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Cuvânt înainte

La momentul actual deja este indiscutabil faptul că fenomenul schimbărilor climatice poate pune în pericol dezvoltarea durabilă
a umanităţii în cel mai apropiat timp. El poate provoca diverse impacte negative ce ţin de ridicarea nivelului oceanului planetar,
de creşterea frecvenţei cataclismelor naturale (inundaţii, secete, valuri de căldură, uragane, tornade etc.), de vulnerabilitatea
sporită a ecosistemelor naturale şi artificiale la noile condiţii de climă etc. Acest fapt impune naţiunile planetei să întreprindă un
şir de acţiuni orientate atât spre reducerea intensităţii desfăşurării acestui proces, precum şi spre atenuarea consecinţelor posibile
determinate de acest fenomen.
Comunicarea Naţională Doi a Republicii Moldova în cadrul Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Schimbarea Climei a fost elaborată datorită asistenţei financiare a Fondului Global de Mediu prin intermediul proiectului „Asigurarea
suportului Republicii Moldova în vederea pregătirii Comunicării Naţionale Doi în conformitate cu obligaţiunile sale faţă de
Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Schimbarea Climei” gestionat de Programul Naţiunilor Unite pentru
Mediu şi implementat de Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale. Acest raport prezintă o trecere în revistă a stării de lucru în
Republica Moldova pentru principalele aspecte reglementate de Convenţia dată şi de Protocolul de la Kyoto. Ele ţin de evaluarea
ritmului şi dinamicii emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel naţional şi sectorial, de prezentarea necesităţilor privind reducerea
acestor emisii, de evaluarea gradului de vulnerabilitate şi necesităţilor de adaptare la noile condiţii de climă determinate de fenomenul schimbărilor climatice pentru principalele sectoare ale economiei naţionale şi pentru sănătatea umană. Este important de
menţionat faptul că identificarea acestor necesităţi s-a întreprins în baza unor posibile scenarii climatice, identificate ca cele mai
mult posibile pe teritoriul Republicii Moldova în următorii 100 ani. Aceste recomandări vor constitui baza Planului Naţional de
Acţiuni privind Adaptarea la Schimbările Climatice şi a Strategiei Naţionale privind Atenuarea Schimbărilor Climatice.
Elaborarea prezentului raport şi implementarea ulterioară a Planului Naţional de Acţiuni privind Adaptarea la Schimbările
Climatice şi a Strategiei Naţionale privind Atenuarea Schimbărilor Climatice constituie un aport esenţial al ţării noastre la soluţionarea problemei schimbărilor climatice atât la nivel naţional, precum şi la cel global.

Violeta IVANOV ,
ministrul Ecologiei şi Resurselor Naturale
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L i s t a a cr o n i m e l o r , a b r e v i e r i l o r
ş i u n i tăţ i lo r d e m ă s u r ă
AAP
ACM
ADPM
ADR
AEE
AIEA
AITT
AGeoM
ANRE
APC
APL
AR4
Art.
ASAC
ASEM
ASD
AŞM
ARFC
AT
BDA
BE
BERD
BIM
BNM
BNS
BPC
BS
0
C
C
Ca++
¢
CBI
CBO
CCI
CDITT
CDM
CEMT
CET
CETO
CF4
C2F6
C3F8
C4F10
c-C4F8
C5F12

