de 80 µg/dm3 pentru 

presiunea nominală a apei după cazan de 40 (3,9) kgf/cm2 

(MPa). 

Se acceptă. 

Tabelul nr. 10 pct. 464 din redacția 

actualizată a fost modificat după 

propunere. 

Textul Normelor SA CET Nord 31 Se propune de introdus în textul Normelor a următoarelor 

compartimente: „Exploatarea centralele electrice în cogenerare 

pe baza motoarelor cu arderea internă”, „Rețele termice”, 

„Conducte și armătură”, „Instalații de termoficare a 

centralelor”, „Punerea în funcțiune a utilajului și construcții”. 

Nu se acceptă. 

Reieșind din multitudinea și varietatea 

de echipamente electrice care se 

utilizează la amenajarea centralelor 

electrice în cogenerare pe baza 

motoarelor cu arderea internă este 

practic imposibil de a acoperi cerințele 

de exploatare a acestuia, de aceea 

utilizatorul este în drept să facă uz de 

prevederile pct. 4 al Normelor care 

stipulează că cerințele uzinei 

producătoare de echipamente electrice 

cu privire la exploatarea acestora au 
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prioritate în raport cu cerințele instituite 

de prezentele Norme. Astfel, orice 

echipament amenajat la centralele 

electrice în cogenerare pe baza 

motoarelor cu arderea internă se va 

exploata în conformitate cu cerințele 

specifice stabilite de instrucțiunile uzinei 

producătoare. 

Exploatarea a rețelelor termice, 

conductelor și armăturii, instalațiilor de 

termoficare a centralelor precum și 

punerea în funcțiune a utilajului și 

construcțiilor este efectuată în 

conformitate cu prevederile Normelor 

tehnice ale rețelelor termice aprobate 

prin Hotărârea ANRE nr. 136/2018 din 

05.04.2018 

Normele tehnice ale rețelelor termice 

reglementează activitățile distribuitorilor 

de energie termică privind exploatarea, 

întreținerea şi dezvoltarea rețelelor 

termice şi relațiile acestora cu 

producătorii, consumatorii de energie 

termică. 

Alt act normativ care reglementează 

exploatare tehnică a reţelelor tehnice ale 

sistemelor centralizate de termoficare 

este codul practic în construcţii CP 

G.04.10-2012 „Instrucţiune-tip de 

exploatare tehnică a reţelelor tehnice ale 

sistemelor centralizate de termoficare”. 

Prezentul cod practic conţine cerinţele, 

care trebuie luate în consideraţie la 

îndeplinirea lucrărilor de proiectare, 

montare, reparaţie, reglare, precum şi 

diagnosticării tehnice a reţelelor termice, 

ale staţiilor de pompare ale punctelor 
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termice centrale. Acest cod practic în 

construcţii este destinat pentru folosire 

de către organizaţiile de termoficare, 

indiferent de forma juridico-

organizaţională, ce au în proprietate sau 

în alte temeiuri legale rețele de 

termoficare şi puncte de distribuire a 

energiei termice. În conformitate cu 

Instrucţiunea-tip, în organizaţiile de 

exploatare a rețelelor termice urmează să 

fie întocmite instrucţiuni locale pentru 

exploatarea rețelelor şi instalaţiilor 

termice, luând în consideraţie 

particularitățile şi condiţiile concrete 

fără diminuarea exigențelor, stabilite în 

prezentul cod practic. 

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (Aviz nr. 19/5-1612 din 17.09.2021) 

Lipsa recomandărilor și propunerilor 

SA „Termoelectrica” (Aviz nr. 79/325 vdg din 22.09.2021) 

Capitolul I Secțiunea 3 SA 

Termoelectrica 

32 Se propune suplinirea secțiunii cu consecințele pe care trebuie 

să le suporte personalul operativ și/sau operativ de reparații în 

cazul nesusținerii examenelor la verificarea neordinară a 

cunoștințelor și dacă nu corespunde funcției la care pretinde. 

Nu se acceptă. 

Acțiunile ce urmează a fi întreprinse de 

angajator, administratorul întreprinderii 

electroenergetice, în raport cu personalul 

în cazul nesusținerii examenelor privind 

verificarea neordinară a cunoștințelor 

sau dacă nu corespunde funcției la care 

pretinde, sunt stipulate în Codul muncii 

al Republicii Moldova nr. 154 din 

28.03.2003. 

Legislația muncii prevalează după 

importanță în raport cu actele normative 

specifice domeniului de activitate de 

ramură. 

Pct. 43 (pct. 44 din redacția 

actualizată): 

SA 

Termoelectrica 

33 Obiecție: 

Nu este clar de ce prin ordinul administratorului trebuie să fie 

desemnate doar persoane responsabile de starea tehnică și 

Se acceptă. 
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În cadrul întreprinderii 

electroenergetice, prin ordinul 

administratorului trebuie să fie 

desemnate persoane responsabile 

de starea tehnică și exploatarea în 

condiții de securitate a tuturor 

elementelor rețelelor electrice, 

persoane care efectuează 

supravegherea tehnică și 

tehnologică (personal de 

inspectare) precum și obligațiile 

personalului cu privire la:  

1) dirijarea proceselor 

tehnologice;  

2) organizarea supravegherii 

asupra stării tehnice a 

echipamentelor electrice, 

clădirilor și construcțiilor;  

3) elaborarea, organizarea și 

evidența îndeplinirii măsurilor 

care asigură exploatarea durabilă, 

eficace și în condiții de securitate 

a obiectului;  

4) cercetarea și evidența tuturor 

încălcărilor în exploatare;  

5) controlul asupra respectării 

cerințelor documentelor 

normativ-tehnice cu privire la 

exploatare, reparație și ajustare. 

exploatarea doar a rețelelor electrice. Această prevedere este 

contrară prevederilor documentului. 

Pct. 44 din redacția actualizată a fost 

modificat și suplinit cu prevederi pentru 

centrale electrice după cum urmează: 

44. În cadrul întreprinderilor 

electroenergetice, prin ordinul 

administratorului trebuie să fie 

desemnate persoane responsabile de 

starea tehnică și exploatarea în condiții 

de securitate a tuturor elementelor 

rețelelor electrice și centralelor electrice, 

persoane care efectuează supravegherea 

tehnică și tehnologică (personal de 

inspectare) precum și obligațiile 

personalului cu privire la: 

1) dirijarea proceselor tehnologice; 

2) organizarea supravegherii asupra 

stării tehnice a echipamentelor electrice, 

clădirilor și construcțiilor; 

3) elaborarea, organizarea și evidența 

îndeplinirii măsurilor care asigură 

exploatarea durabilă, eficace și în 

condiții de securitate a obiectului; 

4) cercetarea și evidența tuturor 

încălcărilor în exploatare; 

5) controlul asupra exploatării și 

reparației. 

Pct. 45 (pct. 46 din redacția 

actualizată): 

Persoanele responsabile de starea 

tehnică și exploatarea în condiții 

de securitate a echipamentelor 

electrice, clădirilor și 

construcțiilor, trebuie să asigure 

exploatarea obiectelor energetice 

SA 

Termoelectrica 

34 Se propune de substituit sintagma „controlului stării tehnice a 

rețelei electrice, cercetarea și evidența refuzurilor în 

funcționare a rețelei și elementelor acesteia” cu sintagma 

„controlului stării tehnice a echipamentelor electrice, 

cercetarea și evidența refuzurilor în funcționare a acestora”. 

Argumentare: 

Se acceptă.  

Pct. 46 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Persoanele responsabile de starea 

tehnică și exploatarea în condiții de 

securitate a echipamentelor electrice, 

clădirilor și construcțiilor, trebuie să 

asigure exploatarea obiectelor 
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în corespundere cu cerințele 

documentelor normativ-tehnice 

și instrucțiunilor, controlului 

stării tehnice a rețelei electrice, 

cercetarea și evidența refuzurilor 

în funcționare a rețelei și 

elementelor acesteia, ținerea 

documentației de exploatare și de 

reparație. 

Această modificare este necesară reieșind din faptul că 

documentul se referă nu doar la rețelele electrice, ci și la 

centralele electrice. 

energetice, controlul stării tehnice a 

echipamentelor electrice, cercetarea și 

evidența refuzurilor în funcționare a 

acestora, ținerea documentației de 

exploatare și de reparație. 

 

Pct. 66 (pct. 67 din redacția 

actualizată): 

Toate modificările în instalația 

energetică, efectuate în procesul 

de exploatare, trebuie reflectată 

imediat în schemele și desenele 

de execuție. Modificările trebuie 

să fie confirmate prin semnătura 

persoanei responsabile, cu 

indicarea datei introducerii 

modificării. 

SA 

Termoelectrica 

35 Obiecție: 

Nu este clar ce înseamnă noțiunea „instalație energetică”. 
Se acceptă. 

Pct. 3 din redacția actualizată al 

Normelor a fost completat cu noțiunea: 

instalație energetică - complex de 

echipamente interconectate și construcții 

destinate producției sau transformării, 

transportului, stocării, distribuției sau 

consumului de energie.  

 

Pct. 274 (pct. 272 din redacția 

actualizată): 

Mijloacele de măsurare, folosite 

pentru evidenţa combustibilului 

(cântare, aparate de laborator şi 

alte produse de măsurare), se 

supun controlului metrologic în 

termenii stabiliți. 

SA 

Termoelectrica 

36 Se propune de expus în următoarea redacție: „Mijloacele de 

măsurare, folosite pentru evidența combustibilului (cântare, 

aparate de laborator și alte mijloace de măsurare), se supun 

controlului metrologic legal în termenii stabiliți în 

corespundere cu actele normative de profil”. 

Argumentare: 

Aducerea în concordanță cu terminologia utilizată în actele 

normative de profil (Legea metrologiei nr. 19/2016, HG 

1042/2016). 

Se acceptă. 

Pct. 272 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Mijloacele de măsurare, folosite pentru 

evidența combustibilului, se supun 

controlului metrologic legal în 

conformitate cu Legea metrologiei nr. 

19/2016. 

Pct. 275 (pct. 273 din redacția 

actualizată): 

Mijloacele de măsurare, folosite 

pentru evidența combustibilului 

ce nu sunt supuse controlului, 

sunt supuse calibrării în 

conformitate cu graficul aprobat 

SA 

Termoelectrica 

37 Se propune de expus în următoarea redacție „Mijloacele de 

măsurare, folosite pentru evidența combustibilului ce nu pot fi 

supuse controlului metrologic legal în corespundere cu actele 

normative de profil, sunt supuse calibrării și/sau etalonării 

metrologice în conformitate cu graficul aprobat de către 

personalul de conducere al întreprinderii electroenergetice”. 

Argumentare: 

Se acceptă. 

Pct. 273 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Mijloacele de măsurare, folosite pentru 

evidența combustibilului ce nu pot fi 

supuse controlului metrologic legal sunt 

supuse calibrării și/sau etalonării 



14 
 

de către personalul de conducere 

al întreprinderii 

electroenergetice. 

Aducerea în concordanță cu terminologia utilizată în actele 

normative de profil (Legea metrologiei nr. 19/2016, HG 

1042/2016). 

metrologice în conformitate cu graficul 

aprobat de către personalul de conducere 

al întreprinderii electroenergetice. 

Pct. 276 (pct. 274 din redacția 

actualizată): 

Mijloacele de control și dirijare 

de la distanță, protecțiile 

tehnologice, de blocare şi 

semnalizare, de stingere a 

incendiilor, dispozitivele de 

descărcare și dezghețare, 

gospodăriei de combustibil lichid 

și gazos, cât și mijloacele de 

supraveghere și gestionare 

tehnologică trebuie să fie în stare 

satisfăcătoare și periodic, 

verificate, conform graficului. 

SA 

Termoelectrica 

38 Se propune de expus în următoarea redacție „Mijloacele de 

control şi dirijare de la distanţă, protecţiile tehnologice, de 

blocare şi semnalizare, de stingere a incendiilor, dispozitivele 

de descărcare şi dezgheţare, gospodăriei de combustibil lichid 

şi gazos, cât şi mijloacele de supraveghere şi gestionare 

tehnologică trebuie să fie în stare satisfăcătoare şi periodic, 

verificată starea funcțională a acestora, conform graficului”. 

Argumentare: 

Aducerea în concordanță cu terminologia utilizată în actele 

normative de profil (Legea metrologiei nr. 19/2016, HG 

1042/2016). 

Se acceptă parțial. 

Pct. 274 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Aparatele de control şi telecomandă, 

protecțiilor tehnologice, de blocare şi 

semnalizare, de stingere a incendiilor, 

dispozitivele de descărcare şi 

dezghețare, gospodăriei de combustibil 

lichid şi gazos, cât şi mijloacele de 

dirijare prin dispecerat și comandă 

tehnologică trebuie să fie în stare de bună 

funcționare şi verificate periodic 

conform graficului. 

 

Pct. 286 (pct. 284 din redacția 

actualizată): 

Toate rezervoarele de recepție și 

rezervoarele pentru păstrarea 

combustibilului lichid trebuie să 

dețină tabele de gradare 

metrologică, aprobate de 

personalul de conducere a 

centralei electrice și verificate 

metrologic în ordinea stabilită. 

SA 

Termoelectrica 

39 Se propune de expus în următoarea redacție „Toate 

rezervoarele de recepţie şi rezervoarele pentru păstrarea 

combustibilului lichid trebuie să deţină tabele de gradare 

metrologică valabile, aprobate de personalul de conducere a 

centralei electrice și verificate metrologic în ordinea stabilită 

eliberate de organizații cu laboratoare acreditate în domeniu, 

în conformitate cu actele normative de profil”. 

Argumentare: 

Aducerea în concordanță cu terminologia utilizată în actele 

normative de profil (Legea metrologiei nr. 19/2016, HG 

1042/2016). 

Se acceptă. 

Pct. 284 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Toate rezervoarele de recepție și 

rezervoarele pentru păstrarea 

combustibilului lichid trebuie să dețină 

tabele de gradare metrologică valabile, 

aprobate de personalul de conducere a 

centralei electrice și verificate 

metrologic conform Legii metrologiei 

nr. 19/2016. 

Pct. 301 (pct. 299 din redacția 

actualizată): 

Pentru fiecare conductă de gaze 

și echipament din stațiile de 

reglare a presiunii gazelor 

naturale (în continuare – SRG) 

trebuie să fie elaborate 

pașapoarte, care conțin date de 

SA 

Termoelectrica 

40 Se propune de substituit sintagma „echipamentul ACM” cu 

sintagma „aparate de măsură și control (AMC)”. 
Se acceptă. 

Pct. 299 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Pentru fiecare conductă de gaze şi 

echipament din stațiile de reglare a 

presiunii gazelor naturale (în continuare 

– SRG) trebuie să fie elaborate 

pașapoarte, care conțin date de bază, ce 
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bază, ce caracterizează conducta 

de gaze, încăperea SRG, 

echipamentul ACM, cât şi 

informații despre reparația 

efectuată. 

caracterizează conducta de gaze, 

încăperea SRG, AMC, cât și informații 

despre reparația efectuată. 

Pct. 309 (pct. 307 din redacția 

actualizată): 

La detectarea degajării de gaze pe 

traseu trebuie întreprinse măsuri 

ce țin de controlul suplimentar cu 

gazoanalizatorul, precum şi 

aerisirea subsolurilor, primelor 

nivele ale clădirii, camerelor cu 

puțuri, aflate la într-o rază de 50 

m de la locul detectat de scurgeri. 

La detectarea degajării de gaze în 

subsoluri, suplimentar, este 

necesar de a preîntâmpina 

oamenii despre inadmisibilitatea 

fumatului, folosirii focului 

deschis și a aparatelor electrice. 

Concomitent, este necesar de a se 

întreprinde măsuri urgente pentru 

depistarea și înlăturarea 

scurgerilor de gaze. 

SA 

Termoelectrica 

41 Se propune de substituit sintagma „detectarea degajării de 

gaze” cu sintagma „detectarea gradului de concentrare a 

gazelor”. 

De substituit sintagma „la într-o rază de 50 m” cu sintagma „la 

o rază de 50 m”. 

Argumentare: 

Aducerea în concordanță cu noțiunile utilizate în Cerințele 

minime de securitate privind exploatarea sistemelor de 

distribuție a gazelor combustibile naturale, aprobate prin HG 

552/2017. 

Se acceptă. 

Pct. 307 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

La detectarea gradului de concentrare a 

gazelor pe traseu trebuie întreprinse 

măsuri ce ţin de controlul suplimentar cu 

gazoanalizatorul, precum şi aerisirea 

subsolurilor, primelor nivele ale clădirii, 

fântânilor camerelor, aflate într-o rază de 

50 m de la locul detectat de scurgeri. La 

detectarea degajării de gaze în subsoluri, 

suplimentar, este necesar de a 

preîntâmpina oamenii despre 

inadmisibilitatea fumatului, folosirii 

focului deschis şi a aparatelor electrice.  

Concomitent, este necesar de a se 

întreprinde măsuri urgente pentru 

depistarea şi înlăturarea scurgerilor de 

gaze. 

 

Pct. 310 (pct. 308 din redacția 

actualizată): 

Verificarea densității 

conexiunilor conductelor de 

gaze, depistarea locurilor 

scurgerilor de gaze pe conductele 

de gaze, în puțuri și încăperi, 

trebuie să se îndeplinească prin 

folosirea soluției de săpun. 

Folosirea focului pentru 

depistarea scurgerilor de gaze se 

interzice. 

SA 

Termoelectrica 

42 Se propune de substituit sintagma „Verificarea densității 

conexiunilor” cu sintagma „Verificarea etanșeităților  

conexiunilor”. 

Argumentare: 

Aducerea în concordanță cu noțiunile utilizate în Cerințele 

minime de securitate privind exploatarea sistemelor de 

distribuție a gazelor combustibile naturale, aprobate prin HG 

552/2017. 

Se acceptă. 

Pct. 308 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Verificarea etanșeităților  conexiunilor 

conductelor de gaze, depistarea locurilor 

scurgerilor de gaze pe conductele de 

gaze, în fântâni și încăperi, trebuie să se 

îndeplinească prin folosirea soluției de 

săpun.  

Folosirea focului pentru depistarea 

scurgerilor de gaze se interzice. 
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Toate neetanșeitățile și defectele 

depistate trebuie urgent 

eliminate. 

Toate neetanșeitățile și defectele 

depistate trebuie urgent înlăturate. 

Capitolul III SA 

Termoelectrica 

43 Se propune modificarea capitolului „CONSTRUCȚIILE 

HIDROTEHNICE ȘI GOSPODĂRIA DE APĂ LA 

CENTRALELE HIDROELECTRICE”, reieșind din faptul că 

documentul se referă și la centralele electrice nu doar la 

hidroelectrice. 

Se acceptă. 

Textul a fost expus în următoarea 

redacție: 

„CONSTRUCȚIILE HIDROTEHNICE 

ȘI GOSPODĂRIA DE APĂ LA 

CENTRALELE ELECTRICE, 

TURBINE  HIDRAULICE”. 

Pct. 343 (pct. 341 din redacția 

actualizată): 

Focarul și canalul de fum al 

cazanelor trebuie să fie etanșe.  

Aspirațiile de aer fals în focar și 

în canalul de fum până la ieșirea 

din supraîncălzitorul cu abur, 

pentru cazanele abur-păcură cu 

productivitatea de până la 420 t/h 

- nu mai mult de 5%, pentru 

cazanele cu productivitatea mai 

mare de 420 t/h – 3%.  

Focarele și canalele de fum cu 

ecranele sudate trebuie să fie fără 

aspirație de aer fals.  

Aspirația de aer fals în focarul și 

în canalul de fum a cazanelor de 

apă fierbinte cu focar pentru 

păcură-gaz trebuie să fie nu mai 

mult de 5%, în filtrele 

electrostatice - nu mai mult de 

10%.  

Normele de aspirație a aerului 

fals sunt date în procente, 

teoretic, în conformitate cu 

cantitatea aerului ce este necesară 

SA 

Termoelectrica 

44 Obiecție: 

Nu sunt indicate valorile aspirației aerului în conductele de 

eșapament al instalațiilor de cazane, de la economizor până la 

coșul de fum în funcție de densitatea gazelor de ardere. În 

prezent, pentru încălzitoarele de aer tubulare sunt admise 10% 

și 25% pentru cele regenerative. 

Se acceptă. 

Pct. 341 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Focarul şi tractul gazelor de ardere al 

cazanelor trebuie să fie etanșe. 

Aspirațiile de aer fals în focar și în tractul 

gazelor de ardere până la ieșirea din 

supraîncălzitorul cu abur, pentru 

cazanele abur-păcură cu productivitatea 

de până la 420 t/h - nu mai mult de 5%, 

pentru cazanele cu productivitatea mai 

mare de 420 t/h – 3%.  

Focarele și canalele gazelor de ardere cu 

ecranele sudate trebuie să fie fără 

aspirație de aer fals.  

Aspirațiile de aer fals în tractul gazelor 

de ardere pe sectorul de la intrare în 

economizor până la ieșire din exhaustor 

trebuie să fie pentru încălzitoarele de aer 

tubulare nu mai mari de 10%, iar pentru 

cele regenerative nu mai mult de 25%.  

Aspirația de aer fals în focarul şi în 

tractul gazelor de ardere a cazanelor de 

apă fierbinte cu focar pentru păcură-gaz 

trebuie să fie nu mai mult de 5%, în 

filtrele electrostatice - nu mai mult de 

10%.  
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pentru sarcina nominală a 

cazanelor. 

Normele de aspiraţie a aerului fals sunt 

date în procente din cantitatea aerului 

teoretic necesar pentru sarcina nominală 

a cazanelor. 

Pct. 350 (pct. 348 din redacția 

actualizată): 

Evacuarea apei din cazanul oprit 

cu circulație naturală se permite 

după scăderea presiunii în el până 

la 10 kgf/сm2 (1 MPa), iar daca 

sunt prezente îmbinări vălțuite – 

temperatura apei nu mai mare de 

80 °С. 

SA 

Termoelectrica 

45 Obiecție: 

Nu este clar în baza cărui act normativ a fost stabilită valoarea 

presiunii 10 kgf/сm2 (1MPa).  

În  RETCRE ed. 14, pct. 4.3.37 este specificat expres, valoarea 

atmosferică. 

Se acceptă. 

Pct. 348 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Evacuarea apei din cazanul oprit cu 

circulație naturală se permite după 

scăderea presiunii în acesta până la 

presiunea atmosferică, iar dacă sunt 

prezente îmbinări vălțuite – temperatura 

apei nu mai mare de 80 °С. 

Pct. 357 (pct. 355 din redacția 

actualizată): 

Cazanul trebuie să fie 

oprit/deconectat imediat de către 

personal în cazul refuzului 

funcționării protecțiilor sau în 

absența acestora în cazurile: 

SA 

Termoelectrica 

46 Se propune de suplinit subpct. 18) cu următorul conținut: „în 

cazul în care concomitent presiunea gazului și păcurii scade 

(la arderea concomitentă) după clapeta de reglare mai mică 

decât valorile minime admisibile, stabilite în instrucțiunile de 

exploatare”. 

Se acceptă parțial. 

Pct. 355 din redacția actualizată a fost 

suplinit cu sbp. 18) cu următorul 

conținut: 

18) scăderii concomitente a presiunii 

gazului și păcurii (la arderea 

concomitentă) după clapeta de reglare 

mai mică decât valorile minime 

admisibile, stabilite în instrucțiunea 

internă. 

