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HOTĂRÂREA 

Senatului UTM din 21 iunie 2022 

Cu privire la raportul comisiei universitare  

pentru problemele de eficientizare a utilizării  

resurselor energetice la UTM 

În baza informației prezentate de Victor Gropa, conf. univ., dr., președintele comisiei 

universitare, decanul Facultăţii Energetică şi Inginerie Electrică a UTM 

SENATUL CONSTATĂ: 

Instituțiile publice din Republica Moldova se confruntă cu necesitatea reducerii cheltuielilor 

pentru a asigura funcționarea normală a acestora într-un buget limitat. Diminuarea consumului de 

energie este o soluție importantă în această privință, întrucât micșorează costul facturilor, dar și 

reduc emisiile gazelor cu efect de seră și îmbunătățește starea mediului. 

Cele mai frecvente măsuri de eficiență energetică sunt (este indicată ponderea economiilor, 

perioada de recuperare): 

• Izolarea termică a pereților exteriori (40%, 8-9 ani); 

• Izolarea termică a acoperișurilor şi a tavanelor (20%, <10 ani); 

• Înlocuirea ferestrelor şi ușilor exterioare (15%, 7-9 ani). 

Fiecare grad în plus peste temperatura de 19°C poate să însemne o creștere a consumului de 

combustibil cu circa 5-8%, iar folosirea unui termostat de ambianță poate determina o reducere cu 

până la 25% a facturilor la încălzire. 

Implementarea masurilor de eficiență energetică oferă următoarele beneficii: 

• reducerea cheltuielilor pentru combustibil și energie; 

• îmbunătățirea confortului în clădire; 

• reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; 

• reducerea poluării mediului cu noxele degajate în procesele de producere a energiei; 

• evitarea construcției de noi capacități de producere a energiei la sursele tradiționale. 

Un consum mai mic de energie înseamnă o dependență mai slabă de import, mai multă 

securitate energetica. 

Reieșind din cele constatate 

SENATUL HOTĂRĂŞTE: 

1. A organiza o campanie de informare a studenților, personalului didactic şi auxiliar privind 

măsurile de eficiență energetică, precum şi impactul acestora. Responsabil: Decan FEIE. 

http://www.utm.md/