Academia de Administrare Publică
Autoritatea Centrală de Mediu
Agenţia Daneză de Protecţie a Mediului engl.: Danish Environment Protection Agency)
Acordul European de Transport Internaţional al Mărfurilor Periculoase
Agenţia pentru Eficienţă Energetică
Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
Agenţia de Stat de producţie şi Explorări Geologice
Agenţia Naţională de Reglementări în Energetică
Autorităţile Publice Centrale
Autorităţile Publice Locale
Raportul al patrulea de evaluare IPCC (engl.: IPCC Forth Assessment Report)
Articol
Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
Academia de Studii Economice din Moldova
Administraţia de Stat a Drumurilor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru
Agenţia Transporturi
Boli diareice acute
Balanţa Energetică
Banca Europeană de Reconstrucţii şi Dezvoltare
Biroul Internaţional al Muncii
Banca Naţională a Moldovei
Biroul Naţional de Statistică
Befinili policloruraţi
Bugetul de Stat
Grade Celsius
Carbon
Ioni de calciu
cenţi
Cerere de brevet de invenţie
Consumul biochimic de oxigen
Camera de Comerţ şi Industrie
Cercetarea, dezvoltarea, inovarea şi transferul tehnologic
Mecanismul dezvoltării non-poluante (engl.: Clean Development Mechanism)
Conferinţa Europeană a Miniştrilor Transporturilor
Centrală electrică de termoficare
Centrală electrică de termoficare de la Ocniţa
Perfluormetan
Perfluoretan
Perfluorpropan
Perfluorbutan
Perfluorciclobutan
Perfluorpentan
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C6F14
CFC
CFM
C.I.F.
CIM
CITES
CH4
CHE
CHEAP
CIM
CISC
Cl CMEIMI
CND
CNAA
CNŞPMP
CO
CO2
COD
CONUSC
COP
CORINAIR
COVNM
cm
cm2
CRDV
CR
CS
CSI
CSŞDT
CT
CTA
CTEM
CTPF
D
dal
DEPA
DOC
DOCF
dm
DMS
DPN
E
EECAC
EF
EMEP
ENPEP
ENVSEC