Pct. 364 sbp. 4 (pct. 362 din 

redacția actualizată): 

Sistemul de protecție a turbinei 

împotriva creșterii turațiilor 

rotorului (incluzând toate 

elementele) trebuie să fie încercat 

prin mărirea turației mai mari 

decât cea nominală în 

următoarele cazuri (în lipsa 

indicațiilor speciale ale uzinei 

producătoare): 

4) la pornirea turbinei după 

oprirea îndelungată (mai mult de 

SA 

Termoelectrica 

47 Obiecție: 

Nu este clar în baza cărui act normativ a fost stabilită durata de 

3 luni.  

În  RETCRE ed. 14, pct. 4.4.6 este specificată durata de 30 zile. 

Nu se acceptă. 

Reieșind din practica statelor CSI ce ține 

de exploatarea de mai mulți ani a 

obiectelor energetice cu echipamente de 

aceeași construcție, fabricate de aceeași 

producători care stabilesc cerințe 

generalizate de utilizare, precum și în 

scopul reducerii cheltuielilor de 

exploatare, s-a admis o perioadă 

îndelungată mai mare de 3 luni de zile de 

oprire a turbinei pentru a încerca 

sistemul de protecție împotriva creșterii 

turațiilor rotorului (incluzând toate 
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3 luni) în cazul când nu este 

posibil controlul cu privire la 

acționarea regulatorului-limitator 

de viteză și a tuturor ciucitelor de 

protecție (cu acțiune asupra 

organelor de execuție) fără 

creșterea turației mai mare decât 

cea nominală; 

elementele) prin mărirea turației mai 

mari decât cea nominală în cazul când nu 

este posibil controlul cu privire la 

acționarea regulatorului-limitator de 

viteză și a tuturor circuitelor de protecție 

(cu acțiune asupra organelor de execuție) 

fără creșterea turației mai mare decât cea 

nominal. 

Concomitent personalul de conducere al 

întreprinderii electroenergetice poate 

aplica indicațiile speciale ale uzinei 

producătoare în care se stabilesc și 

termenii și condițiile de exploatare. 

Pct. 367 (pct. 365 din redacția 

actualizată): 

Etanșeitatea supapelor de 

reținere a prizelor de aer reglabile 

și a supapelor de siguranță a 

acestor prize, trebuie verificată 

cel puțin o dată în an și până la 

testarea turbinei de suprimare a 

sarcinii. Supapele unisens de 

reglare a prizelor de abur 

reglabile de termoficare, ce nu au 

legătură cu prizele de aer 

reglabile a altor turbine şi a altor 

surse de abur, nu se supun 

verificării privind etanșeitatea, 

dacă nu există indicații speciale a 

uzinei producătoare. Ajustajul 

supapelor unisens a tuturor 

prizelor trebuie să fie verificat 

înainte de fiecare pornire și la 

oprirea turbinei, iar la 

funcționarea normală - periodic 

conform graficului, aprobat de 

către personalul de conducere al 

SA 

Termoelectrica 

48 Obiecție: 

Nu este clar în baza cărui act normativ a fost stabilită durata de 

120 zile.  

În  RETCRE ed. 14, pct. 4.4.9 este specificat că controlul va fi 

efectuat o data în lună la regimul normal de funcționare. 

Nu se acceptă. 

Argumentare: 

Reieșind din practica statelor CSI ce ține 

de exploatarea de mai mulți ani a 

obiectelor energetice cu echipamente de 

aceeași construcție, fabricate de aceeași 

producători care stabilesc cerințe 

generalizate de utilizare, precum și în 

scopul reducerii cheltuielilor de 

exploatare, s-a admis o perioadă maximă 

de verificare a ajustajului supapelor 

unisens a tuturor prizelor, atât de abur cât 

și de aer, la funcționarea normală care să 

nu depășească 120 zile, însă această 

poate fi mai mică reieșind din condiția că 

graficul periodic de verificare cu 

termenii stabiliți este aprobat de către 

personalul de conducere al întreprinderii 

electroenergetice. 
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întreprinderii electroenergetice, 

dar nu mai rar de o dată în 120 de 

zile. La funcționarea 

nesatisfăcătoare a supapei 

reversibile, funcționarea turbinei 

cu priză de abur corespunzătoare 

nu se permite. 

Capitolul IV Secțiunea 6 

Instalații-bloc a centralelor 

electrice cu termoficare. 

SA 

Termoelectrica 

49 Se propune de redenumit secțiunea în următoarea redacție 

„Instalații-bloc a centralelor electrice cu termoficare și rețele 

termice”. 

Argumentare: 

Această modificare este necesară reieșind din denumirea 

Capitolului IV din Nota Informativă „Utilajul termomecanic al 

centralelor electrice și rețelelor termice”. 

Nu se acceptă. 

A se vedea comentariul pct. 31. 

 

Pct. 395 (pct. 394 din redacția 

actualizată): 

La exploatarea instalațiilor-bloc 

trebuie respectate prevederile 

pct. 314, 359 și asigurată 

participarea acestor instalații în 

reglarea frecvenței și puterii în 

cadrul regimurilor normale și de 

avarie a sistemului energetic 

(conform graficului 

dispeceratului). 

SA 

Termoelectrica 

50 Obiecție: 

Nu este clar de către cine urmează să fie aprobat graficul. 

Dispeceratul unității energetice sau a operatorului de transport? 

Se acceptă.  

Pct. 394 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

La exploatarea instalațiilor-bloc trebuie 

respectate prevederile pct. 312, 357 şi 

asigurată participarea acestora în 

reglarea frecvenței și puterii în cadrul 

regimurilor normale și de avarie a 

sistemului energetic conform sarcinii 

programate, stabilite în corespundere cu 

cerințele Regulamentului privind 

dirijarea prin dispecerat a sistemului 

electroenergetic aprobat prin Hotărârea 

Consiliului de Administrație al ANRE 

nr. 316/2018. 

Capitolul IV Secțiunea 8 SA 

Termoelectrica 

51 Întrebare: 

Pentru regimul chimic a centralelor termice și a rețelelor 

termice va fi elaborat document separat? 

Nu se acceptă. 

A se vedea comentariul pct. 31. 

Pct. 445 (pct. 444 din redacția 

actualizată): 

Regimul de exploatare a 

instalațiilor de tratare a apei și a 

SA 

Termoelectrica 

52 Se propune de expus în următoarea redacție „Regimul de 

exploatare a instalațiilor de tratare a apei și regimul chimic 

trebuie să asigure funcționarea centralelor electrice, centralelor 

termice fără deteriorări și fără reducerea eficienței, cauzate de 

Se acceptă. 

Pct. 444 din redacția actualizată a fost 

modificat cu includerea oxizilor de fier, 

după cum urmează:  
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regimului chimic trebuie să 

asigure funcționarea centralelor 

electrice fără deteriorări și fără 

reducerea eficienței, cauzate de 

coroziunea părților interioare a 

echipamentului de tratare a apei, 

utilajului termoenergetice, 

precum și formarea depunerilor 

de calcar pe suprafețele de 

transfer de căldură, depunerilor 

în secțiunea de scurgere a 

turbinei a nămolului în 

echipamentele și conductele 

centralei electrice. 

coroziunea părților interne a utilajului de tratare a apei, 

utilajului termoenergetic, precum și formarea depunerilor de 

calcar și oxid de fier pe suprafețele de transfer de căldură, 

depunerilor în secțiunea de scurgere a turbinei, a nămolului în 

echipamentele și conductele centralei electrice”. 

Argumentare: 

Această modificare este necesară din considerentul că pe 

suprafețele de transfer de căldură se formează și depuneri de 

oxizi de fier. 

Regimul de exploatare a instalațiilor de 

tratare a apei și regimul chimic trebuie să 

asigure funcționarea centralelor 

electrice, centralelor termoelectrice fără 

deteriorări și fără reducerea eficienței, 

cauzate de coroziunea suprafețelor 

interne a utilajului de tratare a apei, 

utilajului termoenergetic, precum și 

formarea depunerilor de calcar și oxid de 

fier pe suprafețele de transfer de căldură, 

sedimentelor în secțiunea de scurgere a 

turbinei, a nămolului în echipamentele şi 

conductele centralei electrice. 

Pct. 446 (pct. 445 din redacția 

actualizată): 

Orice modificări în schemele 

proiectate și construcțiile 

echipamentului, ce pot acționa la 

funcționarea instalațiilor de 

tratare a apei și instalațiilor 

privind curățarea condensatului, 

cât și la regimul chimic al 

centralei electrice, trebuie să fie 

coordonat cu serviciul chimic al 

întreprinderii electroenergetice. 

SA 

Termoelectrica 

53 Se propune de substituit în toata secțiunea sintagma 

„echipament de tratare chimică” cu sintagma „utilaj de tratare 

chimică”. 

Se propune de expus ultimul alineat în următoarea redacție 

„Orice modificări în schemele proiectate și construcțiile 

utilajului, ce pot acționa la funcționarea instalațiilor de tratare 

a apei și instalațiilor de curățare a condensatului, cât și la 

regimul chimic al apei la centralele electrice, centralele 

termice trebuie să fie coordonat cu serviciul chimic al 

întreprinderii electroenergetice”. 

Se acceptă parțial. 

Textul pct. 445 din redacția actualizată a 

fost expus cu sintagma „utilaj de tratare 

chimică”. 

Ultimul alineat al pct. 445 din Norme nu 

se acceptă a fi modificat reieșind din 

argumentarea pct. 31. 

Pct. 447 (pct. 446 din redacția 

actualizată): 

Instalațiile de tratare a apei cu 

echipamentul auxiliar, inclusiv 

depozitele de reactive, trebuie să 

fie montate și predate, pentru 

începerea lucrărilor de reglare-

recepție, înainte cu 2 luni până la 

începutul curățirii preliminare a 

echipamentului termoenergetic. 

Instalațiile pentru curățirea 

SA 

Termoelectrica 

54 Se propune de expus în următoarea redacție „Instalațiile de 

tratare a apei împreună cu echipamentele auxiliare, inclusiv și 

depozitele de reagenți, trebuie să fie montate și predate, pentru 

începerea lucrărilor de pornire-reglare, înainte cu 2 luni până 

la începutul curățirii preliminare a echipamentului 

termoenergetic. 

Instalațiile de curățire a condensatului turbinei și a 

condensatului impurificat, cât și instalațiile de ajustare a 

calității apei trebuie să fie montate și predate, pentru începerea 

lucrărilor de pornire și recepție, înainte cu 2 luni până la 

Se acceptă. 

Pct. 446 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Instalațiile de tratare a apei împreună cu 

echipamentele auxiliare, inclusiv și 

depozitele de reagenți, trebuie să fie 

montate şi predate, pentru începerea 

lucrărilor de pornire-reglare cu 60 de zile 

până la începutul curățirii preliminare a 

echipamentului termoenergetic. 

Instalațiile de curățire a condensatului 
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condensatului turbinei și a 

condensatului impurificat, cât și 

instalațiile privind tratamentul de 

corectare a apei trebuie să fie 

montate și predate, pentru 

începerea lucrărilor de reglare-

recepție, înainte cu 2 luni până la 

pornirea blocului energetic 

(cazanului) și conectate în lucru 

la pornirea acestuia. 

Rezervoarele de apă desalinizată 

și de condensat, comune pentru 

toată centrala, trebuie să fie 

montate, cu aplicarea stratului 

anticoroziv, până la începutul 

curățării preliminare a 

echipamentului primului bloc 

energetic (cazan) al centralei 

electrice. 

pornirea blocului energetic (cazanului) și conectate în lucru la 

pornirea acestuia. 

Rezervoarele de apă desalinizată și de condensat ale centralei, 

trebuie să fie montate, cu aplicarea stratului intern anticoroziv, 

până la începutul curățirii preliminare a utilajului primului 

bloc energetic (cazan) al centralei electrice”. 

turbinelor şi a condensatului impurificat, 

cât şi instalațiile de tratare a apei trebuie 

să fie montate şi predate, pentru 

începerea lucrărilor de pornire-reglare, 

cu 60 de zile până la pornirea blocului 

energetic (cazanului) şi conectate în 

lucru la pornirea acestuia. 

Rezervoarele de apă desalinizată şi de 

condensat ale centralei, trebuie să fie 

montate, cu aplicarea stratului intern 

anticoroziv, până la începutul curățirii 

preliminare a utilajului primului bloc 

energetic (cazan) al centralei electrice. 

 

Pct. 448 (pct. 447 din redacția 

actualizată): 

Instalațiile de mecanizare și 

automatizare a proceselor 

tehnologice de tratare a apei, 

curățire a condensatului, cât și 

tratamentul de corectare al apei și 

dispozitivele automate de control 

chimic, trebuie să fie incluse în 

lucru la pornirea instalațiilor și 

agregatelor corespunzătoare. 

SA 

Termoelectrica 

55 Se propune de expus în următoarea redacție „Instalațiile 

mecanizate și automatizate a proceselor tehnologice de tratare 

a apei, curățire a condensatului, cât și ajustare a calității apei 

și dispozitivele automate de control chimic, trebuie să fie 

incluse în lucru la punerea în funcțiune a instalațiilor și 

agregatelor corespunzătoare”. 

Se acceptă. 

Pct. 447 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Instalațiile mecanizate și automatizate a 

proceselor tehnologice de tratare a apei, 

curățire a condensatului, cât și ajustare a 

calității apei și dispozitivele automate de 

control chimic, trebuie să fie incluse în 

lucru la punerea în funcțiune a 

instalațiilor și agregatelor respective. 

Pct. 450 (pct. 449 din redacția 

actualizată): 

Reparația capitală a 

echipamentului instalațiilor de 

tratare a apei, instalațiilor pentru 

curățirea condensatului și 

tratamentului de corectare al apei 

SA 

Termoelectrica 

56 Se propune de substituit sintagma „tratamentului de corectare 

al apei” cu sintagma „a instalațiilor de ajustare a calității 

apei”. 

Se acceptă. 

Pct. 449 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează:  

Reparația capitală a echipamentului 

instalațiilor de tratare a apei, instalațiilor 

pentru curățirea condensatului și a 

instalațiilor de ajustare a calității apei 
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trebuie să se realizeze o dată la 3 

ani, reparația curentă – la 

necesitate, măsurarea nivelului 

materialelor de filtrare de 2 ori pe 

an. 

trebuie să se realizeze o dată la 3 ani, 

reparația curentă – la necesitate, 

măsurarea nivelului materialelor de 

filtrare de 2 ori pe an. 

Pct. 451 (pct. 450 din redacția 

actualizată): 

La blocurile energetice cu 

presiune supracritică se permite 

aplicarea următoarelor regimuri: 

hidrazino-amoniacal, netral-

oxigen, oxigeno-amoniacal, 

hidrazină, la respectarea 

condițiilor prevăzute de actele 

normative. 

SA 

Termoelectrica 

57 Se propune de substituit sintagma „neutral-oxigen” cu 

sintagma „neutru-oxigen”. 
Se acceptă. 

Pct. 450 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

La blocurile energetice cu presiune 

supracritică se permite aplicarea 

următoarelor regimuri: hidrazino-

amoniacal, neutru-oxigen, oxigeno-

amoniacal, hidrazină. 

Pct. 453 (pct. 452 din redacția 

actualizată): 

Pentru cazanele cu presiunea de 

până la 70 kgf/cm2 (7 МPа), în 

cazul necesităţii extragerii mai 

ample a oxigenului din apa de 

alimentare suplimentar la 

degazarea termică, se permite 

prelucrarea apei de alimentare cu 

sulfit de sodiu sau hidrazin. La 

cazanele cu presiunea de 70 

kgf/cm2 (7 MPа) sau mai mare, 

se permite prelucrarea 

condensatului și a apei de 

alimentare doar cu hidrazină, cu 

excepția cazanelor care 

funcționează cu regimul oxigen-

apă. Menținerea valorilor 

necesare ale pH-lui apei de 

alimentare trebuie să se realizeze 

prin adăugarea amoniacului. 

SA 

Termoelectrica 

58 Se propune de expus în următoarea redacție „Pentru cazanele 

cu presiunea de până la 70 kgf/cm2 (7 МPа), în cazul necesităţii 

îndepărtării profunde a oxigenului din apa de alimentare, 

suplimentar la degazarea termică, se permite prelucrarea apei 

de alimentare cu sulfit de sodiu sau hidrazină. 

La cazanele cu presiunea de 70 kgf/cm2 (7 MPа) sau mai mare, 

pentru îndepărtarea profundă a oxigenului se permite 

prelucrarea condensatului și a apei de alimentare doar cu 

hidrazină, cu excepția cazanelor cu regimuri chimice cu oxigen 

și cazanelor care eliberează aburul întreprinderilor 

alimentare, farmaceutice etc.”. 

Se acceptă parțial. 

Pct. 452 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Pentru cazanele cu presiunea de până la 

7 МPа (70 kgf/cm2), în cazul necesității 

eliminării profunde a oxigenului din apa 

de alimentare, suplimentar la degazarea 

termică, se permite prelucrarea apei de 

alimentare cu sulfit de sodiu sau 

hidrazină. 

La cazanele cu presiunea de 7 МPа (70 

kgf/cm2) și mai mare, se permite 

prelucrarea condensatului și a apei de 

alimentare doar cu hidrazină, cu excepția 

cazanelor cu regimuri chimice cu oxigen 

și cazanelor care eliberează aburul 

întreprinderilor din domeniul alimentar, 

farmaceutic. 

Menținerea valorilor necesare ale pH-lui 

apei de alimentare trebuie să se realizeze 

prin adăugarea amoniacului. 
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Pct. 456 (pct. 455 din redacția 

actualizată): 

La toate porţiunile controlate ale 

tractului apă-abur, trebuie să fie 

instalate instalaţii de prelevare a 

probelor cu răcitoare 

(refrigerent), pentru răcirea 

acestora până la 20-40 °С. Liniile 

de prelevare a probelor şi 

suprafețele de răcire a 

frigiderelor trebuie să fie 

efectuate din oțel inoxidabil. 

SA 

Termoelectrica 

59 Se propune de expus în următoarea redacție  

La toate punctele de control ale tractului apă-abur, trebuie să 

fie instalate instalaţii de prelevare a probelor cu răcitoare 

(refrigerente), pentru răcirea acestora până la 20-40°С. 

Liniile de prelevare a probelor și suprafețele de răcire a 

frigiderelor trebuie să fie confecționate din oțel inoxidabil. 

Se acceptă  

Pct. 455 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

La toate tronsoanele controlate ale 

tractului apă-abur, trebuie să fie instalate 

dispozitive de prelevare a probelor de 

apă și abur cu frigidere, pentru răcirea 

probelor până la 20-40°С. 

Liniile de prelevare a probelor și 

suprafețele de răcire a frigiderelor 

trebuie să fie fabricate din oțel 

inoxidabil. 

Pct. 457 (pct. 456 din redacția 

actualizată): 

La centralele electrice cu blocuri 

energetice cu putere de 200 MW 

sau mai mare şi la CET-le cu 

agregate cu putere de 50 MW şi 

mai mare, liniile de prelevare a 

probelor trebuie să fie amenajate 

până într-o încăpere specială cu 

ventilare, adiacentă cu 

laboratorul. 

SA 

Termoelectrica 

60 Se propune de expus în următoarea redacție  

La centralele electrice cu blocuri energetice cu putere de 200 

MW sau mai mare şi la CET-le cu agregate cu putere de 50 

MW şi mai mare, liniile de prelevare a probelor trebuie să fie 

amenajate într-o încăpere specială cu ventilare, adiacentă cu 

laboratorul expres. 

Nu se acceptă. 

Argumentare: 

Tipul laboratorului se stabilește de 

personalul de conducere a fiecărei 

întreprinderi electroenergetice separat. 

Pct. 459 (pct. 458 din redacția 

actualizată): 

În cazul regimului chimic al apei 

de tip neutral - oxigen se permite 

valoarea pH-lui nu mai puțin de 

6,5. 

SA 

Termoelectrica 

61 Se propune de substituit sintagma „neutral-oxigen” cu 

sintagma „neutru-oxigen”. 
Se acceptă.  

Pct. 458 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

În cazul regimului chimic al apei de tip 

neutru - oxigen se permite valoarea pH-

lui nu mai mică de 6,5. 

Pct. 463 (pct. 462 din redacția 

actualizată): 

În cazul pornirii blocului 

energetic cu cazane de circulație 

directă, după atingerea sarcinii 

stabilite conform graficului 

determinat de dispecerat sau în 

SA 

Termoelectrica 

62 Obiecție: 

Pentru a nu crea confuzii este necesar de specificat despre a 

cărui dispecerat este menționat în norme. 

Se acceptă. 

Pct. 462 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

În cazul pornirii blocului energetic cu 

cazan de circulație directă, după 

atingerea sarcinii programate sau în 

cazul conectării a celui de-al doilea 
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cazul conectării cazanului al 

doilea al blocului de dublare în 

primele 2 zile, se permite 

depășirea nu mai mult de 50% a 

conductibilității electrice 

specifice a aburului, precum și 

conținutului de sodiului și de 

siliciu, iar în apa de alimentare – 

a conductibilității electrice 

specifice, durității totale, 

conținutului de sodiu și de siliciu, 

fierului, cuprului. În primele zile 

conținutul de fier și de siliciu se 

permite a fi până la 50 µg/dm3 

pentru fiecare dintre aceste 

componente. 

cazan al blocului dublu, în perioada 

primelor 2 zile, se permite depășirea cu 

nu mai mult de 50% a conductibilității 

electrice specifice a aburului, precum şi 

a conținutului în aceasta a compușilor de 

sodiu şi de acid silicic, iar în apa de 

alimentare – a conductibilităţii electrice 

specifice, durităţii totale, conţinutului 

compușilor de sodiu și de acid silicic, de 

fier și de cupru. În primele zile 

conţinutul compușilor de fier şi de acid 

silicic se permite să fie până la 50 

µg/dm3 pentru fiecare dintre aceste 

componente. 

În cazul pornirii blocului energetic cu 

cazan de circulaţie directă, după 

reparaţie capitală sau curentă, se permite 

depăşirea normelor cu nu mai mult de 50 

% timp de 4 zile. În primele zile 

conţinutul compușilor de fier şi de acid 

silicic se permite să fie până la 100 

µg/dm3 pentru fiecare din aceste 

componente. 

Pct. 465 (pct. 464 din redacția 

actualizată): 

Se stabilește în baza 

experimentelor tehnice. 

SA 

Termoelectrica 

63 Se propune de substituit sintagma „experimentelor tehnice” cu 

sintagma „încercărilor termo-chimice”. 
Se acceptă. 

Textul pct. 464 din redacția actualizată  a 

fost expus cu sintagma „încercărilor 

termo-chimice”. 

Pct. 470 (pct. 469 din redacția 

actualizată): 

Pentru cazanele cu tambur, ce au 

legături nituite, alcalinitatea 

relativă a apei de cazan nu trebuie 

să depășească 20%, iar în cazul 

cazanelor cu tambure sudate și 

țevi vălțuite sau vălțuirea prin 

sudare etanșată – 50%. Cazanele 

cu tambure sudate și țevi sudate, 

SA 

Termoelectrica 

64 Se propune de substituit sintagma „nu este normată” cu 

sintagma „nu se normează”. 
Se acceptă. 

Pct. 469 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Pentru cazanele cu tambur, ce au legături 

nituite, alcalinitatea relativă a apei de 

cazan nu trebuie să depășească 20%, iar 

în cazul cazanelor cu tambure sudate și 

țevi vălțuite sau vălțuirea prin sudare 

etanșată – 50%.  
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alcalinitatea relativă a apei nu 

este normată. 

Cazanele cu tambure sudate și țevi 

sudate, alcalinitatea relativă a apei nu se 

normează. 