Perfluorhexan
Clorofluorcarburi
Calea Ferată a Moldovei
Cu referinţă la export (engl.: Cost, Insurance and Freight)
Centrul Informaţional de Mediu
Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie
Metan
Centrala hidroelectrică
Centrala hidroelectrică cu acumulare prin pompaj
Centrul Informaţional de Mediu
Comisia Interguvernamentală pentru schimbările climatice (engl.: Intergovernmental Panel for Climate
Change)
Ioni de clor
Centrul Monitoring Ecologic Integrat şi Management Informaţional
Comunicarea Naţională Doi
Comisia Naţională de Atestare şi Acreditare
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă
Monoxid de carbon
Bioxid de carbon
Consumul chimic de oxigen
Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei
Conferinţa Părţilor (engl.: Conference of the Parties)
Inventarul emisiilor atmosferice în Europa, elaborat de Agenţia Europeană de Protecţie a Mediului cu suportul Comisiei Economice Europene a ONU
Compuşi organici volatil nemetanici
centimetru
centimetru pătrat
Centrul Republican de Diagnosticare Veterinară
Reziduuri agricole (engl.: Crop Residues)
Cu specific naţional (engl.: Country Specific)
Comunitatea Statelor Independente
Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică
Centrală termică
Cheltuieli total actualizate
Centrala Termoelectrică Moldovenească
Centrul de Tehnologii şi Proiectări Forestiere
Utilizat în mod implicit (engl.: Default)
decalitru
Agenţia Daneză de Protecţie a Mediului (engl.: Danish Environment Protection Agency)
Carbon organic degradabil
Fracţia DOC disimilat
decimetru
Deşeuri menajere solide
Dialogul Politic Naţional
Est
Europa de Est, Asia Centrală şi Caucazul (engl.: Eastern Europe, Central Asia and the Caucasus)
Factor de emisie (engl.: Emission factor)
Program comun pentru observaţii şi evaluarea transferului poluanţilor la distanţe mari în Europa
Programul ENPEP (engl.: Energy and Power Evaluation Program)
Iniţiativa pentru mediul înconjurător şi securitate (engl.: Environment and Security Initiative)
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eq
F AM
F COMP
F CR
F ON
F PRP
F SOM
F SN
FAO
FE
FEE
FEN
FMI
F.O.B.
FOD
g
g.c.c.
GBP
Gcal
GEF
GES
Gg
GOST
GPL
h
ha
H2CO3
HCl
HG
HFC
hl
HNO3
H2O
HP
H2S
IBRD
ICPDR
IDA
IE
IE AŞM
IES
IMM
INPCD
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Echivalent
Cantitatea de azot încorporat în sol cu dejecţiile animaliere
Cantitatea de azot încorporat în sol cu compostul de la complexele zootehnice
Cantitatea de azot ce se află în reziduurile culturilor agricole returnate anual în sol
Cantitatea totală de azot încorporat în sol cu îngrăşămintele organice
Cantitatea de azot din urina şi dejecţiile animaliere încorporat în sol în procesul păşunatului animalelor
domestice
Cantitatea de azot mineralizat în legătură cu pierderile de carbon din solurile minerale
Cantitatea de azot aplicat în sol cu îngrăşămintele minerale azotate
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (engl.: Food and Agriculture Organization)
Factor de emisie (engl.: Emission Factor)
Fondul de eficienţă energetică
Fondul Ecologic Naţional
Fondul Monetar Internaţional
Cu referinţă la import (engl.: Free on Bord)
Metoda de descompunere de ordinul 1 (engl.: First Order Decay Method)
grame
grame combustibil convenţional
Ghidul Bunelor Practici
Gigacalorie
Fondul Global de Mediu (engl.: Global Environmental Facilities)
Gaze cu efect de seră
Gigagram (109 grame)
Sistem regional de standardizare administrat de către Consiliul Euro-Asiatic pentru Standardizare, Metrologie şi Certificare în cadrul Comunităţii Statelor Independente
Gaze petroliere lichefiate
oră
hectare
Acid carbonic
Acid clorhidric
Hotărâre de Guvern
Hidrofluorcarburi
hectalitru
Acid azotic
apă
Hotărârea Parlamentului
Hidrogen sulfurat
Banca Internaţională pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare (engl.: International Bank for Reconstruction and
Development)
Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunărea (engl.: International Commission for Protection
of the Danube River)
Asociaţia de Dezvoltare Internaţională (engl.: International Development Association)
Incluse în altă parte (engl.: Included Elsewhere)
Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Inspectoratul Ecologic de Stat
Întreprinderi Mici şi Mijlocii
Institutul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor Didactice
Asociaţia internaţională privind promovarea cooperării între cercetătorii ştiinţifici din ţările Comunităţii
Statelor Independente
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IPCC
ÎS
IT
ITGA
K+
kg
kg c.c.
km
km2
kPa
kt
kV
kW
kWh
l
L
LEA
Ltd.
LULUCF
m
m2
m3
MA
MAED
MAEIE
MAI
MAIA
MAPL
MCDT
MCT
MD
MDL
MDI
MEC
MERN
MET
MF
MJ
Mg++
mg
MIA
mln
ml
MJ
mm
mlrd.
MOP

Comisia Interguvernamentală pentru Schimbările Climatice (engl.: Intergovernmental Panel for Climate
Change)
Întreprindere de stat
Investiţii totale
Instalaţii turbină gaz-abur
Ioni de caliu
kilogram
kilograme combustibil convenţional
kilometru
kilometru pătrat
kilopascal
kilotonă
kilovolt
kilowatt
kilowatt-oră
litru
De nivel (engl.: Level)
Linie electrică aeriană
societate cu răspundere limitată sau SRL (engl.: Limited)
Utilizarea terenurilor, schimbări în utilizarea terenurilor şi gospodăria silvică (engl.: Land Use, Land-Use
Change and Forest)
metru
metru pătrat
metru cub
Ministerul Apărării
Model în cadrul Programului ENPEP (engl.: Model for Anaysis of the Energz Demand)
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Ministrul Administraţiei Publice Locale
Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului
Ministerul Culturii şi Turismului
Moldova
Lei moldoveneşti
Ministerul Dezvoltării Informaţionale
Ministerul Economiei şi Comerţului
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
Ministerul Educaţiei şi Tineretului
Ministerul Finanţelor
Ministerul Justiţiei
Ioni de magnesiu
miligram
Managementul Integrat al Apelor
milioane
mililitru
Megajoule (106 joule)
milimetri
miliarde
Întâlnire a Părţilor semnatare ale Protocolului de la Kyoto (engl.: Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol)
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MPSFC
MR
MS
Mt
MW
N
Na+
NaOH
NA
NATO
NE
NEEG
NH3
NH4+
NMVOC
NO
NOx
NO3N2O
nr.
O3
ODA
ODM
ODS
OECD
OMM
ONG
ONU
OSCE
Pag.
PCN
PDD
PDO
PFC
PIB
PIN
PÎG
PJ
PM10
PPC
POP
PNUD
ppm
REC
RETP
RM
RNDU

Ministrul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului
Ministerul Reintegrării
Ministerul Sănătăţii
Megatone (106 tone)
Megawatt (106 watt)
Nord
Ioni de sodiu (natriu)
Hidroxid de sodiu (sodă caustică)
Neaplicabil (engl.: Non Applicable)
Organizaţia Tratatului Nord-Atlantic (engl.: North Atlantic Treaty Organization)
Nu s-au estimat (engl.: Not Estimated)
Grupul Norvegian de Eficienţă Energetică (engl.: Norwegian Energy Efficiency Group)
Amoniac
Amoniu
Compuşi organici volatil nemetanici (engl.: non methane volatil organic compounds)
Nu se produc (engl.: Not Occuring)
Oxizi de azot
Nitrat
Protoxid de azot
număr
Ozonul troposferic
Program de asistenţă tehnică şi cooperarea între Republica Moldova şi Republica Cehă privind implementarea proiectelor în domeniul protecţiei mediului ambiant
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului
Substanţe distrugătoare ale stratului de ozon (engl.: Ozone Depleting Substances)
Organizaţia pentru dezvoltare economică şi cooperare (engl.: Organization for Economic Cooperation and
Development)
Organizaţia Meteorologică Mondială
Organizaţie non-Guvernamentală
Organizaţia Naţiunilor Unite
Organizaţia pentru securitate şi cooperare în Europa (engl.: Organization for Security and Cooperation in
Europe)
Pagină
Prima Comunicare Naţională
Schiţa documentului de proiect (engl.: Project Document Design)
Potenţial de distrugere a ozonului
Perfluorcarburi
Produs Intern Brut
Nota Ideii de Proiect (engl.: Project Identification Note)
Potenţialul de încălzire globală
Petajoule (1015 joule)
Suspensiile solide cu fracţia de 10 mkm
Paritatea Puterii de Cumpărare
Poluanţi organici persistenţi
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (engl.: United Nations Development Programme)
părţi per milion de volum
Centrul Regional de Mediu (engl.: Regional Environment Center)
Registrul Emisiilor şi Transferului Poluanţilor
Republica Moldova
Rapoartele Naţionale de Dezvoltare Umană
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RNI
RTEC
s.a.
S.A.
SAO
SAI
SAP
SAR
SEC
SDO
SF6
SHS
SIDA
SLB
SMR
SN
SO2
SRL
SSM
STM
s.u.
$
SUA
t
T
T1
T2
TACIS
TAR
t.c.c.
TG
TJ
TOW
TTI
TV
TVA
UASM
UATSN
UCIMPA
UCTE
UE
UNCEE
UNDP
UNEP
UNESCO