Pct. 474 (pct. 473 din redacția 

actualizată): 

Până la înlăturarea cauzelor 

perturbării calității apei de 

alimentare, se măresc purjările 

periodice şi permanente în 

același timp cu un control mai 

frecvent a calității aburului, iar la 

depășirea normelor conținutului 

durității totale se realizează și se 

intensifică fosfatarea apei de 

cazan. În același timp pentru 

cazanele cu 140 kgf/cm2 (13,8 

MPa) se permite creșterea 

excesului de fosfați până la 12 

mg/dm3. În cazul scăderii valorii 

pH-lui mai jos de 7,5 în apa de 

cazan şi imposibilității creșterii 

acesteia prin dozarea 

hidroxidului de sodiu sau prin 

înlăturarea cauzelor 

perturbărilor, cazanul trebuie 

imediat oprit. 

SA 

Termoelectrica 

65 Se propune de expus în următoarea redacție: 

Până la înlăturarea cauzelor perturbării calității apei de 

alimentare, se măresc purjările periodice și continue în același 

timp se realizează un control mai frecvent a calității aburului, 

iar la depășirea normelor conținutului durității totale se 

realizează și se intensifică fosfatarea apei de cazan. În același 

timp pentru cazanele cu 140 kgf/cm2 (13,8MPa) se permite 

creșterea excesului de fosfați până la 12 mg/dm3. 

În cazul scăderii valorii pH-lui mai jos de 7,5 în apa de cazan și 

imposibilității creșterii acesteia prin dozarea hidroxidului de 

sodiu sau a altor reagenți cât și prin înlăturarea cauzelor 

perturbărilor, cazanul trebuie imediat oprit. 

Argumentare: 

Modificări din punct de vedere redacțional. 

Totodată, este necesar de inclus și oportunitatea de a utiliza și 

alte tipuri de reagenți pentru majorarea valorii pH-lui. 

Se acceptă. 

Pct. 473 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Până la înlăturarea cauzelor încălcării 

calităţii apei de alimentare, se măresc 

debitele la purjările periodice şi 

continuă, în același timp se realizează un 

control mai frecvent a calității aburului, 

iar la depăşirea normelor conţinutului 

durităţii totale se realizează şi fosfatarea 

intensivă a apei de alimentare a 

cazanului. În acest caz pentru cazanele 

cu 13,8 MPa (140 kgf/cm2) se permite 

creşterea excesului de fosfaţi până la 12 

mg/dm3. 

În cazul scăderii în apa de alimentare a 

cazanului a valorii pH-lui mai jos de 7,5 

şi imposibilității creşterii acesteia prin 

dozarea hidroxidului de sodiu sau a altor 

reagenți cât și prin înlăturarea cauzelor 

încălcărilor, cazanul trebuie oprit 

imediat. 

 

Pct. 481, Tabelul 14 (pct. 480 din 

redacția actualizată) 

SA 

Termoelectrica 

66 Obiecție: 

În tabelul 14, lipsesc valorile conținutului de О2. 
Se acceptă. 

Tabelul 14 din pct. 480 din redacția 

actualizată a fost completat cu valorile 

conținutului de О2, µg/kg, nu mai mare 

de - 30. 

Pct. 484 (pct. 483 din redacția 

actualizată): 

Administrația întreprinderii 

electroenergetice desemnează 

printr-o dispoziție specială, din 

SA 

Termoelectrica 

67 Se propune de substituit sintagma „administrația 

întreprinderii” cu sintagma „administratorul întreprinderii” 

sau cu sintagma „personalul de conducere a personalului de 

conducere”. 

Argumentare: 

Se acceptă. 

Pct. 483 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Personalul de conducere al întreprinderii 

electroenergetice desemnează printr-o 
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rândul personalului tehnico-

ingineresc, persoane ce asigură 

controlul privind starea bună și 

siguranța de exploatare a 

conductelor. 

Aducerea în concordanță cu noțiunile utilizate în Norme. dispoziție specială, din rândul 

personalului tehnico-ingineresc, 

persoane ce asigură controlul privind 

starea de bună funcționare și securitatea 

în exploatarea conductelor. 

Pct. 486 (pct. 485 din redacția 

actualizată): 

După efectuarea lucrărilor de 

reparații curente și capitale, 

precum și a reparațiilor privind 

tăierea și sudarea repetată a 

segmentelor conductei, 

înlocuirea armaturii, ajustarea 

suporturilor și schimbarea 

izolării termice, înaintea 

conectării echipamentului în 

lucru trebuie de verificat:  

2) starea bună a suporturilor fixe 

și suporturilor de alunecare și 

unirilor flexibile, scărilor și 

suprafeţelor utilizate la 

deservirea conductelor și 

armaturii; 

SA 

Termoelectrica 

68 Se propune de substituit sintagma „uniri flexibile” cu sintagma 

„racorduri flexibile”. 
Se acceptă. 

Pct. 485 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

După reparaţia curentă şi capitală, 

precum şi a reparaţia legată cu decuparea 

şi sudarea repetată a segmentelor 

conductei, înlocuirea armaturii, ajustarea 

suporturilor şi schimbarea izolării 

termice, înaintea conectării 

echipamentului în lucru trebuie de 

verificat: 

2) starea de bună funcționare a 

suporturilor fixe şi suporturilor de 

alunecare şi racordurilor flexibile, 

scărilor şi suprafețelor utilizate la 

deservirea conductelor şi armaturii; 

Pct. 487 (pct. 486 din redacția 

actualizată): 

Administrația întreprinderii 

electroenergetice, în baza actelor 

normative privind exploatarea 

conductelor, trebuie să elaboreze 

și să aprobe instrucțiuni interne, 

ținând cont de condițiile concrete 

de exploatare a conductelor în 

cadrul obiectivului energetic dat. 

SA 

Termoelectrica 

69 Se propune de substituit sintagma „administrația 

întreprinderii” cu sintagma „administratorul întreprinderii” 

sau cu sintagma „personalul de conducere a personalului de 

conducere”. 

Argumentare: 

Aducerea în concordanță cu noțiunile utilizate în Norme. 

Se acceptă. 

Pct. 486 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Personalul de conducere întreprinderii 

electroenergetice trebuie să aprobe 

instrucţiuni interne, ținând cont de 

condițiile concrete de exploatare a 

conductelor în cadrul obiectului 

energetic dat. 

 

Pct. 488: 

Sistemul de drenare trebuie să 

asigure îndepărtarea completă a 

SA 

Termoelectrica 

70 Se propune de substituit sintagma „secțiilor orizontale” cu 

sintagma „secțiuni orizontale”. 
Se acceptă parțial. 

Pct. 488 a fost modificat după cum 

urmează: 
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umidității în timpul încălzirii, 

răcirii și golirii conductei, pentru 

care aceasta trebuie să dețină o 

pantă a secțiilor orizontale nu mai 

puțin de 0,004 (în timpul mișcării 

lichidului de lucru), ce se 

păstrează până la temperatura, în 

corespundere cu saturarea la 

presiunea de lucru a lichidului. 

Sistemul de drenaj trebuie să asigure 

evacuarea completă a umidității în 

timpul încălzirii, răcirii şi golirii 

conductei, pentru care aceasta trebuie să 

dețină o pantă a tronsoanelor orizontale 

nu mai mică de 0,004 în direcția de 

curgere a lichidului de lucru, ce se 

păstrează până la temperatura, în 

corespundere cu saturarea la presiunea 

de lucru a lichidului. 

Pct. 488:  

Sistemul de drenare trebuie să 

asigure îndepărtarea completă a 

umidităţii în timpul încălzirii, 

răcirii şi golirii conductei, pentru 

care aceasta trebuie să deţină o 

pantă a secţiilor orizontale nu mai 

puţin de 0,004 (în timpul mișcării 

lichidului de lucru), ce se 

păstrează până la temperatura, în 

corespundere cu saturarea la 

presiunea de lucru a lichidului. 

SA 

Termoelectrica 

71 Se propune de substituit sintagma „în timpul mișcării lichidului 

de lucru” cu sintagma „în direcția de deplasare (curgere) a 

lichidului”. 

Se acceptă. 

Pct. 488 a fost modificat după cum 

urmează: 

 Sistemul de drenaj trebuie să asigure 

evacuarea completă a umidității în 

timpul încălzirii, răcirii şi golirii 

conductei, pentru care aceasta trebuie să 

dețină o pantă a tronsoanelor orizontale 

nu mai mică de 0,004 în direcția de 

curgere a lichidului de lucru, ce se 

păstrează până la temperatura, în 

corespundere cu saturarea la presiunea 

de lucru a lichidului. 

Pct. 490: 

Armatura trebuie să deţină 

denumiri şi numere conform 

schemelor tehnologice a 

conductelor, cât şi indicatori de 

direcţie a rotirii mânerului. 

Supapele de reglare trebuie să fie 

dotate cu indicatori de nivel la 

deschiderea organului de reglare, 

iar robinetele pentru închiderea 

conductelor din reţea cu 

indicatori „Deschis” sau 

„Închis”. 

SA 

Termoelectrica 

72 Se propune de substituit sintagma „robinetele pentru 

închiderea conductelor din rețea” cu sintagma „robinetele de 

închidere”. 

Se acceptă. 

Pct. 490 a fost modificat după cum 

urmează: 

Pe armatură trebuie să fie aplicate 

denumirile şi numerele conform 

schemelor tehnologice a conductelor, 

precum şi indicatori de direcţie a rotirii 

mânerului. 

Supapele de reglare trebuie să fie dotate 

cu indicatori de nivel de deschidere a 

armăturii de reglare, iar robinetele de 

închidere cu indicatori „Deschis” sau 

„Închis”. 
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Pct. 1062 (pct. 1059 din redacția 

actualizată): 

Gradul de complexitate a 

manevrelor şi necesitatea 

elaborării programului pentru 

realizarea acestora, se determină 

de personalul de conducere al 

întreprinderii electroenergetice, 

în dependență de condiţiile de 

lucru. 

SA 

Termoelectrica 

73 În pct. 1062 este utilizată noțiunea „personalul de conducere al 

întreprinderii electroenergetice”. 

Argumentare: 

Pentru a nu crea confuzii urmează a fi utilizată noțiunea 

„personalul de conducere al întreprinderii electroenergetice”. 

Se acceptă. 

Pct. 1059 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Gradul de complexitate a manevrelor şi 

necesitatea elaborării programului 

pentru realizarea acestora, se determină 

de către personalul de conducere al 

întreprinderii electroenergetice, în 

funcție de condițiile de lucru. 

Pct. 1063 (pct. 1060 din redacția 

actualizată): 

La fiecare obiectiv energetic 

trebuie să fie întocmită lista 

manevrelor complexe, aprobată 

de către personalul de conducere 

a unității termoenergetice. Lista 

trebuie rectificată cu luarea în 

considerare a punerii în 

funcțiune, reconstrucţiei sau 

demontării echipamentului, 

modificărilor schemelor 

tehnologice şi schemelor 

protecţiilor tehnologice şi 

automaticii etc. Lista trebuie 

revizuită 1 dată în 3 ani. La locul 

de muncă al personalului 

operativ prin dispecer al secţiei şi 

obiectivului energetic trebuie să 

fie copiile listei menționate. 

SA 

Termoelectrica 

74 În pct. 1063 este utilizată noțiunea „personalul de conducere a 

unității termoenergetice”. 

Argumentare: 

Pentru a nu crea confuzii urmează a fi utilizată noțiunea 

„personalul de conducere al întreprinderii electroenergetice”. 

Se acceptă. 

Pct. 1060 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

La fiecare obiect energetic trebuie să fie 

întocmită lista manevrelor complexe, 

aprobată de către personalul de 

conducere al întreprinderii 

electroenergetice. Lista trebuie 

rectificată cu luarea în considerare a 

punerii în funcțiune, reconstrucției sau 

demontării echipamentului, 

modificărilor schemelor tehnologice şi 

schemelor protecțiilor tehnologice şi 

automaticii. Lista trebuie revizuită o dată 

în 3 ani. La locul de muncă al 

personalului operativ prin dispecer al 

secției şi obiectului energetic trebuie să 

fie copiile listei menționate. 

 

Pct. 1064 (pct. 1061 din redacția 

actualizată): 

Personalul de conducere a 

unității termoelectrice trebuie să 

aprobe lista persoanelor din 

cadrul personalului 

administrativ-tehnic, care au 

SA 

Termoelectrica 

75 În pct. 1064 este utilizată noțiunea „personalul de conducere a 

unității termoelectrice”. 

Argumentare: 

Pentru a nu crea confuzii urmează a fi utilizată noțiunea 

„personalul de conducere al întreprinderii electroenergetice”. 

Se acceptă. 

Pct. 1061 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Personalul de conducere al 

întreprinderii electroenergetice trebuie 

să aprobe lista persoanelor din cadrul 

personalului administrativ-tehnic, care 
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dreptul de a controla executarea 

manevrelor, efectuate conform 

programelor. Lista trebuie să fie 

rectificată în cazul modificării 

componenţei personalului. La 

locul de muncă al personalului 

operativ prin dispecer al secţiei şi 

obiectivului energetic trebuie să 

fie copiile liste menționate. 

au dreptul de a controla executarea 

manevrelor, efectuate conform 

programelor. Lista trebuie să fie 

rectificată în cazul modificării 

componenţei personalului. La locul de 

muncă al personalului operativ prin 

dispecer al secției şi obiectului energetic 

trebuie să fie copiile listelor menționate. 

La general  SA 

Termoelectrica 

76 De suplinit Proiectul cu următoarele capitole: 

1. Darea în exploatare a utilajului; 

2. Controlul exploatării eficiente a întreprinderii energetice; 

3. Instalații de termoficare staționare;  

4. Rețele termice; 

5. Planificarea regimurile de funcționare; 

6. Instalații cu motoare cu ardere internă. 

Argumentare: 

Necesitatea includerii capitolelor cu privire la planificarea 

regimurile de funcționare și controlul exploatării eficiente a 

întreprinderii energetice reprezintă o necesitate în condițiile de 

punere în aplicare a Regulilor pieței energiei electrice în 

Republica Moldova. 

Pentru întreprinderile energetice care funcționează în regim de 

cogenerare, este obligatorie stabilirea cerințelor pentru 

instalațiile de termoficare staționare, rețelelor termice și 

specificarea normelor de calitate a apei pentru apa de adaos în 

rețeaua termică și calitatea apei pentru apa de rețea. 

Având în vedere ca în Republica Moldova sunt întreprinderi 

energetice care au în funcțiune motoare cu ardere interne (MAI) 

energetice (CET Nord), precum și implementarea al doilea 

Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare 

centralizată cu energie termică (P172668) în cadrul 

Termoelectrica SA, obligatoriu Normele respective trebuie să 

includă și capitulul: Instalații cu motoare cu ardere internă. 

Nu se acceptă. 

A se vedea comentariul în pct. 31. 

SA „RED Nord” (Aviz nr. STP-09/1274 din 28.09.2021) 

Lipsa recomandărilor și propunerilor 
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Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (Aviz nr. 07 - 4421 din 23.09.2021) 

Titlul proiectului 

„Norme minime de exploatare a 

centralelor și rețelelor electrice” 

MIDR 77 Evocând necesitatea unei abordări uniforme în actele elaborate 

de ANRE, recomandăm excluderea termenului de „minime” 

din titlul documentului propus și ajustarea conform titlurilor 

existente „Norme exploatare a instalațiilor electrice ale 

consumatorilor noncasnici”, „Norme de Securitate la 

exploatarea instalațiilor electrice”, aprobate prin Hotărârile 

ANRE nr. 393/2019 și nr. 394/2019, pentru a nu submina 

importanța Normelor propuse. 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu ultimele modificări la 

Legea 107/2016, art. 7, alin. (1), lit. g3) 

prevede expres denumirea actului și 

anume în varianta – “Normele minime 

de exploatare a centralelor și rețelelor 

electrice”. 

Pct. 3, pct. 776,  

pct. 777, pct. 778 (pct. 3,  775, 

776, 777 din redacția 

actualizată): 

3. În Norme se aplică noțiunile 

definite în Legea nr. 174/2017 cu 

privire la energetică, Legea nr. 

107/2016 cu privire la energia 

electrică, Legea nr. 92/2014 cu 

privire la energia termică și 

promovarea cogenerării, 

Regulamentul cu privire la 

protecția rețelelor electrice 

aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 514/2002, NE1-

02:2019 „Norme de securitate la 

exploatarea instalațiilor 

electrice”, aprobate prin 

hotărârea Agenției Naționale 

pentru Reglementare în 

Energetică (în continuare – 

ANRE) nr. 394/2019, precum și 

următoarele noțiuni: 

776. În procesul exploatării LEA, 

trebuie să fie respectate cerințele 

Regulamentului cu privire la 

protecția rețelelor electrice, 

aprobat prin Hotărârea 

MIDR 78 Sugerăm excluderea numărului Hotărârii de Guvern din 

prevederile Proiectului, considerând faptul că, Regulamentul 

cu privire la protecția rețelelor electrice aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 514/2002, urmează a fi modificat/abrogat. 

Totodată, propunem ca, din textul Normelor să fie excluse 

referințele la Hotărârile ANRE, deoarece în ultimele pot fi 

operate unele modificări. 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu art. 55 al Legii 

100/2017 cu privire la actele normative, 

în cazul în care se face trimitere la o 

normă juridică care este stabilită în alt 

act normativ, pentru evitarea 

reproducerii normelor complementare, 

se face trimitere la elementul structural 

sau constitutiv respectiv, indicându-se 

denumirea, numărul şi anul adoptării, 

aprobării sau emiterii actului citat. 
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Guvernului nr. 514/2002 și 

verificată îndeplinirea acestor 

cerințe. 

777. Întreprinderea 

electroenergetică trebuie să 

informeze persoanele fizice și 

juridice situate în zona de trecere 

a LEA, despre cerințele 

prevăzute în Regulamentul cu 

privire la protecția rețelelor 

electrice, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 514/2002.  

778. Întreprinderea 

electroenergetică este obligată să 

solicite sistarea executării 

lucrărilor în zona de protecție a 

LEA executate de către persoane 

juridice și persoane fizice cu 

încălcarea cerințelor 

Regulamentului cu privire la 

protecția rețelelor electrice, 

aprobat prin Hotărârea 

Guvernului                 nr. 514/2002. 

Pct. 10 (pct. 11 din redacția 

actualizată): 

La fiecare întreprindere 

electroenergetică, între 

subdiviziunile structurale trebuie 

să fie stabilite funcțiile, atribuțiile 

și hotarele de deservire ale 

echipamentelor electrice, 

clădirilor, construcțiilor și 

comunicațiilor. 

MIDR 79 

          

Potrivit art. 54 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 100/2017 cu privire 

la actele normative, “conținutul proiectului se expune într-un 

limbaj simplu, clar şi concis, pentru a se exclude orice echivoc, 

cu respectarea strictă a regulilor gramaticale, de ortografie şi de 

punctuație”. În acest context, propunem reexaminarea și 

ajustarea conținutului acestui punct, la prevederilor enunțate. 

Se acceptă. 

Pct. 11 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Fiecare întreprindere electroenergetică 

trebuie să asigure separarea funcțiilor, 

atribuțiilor și hotarelor de deservire ale 

echipamentelor electrice, clădirilor, 

construcțiilor și comunicațiilor între 

subdiviziunile structurale. 

Pct. 22 (pct. 23 din redacția 

actualizată): 

Programul instruirii profesionale 

pentru lucrătorii din categoria 

MIDR 80 Având în vedere utilizarea în pct. 22 a termenului „dublarea”, 

recomandăm definirea acestuia la noțiuni, deoarece nu este 

clară utilizarea în contextul prevederii respective. 

Nu se acceptă. 

Termenul respectiv este definit în actul 

normativ NE1-02:2019 „Norme de 
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personalului operativ, operativ de 

reparații și reparații, trebuie să 

conțină stagiu de pregătire și 

verificarea cunoștințelor, iar 

pentru lucrătorii din categoria 

personalului operativ și operativ 

de reparații include suplimentar 

și dublarea. 

securitate la exploatarea instalațiilor 

electrice”.  

Pct. 80 (pct. 81 din redacția 

actualizată): 

Textul integral. 

 

MIDR 81 Recomandăm substituirea sintagmei „măsurarea credibilă și 

sincronizată în timp a parametrilor principali de regim” cu 

sintagma „măsurarea în timp a parametrilor de regim” deoarece 

acesta în sine, constituie un procedeu, care rezultă cu un set de  

date veridice, or sugerăm definirea termenului de „măsurarea 

credibilă” și „măsurare sincronizată în timp”. Totodată, 

propunem revizuirea termenului „informații parazite”, ultimul 

neconstituind o formă de exprimare tehnică. 

Se acceptă. 

Conținutul pct. 81 în redacție actualizată 

a fost expus conform propunerii. 

 

Pct. 102 (pct. 103 din redacția 

actualizată): 

Pentru a asigura starea 

operațională și sanitar-tehnică 

corespunzătoare a teritoriului, a 

clădirilor și a construcțiilor ale 

obiectelor energetice din 

proprietatea întreprinderii 

electroenergetice, trebuie 

executate și întreținute în stare 

funcțională: 

1) sistemele pentru 

îndepărtarea apelor de suprafață 

și subterane de pe întreg teritoriul 

obiectului energetic, de la clădiri 

și structuri; 

2) dispozitivele și construcțiile 

pentru localizarea surselor de 

zgomot și pentru reducerea 

nivelului acestuia la normal; 

MIDR 82 Recomandăm modificarea sau excluderea expresiei „Adițional, 

trebuie realizată în mod sistematic amenajarea teritoriului 

obiectului energetic”, deoarece sbp. 1-9 cuprind integral 

acțiunile necesare pentru asigurarea stării corespunzătoare a 

teritoriului specific obiectului energetic or din sintagma 

respectivă nu rezultă care ar fi acele acțiuni suplimentare de 

amenajare. 

Se acceptă. 

Conținutul pct. 103 în redacție 

actualizată a fost expus după cum 

urmează: 

Pentru a asigura starea operațională și 

sanitar-tehnică corespunzătoare a 

teritoriului, a clădirilor și a construcțiilor 

ale obiectelor energetice din proprietatea 

întreprinderii electroenergetice, trebuie 

executate și întreținute în stare 

funcțională: 

1) sistemele pentru îndepărtarea apelor 

de suprafață și subterane de pe întreg 

teritoriul obiectului energetic, de la 

clădiri și structuri; 

2) dispozitivele și construcțiile pentru 

localizarea surselor de zgomot și pentru 

reducerea nivelului acestuia la normal; 

3) rețelele de alimentare cu apă, 

canalizare, drenaj, termoficare, 

transport, combustibili gazoși și lichizi, 
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3) rețelele de alimentare cu apă, 

canalizare, drenare, termoficare, 

transport, combustibili gazoși și 

lichizi, eliminarea zgurii prin 

purjare cât și construcția 

acestora; 

4) sursele de apă potabilă; 

5) căile ferate și trecerile, 

drumurile, căile de acces de 

apărare împotriva incendiilor și 

de acces la hidranții de apărare 

împotriva incendiilor, podurile, 

drumurile pietonale, trecerile; 

6) construcțiile împotriva 

alunecărilor de teren, anti 

surpare, de consolidare a 

malurilor, antiavalanșă și 

antinoroi; 

7) marcajele și reperele de bază 

și de lucru, piezometrele și 

fântânile de control pentru 

monitorizarea nivelului apelor 

subterane; 

8) complexul de echipamente 

tehnico-inginerești de securitate; 

9) sistemele de protecție 

împotriva trăsnetului și de legare 

la pământ. 

Adițional, trebuie realizată în 

mod sistematic amenajarea 

teritoriului obiectului energetic. 

eliminarea zgurii prin purjare cât și 

construcția acestora; 

4) sursele de apă potabilă; 

5) căile ferate și trecerile, drumurile, 

căile de acces de apărare împotriva 

incendiilor și de acces la hidranții de 

apărare împotriva incendiilor, podurile, 

drumurile pietonale, trecerile; 

6) construcțiile împotriva alunecărilor 

de teren, anti surpare, de consolidare a 

malurilor, antiavalanșă și antinoroi; 

7) marcajele și reperele de bază și de 

lucru, piezometrele și fântânile de 

control pentru monitorizarea nivelului 

apelor subterane; 

8) complexul de echipamente tehnico-

inginerești de securitate; 

9) sistemele de protecție împotriva 

trăsnetului și de legare la pământ. 

 

Pct. 357 (pct. 356 din redacția 

actualizată): 

Cazanul trebuie să fie 

oprit/deconectat imediat de către 

personal în cazul refuzului 

MIDR 83 Se propune modificarea cuvântului „vane” cu un termen tehnic. Nu se acceptă. 

Cuvântul „vană” este un termen tehnic, 

utilizat și în alte domenii inclusiv. 
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funcţionării protecţiilor sau în 

absenţa acestora în cazurile: 

7) creşterea sau scăderea 

inadmisibilă a presiunii în 

cazanul cu circulaţie directă a 

apei până la vane; scăderea 

inadmisibilă a presiunii în tractul 

cazanului cu apă fierbinte mai 

mult de 10 sec.; 

Pct. 413 (pct. 412 din redacția 

actualizată): 

Personalul, care deserveşte 

sistemul de comandă, asigură 

menţinerea acestuia în stare 

satisfăcătoare pentru buna 

funcţionare, prin intermediul: 

1) realizării în termenii stabiliţi 

a deservirii tehnice şi reparaţiei; 

2) punerii în aplicare a 

măsurilor de îmbunătățire a 

fiabilității și eficienței utilizării; 

3) asigurarea setului necesar de 

mijloace tehnice de rezervă şi 

materiale consumabile. 

Personalul, care deserveşte 

echipamentul tehnologic, la timp 

conectează şi utilizează efectiv 

sistemul de comandă. 

Personalul operativ al secţiilor, 

raioanelor, sectoarelor 

obiectivelor energetice, în care 

sunt instalate dispozitive de 

comandă monitorizează păstrarea 

şi curăţenia suprafeţelor 

superioare a dispozitivelor 

sistemului de comandă. 

MIDR 84 Considerăm oportun revizuirea punctului respectiv din motiv 

că personalul operativ nu poate fi al „raioanelor” obiectivelor 

energetice, în care sunt instalate dispozitive. 

Se acceptă. 

Pct. 412 a fost modificat după cum 

urmează: 

Personalul, care deserveşte sistemele de 

comandă, asigură menţinerea acestora în 

stare de bună funcționare și pregătire 

pentru funcţionare, prin intermediul: 

1) realizării în termenele stabilite a 

mentenanței şi reparaţiei; 

2) executării măsurilor de îmbunătățire 

a fiabilității și eficienței utilizării; 

3) asigurarea setului necesar de 

mijloace tehnice de rezervă şi materiale 

consumabile. 

Personalul, care deserveşte 

echipamentul tehnologic, la timp pune în 

funcțiune şi utilizează efectiv sistemele 

de comandă. 

Personalul operativ al secţiilor, zonelor, 

sectoarelor obiectelor energetice, în care 

sunt instalate dispozitive de comandă 

menține integritatea şi curăţenia 

suprafeţelor superioare ale dispozitivelor 

sistemului de comandă. 
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Pct. 425 (pct. 424 din redacția 

actualizată): 

Etanşările locurilor de trecere a 

cablurilor şi a liniilor de impuls 

prin peretele ce împarte 

încăperea şi etanşarea intrărilor 

cablurilor şi a liniilor de impuls 

în panouri şi tablouri trebuie să 

asigure etanşarea conform 

cerințelor privind protecţia 

antiincendiu. Controlul privind 

starea etanşării se efectuează 

după realizarea lucrărilor de 

reparaţii capitale şi în caz de 

necesitate. 

MIDR 85 Sugerăm definirea noțiunii de „linie de impuls” în contextul în 

care în prevederile pct. 423 - 424 se operează cu termenii de 

linii de măsurare/circuite de măsurare/de dirijare. 

Se acceptă. 

Punctul 3 al Normelor a fost completat 

cu noțiunea: 

linie de impuls – conductă prin 

intermediul căreia se conectează 

aparatele de măsură și/sau reglare la 

echipamentele tehnologice care asigură 

acțiunea agentului termic controlat sau 

reglat asupra aparatelor de măsură  și/sau 

reglare. 

Pct. 435 (pct. 434 din redacția 

actualizată): 

Algoritmii de funcţionare a 

protecţiilor sunt determinaţi de 

către uzina producătoare a 

echipamentului protejat şi 

regulamentelor în vigoare. 

Valoarea valorilor de referinţă şi 

întîrzierea de acţionare a 

protecţiilor este determinată de 

către uzina producătoare a 

echipamentului protejat sau a 

organizaţiei de ajustare. 

În cazul reconstrucţiei 

echipamentului sau lipsei datelor 

de la uzina producătoare, valorile 

de referinţă şi întârzierea, se 

stabilesc în baza rezultatelor 

testărilor. 

Dispozitivele pentru modificarea 

valorilor de referinţă trebuie să 

fie sigilate (în afara 

MIDR 86 Considerăm că „valorile de referință”, deja prezumă cifre 

distinct stabilite ca reper pentru un proces de comparare, prin 

urmare propunem modificarea textului „Valoarea valorilor de 

referință”. 

Se acceptă. 

Pct. 434 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

 Algoritmii de funcţionare a protecţiilor 

sunt determinaţi de uzina producătoare a 

echipamentului protejat şi de decizia 

personalului de conducere al 

întreprinderii electroenergetice. Valorile 

reglajelor şi temporizării acționării 

protecţiilor se determină de uzina 

producătoare a echipamentului protejat 

sau întreprinderea electroenergetică. 

În cazul reconstrucţiei echipamentului 

sau lipsei datelor uzinei producătoare, 

reglajul și temporizarea se stabilesc în 

baza rezultatelor încercărilor. 

Dispozitivele pentru modificarea 

reglajelor trebuie să fie sigilate cu 

excepția dispozitivelor de înregistrare. 

Scoaterea sigiliului se realizează doar de 

către personalul, ce deserveşte 

mijloacele de protecţie, cu notare în 
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dispozitivelor înregistrate). 

Scoaterea sigiliului se realizează 

doar de către personalul, ce 

deserveşte mijloacele de 

protecţie, prin înregistrarea în 

registrul operativ. Sigiliile se scot 

doar la deconectarea 

dispozitivelor de protecţie. 

registrul operativ. Sigiliile se scot doar la 

deconectarea dispozitivelor de protecţie. 

 

Pct. 532: 

Generatoarele, de regulă, trebuie 

incluse în reţea prin metoda 

sincronizării precise.  

În cazul utilizării sincronizării 

precise trebuie introdusă 

blocarea conectării nesincrone. 

Se admite utilizarea metodei de 

autosincronizare la conectarea în 

reţea, dacă aceasta este prevăzută 

în condiţiile tehnice pentru 

furnizare sau a fost coordonată 

special cu uzina producătoare. 

MIDR 87 Recomandăm substituirea termenului de „sincronizare 

precisă”, deoarece în literatura de specialitate sunt prevăzute 

două metode de conectare în paralel a unui generator cu 

sistemul electroenergetic: sincronizare fină și autosincronizare 

(sincronizare grosieră) 

Nu se acceptă. 

În literatura de specialitate este utilizată 

și sintagma „sincronizare precisă”. În 

Normativul tehnic în energetică NTE 

009/10/00 este data noțiunea termenului 

sincronizării precise. 

Pct. 579 (pct. 578 din redacția 

actualizată): 

Pe barele de servicii personale ale 

centralei electrice, tensiunea 

trebuie menţinută în limitele 100-

105% de la tensiunea nominală. 

În caz de necesitate se admite 

funcționarea motoarelor electrice 

în cazul tensiunii 90-110% față 

de tensiunea nominală, dacă în 

instrucțiunea uzinei producătoare 

nu sunt specificate alte valori. 

MIDR 88 Propunem substituirea sintagmei „servicii personale” cu 

termenul tehnic utilizat în literatura de specialitate „servicii 

proprii” a centralei electrice. 

Se acceptă. 

Pct. 578 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Pe barele SP ale centralei electrice, 

tensiunea trebuie menţinută în limitele 

100-105% de la tensiunea nominală. În 

caz de necesitate se admite funcționarea 

motoarelor electrice în cazul tensiunii 

90-110% față de tensiunea nominală, 

dacă în instrucțiunea uzinei producătoare 

nu sunt specificate alte valori. 

Pct. 630 (pct. 629 din redacția 

actualizată): 

MIDR 89 Recomandăm reformularea acestei prevederi sub aspectul 

acțiunii ce se dorește de a se realiza, deoarece forma actuală 

este ambiguă și poate conduce la unele interpretări eronate. 

Se acceptă. 

Pct. 629 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 
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Pentru fiecare zonă de rețea 

electrică, în funcție de curba de 

sarcină, trebuie determinat 

numărul transformatoarelor care 

lucrează simultan, luându-se în 

considerare fiabilitatea 

alimentării cu energie electrică a 

receptorilor consumatorilor și 

reducerea pierderilor de energie 

electrică. 

 Pentru fiecare zonă de rețea electrică 

trebuie determinat numărul 

transformatoarelor de putere care 

funcționează simultan în baza sarcinii 

programate și cu luarea în considerare a 

fiabilității alimentării cu energie 

electrică a receptoarelor electrice ale 

consumatorilor finali și a reducerii 

pierderilor de energie electrică. 

Pct. 768 (pct. 767 din redacția 

actualizată): 

La construcția LEA, care 

urmează să fie dată în exploatare 

întreprinderii electroenergetice, 

acesta trebuie să organizeze 

supravegherea tehnică asupra 

executării lucrărilor și verificarea 

conformității lucrărilor 

îndeplinite cu documentația de 

proiect aprobată și coordonată. 

MIDR 90 Considerăm utilă precizarea persoanei/entității responsabile de 

organizarea supravegherii tehnice a executării lucrărilor și de 

verificare a conformităților acestora documentației de proiect. 

Totodată, precizarea responsabililor de coordonarea și 

aprobarea acesteia. 

Se acceptă. 

Pct. 767 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

La efectuarea de către un agent 

economic a lucrărilor de construcție, 

reconstrucție, reutilare tehnică și 

modernizare a LEA care urmează să fie 

recepționată de către întreprinderea 

electroenergetică, cea din urmă trebuie 

să organizeze supravegherea tehnică 

asupra executării lucrărilor și verificarea 

conformității lucrărilor îndeplinite cu 

documentația de proiect aprobată și 

coordonată. 

Pct. 791: 

Textul integral. 

 

MIDR 91 Recomandăm revizuirea prevederilor punctului respectiv, 

deoarece unele verificări și măsurări profilactice se dublează. 

Concomitent, precizăm că, pentru unele acțiuni nu este clar 

definită modalitatea de realizare. 

Se acceptă. 

Pct. 791 a fost modificat luând în 

considerare propunerile. 

De asemenea, menționăm că modalitatea 

de realizare este stabilită de proprietarul 

LEA utilizând diferite mijloace tehnice, 

echipamente, accesorii etc. 

Pct. 799 (pct. 797 din redacția 

actualizată): 

Convenția de exploatare comună 

a LEA trebuie să includă cel 

puțin:  

MIDR 92 Considerăm oportună indicarea entității responsabile de 

întocmirea convenției de exploatare a comună a LEA. 
Se acceptă. 

Propunerea a fost inclusă în pct. 797 din 

redacția actualizată după cum urmează: 

În cazul suspendării în comun pe stâlpii 

întreprinderii electroenergetice a 
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1) modalitatea de executare în 

condiții de securitate a lucrărilor;  

2) modalitatea de executare a 

lucrărilor de reparații, inclusiv și 

în cazul avariilor; 

3) lista personalului 

electrotehnic admis la executarea 

lucrărilor, cu menționarea 

grupelor de securitate electrică; 

4) delimitarea 

responsabilităților în procesul 

executării lucrărilor. 

conductoarelor LEA și liniilor cu altă 

destinație, aflate în posesia altor 

proprietari, este obligatorie întocmirea 

unei convenții de exploatare comună a 

LEA. Convenția de exploatare comună a 

LEA se întocmește de către 

întreprinderea electroenergetică care 

exploatează LEA.  

 

Pct. 802 (pct. 801 din redacția 

actualizată): 

Pentru stabilirea de la distanță a 

locului cu defect al LEA cu 

tensiune de 110 kV, precum și 

locului scurtcircuitului între faze 

la LEA 6-35 kV, trebuie să fie 

instalate dispozitive speciale. La 

LEA cu tensiunea 6-35 kV cu 

derivate trebuie să fie instalate 

indicatoarele tronsonului 

defectat. 

MIDR 93 Recomandăm introducerea unei prevederi care ar indica expres 

locul de instalare a dispozitivelor speciale pentru stabilirea de 

la distantă a locurilor de defect al LEA cu tensiune de 110 kV, 

precum și a locurilor de scurtcircuit între faze la LEA 6-35 kV. 

Nu se acceptă. 

Întreprinderile electroenergetice 

stabilesc particular locul de instalare a 

dispozitivelor speciale pentru stabilirea 

de la distanță a locurilor de defect al LEA 

cu tensiune de 110 kV, precum și a 

locurilor de scurtcircuit între faze la LEA 

6-35 kV reieșind din mijloacele de care 

dispun și specificul utilizării acestora. 

Pct. 882 (pct. 880 din redacția 

actualizată): 

Părțile metalice ale 

echipamentelor și instalațiilor 

electrice, care pot nimeri sub 

tensiune, trebuie să fie legate la 

pământ sau la conductorul nul de 

protecție în conformitate cu 

cerințele NAIE. 

MIDR 94 După sintagma „la pământ” sugerăm includerea sintagmei „la 

neutrul sursei”, deoarece în prevedere se specifică modul de 

protecție și nu mijlocul prin care se asigură aceasta. 

Nu se acceptă. 

Textul pct. 880 din redacția actualizată 

prevede anume legarea la pământ sau la 

conductorul nul de protecție a părților 

metalice ale echipamentelor și 

instalațiilor electrice, care pot nimeri sub 

tensiune. În cazuri specifice neutrul 

sursei poate fi tratat diferit în raport cu 

pământul.  

Pct. 885 (pct. 883 din redacția 

actualizată): 

MIDR 95 Sugerăm precizarea tipului instalației nominalizate în 

prevederea respectivă. 
Se acceptă. 

Pct. 883 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 
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Fiecare parte a instalației care 

necesită a fi legată la pământ, 

trebuie să fie conectată la priza de 

pământ sau la rețeaua de legare la 

pământ prin intermediul 

conductorului de legare la 

pământ. Se interzice conectarea 

în serie prin intermediul 

conductorului de legare la 

pământ a 2 sau mai multe 

elemente ale instalației. 

Fiecare parte a instalației electrice ce 

necesită a fi legată la pământ, trebuie să 

fie conectată la priza de pământ sau la 

rețeaua de legare la pământ prin 

intermediul conductorului de legare la 

pământ. Se interzice conectarea în serie 

prin intermediul conductorului de legare 

la pământ a 2 sau mai multe elemente ale 

instalației electrice. 

Pct. 888 (pct. 886 din redacția 

actualizată): 

Pentru controlul stării tehnice a 

ILP trebuie de efectuat: 

1) măsurarea rezistenței a ILP 

conform pct. 889 și nu mai rar de 

o dată în 12 ani verificarea 

selectivă prin dezgropare pentru 

inspectare vizuală a elementelor 

prizei de pământ pozate în sol; 

1) măsurarea tensiunii de 

atingere în rețele electrice ale 

căror ILP sunt executate conform 

normelor tensiunii de atingere. 

MIDR 96 Considerăm necesară modificarea referinței la pct. 475, 

deoarece este una eronată. Totodată, în sbp. 4), sugerăm 

modificarea referinței la „normele tensiunii de atingere”, 

deoarece nu rezultă clar care sunt acestea sau care este actul 

prin care ultimele au fost aprobate. 

Se acceptă. 

Pct. 886 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Pentru controlul stării tehnice a ILP 

trebuie de efectuat: 

1) măsurarea rezistenței a ILP conform 

pct. 887 și nu mai rar de o dată în 12 ani 

verificarea selectivă prin dezgropare 

pentru inspectarea vizuală a elementelor 

prizei de pământ pozate în sol; 

Pct. 916 (pct. 914 din redacția 

actualizată): 

Bobinele de stingere a arcului 

electric trebuie echipate cu 

dispozitive de reglare a 

rezonanței. 

MIDR 97 Recomandăm revizuirea conținutului prevederii și anume prin 

prisma faptului că Bobina de stingere a arcului electric trebuie 

să fie acordată/setată permanent într-un regim de rezonanță 

(condiții ideale) sau cel puțin apropiat de ultimul și nu „echipate 

cu dispozitive de reglare a rezonanței”. 

Se acceptă. 

Pct. 914 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Bobinele de stingere a arcului electric 

trebuie să fie acordate/setate permanent 

într-un regim de rezonanță sau cel puțin 

apropiat de ultimul. 

Pct. 919 (pct. 917 din redacția 

actualizată): 

Reducerea tensiunii de 

nesimetrie și tensiunii de 

MIDR 98 Sugerăm substituirea sintagmei „schimbarea poziției reciproce 

a conductoarelor fazice” cu termenul tehnic utilizat în literatura 

de specialitate – „transpunerea conductoarelor”, considerând și 

Se acceptă. 

Pct. 917 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 
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deplasare a neutrului până la 

valorile indicate trebuie să fie 

realizată prin echilibrarea 

capacității fazelor față de 

pământ: schimbarea poziției 

reciproce a conductoarelor 

fazice, precum și repartizarea 

condensatoarelor de 

telecomunicații de înaltă 

frecvență între fazele liniei. 

faptul că, în Anexa nr. 1, a prezentelor Norme, este utilizată 

exprimarea „stâlp de transpunere”. 

Reducerea tensiunii de nesimetrie și 

tensiunii de deplasare a neutrului până la 

valorile indicate trebuie să fie realizată 

prin echilibrarea capacității fazelor față 

de pământ: transpunerea conductoarelor 

fazice, precum și repartizarea 

condensatoarelor de telecomunicații de 

înaltă frecvență între fazele liniei. 

Anexa 1, pct. 3 

încercări cu tensiune înaltă – 

determinarea experimentală a 

caracteristicelor calitative și/sau 

cantitative a proprietăților 

obiectului supus încercărilor, 

efectuate cu veridicitatea și 

precizia prescrisă, pentru 

determinarea stării tehnice a 

echipamentului electric, la 

aplicarea sau la apariția pe 

echipament în procesul 

transformării inverse, a  tensiunii 

de 1000 V și mai mare; 

MIDR 99 În textul prevederii, precum și în tot textul Anexei nr. 1, 

recomandăm substituirea sintagmei „încercări cu tensiune 

înaltă” cu sintagma „încercări cu tensiune mărită” pentru a 

ajusta conform prevederilor RA01-02:2019 ”Regulamentului 

privind autorizarea laboratoarelor electrotehnice” aprobat prin 

Hotărârea ANRE nr. 405/2019 și publicat pe pagina web 

oficială a Agenției. 

Se acceptă. 

Pct. 3, Anexa 1 a fost modificat după 

cum urmează: 

încercări cu tensiune mărită – 

determinarea experimentală a 

caracteristicelor calitative și/sau 

cantitative a proprietăților obiectului 

supus încercărilor, efectuate cu 

veridicitatea și precizia prescrisă, pentru 

determinarea stării tehnice a 

echipamentului electric, la aplicarea sau 

la apariția pe echipament în procesul 

transformării inverse, a  tensiunii de 

1000 V și mai mare; 

Anexa 1, pct. 10 

În prezentele Norme de încercări 

sunt expuse cerințe generale 

tipice cu privire la volumul și 

normele încercărilor 

echipamentelor electrice. Pentru 

tipurile de echipamente electrice 

care nu sunt expuse în prezentele 

Norme de încercări, pentru 

obținerea datelor necesare cu 

privire la volumul și normele de 

încercări și verificări, trebuie 

utilizate materiale oficiale ale 

MIDR 100 Sugerăm revizuirea sintagmei „cerințe generale tipice” prin 

prisma domeniului de aplicare al prezentelor Norme. 
Se acceptă. 

În pct. 10, Anexa 1 a fost modificată 

sintagma „cerințe generale tipice”, prin 

cuvântul „cerințe”. 



41 
 

uzinei producătoare a tipurilor 

concrete de echipamente 

electrice. 

Anexa 1, pct. 366 (pct. 365, 

Anexa 1 din redacția actualizată): 

Măsurarea rezistenței izolației 

înfășurărilor transformatoarelor 

se efectuează conform GOST 

3484.3-88. 

MIDR 101 Considerăm oportună excluderea/substituirea, în textul 

prevederii, a referinței la standardul GOST 3484.3-88, 

deoarece, ultimul nu este valabil pe teritoriul Republicii 

Moldova. 

Se acceptă. 

Pct. 365, Anexa 1 din redacția 

actualizată a fost modificat după cum 

urmează: 

Măsurarea rezistenței izolației 

înfășurărilor transformatoarelor de 

putere se efectuează conform SM EN 

60076-3. 

Anexa 1, pct. 370 (pct. 369, 

Anexa 1 din redacția actualizată): 

Pentru transformatoarele cu 

tensiunea mai mică de 35 kV 

inclusiv, cu puterea mai mică de 

10 000 kVA și pentru bobinele de 

stingere al arcului electric, 

rezistența izolației înfășurărilor 

trebuie să fie nu mai mică de 300 

MΩ la temperatura de 20oC a 

înfășurării. 

MIDR 102 Sugerăm completarea prevederii cu cuvântul „nominală”, după 

cuvântul tensiunea. 
Se acceptă. 

Pct. 369, Anexa 1 din redacția 

actualizată a fost modificat după cum 

urmează: 

Pentru transformatoarele cu tensiunea 

nominală mai mică de 35 kV inclusiv, cu 

puterea mai mică de 10 000 kVA și 

pentru bobinele de stingere al arcului 

electric, rezistența izolației înfășurărilor 

trebuie să fie nu mai mică de 300 MΩ la 

temperatura de 20ºC a înfășurării. 

Anexa 1, pct. 514 (pct. 513, 

Anexa 1 din redacția actualizată): 

Încercările transformatoarelor 

uscate, precum și ale 

transformatoarelor uscate cu 

izolația din rășină turnată, se 

efectuează în corespundere cu 

STAS P 54827-2011 conform 

Capitolului V Secțiunile 4, 7-12, 

20, 22, dacă în documentația 

tehnică a uzinei producătoare nu 

sunt specificate alte condiții ale 

încercărilor. 

MIDR 103 În textul prevederii, precum și în tot textul Anexei nr. 1, 

sugerăm utilizarea denumirii unice a standardelor „GOST”. 
Se acceptă. 

Pct. 513, Anexa 1 din redacția 

actualizată a fost modificat după cum 

urmează: 

Încercările transformatoarelor de putere 

uscate, precum și ale transformatoarelor 

de putere uscate cu izolația din rășină 

turnată, se efectuează în corespundere cu 

SM EN IEC 60076-11, dacă în 

documentația tehnică a uzinei 

producătoare nu sunt specificate alte 

condiții ale încercărilor. 

 

https://shop.standard.md/ro/standard_details/585713#.
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Anexa 1, pct. 843 (pct. 842, 

Anexa 1 din redacția actualizată): 

Rezultatele măsurărilor 

rezistenței ale elementelor 

divizorilor de tensiune și 

rezistoarelor de șuntare trebuie să 

corespundă normelor uzinei 

producătoare. 