Raport Naţional de Inventariere
Regia de Transport Electric Chişinău
substanţă activă
Societate pe acţiuni
Scenariul alternativ optim
Scenariul alternativ intermediar
Scenariul alternativ pesimist
Raportul Doi de Evaluare al IPCC (engl.: IPCC Second Assessment Report)
Surse de emisii-cheie
Substanţe distrugătoare ale stratului de ozon
Hexafluorid de sulf
Serviciul Hidrometeorologic de Stat
Agenţia de cooperare şi dezvoltare internaţională a Suediei (engl.: Swedish International Development
Cooperation Agency)
Scenariul liniei de bază
Scenariul Mediu Realist
Îngrăşăminte chimice azotate
Bioxid de sulf
Societate cu răspundere limitată
Serviciul Standartizare şi Metrologie
Staţiuni de tractoare şi maşini
Substanţă uscată
Dolari
Statele Unite ale Americei
tonă
De tendinţă (engl.: Trend)
Abordare metodologică de Nivelul 1 (engl.: Tier 1)
Abordare metodologică de Nivelul 2 (engl.: Tier 2)
Program de asistenţă tehnică pentru Comunitatea Statelor Independente (engl.: Technical Aid to the Commonwealth of Independent States)
Raportul Trei de Evaluare al IPCC (engl.: IPCC Third Assessment Report)
tone combustibil convenţional (cărbuni)
Teragram (1012 grame)
Terajoule (1012 joule)
Cantitatea de substanţe organice în apele uzate industriale şi municipale
Transfer tehnologic şi inovaţii
Televiziune
Taxa cu valoare adăugată
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului
Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor în Domeniul Agriculturii
Uniunea pentru Coordonarea Transporturilor de Electricitate (fr.: Union pour la Coordination du Transport
de l’Electricite)
Uniunea Europeană
Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (engl.: United Nations Economic Commission for Europe)
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (engl.: United Nations Development Programme)
Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (engl.: United Nations Environment Programme)
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (engl.: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

12

UNFCCC
URSS
USAID
US EPA
USD
USM
UST
UTA
UTASN
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Utilizarea terenurilor, schimbări în utilizarea terenurilor şi gospodăria silvică (engl.: LULUCF - Land Use,
Land-Use Change and Forest)
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Model în cadrul Programului ENPEP (engl.: Wien Automatic System Planning)
Banca Mondială (engl.: World Bank)
grade
Secunde
Procente
Promile
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R E Z U M AT

COMUNICAREA NAŢIONALĂ DOI A REPUBLICII MOLDOVA

REZUMAT

R e z u m at
R.1. Introducere
R.1.1. Obiectivul final al Convenţiei
Obiectivul final al Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Schimbarea Climei (CONUSC) este de a
stabiliza concentraţiile de gaze cu efect de seră în atmosferă
la un nivel care să împiedice orice perturbare antropică periculoasă a sistemului climatic. Până în prezent, 192 de ţări
sunt Părţi la această Convenţie. CONUSC a fost semnată de
Republica Moldova la 12 iunie 1992 şi ratificată de Parlament la 16 martie 1995.
Articolul 4, paragraful 1(a) şi Articolul 12, paragraful 1(a)
ale CONUSC stipulează că fiecare Parte trebuie să prezinte către Conferinţa Părţilor (COP) un „inventar naţional al
emisiilor antropice pe surse şi al sechestrării, prin stocare,
pentru toate gazele cu efect de seră, nereglementate prin
Protocolul de la Montreal, în măsura în care mijloacele îi
permit aceasta, utilizând metode comparabile asupra cărora COP cade de acord şi a căror utilizare o va încuraja; de
asemenea, o descriere generală a măsurilor pe care aceasta
le ia sau intenţionează să le ia pentru a aplica Convenţia; şi
orice altă informaţie pe care Partea o consideră utilă pentru
a atinge obiectivul Convenţiei şi potrivită pentru a exprima
în Comunicarea sa, în măsura posibilităţilor, date utile determinării tendinţelor emisiilor antropice în lume”.