Anexa 1, pct. 857 (pct. 856, 

Anexa 1 din redacția actualizată): 

Verificarea dimensiunilor, 

interstițiilor și cursului 

dispozitivelor de stingere al 

arcului electric și nodurilor 

panourilor de comandă se 

efectuează în volumul cerințelor 

instrucțiunilor uzinei 

producătoare și pașapoartelor 

întrerupătoarelor. 

Anexa 1, pct. 893 (pct. 892, 

Anexa 1 din redacția actualizată): 

Încercarea trebuie efectuată în 

conformitate cu indicațiile uzinei 

producătoare. 

Anexa 1, pct. 899 (pct. 898, 

Anexa 1 din redacția actualizată): 

Valorile măsurate ale 

rezistențelor trebuie să 

corespundă normelor uzinei 

producătoare. 

Anexa 1, pct. 958 (pct. 957, 

Anexa 1 din redacția actualizată): 

Valorile rezistenței circuitului 

primar trebuie să corespundă 

cerințelor indicate în 

documentația uzinei 

producătoare. 

MIDR 104 În textul prevederii, precum și în textul Anexei nr. 1, 

recomandăm o abordare unică pentru sintagmele: „normele 

uzinei producătoare”, „instrucțiunile uzinei producătoare”, 

„cerințele instrucțiunilor uzinei producătoare”, „indicațiile 

uzinei producătoare”, „cerințe indicate în documentația uzinei 

producătoare”, „datelor uzinei producătoare”. 

Se acceptă. 

Conținutul pct. 842, pct. 856, pct. 892, 

pct. 898, pct. 959 din Anexa 1 în redacție 

actualizată au fost modificate cu 

sintagma „cerințele uzinei 

producătoare”.   
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Anexa 1, pct. 1405 (pct. 1404, 

Anexa 1 din redacția actualizată): 

Pentru electrolitul bateriilor de 

tipul „Vb VARTA”, conținutul 

de impurități nu trebuie să 

depășească valorile indicate în 

Tabelul nr. 54. 

MIDR 105 În conformitate cu cerințele art. 54 din Legea nr. 100/2017 cu 

privire la actele normative, în textul prevederii, propunem 

excluderea denumirii producătorului de baterii de acumulatoare 

- „Vb VARTA”. 

Nu se acceptă. 

Vb VARTA nu este denumirea specifică 

a unui producător, ci tipul modului 

constructiv al bateriei de acumulatoare. 

Anexa 1, pct. 1450 (pct. 1447, 

Anexa 1 din redacția actualizată): 

Pentru instalațiile electrice de 

curent alternativ noi construite și 

reconstruite cu neutrul legat la 

pământ și tensiunea mai mică de 

1000 V, alegerea parametrilor 

dispozitivului de protecție se 

efectuează conform timpul 

admisibil de întrerupere 

automată a alimentării (pct. 

1.7.79 NAIE ed.7). 

MIDR 106 După sintagma „neutrul legat” sugerăm includerea cuvântului 

„direct”, deoarece în literatura de specialitate sunt prevăzute 

două moduri distincte de tratare a neutrului legat la pământ. 

Se acceptă. 

Pct. 1448, Anexa 1 din redacția 

actualizată a fost modificat după cum 

urmează: 

Pentru instalațiile electrice de curent 

alternativ noi construite și reconstruite 

cu neutrul direct legat la pământ și 

tensiunea mai mică de 1000 V, alegerea 

parametrilor dispozitivului de protecție 

se efectuează conform timpului 

admisibil de întrerupere automată a 

alimentării (pct. 1.7.79 NAIE ed.7). 

Obiecții/propuneri cu caracter 

general. 

MIDR 107 Considerând caracterul ascendent al nivelului de integrare a 

centralelor electrice bazate pe surse regenerabile de energie 

(fotovoltaice, eoliene) și având în vedere că proiectul Normelor 

respective, nu cuprinde cerințe privind exploatarea unor 

asemenea tipuri de centrale, considerăm judicioasă includerea 

în text a unui capitol separat, sau cel puțin a unei secțiuni, ce va 

cuprinde și cerințe/aspecte privind exploatarea acestora. 

Nu se acceptă. 

A se vedea comentariul în pct. 31. 

Analiza impactului de 

reglementare. 

Compartimentul 1. 

MIDR 108 Sugerăm revizuirea sintagmei „instalații periculoase” din punct 

de vedere tehnic și examinarea oportunității substituirii acesteia 

în corespundere cu prevederile Proiectului normelor în cauză 

Se acceptă. 

Conținutul AIR a fost suplinit cu 

sintagma „care prezintă pericol” 

Analiza impactului de 

reglementare. 

Compartimentul 1, lit. b) 

MIDR 109 Considerăm oportună excluderea referinței la domeniul de 

aplicare al Proiectului normelor, deoarece subpunctul respectiv 

se referă expres la descrierea problemei. Totodată, sugerăm 

excluderea referinței din alineatul 2), la „intervalelor/ 

fluctuațiilor de tensiune” deoarece o exploatare normată a 

instalațiilor electrice poate conduce în ansamblu la creșterea 

Se acceptă. 

Conținutul compartimentului 1, lit. b) a 

fost expus luând în considerare 

obiecțiile. 
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indicatorilor de calitate și nu doar a unuia în particular, aceștia 

fiind stabiliți în Standarde/Regulamente 

ÎS „Moldelectrica” (Aviz nr. 46-43/1411 din 01.10.2021) 

Lipsa recomandărilor și propunerilor 

ÎCS „Premier Energy Distribution” SA (aviz prin track changes, nr. de ieșire 0505/103697-20211015) 

Pct. 44 (pct. 45 din redacția 

actualizată):  

Inspectarea vizuală periodică a 

echipamentelor electrice, 

clădirilor și construcțiilor trebuie 

să fie efectuată de persoanele 

responsabile de starea tehnică și 

exploatarea în condiții de 

securitate a acestora. 

Periodicitatea inspectării vizuale 

trebuie să fie determinată de către 

personalul de conducere al 

întreprinderii electroenergetice, 

dar nu mai rar de termenii 

stabiliți în prezentele Norme. 

ÎCS „Premier 

Energy 

Distribution” 

SA 

110 Se propune expunerea în următoarea redacție: 

Inspectarea vizuală periodică a echipamentelor, clădirilor și 

construcțiilor trebuie să fie gestionată de persoanele 

responsabile de starea tehnică și exploatarea în condiții de 

securitate. Periodicitatea examinării vizuale trebuie să fie 

determinată de către personalul de conducere al întreprinderii 

electroenergetice. Rezultatele inspectării vizuale trebuie să fie 

consemnate în registru operativ în format fizic sau cel electronic 

în diferite opțiuni electronice dar nu mai rar de termenii stabiliți 

în prezentele Norme. 

Argumentare: 

Terții ce prestează servicii de deservire a obiectivelor energetice 

au acces electronic la sistemele și opțiunile electronice. 

Se acceptă parțial. 

Pct. 45 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Efectuarea inspectării vizuale periodice a 

echipamentelor electrice, clădirilor și 

construcțiilor trebuie să fie gestionată de 

către persoanele responsabile de starea 

tehnică și exploatarea în condiții de 

securitate. Periodicitatea examinării 

vizuale trebuie să fie determinată de către 

personalul de conducere al întreprinderii 

electroenergetice.  

Pct. 7 din Norme prevede că registrele și 

documentația tehnică menționată în 

Norme pot fi ținute în format electronic, 

cu respectarea cerințelor privind 

securitatea și trasabilitatea datelor și 

astfel nu este necesară repetarea 

prevederii în cauză. 

Pct. 69 (pct. 70 din redacția 

actualizată): 

Setul de scheme necesare trebuie 

să se afle la centrele de dispecer a 

sistemului energetic, rețelelor 

electrice, la șefii de schimb a 

centralei electrice, şeful de 

schimb din fiecare secţie şi bloc 

energetic, la personalul de 

serviciu al stației electrice, zonei 

de rețea electrică și la maistrul 

formației de lucru 

ÎCS „Premier 

Energy 

Distribution” 

SA 

111 Se propune completarea cu următoarea expresie: „și/sau să fie 

asigurat accesul în format electronic”. 

Argumentare: 

Terții ce prestează servicii de deservire a obiectivelor energetice 

au acces electronic la sistemele si opțiunile electronice de 

vizualizare a schemelor. 

Se acceptă. 

Pct. 70 în redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Setul de scheme necesare trebuie să se 

afle la centrele de dispecer a sistemului 

electroenergetic, rețelelor electrice, la 

șefii de schimb a centralei electrice, șeful 

de schimb din fiecare secție și bloc 

energetic, la personalul de serviciu al 

stației electrice, zonei de rețea electrică și 

la maistrul formației de lucru 
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operative/formației de intervenție 

operativă. Schemele principale 

trebuie să fie afișate într-un loc 

vizibil în încăperea instalației 

date.  

operative/formației de intervenție 

operativă.  

Schemele principale trebuie să fie afișate 

într-un loc vizibil în încăperea instalației 

date.  

Pct. 631 (pct. 630 din redacția 

actualizată): 

În rețelele electrice de distribuție 

cu tensiunea mai mică de 20 kV 

inclusiv, măsurarea sarcinilor și 

tensiunii transformatoarelor se 

efectuează nu mai puțin de 2 ori 

în an: în primul an de exploatare 

– în perioada sarcinilor maxime 

și minime, iar în continuare – la 

necesitate. 

ÎCS „Premier 

Energy 

Distribution” 

SA 

112 Se propune expunerea în următoarea redacție: În rețelele 

electrice de distribuție cu tensiunea mai mică de 20 kV inclusiv, 

măsurarea sarcinilor și tensiunii transformatoarelor se 

efectuează nu mai puțin de 2 ori în an în primul an de exploatare 

– în perioada sarcinilor maxime și minime, iar în continuare – la 

necesitate. 

Argumentare: 

Indicatorii care influențează fiabilitatea alimentării cu EE a 

consumatorilor rezultă din Regulamentul de calitate, 

corespunzător OSD este obligat să menţină acești indicatori 

altfel va fi supus penalizărilor. Totodată activitatea OSD este 

reglementată prin realizarea principiului rezultat maxim la 

costuri minime. Prin aceasta prevedere din Norme ANRE 

reglementează excesiv procesul de mentenanță, generând costuri 

ne argumentate pentru OSD. Totodată nivelul tehnologic 

permite realizarea măsurătorilor diferit de propunerile ANRE, 

de o formă mai eficientă. 

Se acceptă. 

Pct. 630 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

În rețelele electrice de distribuție cu 

tensiunea mai mică de 20 kV inclusiv, 

măsurarea sarcinilor și tensiunii 

transformatoarelor de putere se 

efectuează nu mai puțin de 2 ori în an în 

primul an de exploatare – în perioada 

sarcinilor maxime și minime, iar în 

continuare – la necesitate. 

Pct. 781 (pct. 780 din redacția 

actualizată): 

Pe tronsoanele LEA supuse 

poluării intense, trebuie să fie 

utilizată izolație specială sau 

întărită și, după necesitate, de 

efectuat curățarea sau spălarea 

izolației, înlocuirea izolatoarelor 

murdare. 

ÎCS „Premier 

Energy 

Distribution” 

SA 

113 Se propune includerea expresiei “sau majorată”. 

Argumentare: 

Termenul „întărit” de înlocuit cu termenul „majorat”. 

Nu se acceptă. 

Prin urmare în textul Normelor prin 

sintagma „izolație întărită” se 

subînțelege majorarea numărului 

izolatoarelor cu ajutorul cărora se 

realizează izolarea părților LEA aflate 

sub tensiune între ele și față de părțile 

legate la pământ. 

În cazul dat prin sintagma „izolație 

întărită” se urmărește alinierea cu 

noțiunea definită în Normativul pentru 

proiectarea, execuția și exploatarea 

instalațiile electrice aferente clădirilor 

I7-2011 (România) care stipulează: 
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Izolație întărită – izolația părților active 

periculoase care asigură un grad de 

protecție împotriva șocurilor electrice, 

echivalent celui unei izolații duble. 

Un exemplu de aplicare a noțiunii este 

stabilit în Normativul privind alegerea 

izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi 

protecţia instalaţiilor electroenergetice 

împotriva supratensiunilor NTE 

001/03/00 (România), în pct. 5.2.10 a 

căruia este stabilit că trecerile de la 

porţiunile de linie cu izolaţie întărită la 

porţiunile de linie cu izolaţie normală, se 

recomandă să se efectueze treptat cu câte 

un izolator de la o deschidere la alta. 

Pct. 787 (pct. 786 din redacția 

actualizată): 

În procesul exploatării, LEA 

trebuie să fie supusă inspectărilor 

vizuale periodice și neordinare. 

Inspectările vizuale periodice ale 

LEA se execută conform 

graficului aprobat de către 

personalul de conducere al 

întreprinderii electroenergetice. 

Periodicitatea inspectării vizuale 

pe toată lungimea a fiecărei LEA 

trebuie să fie nu mai rară de o 

dată în an. Rezultatele inspectării 

vizuale se consemnează în 

documentația tehnică a LEA, 

inclusiv în fișa inspectării vizuale 

a LEA. 

ÎCS „Premier 

Energy 

Distribution” 

SA 

114 Se propune completarea cu următoarea expresie: „dar poate fi 

majorată în funcție de experiența de exploatare a acestei LEA la 

decizia persoanelor responsabile din cadrul OSD.” 

Argumentare: 

Indicatorii care influențează fiabilitatea alimentării cu EE a 

consumatorilor rezultă din Regulamentul de calitate, 

corespunzător OSD este obligat să menţină acești indicatori 

altfel va fi supus penalizărilor. Totodată activitatea OSD este 

reglementată prin realizarea principiului rezultat maxim la 

costuri minime. Prin aceasta prevedere din Norme ANRE 

reglementează excesiv procesul de mentenanță, generând costuri 

ne argumentate pentru OSD. Totodată nivelul tehnologic 

permite realizarea măsurătorilor diferit de propunerile ANRE, 

de o formă mai eficientă. 

Se acceptă parțial. 

Pct. 786 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

În procesul exploatării, LEA trebuie să 

fie supusă inspectărilor vizuale periodice 

și extraordinare. Inspectările vizuale 

periodice ale LEA se execută conform 

graficului aprobat de către personalul de 

conducere al întreprinderii 

electroenergetice.  

Periodicitatea inspectării vizuale a 

fiecărei LEA cu tensiunea mai mare de 

1000 V și LEA cu tensiunea mai mică de 

1000 V cu conductoare neizolate pe 

teritoriul localităților trebuie să fie nu 

mai rară de o dată în an. Periodicitatea 

inspectării  vizuale LEA cu tensiunea 

mai mică și mai mare de 1000 V în afara 

localităților și LEA cu tensiunea mai 

mică de 1000 V cu conductoare izolate 

pe teritoriul localităților se stabilește în 

funcție de experiența de exploatare a 
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acestor LEA, la decizia personalului de 

conducere a întreprinderii 

electroenergetice.  

Rezultatele inspectării vizuale se 

consemnează în documentația tehnică a 

LEA, inclusiv în fișa inspectării vizuale 

a LEA.  

Pct. 1079 (pct. 1075 din redacția 

actualizată): 

În scopul asigurării funcționării 

continue a MDTD la nodurile 

centrale și locale ale mijloacelor 

de dirijare, trebuie să fie 

organizat lucrul în tură a 

personalului operativ. NCMD și 

NLDM trebuie să fie echipat cu 

dispozitive de comutare, 

măsurare și testare, precum și 

asigurate cu scule, materiale și 

piese de schimb. 

ÎCS „Premier 

Energy 

Distribution” 

SA 

115 Se propune completarea cu următoarea expresie: În scopul 

asigurării funcționării fără întrerupere a MDTD la nodurile 

centrale și locale ale mijloacelor de dirijare, trebuie să fie 

organizat lucrul în tură a personalului operativ sau la decizia 

administrației întreprinderii energetice în așa fel ca în caz de 

necesitate, timpul de deplasare a personalului nodului să nu 

depășească un timp mai mare de o oră. NCMD și NLDM trebuie 

să fie echipat cu dispozitive de comutare, măsurare și testare, 

precum și asigurate cu scule, materiale și piese de schimb.” 

Argumentare: 

În cazul calităţii serviciilor sunt alte pârghii de control, SAIDI, 

SAIFI, penalități etc. 

Se acceptă parțial. 

Pct. 1075 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Pentru asigurarea funcționării continue a 

MDTD, personalul de conducere a 

întreprinderii electroenergetice 

stabilește modul de organizare a 

exploatării NCMD și NLDM.  

Personalul care deservește NCMD și 

NLDM trebuie să fie echipat cu 

dispozitive de comutare, măsurare și 

testare, precum și asigurat cu scule, 

materiale și piese de schimb. 

Pct. 903 (pct. 901 din redacția 

actualizată): 

În rețelele electrice, care 

funcționează cu neutrul izolat sau 

cu compensarea curentului 

capacitiv, este permisă 

funcționarea LEA și LEC cu 

punere la pământ. Personalul 

trebuie imediat să inițieze 

depistarea locului punerii la 

pământ și să înlăture defectul în 

cel mai scurt timp. Durata 

maximă de funcționare în acest 

regim nu trebuie să fie mai mare 

de 2 ore. 

ÎCS „Premier 

Energy 

Distribution” 

SA 

116 Se propune completarea conținutului punctului cu următoarea 

expresie: 

După durata indicată de 2 ore, se permite conectarea instalaţiei 

electrice cu punerea la pământ pe scurt timp pentru depistarea şi 

localizarea locului defectului. 

Argumentare: 

Pentru micșorarea timpului de localizare şi remediere a 

defectelor identificate prin metoda excluderii. 

Se acceptă parțial. 

Pct. 901 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

În rețelele electrice, care funcționează cu 

neutrul izolat sau cu compensarea 

curentului capacitiv, este permisă 

funcționarea LEA și LEC cu punere la 

pământ. Personalul trebuie imediat să 

inițieze depistarea locului punerii la 

pământ și să înlăture defectul în cel mai 

scurt timp. Durata maximă de 

funcționare în acest regim nu trebuie să 

fie mai mare de 2 ore.  

După durata indicată de 2 ore, se permite 

conectarea instalației electrice cu 

punerea la pământ pentru depistarea și 

localizarea locului defectului. 
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Argumentare: 

În rețelele cu neutrul izolat sau cu 

compensare a curenților capacitivi cu 

bobine de reactanță, punerile la pământ 

nu creează curenți mari în locul 

defectului, ceea ce permite continuarea 

exploatării instalației până la momentul 

când tronsonul defectat va fi depistat și 

deconectat după luarea măsurilor pentru 

asigurarea alimentării cu energie 

electrică a consumatorilor. Însă, 

funcționarea de lungă durată a rețelei 

electrice în regim de punere simplă la 

pământ nu este binevenită din cauza 

asimetriei tensiunilor de fază și apariției 

supratensiunilor cauzate de puneri la 

pământ cu arc electric. Adițional, există 

probabilitatea deteriorării izolației 

slăbite sau defectate pe altă fază și 

apariției regimului de scurtcircuit bifazat 

cu punere la pământ. 

Pct. 1473 Tabelul nr. 57 Anexa 1 

(pct. 1470 Tabelul nr. 56 Anexa 

1 din redacția actualizată): 

Valoarea și durata tensiunii 

alternative de încercare aplicate 

conductoarelor cablurilor cu 

izolație din hârtie impregnată și 

izolația din masă plastică. 

ÎCS „Premier 

Energy 

Distribution” 

SA 

117 Se propune modificarea datelor din tabelul nr. 57: 

Valoarea și durata tensiunii alternative de încercare aplicate 

conductoarelor cablurilor cu izolație din hârtie impregnată și 

izolația din masă plastică. 

Argumentare: 

Cerințe tehnice de măsurare, testare şi punere în exploatare a 

LEC cu izolație extrudată (cu izolație secă). 

Se acceptă parțial. 

Pct. 1470 Tabelul nr. 56 Anexa 1 din 

redacția actualizată cu introducerea 

modificărilor privind subiectul 

încercărilor cu durata de 30 min. și 60 

min. care vor avea caracter de 

recomandare, iar treptele de tensiuni 

nominale și valorile tensiunilor de 

încercare la 15 min. vor corespunde 

standardului SM CEI 60502-2. 

Pct. 1474 Anexa 1 (pct. 1472 

Anexa 1 din redacția actualizată): 

În procesul exploatării, 

încercările LEC cu tensiunea 6-

35 kV se efectuează la un an după 

punerea în funcțiune, iar ulterior: 

ÎCS „Premier 

Energy 

Distribution” 

SA 

118 Se propune expunerea în următoarea redacție 

În procesul exploatării, încercările LEC cu tensiunea de până la 

26/45 kV se efectuează la un an după punerea în funcțiune, iar 

ulterior... 

Argumentare: 

Nu se acceptă. 

În Republica Moldova nu sunt rețele 

electrice de distribuție cu tensiunile 

nominale 26 sau 45 kV. De asemenea 

prevederile Normelor trebuie să se 
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Cerințe tehnice de măsurare, testare şi punere în exploatare a 

LEC cu izolație extrudată (cu izolație secă). 

alinieze la prevederile standardului SM 

CEI 60502-2. 

Pct. 1483 Anexa 1 (pct. 1481 

Anexa 1 din redacția actualizată): 

Cablurile cu izolația din cauciuc 

cu tensiunea 3-10 kV și cablurile 

cu izolația din hârtie impregnată 

cu tensiunea de 110-400 kV sunt 

supuse încercărilor o dată la 5 

ani. 

Secțiunea 4 

Încercarea cu tensiune alternativă 

mărită a cablurilor cu izolația din 

polietilenă reticulată cu tensiunea 

110-400 kV. 

ÎCS „Premier 

Energy 

Distribution” 

SA 

119 Încercarea cu tensiune alternativă mărită a cablurilor cu izolația 

din polietilenă reticulată cu tensiunea mai mică ca 400 kV. 

Argumentare: 

Cerințe tehnice de măsurare, testare şi punere în exploatare a 

LEC cu izolație extrudată (cu izolație secă). 

Nu se acceptă. 

În textul Normelor sunt stabilite anume 

cerințe de încercare specifice cablurilor 

cu izolația din polietilenă reticulată cu 

tensiunea 110-400 kV și nu mai mică. 

Secțiunea respectivă este referință 

expresă la SM CEI 60840, SM IEC 

62067, în vigoare în RM și care prevăd 

cerințe și valori a încercărilor respective. 

Aceste cerințe sunt minime de bază care 

asigură exploatarea fiabilă, rațională și 

în condiții de securitate rețelelor 

electrice și întreținerea acestora în stare 

funcțională, însă reieșind din prevederile 

stipulate în pct. 5 din prezentele Norme 

administratorul întreprinderii 

electroenergetice, în funcție de condițiile 

de muncă și specificul rețelei gestionate, 

poate să prevadă cerințe suplimentare 

(instrucțiuni, regulamente etc.) cu 

privire la exploatarea obiectelor 

energetice din dotare, ce nu contravin 

prevederilor prezentelor Norme și 

cerințelor uzinei producătoare. 

Pct. 1485-1486 Anexa 1 (pct. 

1483-1484 Anexa 1 din redacția 

actualizată): 

Încercările se efectuează în 

conformitate cu prevederile 

GOST R МEC 60840, GOST R 

МEC 62067. 

Încercările cu tensiune mărită cu 

frecvența 20-300 Hz se 

efectuează în cazul 

ÎCS „Premier 

Energy 

Distribution” 

SA 

120 Aceste puncte se omit. 

Se propune expunerea într-o nouă redacție care includ şi tabele 

cu date. 

Argumentare: 

Cerințe tehnice de măsurare, testare şi punere în exploatare a 

LEC cu izolație extrudată (cu izolație secă). 

Nu se acceptă. 

A se vedea argumentarea în pct. 119. 

Adițional, se informează că conform pct. 

11 din Anexa 1 în prezentele Norme de 

încercări nu sunt expuse metode de 

încercări și cerințe metrologice. 
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disponibilității instalației de 

încercare cu circuit rezonant. 

Secțiunea 6 Anexa 1 

Determinarea rezistenței 

conductoarelor cablului 

ÎCS „Premier 

Energy 

Distribution” 

SA 

121 Se propune expunerea într-o nouă redacție care include alte date 

și formule: 

Secțiunea 6 

Determinarea rezistenței ohmice a conductoarelor și a ecranului 

cablului. 

Argumentare: 

Cerințe tehnice de măsurare, testare şi punere în exploatare a 

LEC cu izolație extrudată (cu izolație secă). 

Nu se acceptă. 

A se vedea argumentarea în pct. 119. 

Adițional, se informează că conform pct. 

11 din Anexa 1 în prezentele Norme de 

încercări nu sunt expuse metode de 

încercări și cerințe metrologice. 

Pct. 1523 Anexa 1 (pct. 1519 

Anexa 1 din redacția actualizată): 

În cazul încercărilor tensiunea 

redresată de 10 kV se aplică între 

ecranul sau armatura din metal și 

priza de pământ timp de 1 minut, 

dacă altă cerință nu este 

specificată de uzina 

producătoare. 

ÎCS „Premier 

Energy 

Distribution” 

SA 

122 Se propune expunerea într-o noua redacție: 

Se va aplica între ecran și pământ o tensiune continuă de 4 kV 

pe milimetru de izolație manta cu o valoare maximă de 10 kV. 

Pentru cabluri aflate în funcțiune, tensiunea maximă de încercare 

va fi de 80% din valorile indicate pentru un cablu nou. Tensiunea 

va crește progresiv până la atingerea valorilor maxime pentru 

testul indicat. Va rămâne 1 minut la valoarea maxim admisă, 

apoi va fi redus încet la zero. 

Argumentare: 

Cerințe tehnice de măsurare, testare şi punere în exploatare a 

LEC cu izolație extrudată (cu izolație secă). 

Se acceptă parțial. 

Pct. 1519 Anexa 1 din redacția 

actualizată a fost modificat după cum 

urmează: 

Între ecran și pământ se aplică o tensiune 

continuă de 4 kV pe milimetru de 

izolație cu o valoare maximă de 10 kV. 

Tensiunea trebuie să crească progresiv 

până la atingerea valorilor maxime 

pentru încercarea indicată. Tensiunea se 

aplică timp de un minut la valoarea 

maxim admisă, și ulterior se reduce lent 

până la zero. 

Lista standardelor din textul 

Normelor. 

ÎCS „Premier 

Energy 

Distribution” 

SA 

123 Se propune de actualizat standardele din Norme reieșind din 

statut cu alte standarde de înlocuire. 

Argumentare: 

Necesar de adus în conformitate cu standardele în vigoare din 

RM.  

Se acceptă. 

Conținutul Normelor a fost modificat cu 

standardele actualizate. 

Pct. 1469 Anexa 1 (pct. 1467 

Anexa 1 din redacția actualizată): 

Momentul efectuării încercării – 

RK, RC, ÎMR. 

ÎCS „Premier 

Energy 

Distribution” 

SA 

124 Se propune de exclus ÎMR. 

Argumentare: 

Este o metodă distructivă care afectează izolaţia cablului. 

Nu se acceptă. 

Deși, Normele prevăd cerințe minime de 

bază care asigură exploatarea fiabilă, 

rațională și în condiții de securitate 

rețelelor electrice și întreținerea acestora 

în stare funcțională, Secțiunea 3 din 

prezentele Norme nu prevăd expres 

termenul pentru efectuarea încercărilor 
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ÎMR. Astfel, conform pct. 8 și 27 din 

Anexa 1 personalul de conducere de sine 

stătător stabilește periodicitatea 

controlului echipamentului electric și  

volumul și termenii încercărilor. 

De asemenea, textul pct. 1473 din Norme 

în redacția actuală, include excepții de la 

regula generală privind condițiile de a nu 

efectua încercarea în cauză. 

Pct. 1476 Anexa 1 (pct. 1474 

Anexa 1 din redacția actualizată): 

Momentul efectuării încercării – 

RK, RC, ÎMR. 

ÎCS „Premier 

Energy 

Distribution” 

SA 

125 Se propune de exclus ÎMR. 

Argumentare: 

Este o metodă distructivă care afectează izolaţia cablului. 

Nu se acceptă. 

A se vedea argumentarea în pct. 124. 

Institutul de Standardizare din Moldova (Propuneri ca răspuns la solicitarea nr. 08-01/3477 din 08.10.2021) 

Textul Normelor. 

GOST 3484.1-88. 

ISM 126 De înlocuit în textul Normelor standardul GOST 3484.1-88-

ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ. Методы 

электромагнитных испытаний cu SM EN IEC 60076-11:2019 

Transformatoare de putere. Partea 11: Transformatoare uscate. 

Se acceptă parțial.  

În textul Normelor standardul GOST 

3484.1-88 a fost înlocuit cu SM EN CEI 

60076-1. 

 

Textul Normelor. 

GOST 2917-76. 

ISM 127 De înlocuit în textul Normelor standardul GOST 2917-76 - 

МАСЛА И ПРИСАДКИ. Метод определения 

коррозионного воздействия на металлы cu SM SR EN ISO 

2160:2012 Produse petroliere. Acțiunea corozivă pe cupru. 

Încercare pe lama de cupru. 

Se acceptă. 

Textul Normelor a fost suplinit cu 

standardul SM SR EN ISO 2160 Produse 

petroliere. Acțiunea corozivă pe cupru. 

Încercare pe lama de cupru. 

Textul Normelor. 

GOST 17216-2001. 

ISM 128 De înlocuit în textul Normelor standardul GOST 17216-2001 - 

ЧИСТОТА ПРОМЫШЛЕННАЯ. Классы чистоты 

жидкостей cu SM ISO 4406:2021 Acționări hidraulice. Fluide. 

Metoda de codificare a nivelului de poluare cu particule solide.  

Se acceptă. 

Textul Normelor a fost suplinit cu 

standardul SM ISO 4406 Acționări 

hidraulice. Fluide. Metoda de codificare 

a nivelului de poluare cu particule solide. 

Textul Normelor. 

GOST R 55413-2013. 

ISM 129 De înlocuit în textul Normelor standardul GOST R 55413-2013 

МАСЛА НЕФТЯНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ. Определение 

межфазного натяжения масло-вода методом кольца cu 

standardul ASTM D971:2020 Standard Test Method for 

Interfacial Tension of Insulating Liquids Against Water by the 

Ring Method. 

Nu se acceptă. 

Referințele la standarde în pct. 1365, în  

redacție actualizată, au fost excluse din 

considerentul că aceste măsurări au un 

caracter de recomandare iar personalul 

de conducere al întreprinderii 

electroenergetice va stabili de sine 

https://shop.standard.md/ro/standard_details/585713#.
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stătător metoda aplicată de efectuare a 

măsurărilor. 

Textul Normelor. 

GOST IEC 60628-2014. 

ISM 130 De înlocuit în textul Normelor standardul GOST IEC 60628-

2014 Определение газостойкости под действием 

электрического напряжения и ионизации cu standardul SM 

SR HD 488 S1:2013 Gazeificarea lichidelor electroizolante la 

solicitări electrice şi ionizare. 

Nu se acceptă. 

A se vedea argumentarea în pct. 129. 

Textul Normelor. 

GOST P 55025-2012. 

ISM 131 De înlocuit în textul Normelor standardul GOST P 55025-2012 

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ 

ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 6 

ДО 35 кВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. Общие технические условия 

cu standardul SM CEI 60502-2:2016 Cabluri de energie cu 

izolaţie extrudată şi accesoriile lor pentru tensiuni nominale de 

la 1 kV (Um = 1,2 kV) pînă la 30 kV (Um = 36 kV). Partea 2: 

Cabluri pentru tensiuni nominale de la 6 kV (Um = 7,2 kV) pînă 

la 30 kV (Um = 36 kV). 

Se acceptă. 

Textul Normelor a fost suplinit cu 

standardul SM CEI 60502-2 Cabluri de 

energie cu izolaţie extrudată şi 

accesoriile lor pentru tensiuni nominale 

de la 1 kV (Um = 1,2 kV) pînă la 30 kV 

(Um = 36 kV). Partea 2: Cabluri pentru 

tensiuni nominale de la 6 kV (Um = 7,2 

kV) pînă la 30 kV (Um = 36 kV). 

Textul Normelor. 

GOST R МEC 62067-2011. 

ISM 132 De înlocuit în textul Normelor standardul GOST R МEC 62067-

2011 Кабели силовые с экструдированной изоляцией и 

арматура к ним на номинальное напряжение свыше 150 кВ 

(Um = 170 кВ) ДО 500 кВ (Um = 550 кВ). Методы испытаний 

и требования к ним cu standardul SM IEC 62067:2021 Cabluri 

de energie cu izolaţie extrudată şi accesoriile lor pentru tensiuni 

nominale peste 150 kV (Um = 170 kV) până la 500 kV (Um = 

550 kV). Metode de încercare şi cerinţe. 

Se acceptă. 

Textul Normelor a fost suplinit cu 

standardul SM IEC 62067 Cabluri de 

energie cu izolaţie extrudată şi 

accesoriile lor pentru tensiuni nominale 

peste 150 kV (Um = 170 kV) până la 500 

kV (Um = 550 kV). Metode de încercare 

şi cerinţe 

Centrul Național Anticorupție al Republicii Moldova (aviz nr. 06/2-8136 din 03.12.2021) 

Pct. 62: 

La fiecare întreprindere 

electroenergetică, în funcție de 

cerințele actelor normative, 

trebuie să fie următoarea 

documentație tehnică: (…. ) 

CNA 133 Se propune indicarea concretă a articolelor și normelor din actul 

normativ pertinent reglementării cerințelor prescrise. 

Excluderea cuvintelor „în funcție de cerințele actelor 

normative”. 

Argumentare: 

Norma propusă comportă un caracter echivoc în partea ce ține 

de stabilirea documentației tehnice necesar a se deține la 

întreprinderile electroenergetice. 

Astfel, formularea din textul normei „în funcție de cerințele 

actelor normative” riscă să admită interpretări abuzive de către 

persoanele responsabile de aplicare cu privire la pertinența vreo 

Se acceptă parțial. 

Pct. 62 a fost modificat după cum 

urmează: 

Fiecare întreprindere electroenergetică, 

trebuie să posede următoarea 

documentație tehnică: (...) 

 

 

https://shop.standard.md/ro/standard_details/316020#.
https://shop.standard.md/ro/standard_details/316020#.
https://shop.standard.md/ro/standard_details/628944
https://shop.standard.md/ro/standard_details/628944
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unui document tehnic prevăzut în norma propusă. Respectiv, se 

subliniază riscul că, sub influența factorilor de corupție, norma 

se va putea interpreta în favoarea întreprinderii 

electroenergetice, care își va putea desfășura activitatea fără să 

dețină documentația necesară pentru asigurarea funcționării 

fiabile, raționale și în condiții de securitate a centralelor și 

rețelelor electrice, ceea ce este contrar interesului public. Or, 

potrivit preambulului din Convenția Organizației Națiunilor 

Unite împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 

2003, ratificată de Republica Moldova, prin Legea nr.158/2007, 

se statuează că, statele părți, trebuie să ia, în egală măsură 

conștiința principiilor bunei gestiuni a afacerilor publice și a 

bunurilor publice, de echitate, de responsabilitate și de egalitate 

în fața legii, precum și de necesitate a păstrării integrității și 

favorizării unei culturi de refuz al corupției. 

Pct. 180 (pct. 179 din redacția 

actualizată): 

În fiecare an, înainte de 

revărsarea de primăvară a 

râurilor, și în unele cazuri 

inclusiv a revărsării de vară-

toamnă, la CHE trebuie 

desemnată o comisie specială. 

Comisia trebuie să inspecteze 

vizual și să verifice pregătirea 

pentru revărsări (inundații) a 

tuturor construcțiilor 

hidrotehnice, a echipamentelor 

mecanice ale acestora, a 

dispozitivelor de ridicare, să 

supravegheze trecerea revărsării 

(inundației), iar după ce a trecut, 

să inspecteze vizual din nou 

construcțiile. 

CNA 134 Se recomandă reglementarea expresă a componenței Comisiei 

speciale, a atribuțiilor, a drepturilor și obligațiilor, a modului de 

organizare și funcționare a acesteia, precum și dacă activitate a 

acesteia necesită a fi remunerate. 

Obiecție: 

Norma propusă comportă un caracter lacunar în ceea ce privește 

stabilirea componenței Comisiei speciale, a atribuțiilor, 

drepturilor și obligațiilor, a modului de organizare și funcționare 

a acesteia, precum și dacă activitatea acesteia necesită a fi 

remunerată, fapt ce prezintă un risc de corupție. Or, potrivit art. 

29 alin. (2) al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, 

„Pentru a se evita lacunele legislative, soluțiile propuse în 

proiectul actului normative trebuie să acopere întreaga 

problematică a relațiilor sociale ce constituie obiectul de 

reglementare a proiectului”. 

Pericolul coruptibilității reglementării defectuoase a normei 

propuse rezidă în crearea unor incertitudini și suspiciuni în 

raport cu modul de selectare și desemnare a membrilor Comisiei 

respective, fapt care va putea compromite inspectarea și 

verificarea imparțială a tuturor construcțiilor hidrotehnice, a 

echipamentelor mecanice ale acestora, a dispozitivelor de 

ridicare, cât și supravegherea trecerii revărsării (inundații) și 

Se acceptă parțial. 

Pct. 179 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

În fiecare an, înainte de revărsarea de 

primăvară a râurilor, precum și a 

revărsării de vară-toamnă, la CHE 

trebuie efectuată inspectarea vizuală și 

verificată pregătirea pentru revărsări 

(inundații) a tuturor construcțiilor 

hidrotehnice, a echipamentelor mecanice 

ale acestora, a dispozitivelor de ridicare, 

supravegheată trecerea revărsării 

(inundației). După trecerea revărsărilor 

sus-menționate la fel se efectuează 

inspectarea vizuală. 
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inspectării vizuale, din nou, a construcțiilor, ceea ce este contrar 

interesului public. 

Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător (Aviz nr. 38-78-88-9747 din 03.12.2021) 

Analiza impactului de 

reglementare. Capitolul 

Definirea problemei. 

 

GL 135 La capitolul Definirea Problemei litera a) autorii identifică 11 

probleme care necesită a fi soluționate prin această intervenție. 

Urmare analizei acestora concluzionăm că: 

 - Cele menționate în p.1 și 2. nu sunt probleme în sine, ci mai 

mult efectele nesoluționării problemei (ex: nerespectarea 

prevederilor documentului „Правила технической 

эксплуатации электрических станций и сетей”, din cauza 

lipsei procedurii de aprobare și publicare; 2. nerespectarea 

prevederilor documentului „Объём и нормы испытаний 

электрооборудования”, ed. 6 din anul 1997, din cauza lipsei 

procedurii de aprobare și publicare   

- Credem că urmează mai mult de dezvoltat problema nr.3 

”necorespunderea prevederilor normative cu nivelul progresului 

tehnic din prezent” prin cazuri/norme concrete. La fel, și nr. 11 

”nerespectarea zonelor de protecție a rețelelor electrice”;  

- Ce ține de problema nr.4 ”nerespectarea parametrilor de 

calitate a serviciilor de transport și de distribuție a energiei 

electrice” lipsește cifre și informație statistică ce ține de 

respectarea indicatorilor generali de continuitate (SAIDI, SAIFI, 

CAIDI) care au fost expuse în analiza prezentată anterior;  

- La fel nu reprezintă problemă cele enunțate la p. 6,7 - 

neefectuarea inspectărilor vizuale periodice ale rețelelor 

electrice; neefectuarea încercărilor și măsurărilor periodice ale 

echipamentelor și aparatelor ale centralelor și rețelelor deoarece 

în dependență de problema clar care urmează a fi definită acestea 

reprezintă fie cauze fie sunt efectele nesoluționării problemei.  

- Autorii în acest capitol constată despre imposibilitatea aplicării 

prevederilor art. 163 și 163/1 din Codul contravențional al 

Republicii Moldova evidențiind și aceasta ca problemă și ca 

cauză a problemei în același timp. Se recomandă de dezvolta 

această constatare și a evidenția în ce constă o astfel de 

imposibilitate pentru a înțelege care este cauza/problema reală. 

La fel nu este clară problema legată de starea actuală cu numărul 

mare al prescripțiilor emise de organul de supraveghere 

Se acceptă parțial. 

Capitolul Definirea problemei din 

Analiza impactului de reglementare a 

fost îmbunătățit cu luarea în considerare 

a obiecțiilor și recomandărilor expertului  

Grupului de lucru al Comisiei de stat 

pentru reglementarea activității de 

întreprinzător. 
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energetică și respectiv gradul mic de executare a acestora. 

Neexecutarea prescripțiilor atrage răspundere pentru persoanele 

controlate. Ar fi bine de adus anumită statistică privind numărul 

de contestări și/sau/litigii în judecată la acest subiect.  

- Considerăm că problemele principale de la care trebuie de 

pornit (menționată în p.10) sunt: creșterea numărului incendiilor, 

accidentelor, cât și a cazurilor de electrocutare datorită creșterii 

numărului de rețele și instalații periculoase pentru utilizare, 

pentru care în AIR se aduc date și cifre privind astfel de 

fenomene. Identificând astfel problema ulterior răspunzând la 

întrebarea de ce asta se întâmplă și ce a influențat apariția unei 

atare situații nedorite -  stabilim deja cauzele, și efectele și 

ulterior obiectivele care țintesc cauzele și evident problema.  

- La litera b) finalitățile urmărite prin proiect urmează a fi 

revizuite li expuse la compartimentul Obiective;  

- La litera c) p.1 este un argument pentru ce ANRE a elaborat 

aceste norme și nu poate fi cauză a problemei. Cauzele nu pot fi 

expuse ca întreprinderea de acțiuni ( necesitatea implementării 

cadrului normativ…, necesitatea sporirii gradului de 

accesibilitate….,  necesitatea redresării situației…., etc.). O 

cauză care clar urmează a fi evidențiată ține de aplicarea unor 

norme  în acest domeniu depășite ce nu corespund, realității, 

netransparente ce nu corespund Legii nr.100/2017 privind actele 

normative.   

Analiza impactului de 

reglementare. Capitolul 

Stabilirea obiectivielor. 

 

GL 136 Se recomandă revizuirea capitolului Stabilirea obiectivelor 

deoarece potrivit Metodologiei, în AIR se stabilesc principalele 

obiective ale intervenției din partea statului, care sânt legate 

direct de problemă şi cauzele acesteia (obiectivele nu se stabilesc 

ca necesitatea de a întreprinde acțiuni sau ca necesitatea 

aprobării unei reglementări). La fel obiectivele se expun 

cuantificat și fixate în timp. 

Se acceptă parțial. 

Capitolul Stabilirea obiectivelor din 

Analiza impactului de reglementare a 

fost îmbunătățit cu luarea în considerare 

a obiecțiilor și recomandărilor expertului  

Grupului de lucru al Comisiei de stat 

pentru reglementarea activității de 

întreprinzător. 

Analiza impactului de 

reglementare. Capitolul 

Identificarea opțiunilor. 

 

GL 137 În Capitolul 3 se recomandă de a elimina cuprinsul articolelor și 

de a descrie pe cât de larg posibil opțiunea (intervenția) 

recomandată (principalele prevederi ale proiectului, cu impact, 

explicând cum acestea țintesc cauzele problemei, cu indicarea 

novațiilor). Se identifică și se expune întregul spectru de 

Se acceptă parțial. 

Capitolul Identificarea opțiunilor din 

Analiza impactului de reglementare a 

fost îmbunătățit cu luarea în considerare 

a obiecțiilor și recomandărilor expertului  
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soluții/drepturi/obligații ce se doresc să fie stabilite în cadrul 

intervenției propuse. 

Grupului de lucru al Comisiei de stat 

pentru reglementarea activității de 

întreprinzător. 

Analiza impactului de 

reglementare. Capitolul Analiza 

impactului opțiunilor. 

 

GL 138 La Capitolul Analiza impactului opțiunilor autorii menționează 

că nu vor fi costuri de conformare. Cerințele minime din proiect 

privind menținerea și exploatarea în siguranță a rețelelor 

electrice implică costuri în viziunea noastră. Existența sau lipsa 

costurilor urmează a fi confirmate prin dovezi şi presupuneri 

argumentate. 

Nu  se acceptă. 

Normele în vigoare la moment (Правила 

технической эксплуатации 

электрических станций и сетей) 

prevăd cerințe similare. 

 membrul GL 

(FP Condrumat) 

139 Rugăm să descrieți clar în AIR persoanele care trebuie să 

implementeze aceste norme, alți actori care sunt implicați în 

proces. 

Nu se acceptă. 

Părțile care trebuie să implementeze 

normele și alți actori care sunt implicați  

sunt enumerați în cap. 6. lit. a) a analizei 

impactului. 

 membrul GL 

(FP Condrumat) 

140 Pornind de la datele prezentate în tabelele nr.3,4 și 2 proiectul 

documentului trebuia să fie elaborat și aprobat în anul 2017 

conform normelor stabilite cu publicarea lor în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova (a se vedea afirmațiile aduse în 

AIR în alin. 2,3 după tabelul nr.4). 

Nu se acceptă. 

Prescripțiile erau elaborate în baza 

documentului normativ-tehnic aprobat 

prin ordinul nr. 105 al Ministerului 

Energeticii (Правила технической 

эксплуатации электрических станций 

и сетей). 

 membrul GL 

(FP Condrumat) 

141 Credem rațională revederea cauzelor ce au adus la apariția 

problemei, în special pct. 1,3,4,5 din text, iar punctele 7,8,9 

urmează a fi reformulate sau excluse din text, neavând conotație 

logică la textul în cauză. 

Se acceptă parțial. 

Cauzele ce au adus la apariția problemei 

au fost revăzute. 

 membrul GL 

(FP Condrumat) 

142 Rugăm să fie explicată intervenția organelor de control asupra 

implementării normelor stabilite la construcția sau exploatarea 

centralelor termice (sunt destule pârghii de control și aplicare a 

sancțiunilor?). 

Nu se acceptă. 

Proiectul Normelor nu prevede cerințe 

față de centrale termice. 

 membrul GL 

(FP Condrumat) 

143 Ceea ce ține de „costul desfășurării afacerii” menționăm că după 

adoptarea Normelor și după efectuarea controalelor de către 

Inspectorat operatorii vor suporta costuri enorme pentru 

redresarea situației create în 2017-2021 (a se vedea datele din 

tabelele 3 și 4). Credem că acest moment trebuie să fie descris 

în AIR cu mare precizie. 

Nu se acceptă. 

Costuri suplimentare nu vor fi deoarece 

proiectul Normelor minime de 

exploatare a centralelor și rețelelor 

electrice nu impune cerințe suplimentare 

în sensul diminuării sau sporirii 

costurilor suportate de utilizatori în 
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procesul de aplicare a cadrului normativ 

existent, cum ar fi „Правила 

технической эксплуатации 

электрических станций и сетей” ediția 

din anul 1989, deoarece aceste norme 

existente, deja implicau costuri pentru 

respectarea lor, iar proiectul normelor 

analizat nu vine cu prevederi noi în acest 

sens. 

 membrul GL 

(FP Condrumat) 

144 Solicităm descrierea pașilor următori ce urmează a fi efectuate 

de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în 

vederea normelor depășite (conform afirmațiilor din AIR). 