R.1.2. Raportarea în cadrul Convenţiei
Mecanismul principal de raportare a acestor informaţii sunt
comunicările naţionale. La COP 2 (Geneva, 1996) a fost
adoptat Ghidul pentru elaborarea comunicărilor naţionale ale
Părţilor din non-Anexa I (Decizia 10/CP 2). Conform acestui
Ghid, între 1997-2000, Republica Moldova a elaborat Prima
Comunicare Naţională către CONUSC (cuprinzând un inventar naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră pentru
perioada 1990-1998) în cadrul Proiectului UNDP-GEF „Asigurarea suportului Republicii Moldova în vederea pregătirii
Primei Comunicări Naţionale în conformitate cu obligaţiunile sale faţă de CONUSC”, prezentată la COP 6 (Haga, 2000).
La COP 8 (New Delhi, 2002) a fost adoptat un nou Ghid
pentru elaborarea comunicărilor naţionale ale ţărilor din
non-Anexa I (Decizia 17/CP 8). Conform acestuia, în perioada 2005-2009, Republica Moldova a elaborat Comunicarea Naţională Doi către CONUSC (cuprinzând un inventar
naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră pentru perioada
1990-2005) în cadrul Proiectului UNEP-GEF „Asigurarea
suportului Republicii Moldova în vederea pregătirii Comunicării Naţionale Doi în conformitate cu obligaţiunile sale
faţă de CONUSC”.
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La COP 3 (Kyoto, 1997) a fost adoptat Protocolul de la Kyoto,
care reprezintă un instrument de aprofundare a angajamentelor Părţilor în cadrul Convenţiei, prin obligarea ţărilor industrial dezvoltate şi celor cu economia în tranziţie, incluse în
Anexa I a Convenţiei, să reducă emisiile totale de GES direct
cu cel puţin 5%, în comparaţie cu emisiile înregistrate în anul
de bază (1990), în perioada 2008-2012. Republica Moldova a
ratificat Protocolul de la Kyoto la 13 februarie 2003. În calitate de ţară din non-Anexa I, Republica Moldova nu are angajamente de reducere a emisiilor de GES în cadrul acestui
Protocol. În prezent, negocierile internaţionale se focalizează asupra viitoarelor angajamente ale Părţilor semnatare ale
Convenţiei în perioada post-Kyoto (după 2012).

R.2. Circumstanţe naţionale
R.2.1. Cadrul geografic
Poziţia geografică. Republica Moldova e situată în partea
centrală a Europei, în nord-vestul Balcanilor, pe un teritoriu
de 33846 km2. La nord, est şi sud este înconjurată de Ucraina, iar la vest – separată de România de râul Prut. Republica
Moldova face parte din grupul ţărilor bazinului Mării Negre
– hotarul ei d e sud se întinde până aproape de Marea Neagră, ieşirea la mare deschizându-se prin limanul Nistrului şi
fluviul Dunărea.
Relieful. Relieful Republicii Moldova este reprezentat prin
coline şi câmpii, podişurile ocupând în fond partea centrală
a ţării. Altitudinile absolute sunt cuprinse între 429 m (Dealul Bălăneşti) şi 4 m în lunca Nistrului (comuna Palanca).
Clima. Clima Republicii Moldova este temperat continentală, caracterizându-se prin ierni relativ blânde şi cu puţină
zăpadă, cu veri lungi, călduroase şi cu umiditate redusă. Media anuală a temperaturilor variază între 8-12oC, iar cantitatea de precipitaţii respectiv între 450-900 mm pe an.