Nu se acceptă. 

Odată cu intrarea în vigoare a Normelor 

minime de exploatare a centralelor și 

rețelelor electrice, Ministerul 

Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 

urmează să abroge documentele 

normativ-tehnice „Правила 

технической эксплуатации 

электрических станций и сетей” ed.14, 

anul 1989 și „Объём и нормы 

испытаний электрооборудования.” ed. 

6, anul 1997, în calitate de instituție care 

le-a aprobat, doar ea avînd această 

competență conform legislației. 

Ministerul Justiției al Republicii Moldova (Aviz nr. 04/437 din 14.01.2022) 

pct. 2 din proiectul Hotărârii 

Normele minime de exploatare a 

centralelor și rețelelor electrice 

intră în vigoare la expirarea a 6 

luni de la data publicării în 

Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 

Ministerul 

Justiției 

145 Cuvintele „Normele minime de exploatare a centralelor și 

rețelelor electrice” se vor substitui cu cuvintele „Prezenta 

Hotărâre” 

Se acceptă. 

Pct. 2 din proiectul Hotărârii a fost 

modificat după cum urmează: 

Prezenta Hotărâre intră în vigoare la 

expirarea a 6 luni de la data publicării în 

Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 

pct. 3 

În Norme se utilizează noțiunile 

definite în Legea nr. 174/2017 cu 

privire la energetică, Legea nr. 

107/2016 cu privire la energia 

Ministerul 

Justiției 

146 La pct. 3 semnalăm că, actul normativ nu este un dicționar 

juridic sau un manual și noțiunile nu trebuie să fie definite doar 

pentru a explica care este sensul acestora. Spre exemplu, 

termenii echipament electric, exploatare, personal auxiliar, 

personal de conducere al întreprinderii electroenergetice, 

Se acceptă parțial. 

Pct. 3 a fost modificat prin excluderea 

maxim posibilă a noțiunilor clădire, 

construcție, echipament electric, 

exploatare a rețelelor electrice, personal 
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electrică, Legea nr. 92/2014 cu 

privire la energia termică și 

promovarea cogenerării, 

Regulamentul cu privire la 

protecția rețelelor electrice 

aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 514/2002, NE1-

02:2019 „Norme de securitate la 

exploatarea instalațiilor 

electrice”, aprobate prin 

hotărârea Consiliului de 

administrație al Agenției 

Naționale pentru Reglementare 

în Energetică (în continuare – 

ANRE) nr. 394/2019, precum și 

următoarele noțiuni:  

...  

reparație, reparație capitală și curentă etc. nu se folosesc în alt 

sens decît cel uzual și respectiv nu necesită o definire în sensul 

actului normativ în cauză. 

Definiția ca o parte a actului normativ care, după natura sa, are 

scopul de a reglementa drepturile și obligațiile subiecților de 

drept și modul de exercitare a acestora, poate fi inclusă într-un 

act normativ doar în cazurile și în limitele conforme cu scopul 

menționat. Includerea definițiilor în actul normativ trebuie să se 

facă doar în cazul și în limita necesară pentru reglementarea 

cercului subiecților, drepturilor și obligațiilor acestora și a 

modului de exercitare a drepturilor și obligațiilor. Pentru 

atingerea acestui scop se impune ca noțiunile să fie definite doar 

în cazul în care la momentul adoptării actului se constată că un 

termen este pasibil de a fi interpretat în mai multe sensuri și 

autorul actului normativ decide că nu trebuie să lase 

determinarea sensului exact al termenului în sarcina celor care 

vor interpreta și aplica actul normativ. Această regulă este 

aplicabilă și în cazul în care termenul este folosit în alt sens decît 

cel uzual. 

În situația în care autorii unui proiect intenționează să definească 

o noțiune, în nota informativă este necesar să se arate că se 

întrunesc condițiile care impun definirea termenului în actul 

normativ și să se indice circumstanțele care justifică definirea 

termenului în sensul propus de autori (a se vedea art. 54 alin. (5) 

din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative). 

Totuși, aceasta trebuie să se facă doar în situații excepționale, 

deoarece, în condițiile în care art. 71 alin. (4) al Legii 100/2017 

prevede că la interpretarea actului normative trebuie să se țină 

cont de nota informativă care a însoțit proiectul, alte scopuri 

avute în vedere de autori pot fi soluționate prin includerea în nota 

informativă a unor texte de care cei care vor interpreta sau aplica 

actul normativ vor fi obligați să țină cont. Astfel, în nota 

informativă poate fi indicat sensul în care urmează să fie 

interpretat un termen, iar aceasta ar permite să se atingă atît 

scopul limitării discreției celor care vor interpreta actul, dar și 

scopul de a permite ca actul normativ să fie aplicat și relațiilor 

auxiliar, personal de conducere al 

întreprinderii electroenergetice, reparație 

capitală și curentă. 
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sociale care se vor naște pe viitor și de care, evident, nu putea să 

țină cont autorul actului normativ. 

Pct. 23, 25 sbp. 3) lit. d), pct. 30, 

31 ș.a. 

Ministerul 

Justiției 

147 La pct. 23, 25 sbp. 3) lit. d), pct. 30, 31 ș.a. urmează a fi precizare 

cuvintele „dublare”, „admiterea la dublare”, „trebuie să treacă 

dublarea la locul de muncă…sub supravegherea instructorului 

pentru dublare”, deoarece nu conferă precizie normelor stabilite. 

Se acceptă parțial. 

Noțiunea „dublare” este definită în NE1-

02:2019 „Norme de securitate la 

exploatarea instalațiilor electrice” 

aprobate prin Hotărârea Consiliului de 

administrație al ANRE 394/2019 

La general Ministerul 

Justiției 

148 Textul punctelor trebuie să aibă un caracter dispozitiv, să 

prezinte norma instituită fără explicații sau justificări. Verbele 

utilizate în text se vor expune la timpul prezent, forma 

afirmativă, pentru a se accentua caracterul imperativ al 

dispoziţiei respective. 

Se acceptă. 

Verbele utilizate în text au fost expuse la  

timpul prezent în conformitate cu 

cerințele art. 54 alin. (1) lit. j) din LP 

100/2017. 

Pct. 36 sbp. 3), 43, 116, 364, 787, 

788, 791, 828, 838, 1004, 1238, 

1527 

Ministerul 

Justiției 

149 La pct. 36 sbp. 3) atragem atenția că expresia „verificarea 

neordinară a cunoștințelor personalului” nu respectă principiul 

clarității și previzibilității normei juridice. Astfel, este necesar a 

preciza modul de verificare a cunoștințelor (competențelor) 

personalului. 

Totodată, se va reține că, în limba română nu se regăsește 

cuvântul „neordinară”. În funcție de contextul utilizării și 

potrivit DEX-ului, se recomandă, utilizarea cuvântului 

„extraordinară” (observația este valabilă și pentru pct. 43, 116, 

364, 787, 788, 791, 828, 838, 1004, 1238, 1527 din Norme). 

Se acceptă. 

În proiectul Normelor cuvântul 

„neordinară” a fost înlocuit cu cuvântul 

„extraordinară”. 

Pct. 65, 81, 156, 167, 171, 208 

ș.a. 

Ministerul 

Justiției 

150 La pct. 65, 81, 156, 167, 171, 208 ș.a. abrevierea „etc.” se va 

exclude, fiind în dezacord cu regula previzibilității normei de 

drept. 

Se acceptă. 

Abrevierea „etc.” a fost exclusă din 

proiectul Normelor. 

Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător (Aviz nr. 38-78-88-577 din 20.01.2022) 

pct. 7: 

Registrele și documentația 

tehnică menționată în Norme pot 

fi ținute în format electronic, cu 

respectarea cerințelor privind 

securitatea și trasabilitatea 

datelor. 

GL 151 Se recomandă de clarificat care sunt acele ”cerințe privind 

securitatea și trasabilitatea datelor” cu respectarea cărora pot fi 

ținute electronic registrele și documentația tehnică menționată în 

Norme. 

Nu se acceptă. 

Cerințele privind securitatea și 

trasabilitatea datelor vor fi stabilite de 

către operatorii de sistem. 
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pct. 33: 

Responsabilitatea pentru 

corectitudinea acțiunilor 

persoanei instruite și respectarea 

de către el a cerințelor normelor, 

o poartă atât persoana instruită, 

cât și instructorul pentru dublare. 

GL 152 Urmează a fi revizuite și alte sintagme/texte cu caracter incert 

utilizate în proiect și anume: ”instruire continuă pentru 

asigurarea nivelului de performanță profesională” 

Se acceptă. 

Pct. 33  a fost modificat după cum 

urmează: 

Responsabilitatea pentru corectitudinea 

acțiunilor persoanei instruite și 

respectarea de către acesta a cerințelor 

prezentelor Norme și Normelor de 

securitate la exploatarea instalațiilor 

electrice aprobate prin Hotărârea 

Consiliului de administrație al ANRE   

nr. 394/2019, o poartă atât persoana 

instruită, cât și instructorul pentru 

dublare. 

pct. 44: 

În cadrul întreprinderilor 

electroenergetice, prin ordinul 

administratorului trebuie să fie 

desemnate persoane responsabile 

de starea tehnică și exploatarea în 

condiții de securitate a tuturor 

elementelor rețelelor electrice și 

centralelor electrice, persoane 

care efectuează supravegherea 

tehnică și tehnologică (personal 

de inspectare) precum și 

obligațiile personalului cu privire 

la: 

1) dirijarea proceselor 

tehnologice; 

2) organizarea supravegherii 

asupra stării tehnice a 

echipamentelor electrice, 

clădirilor și construcțiilor; 

3) elaborarea, organizarea și 

evidența îndeplinirii măsurilor 

care asigură exploatarea durabilă, 

GL 153 Referință vagă la ”cerințele documentelor normativ-tehnice” 

fără a se face referire concretă la careva act concret 
Se acceptă. 

Pct. 44 a fost modificat după cum 

urmează: 

În cadrul întreprinderilor 

electroenergetice, prin ordinul 

personalului de conducere al 

întreprinderii electroenergetice trebuie să 

fie desemnate persoane responsabile de 

starea tehnică și exploatarea în condiții 

de securitate a tuturor elementelor 

rețelelor electrice și centralelor electrice, 

persoane care efectuează supravegherea 

tehnică și tehnologică (personal de 

inspectare) precum și obligațiile 

personalului cu privire la: 

1) dirijarea proceselor tehnologice; 

2) organizarea supravegherii asupra 

stării tehnice a echipamentelor electrice, 

clădirilor și construcțiilor; 

3) elaborarea, organizarea și evidența 

îndeplinirii măsurilor care asigură 

exploatarea durabilă, eficace și în 

condiții de securitate a obiectului; 
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eficace și în condiții de securitate 

a obiectului; 

4) cercetarea și evidența tuturor 

încălcărilor în exploatare; 

5) controlul asupra respectării 

cerințelor documentelor 

normativ-tehnice cu privire la 

exploatare, reparație și ajustare. 

4) cercetarea și evidența tuturor 

încălcărilor în exploatare; 

5) controlul asupra exploatării și 

reparației. 

pct. 46: 

Persoanele responsabile de starea 

tehnică și exploatarea în condiții 

de securitate a echipamentelor 

electrice, clădirilor și 

construcțiilor, trebuie să asigure 

exploatarea obiectelor energetice 

în corespundere cu cerințele 

documentelor normativ-tehnice 

și instrucțiunilor, controlului 

stării tehnice a echipamentelor 

electrice, cercetarea și evidența 

refuzurilor în funcționare a 

acestora, ținerea documentației 

de exploatare și de reparație. 

GL 154 Referință vagă la „cerințele documentelor normativ-tehnice și 

instrucțiunilor” fără a se face referire concretă la careva act 

concret 

Se acceptă. 

Pct. 46 a fost modificat după cum 

urmează: 

Persoanele responsabile de starea tehnică 

și exploatarea în condiții de securitate a 

echipamentelor electrice, clădirilor și 

construcțiilor, trebuie să asigure 

exploatarea obiectelor energetice, 

controlul stării tehnice a echipamentelor 

electrice, cercetarea și evidența 

refuzurilor în funcționare a acestora, 

ținerea documentației de exploatare și de 

reparație. 

pct. 52: 

Pentru toate tipurile de reparații 

ale echipamentelor electrice, 

clădirilor și construcțiilor 

rețelelor electrice trebuie să fie 

elaborate planuri de reparații 

anuale și lunare. 

GL 155 Considerăm ca împovărătoare elaborarea de ”planuri de reparații 

anuale și lunare” pentru toate tipurile de reparații ale 

echipamentelor electrice, clădirilor și construcțiilor rețelelor 

electrice. Cel puțin în AIR urmează a fi evaluat costul acestei 

obligații de conformare în baza HG cu privire la aprobarea 

Metodologiei de estimare a costurilor administrative prin 

aplicarea Modelului Costului Standard nr. 307  din  21.03.2016. 

Se acceptă parțial. 

Pct. 52 a fost modificat după cum 

urmează: 

„Pentru toate tipurile de reparații ale 

echipamentelor electrice, clădirilor și 

construcțiilor rețelelor electrice trebuie 

să fie elaborate planuri de reparații 

anuale.” 

Totodată menționăm faptul că în pct. 11 

din Regulamentul privind planificarea, 

aprobarea și efectuarea investițiilor, 

aprobat prin Hotărîrea Consiliului de 

administrație al ANRE nr. 283/2016,  

este menționat la categoria de investiții, 
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care pot fi incluse în planul anual de 

investiții, la categoria B sunt investiții în 

rețele și capacități de producere existente 

(reconstrucție, modernizare și 

retehnologizare, efectuarea reparațiilor 

capitale a rețelelor, a instalațiilor de 

producere). 

pct. 53: 

Periodicitatea și durata tuturor 

tipurilor de reparații, se stabilește 

în conformitate cu cerințele 

documentelor normativ-tehnice 

și uzinelor producătoare de 

echipament electric. 

GL 156 Referință vagă la ”cerințele documentelor normativ-tehnice” 

fără a se face referire concretă la careva act concret. 
Se acceptă. 

Pct. 53 a fost modificat după cum 

urmează: 

Periodicitatea și durata tuturor tipurilor 

de reparații se stabilește de personalul de 

conducere al întreprinderii 

electroenergetice. 

 

pct. 57: 

Întreprinderea electroenergetică 

trebuie să fie dotată cu mijloace 

staționare și mobile de ridicare și 

transport, tachelaje, scule și 

mijloace de mecanizare a 

lucrărilor de reparații, care pot fi 

în proprietatea acesteia sau pot fi 

contractate de la întreprinderi 

specializate. 

GL 157 Urmează a fi revizuite și alte sintagme/texte cu caracter incert 

utilizate în proiect și anume: ”întreprinderi specializate”. 
Se acceptă. 

Pct. 57 a fost modificat după cum 

urmează: 

Întreprinderea electroenergetică trebuie 

să fie dotată cu mijloace staționare și 

mobile de ridicare și transport, tachelaje, 

scule și mijloace de mecanizare a 

lucrărilor de reparații, care pot fi în 

proprietatea acesteia sau pot fi arendate. 

pct. 62: 

La fiecare întreprindere 

electroenergetică, în funcție de 

cerințele actelor normative, 

trebuie să fie următoarea 

documentație tehnică: 

1) deciziile de alocare a 

terenurilor; 

2) datele geologice, 

hidrogeologice și alte date a 

teritoriului obiectului energetic al 

GL 158 Referință vagă la „conformitate cu cerințele organelor de 

supraveghere de stat” fără a se face referire concretă la careva 

act concret.  

Se recomandă de a specifica pentru mai multă transparență care 

sunt ”actele comisiilor de stat” și ”actele necesare în 

conformitate cu cerințele organelor de supraveghere de stat” 

care sunt obligatorii a fi deținute de întreprinderile energetice. 

Se acceptă. 

Pct. 62 a fost modificat după cum 

urmează: 

Fiecare întreprindere electroenergetică, 

trebuie să posede următoarea 

documentație tehnică: 

1) deciziile de alocare a terenurilor; 

2) datele geologice, hidrogeologice și 

alte date ale teritoriului obiectului 

energetic al întreprinderii 

electroenergetice cu rezultatele 
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întreprinderii electroenergetice 

cu rezultatele încercărilor solului 

și analizelor apelor subterane; 

3) actele de adâncire a fundației 

cu secțiunea gropilor de sondaje; 

4) actele de recepție a lucrărilor 

ascunse; 

5) actele sau registrele cu privire 

la tasarea clădirilor, structurilor și 

fundațiilor sub echipamente 

electrice; 

6) actele încercărilor instalațiilor 

care asigură securitatea 

antiexplozivă, apărarea 

împotriva incendiilor, protecția 

împotriva trăsnetului și protecția 

la coroziune a construcțiilor; 

7) actele încercărilor sistemelor 

interne și externe de alimentare 

cu apă, gaze, energie termică, 

conductelor pentru stingerea 

incendiilor, canalizare și 

ventilare; 

8) actele testărilor și încercărilor 

individuale ale echipamentelor 

electrice și conductelor 

tehnologice; 

9) actele comisiilor de stat și de 

recepție; 

10) planul general cu 

reprezentarea clădirilor, 

edificiilor și comunicațiilor 

subterane; 

11) documentația de proiect 

aprobată, cu toate modificările 

ulterioare; 

încercărilor solului și analizelor apelor 

subterane; 

3) actele de adâncire a fundației cu 

secțiunea gropilor de sondaje; 

4) actele de recepție a lucrărilor 

ascunse; 

5) actele sau registrele cu privire la 

tasarea clădirilor, structurilor și 

fundațiilor sub echipamente electrice; 

6) actele încercărilor instalațiilor care 

asigură securitatea antiexplozivă, 

apărarea împotriva incendiilor, protecția 

împotriva trăsnetului și protecția la 

coroziune a construcțiilor; 

7) actele încercărilor sistemelor interne 

și externe de alimentare cu apă, gaze, 

energie termică, conductelor pentru 

stingerea incendiilor, canalizare și 

ventilare; 

8) actele testărilor individuale și 

încercărilor ale echipamentelor electrice 

și conductelor tehnologice; 

9) actele comisiilor de recepție; 

10) planul general cu reprezentarea 

clădirilor, edificiilor și comunicațiilor 

subterane; 

11) documentația de proiect aprobată, cu 

toate modificările ulterioare; 

12) cărțile tehnice ale construcțiilor; 

13) pașapoartele tehnice ale unităților 

tehnologice și echipamentelor electrice; 

14) desenele de execuție ale 

echipamentelor electrice, construcțiilor 

și comunicațiilor subterane; 

15) schemele de execuție ale 

conexiunilor electrice primare și 

secundare; 
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12) cărțile tehnice ale 

construcțiilor; 

13) pașapoartele tehnice ale 

unităților tehnologice și 

echipamentelor electrice; 

14) desenele de execuție ale 

echipamentelor electrice, 

construcțiilor și comunicațiilor 

subterane; 

15) schemele de execuție ale 

conexiunilor electrice primare și 

secundare; 

16) schemele tehnologice de 

execuție; 

17) desenele pieselor de schimb 

pentru echipamente electrice; 

18) instrucțiuni de deservire a 

echipamentelor electrice și 

construcțiilor, fișele de post 

pentru fiecare loc de muncă; 

19) planul operativ de stingere a 

incendiilor; 

20) actele necesare în 

conformitate cu cerințele 

organelor de supraveghere de 

stat; 

21) instrucțiunile de securitate și 

sănătate în muncă; 

22) instrucțiunile privind 

măsurile de apărare împotriva 

incendiilor. 

Modalitatea de păstrare a 

documentației tehnice se 

stabilește de către personalul de 

conducere al întreprinderii 

electroenergetice. 

16) schemele tehnologice de execuție; 

17) desenele pieselor de schimb pentru 

echipamente electrice; 

18) instrucțiuni de deservire a 

echipamentelor electrice și 

construcțiilor, fișele de post pentru 

fiecare loc de muncă; 

19) planul operativ de stingere a 

incendiilor; 

20) instrucțiunile de securitate și 

sănătate în muncă; 

21) instrucțiunile privind măsurile de 

apărare împotriva incendiilor. 

Modalitatea de păstrare a documentației 

tehnice se stabilește de către personalul 

de conducere al întreprinderii 

electroenergetice. 
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pct. 99:  

În fiecare secție, laborator, atelier 

și alte sectoare ale întreprinderii 

electroenergetice trebuie să fie 

instrucțiuni de apărare împotriva 

incendiilor, care conțin măsuri 

concrete și regimul de protecție 

împotriva incendiilor, inclusiv 

minimumul tehnic de apărare 

împotriva incendiilor, ce se 

coordonează cu organele 

supravegherii de stat a măsurilor 

împotriva incendiilor și se aprobă 

de administratorul întreprinderii 

electroenergetice. 

GL 159 Se recomandă de elimina „coordonarea cu organele 

supravegherii de stat a măsurilor împotriva incendiilor” a 

instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor care trebuie să fie 

în fiecare secție, laborator, atelier și alte sectoare ale 

întreprinderii electroenergetice sau de a veni cu mai multe 

clarificări cum (procedura) se efectuează această coordonare 

Se acceptă. 

Pct. 99 a fost modificat după cum 

urmează: 

În fiecare secție, laborator, atelier și alte 

sectoare ale întreprinderii 

electroenergetice trebuie să fie 

instrucțiuni de apărare împotriva 

incendiilor, care conțin măsuri concrete 

și regimul de protecție împotriva 

incendiilor, inclusiv minimul tehnic de 

apărare împotriva incendiilor, ce se 

aprobă de personalul de conducere al  

întreprinderii electroenergetice. 

pct. 100: 

Mentenanța instalațiilor 

automate de stingere și 

semnalizare a incendiului, 

precum și a altor instalații și 

mijloace de primă intervenție 

trebuie să fie executate de către o 

formație de lucru specializată a 

întreprinderii electroenergetice 

sau de un agent economic 

specializat contractat în acest 

sens. 

GL 160 Urmează a fi revizuite și alte sintagme/texte cu caracter incert 

utilizate în proiect și anume: ”agent economic specializat” 
Se acceptă. 

Pct. 100 a fost modificat după cum 

urmează: 

Mentenanța instalațiilor automate de 

stingere și semnalizare a incendiului, 

precum și a altor instalații și mijloace de 

primă intervenție trebuie să fie executate 

de către o formație de lucru a 

întreprinderii electroenergetice sau de un 

agent economic contractat în acest sens. 

pct. 101: 

Lucrările legate cu deconectarea 

tronsoanelor conductelor de apă 

pentru apărare împotriva 

incendiilor, închiderea 

drumurilor și căilor de circulație, 

reparația echipamentului 

tehnologic de alimentare cu apă 

pentru apărare împotriva 

incendiilor, precum și 

GL 161 Se recomandă de aduce mai multă claritate despre: ”înștiințarea 

serviciului salvatori și pompieri” după care se pot efectua lucrări 

prevăzute în p.101 

Se acceptă. 

Pct. 101 a fost modificat după cum 

urmează: 

Lucrările legate cu deconectarea 

tronsoanelor conductelor de apă pentru 

apărare împotriva incendiilor, închiderea 

drumurilor și căilor de circulație, 

reparația echipamentului tehnologic de 

alimentare cu apă pentru apărare 

împotriva incendiilor, precum și 
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deconectarea instalațiilor 

automate de stingere și 

semnalizare a incendiului, 

trebuie să fie efectuate cu 

coordonarea persoanelor 

responsabile pentru apărarea 

împotriva incendiilor ale 

sectoarelor respective și cu 

permisiunea în scris a 

personalului de conducere al 

întreprinderii electroenergetice și 

după înștiințarea serviciului 

salvatori și pompieri. 

deconectarea instalațiilor automate de 

stingere și semnalizare a incendiului, 

trebuie să fie efectuate cu coordonarea 

persoanelor responsabile pentru apărarea 

împotriva incendiilor ale sectoarelor 

respective și cu permisiunea în scris a 

personalului de conducere al 

întreprinderii electroenergetice și după 

notificarea serviciului salvatori și 

pompieri. 

pct. 108: 

La centralele electrice controlul 

privind regimul apelor subterane 

– nivelul apei în sondele de 

control trebuie de executat: în 

primul an de exploatare – nu mai 

rar de o dată în 30 de zile, în 

următorii ani – în funcție de 

modificările nivelului apelor 

subterane, dar nu mai rar de o 

dată în 90 de zile. Măsurarea 

temperaturii apei şi colectarea 

probelor pentru analiză chimică 

din sondă trebuie realizată în 

conformitate cu prevederile 

instrucțiunii interne. Rezultatele 

măsurărilor se înscriu într-un 

registru special. 

GL 162 Urmează a fi revizuite și alte sintagme/texte cu caracter incert 

utilizate în proiect și anume: ”registru special” 
Se acceptă. 

Pct. 108 a fost modificat după cum 

urmează: 

La centralele electrice controlul privind 

regimul apelor subterane – nivelul apei în 

sondele de control trebuie de executat: în 

primul an de exploatare – nu mai rar de o 

dată în 30 de zile, în următorii ani – în 

funcție de modificările nivelului apelor 

subterane, dar nu mai rar de o dată în 90 

de zile. Măsurarea temperaturii apei și 

prelevarea probelor pentru analiză 

chimică din sondă trebuie efectuată în 

conformitate cu prevederile instrucțiunii 

interne. Rezultatele măsurărilor se 

înscriu în registru. 

pct. 111: 

Căile ferate, podurile și 

instalațiile pentru acestea, aflate 

în componența centralei 

electrice, trebuie întreținute și 

reparate în conformitate cu 

GL 163 Proiectul face referință la documentul Regulile de exploatare 

tehnică a căii ferate. Însă acest act nu este publicat în Monitorul 

Oficial fapt ce denotă încălcarea principiilor de previzibilitate și 

transparență a reglementării activității de întreprinzător. La fel 

urmează sa se țină cont că potrivit art.7 din Legea nr.235/2006 

Se acceptă. 

Pct. 111 a fost modificat după cum 

urmează: 

Căile ferate, podurile și instalațiile pentru 

acestea, aflate în componența centralei 

electrice, trebuie întreținute și reparate în 
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Regulile de exploatare tehnică a 

căii ferate, aprobate conform 

ordinului nr. 90 din 12.05.2005 a 

Ministerului transporturilor și 

gospodăriei drumurilor. 

documentele normativ tehnice sunt obligatorii dacă sunt stabilite 

prin legi. 

conformitate cu Regulile de exploatare 

tehnică a căii ferate, aprobate conform 

ordinului nr. 90 din 12.05.2005 a 

Ministerului transporturilor și 

gospodăriei drumurilor (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 

139, art. 455). 

pct. 114: 

Clădirile industriale și 

construcțiile întreprinderii 

electroenergetice trebuie să fie 

întreținute în stare funcțională, 

care asigură utilizarea fiabilă de 

lungă durată conform destinației, 

respectarea cerințelor 

standardelor sanitare și securității 

și sănătății în muncă a 

personalului. 

GL 164 Referință vagă la ”cerințelor standardelor sanitare și securității 

și sănătății în muncă” fără a se face referire concretă la careva 

act concret 

Se acceptă. 

Pct. 114 a fost modificat după cum 

urmează: 

Clădirile industriale și construcțiile 

întreprinderii electroenergetice trebuie să 

fie întreținute în stare funcțională, care 

asigură utilizarea fiabilă de lungă durată 

conform destinației. 

pct. 128: 

Vopsirea încăperilor și 

echipamentelor ale întreprinderii 

electroenergetice trebuie să 

corespundă cerințelor de estetică 

industrială și igienă. 

GL 165 Referință vagă la ”cerințelor de estetică industrială și igienă” 

fără a se face referire concretă la careva act concret 
Se acceptă. 

Pct. 128 a fost exclus din proiectul 

Normelor. 

pct. 155 (pct. 154 din redacția 

actualizată): 

Întreprinderea electroenergetică 

trebuie să notifice organul 

supravegherii energetice de stat, 

alte organe de control și 

administrațiile publice locale 

despre hotarele teritoriului care 

va fi inundat în cazul trecerii prin 

construcțiile nodului 

hidroenergetic a debitului de 

calcul a apei, precum și a zonelor 

GL 166 Se recomandă de aduce mai multă claritate despre: ”notificarea 

a organului supravegherii energetice de stat, alte organe de 

control și administrațiile publice locale” de către întreprinderea 

electroenergetică despre hotarele teritoriului care va fi inundat 

în cazul trecerii prin construcțiile nodului hidroenergetic a 

debitului de calcul a apei 

Se acceptă. 

Pct. 154 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Întreprinderea electroenergetică trebuie 

să notifice organul supravegherii 

energetice de stat, alte organe de control 

și administrațiile publice locale despre 

hotarele teritoriului care poate fi inundat 

în cazul trecerii prin construcțiile nodului 

hidroenergetic a debitului de calcul a 

apei, precum și a zonelor de inundare a 
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de inundare a lacurilor de 

acumulare cu regularizare 

multianuală. 

În instrucțiunea internă cu privire 

la exploatarea nodului 

hidroenergetic trebuie să fie 

cerințe cu privire la 

supravegherea teritoriului și 

stării construcțiilor în zonele de 

protecție, determinate de proiect, 

a nodului hidroenergetic în bieful 

superior și inferior. 

lacurilor de acumulare cu regularizare 

multianuală. 

În instrucțiunea internă cu privire la 

exploatarea nodului hidroenergetic 

trebuie să fie cerințe cu privire la 

supravegherea teritoriului și stării 

construcțiilor în zonele de protecție, 

determinate de proiect, a nodului 

hidroenergetic în bieful superior și 

inferior. 

pct. 165 (pct. 164 din redacția 

actualizată): 

Controlul privind indicii stării 

construcțiilor hidrotehnice, a 

impacturilor naturale și 

influențelor tehnogene, trebuie să 

fie efectuat în mod continuu. 

Măsurările trebuie analizate 

regulat, nu mai rar de o dată în 5 

ani și în funcție de rezultatele 

măsurărilor este necesară 

efectuarea evaluării siguranței 

construcției hidrotehnice și a 

nodului hidraulic în general. La 

construcțiile ce pot duce în urma 

unei avarii la situații 

excepționale, lucrările trebuie să 

fie realizate cu antrenarea 

organizațiilor specializate. 

GL 167 Urmează a fi revizuite și alte sintagme/texte cu caracter incert 

utilizate în proiect și anume: ”organizații specializate” 
Se acceptă. 

Pct. 164 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Controlul indicilor stării construcțiilor 

hidrotehnice, a impacturilor naturale și 

influențelor tehnogene, trebuie să fie 

efectuat permanent. Măsurările trebuie 

analizate regulat, nu mai rar de o dată în 

5 ani și în funcție de rezultatele 

măsurărilor este necesară efectuarea 

evaluării siguranței construcției 

hidrotehnice și a nodului hidraulic în 

general. La construcțiile ce pot duce în 

urma unei avarii la situații excepționale, 

lucrările trebuie să fie realizate cu 

antrenarea agenților economici. 

pct. 220 (pct. 219 din redacția 

actualizată): 

Lacurile de acumulare cu 

utilizare distinctă, aflate în 

proprietatea CHE, trebuie 

GL 168 Urmează a fi revizuite și alte sintagme/texte cu caracter incert 

utilizate în proiect și anume: ”întreprinderi specializate” 
Se acceptă. 

Pct. 219 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Lacurile de acumulare cu utilizare 

distinctă, aflate în proprietatea CHE, 
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întreținute în stare tehnică și 

sanitară corespunzătoare. 

Starea sanitară și tehnică a 

lacurilor de acumulare se asigură 

prin crearea zonelor de protecție 

și fâșiilor riverane de protecție a 

apelor în limitele cărora se 

introduc restricții pentru 

respectarea obiectivelor de 

mediu. 

Hotarele zonelor de protecție și 

fâșiilor riverane de protecție a 

apelor se stabilesc în 

conformitate cu Legea apelor nr. 

272/2011.  

La aceste lacuri de acumulare 

trebuie efectuată supravegherea 

asupra: 

1) depunerilor de nămol și 

vegetației; 

2) abraziunii și eroziunii; 

3) calitatea apei; 

4) regimurile termic și de 

formare a gheții; 

5) ieșirii la suprafață a turbelor; 

6) respectarea zonelor de 

protecție. 

În caz de necesitate, pentru 

organizarea și efectuarea 

supravegherii, analizei 

rezultatelor și elaborarea 

măsurilor de mediu, pot fi 

implicate întreprinderi 

specializate. 

trebuie întreținute în stare tehnică și 

sanitară corespunzătoare. 

Starea sanitară și tehnică a lacurilor de 

acumulare se asigură prin crearea 

zonelor de protecție și fâșiilor riverane de 

protecție a apelor în limitele cărora se 

introduc restricții pentru respectarea 

obiectivelor de mediu. 

Hotarele zonelor de protecție și fâșiilor 

riverane de protecție a apelor se stabilesc 

în conformitate cu Legea apelor nr. 

272/2011.  

La aceste lacuri de acumulare trebuie 

efectuată supravegherea asupra: 

1) depunerilor de nămol și vegetației; 

2) abraziunii și eroziunii; 

3) calitatea apei; 

4) regimurile termice și de formare a 

gheții; 

5) ieșirii la suprafață a turbelor; 

6) respectării zonelor de protecție. 

 

pct. 430 (pct.  429 din redacția 

actualizată): 

GL 169 Referință vagă la ”normativelor în vigoare” fără a se face referire 

concretă la careva act concret. Urmează a fi revizuite și alte 
Se acceptă. 

Pct. 429 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 
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Mentenanța, reparaţia curentă şi 

capitală a mijloacelor de dirijare 

se efectuează conform graficului 

aprobat de către personalul de 

conducere al întreprinderii 

electroenergetice şi elaborat în 

baza instrucţiunilor uzinei 

producătoare sau normativelor în 

vigoare. 

În cazul îndeplinirii lucrărilor de 

reparaţii de către întreprinderile 

specializate, predarea 

mijloacelor în reparaţie şi 

primirea lor din reparaţii se 

îndeplineşte de către personalul 

desemnat de personalul de 

conducere al întreprinderii 

electroenergetice. 

sintagme/texte cu caracter incert utilizate în proiect și anume: 

”întreprinderi specializate” 

Mentenanța, reparația curentă și capitală 

a mijloacelor de dirijare se efectuează 

conform graficului aprobat de către 

personalul de conducere al întreprinderii 

electroenergetice. 

În cazul îndeplinirii lucrărilor de 

reparații de către agenții economici 

contractați, predarea mijloacelor în 

reparație și recepția acestora din reparații 

se îndeplinește de către personalul 

desemnat de personalul de conducere al 

întreprinderii electroenergetice. 

pct. 462 (pct. 461 din redacția 

actualizată): 

La pornirea blocului energetic cu 

cazane de circuiție directă 

tehnologia înlăturării 

impurităţilor din canalul de abur-

apă, trebuie să fie adoptată 

conform documentelor normativ-

tehnice în funcţie de durata de 

staționare a blocului energetic, 

precum şi de durata lucrărilor 

precedente şi volumul lucrărilor 

de reparații pe suprafețele de 

încălzire ale cazanului. 

Tehnologia de înlăturare a 

impurităților din canalul de abur-

apă, la pornirea cazanelor cu 

circulație directă cu presiunea de 

100 kgf/cm2 (9,8 MPа) şi mai 

GL 170 Referință vagă la ”cerințele documentelor normativ-tehnice” 

fără a se face referire concretă la careva act concret 
Se acceptă. 

Pct. 461 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

La pornirea blocului energetic cu cazane 

cu circulație directă, tehnologia 

înlăturării impurităților din canalul de 

abur-apă, trebuie să fie adoptată în 

funcție de durata de staționare 

precedentă a blocului energetic, precum 

și de durata lucrărilor precedente și 

volumul lucrărilor de reparații pe 

suprafețele de transfer de căldură a 

cazanului. 

Tehnologia de înlăturare a impurităților 

din canalul de abur-apă, la pornirea 

cazanelor cu circulație directă cu 

presiunea de 9,8 MPа (100 kgf/cm2) și 

mai mică, trebuie să fie stabilită de către 
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mică, trebuie să fie stabilită de 

către întreprinderea 

electroenergetică în baza 

experienței de exploatare. 

întreprinderea electroenergetică în baza 

experienței de exploatare. 

pct. 467 (pct. 466 din redacția 

actualizată): 

Normele calității apei de cazan, 

regimurile de purjare periodică și 

permanentă trebuie să fie stabilite 

în baza: instrucțiunilor uzinei 

producătoare a cazanului, 

instrucțiunilor standard cu privire 

la menținerea regimului chimic al 

apei sau a rezultatelor 

încercărilor termochimice, care 

sunt efectuate de centralele 

electrice sau de organizațiile 

specializate. Necesitatea 

efectuării încercării 

termochimice a cazanului este 

stabilită de către conducerea 

întreprinderii electroenergetice. 

GL 171 Urmează a fi revizuite și alte sintagme/texte cu caracter incert 

utilizate în proiect și anume: ”întreprinderi specializate” 
Se acceptă. 

Pct. 466 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Normele calității apei de cazan, 

regimurile de purjare periodică şi 

permanentă trebuie să fie stabilite în 

baza: instrucțiunilor uzinei producătoare 

a cazanului, instrucțiunilor standard cu 

privire la menținerea regimului chimic al 

apei sau a rezultatelor încercărilor 

termochimice, care sunt efectuate de 

centralele electrice sau de către agenții 

economici contractați. Necesitatea 

efectuării încercării termochimice a 

cazanului este stabilită de către 

conducerea întreprinderii 

electroenergetice. 

pct. 499 (pct. 498 din redacția 

actualizată): 

Controlul stării metalului trebuie 

să se realizeze conform planului, 

aprobat de către personalul de 

conducere al întreprinderii 

electroenergetice, în termenii şi 

volumul, prevăzuţi conform 

documentelor normativ-tehnice. 

GL 172 Referință vagă la ”cerințele documentelor normativ-tehnice” 

fără a se face referire concretă la careva act concret 
Se acceptă. 

Pct. 498 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Controlul stării metalului trebuie  realizat 

conform planului, aprobat de către 

personalul de conducere al întreprinderii 

electroenergetice. 

pct. 500 (pct. 499 din redacția 

actualizată): 

Controlul stării metalului trebuie 

să fie realizat de către laboratorul 

de control al metalelor al 

GL 173 Se menționează că controlul stării metalului trebuie să fie 

realizat de către laboratorul de control al metalelor al 

întreprinderii electroenergetice, precum și de alte organizații, 

certificate pentru acest gen de activitate în ordinea stabilită. Se 

Se acceptă. 

Pct. 499 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Controlul stării metalului poate fi realizat 

de către laboratorul de control al 
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întreprinderii electroenergetice, 

precum şi de alte organizații, 

certificate pentru acest gen de 

activitate în ordinea stabilită. 

Organizarea lucrărilor privind 

pregătirea și desfășurarea 

controlului se efectuează de 

personalul de conducere al 

întreprinderii electroenergetice. 

recomandă a revizuit și eliminat acest ”certificat” din 

prevederile acestui punct. 

metalelor al întreprinderii 

electroenergetice, precum și de alți 

agenți economici contractați. 

Organizarea lucrărilor privind pregătirea 

și desfășurarea controlului se pune în 

sarcina personalului de conducere al 

întreprinderii electroenergetice. 

pct. 504 (pct. 503 din redacția 

actualizată): 

Controlului de intrare se supune 

metalul instalaților 

termoenergetice noi și după 

efectuarea lucrărilor de reparație. 

Metodele și volumul controlului 

de intrare privind starea 

metalului trebuie să fie 

determinate conform 

documentelor normativ-tehnice. 

GL 174 Referință vagă la ”cerințele documentelor normativ-tehnice” 

fără a se face referire concretă la careva act concret. 
Se acceptă. 

Pct. 503 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Controlului de intrare se supune metalul 

instalațiilor termoenergetice noi și după 

efectuarea lucrărilor de reparație. 

 

pct. 507 (pct. 506 din redacția 

actualizată): 

Pentru evaluarea stării metalului 

de bază şi a metalului depus prin 

sudare trebuie aplicate metode de 

control nedistructive, ce 

corespund dispoziţiilor 

documentelor normativ-tehnice. 

GL 175 Referință vagă la ”cerințele documentelor normativ-tehnice” 

fără a se face referire concretă la careva act concret. 
Se acceptă. 

Pct. 506 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Pentru evaluarea stării metalului de bază 

și a metalului depus prin sudare trebuie 

aplicate metode de control nedistructive. 

pct. 571 (pct. 570 din redacția 

actualizată): 

Scoaterea rotoarelor 

generatoarelor și 

compensatoarelor sincrone în 

timpul reparațiilor ulterioare, 

trebuie să fie efectuată la 

necesitate sau în conformitate cu 

GL 176 Referință vagă la ”cerințele documentelor normativ-tehnice” 

fără a se face referire concretă la careva act concret. 
Se acceptă. 

Pct. 570 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Scoaterea rotoarelor generatoarelor și 

compensatoarelor sincrone în timpul 

reparațiilor ulterioare, trebuie să fie 

efectuată la necesitate. 
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cerințele documentelor normativ-

tehnice. 

pct. 784 (pct. 783 din redacția 

actualizată): 

Întreprinderea electroenergetică 

ce exploatează LEA, trebuie să 

mențină în stare de bună 

funcționare: 

1) indicatoarele de semnalizare 

de pe maluri, în locurile de 

intersecție ale LEA cu râuri, 

lacuri și bazine, instalate în 

corespundere cu NAIE;  

2) dispozitivele balizării 

luminoase, instalate pe stâlpii 

LEA în corespundere cu cerințele 

ediției nr. 04 a actului tehnico-

normativ „Cerințele tehnice 

privind proiectarea și exploatarea 

aerodromurilor” aprobat prin 

Ordinul Autorității Aeronautice 

Civile nr. 58/2019; 

3) indicatoarele permanente 

amplasate pe stâlpi în 

conformitate cu proiectul de 

execuție a LEA și cerințele 

NAIE. 

GL 177 Proiectul face referință la documentul „Cerințele tehnice privind 

proiectarea și exploatarea aerodromurilor”. Însă acest act nu este 

publicat în Monitorul Oficial fapt ce denotă încălcarea 

principiilor de previzibilitate și transparență a reglementării 

activității de întreprinzător. La fel urmează sa se țină cont că 

potrivit art.7 din Legea nr.235/2006 documentele normativ 

tehnice sunt obligatorii dacă sunt stabilite prin legi. 

Se acceptă parțial. 

Pct. 783 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Întreprinderea electroenergetică ce 

exploatează LEA, trebuie să mențină în 

stare de bună funcționare: 

1) indicatoarele de semnalizare de pe 

maluri, în locurile de intersecție ale LEA 

cu râuri, lacuri și bazine, instalate în 

corespundere cu NAIE;  

2) dispozitivele balizării luminoase, 

instalate pe stâlpii LEA în corespundere 

cu cerințele ediției nr. 04 a actului 

tehnico-normativ „Cerințele tehnice 

privind proiectarea și exploatarea 

aerodromurilor” aprobat prin Ordinul 

Autorității Aeronautice Civile nr. 

58/2019 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2019, nr.338-343, art. 1892); 

3) indicatoarele permanente amplasate 

pe stâlpi în conformitate cu proiectul de 

execuție a LEA și cerințele NAIE. 

Pct. 985 (pct. 984 din redacția 

actualizată): 

Conductele instalației de 

electroliză trebuie să fie vopsite 

în conformitate cu cerințele NRS 

35-04-74:2006 „Reguli de 

securitate la exploatarea 

conductelor magistrale” aprobate 

prin hotărârea Serviciului 

Standardizare și Metrologie al 

GL 178 Proiectul face referință la documentul NRS 35-04-74:2006 

„Reguli de securitate la exploatarea conductelor magistrale”. 

Însă acest act nu este publicat în Monitorul Oficial fapt ce 

denotă încălcarea principiilor de previzibilitate și transparență a 

reglementării activității de întreprinzător. La fel urmează sa se 

țină cont că potrivit art.7 din Legea nr.235/2006 documentele 

normativ tehnice sunt obligatorii dacă sunt stabilite prin legi. 

Nu se acceptă. 

Cadrul juridic în domeniul securității 

industriale este stabilit în art. 3 alin. (1) 

al Legii nr. 116/2012 privind securitatea 

industrială, care prevede că 

Reglementarea activităților în domeniul 

securității industriale se efectuează în 

baza Constituției Republicii Moldova, 

prezentei legi, a altor acte normative din 

domeniu, precum şi a tratatelor 



74 
 

Republicii Moldova nr. 2005 – 

RT din 25.10.2006; vopsirea 

aparatelor trebuie să fie efectuată 

în culoarea conductelor de gaz la 

care sunt conectate; vopsirea 

recipientelor – în culoare 

deschisă cu inele în culoarea 

conductelor de gaz la care sunt 

conectate. 

internaționale la care Republica 

Moldova este parte, a documentelor 

normativ-tehnice care stabilesc norme şi 

reguli de exploatare în siguranţă a 

obiectelor industriale periculoase şi care 

au caracter obligatoriu şi se identifică 

prin sigla „NRS” (norme şi reguli de 

securitate). 

Totodată, conform alin. (4) din același 

articol textele documentelor normativ-

tehnice în domeniul securității 

industriale sunt accesibile pentru public 

şi sunt plasate pe pagina-web oficială a 

Ministerului Economiei și 

Infrastructurii. 

La general GL 179 În textul normelor se menționează că calitatea uleiului trebuie 

să corespundă cerințelor standardului moldovenesc SM EN IEC 

60296 „Fluide pentru aplicații electrotehnice. Uleiuri minerale 

electroizolante pentru echipamente electrice sau a condițiilor 

tehnice”. Astfel este discutabilă referința la acest SM (și la alte 

SM la care se face referință în proiect) deoarece potrivit Legii 

nr.20/2016 aplicarea standardelor moldovenești are caracter 

voluntar și nu au caracter de reglementare, iar potrivit art.5 a 

Legii nr.235/2006 reglementarea activității de întreprinzător se 

efectuează prin legi, hotărâri/ordonanțe ale Guvernului şi acte 

normative ale autorităților administrației publice. Potrivit Legii 

nr.20/2016 referințele la standardele moldovenești în actele 

normative, vor specifica explicit că aplicarea acestor standarde 

reprezintă modalitatea recomandată, fără a fi singura însă, 

pentru a demonstra conformitatea cu cerinţele din actele 

normative respective. În cazul când acestea devin obligatorii ele 

trebuie să urmeze ”soarta” unui act normativ elaborat, 

promovat, adoptat și publicat conform Legii nr.100/2017 

privind actele normative (la moment standardele se adoptă prin 

procedură specială și se obțin contra plată). 

Nu se acceptă. 

Art. 14 alin. (2) din Legea nr. 20/2016 cu 

privire la standardizarea națională 

prevede că aplicarea unui standard 

moldovenesc poate deveni obligatorie, în 

totalitate sau în parte, pe întreg teritoriul 

țării sau pe plan local, numai printr-un 

act normativ în care se face referinţă 

directă la acest standard, în cazul în care 

considerentele de ordin public, de 

protecţie a vieții, a sănătății şi a 

securității oamenilor, a mediului şi a 

intereselor consumatorilor fac necesară 

o astfel de măsură. 

 