R.2.2. Resursele naturale
Fondul funciar şi învelişul de sol. Republica Moldova dispune de un fond funciar unic, care se deosebeşte prin predominarea solurilor de cernoziom (~75%) cu potenţial înalt
de productivitate, gradul foarte înalt de valorificare (>75%)
şi relief accidentat (peste 80% din terenurile agricole sunt
amplasate pe versanţi).
Resursele acvatice. Reţeaua hidrografică ocupă circa 2,7%
din teritoriul ţării şi are o lungime totală de circa 16 mii km.
Principalele râuri sunt Nistru şi Prut, pe o porţiune mică la
sud ţara are ieşire la Dunăre. Densitatea reţelei hidrografice în medie pe ţară constituie 0,48 km/km2: variind de la
0,84 km/km2 la nordul ţării până la 0,12 km/km2 în partea
stângă a Nistrului. Pe teritoriul ţării se găsesc circa 60 lacuri
naturale şi peste 3,5 mii de acumulări de apă artificiale. Pe
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teritoriul RM există, de asemenea, circa 7 mii sonde, prin
intermediul cărora sunt exploatate resursele de apă subterane, estimate la circa 3,5 mln m3/zi.
Resursele biologice. Flora RM cuprinde în prezent circa 5513
specii de plante (superioare – 1989 specii, inferioare – 3524
specii). După compoziţia floristică, cele mai bogate sunt
ecosistemele forestiere (peste 850 specii), cele de stepă (peste 600 specii), de luncă (circa 650 specii), petrofite (circa 250
specii), acvatice şi palustre (circa 160 specii). Fauna RM este
relativ bogată şi variată. În ţară vieţuiesc peste 15,5 mii specii de animale, inclusiv 461 specii de vertebrate şi peste 15
mii specii de nevertebrate. Dintre vertebrate se întâlnesc 70
specii de mamifere, 281 specii de păsări, 14 specii de reptile, 14 specii de amfibieni şi 82 specii de peşti. În RM există
cinci rezervaţii ştiinţifice cu suprafaţa totală de 19,4 mii ha.
Resursele minerale. Pe teritoriul RM sunt explorate resurse
minerale utile din 425 de zăcăminte, cele mai importante fiind: calcarurile, graniturile, argilele bentonitice şi nisipoase,
diatomitul, ghipsul şi creta. Majoritatea resurselor minerale
ale RM se exploatează prin cariere şi numai unele varietăţi
de calcare prin galerii.

R.2.3. Organizarea administrativ-teritorială,
populaţia şi dezvoltarea umană
Organizarea administrativ-teritorială. Teritoriul RM este organizat sub raport administrativ în 32 raioane (Anenii Noi,
Basarabeasca, Briceni, Cahul, Cantemir, Călăraşi, Căuşeni,
Cimişlia, Criuleni, Donduşeni, Drochia, Dubăsari, Edineţ,
Făleşti, Floreşti, Glodeni, Hânceşti, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocniţa, Orhei, Rezina, Râşcani, Sângerei, Soroca, Străşeni, Şoldăneşti, Ştefan Vodă, Taraclia, Teleneşti, Ungheni),
5 municipii (Chişinău, Bălţi, Comrat, Tiraspol şi Bender)
şi 2 unităţi administrativ-teritoriale (unitatea teritorială autonomă Găgăuzia şi unităţile administrativ-teritoriale din
stânga Nistrului).
Populaţia. La 01.01.2008 populaţia RM a fost de circa 4,1
mln locuitori, densitatea ei fiind de circa 122 locuitori/km2.
În cadrul structurii pe sexe predomină femeile – 52,3%, faţă
de numai 47,7% populaţie masculină. Populaţia este concentrată preponderent în mediul rural, cele 1614 aşezări
rurale însumând 2,3 mln locuitori sau 55,1% din total (în
medie circa 1400 locuitori într-o localitate). Populaţia urbană constituie 1,8 mln locuitori sau 44,9% (în medie circa 27
mii locuitori într-o localitate). Conform datelor ultimelor
recensăminte (2004) ale populaţiei (petrecute separat, pentru teritoriul din stânga şi dreapta Nistrului), moldovenii au
constituit – 69,6%, ucrainenii – 11,2%, ruşii – 9,4%, găgăuzii – 3,8%, bulgarii – 2,0%, românii – 1,9%, ţiganii – 0,3%,
evreii – 0,1% şi alte naţionalităţi – 1,6%.
Situaţia demografică. În perioada 1990-2007, procesele demografice au fost marcate de o dinamică negativă, mani-

festată prin instabilitatea indicatorilor demografici şi fenomene precum: reducerea natalităţii, creşterea mortalităţii,
îmbătrânirea demografică, depopularea şi altele. În anul
2007 rata natalităţii a fost de 10,6‰ (17,7‰ în 1990), iar cea
a mortalităţii – 12,0‰ (9,7‰ în 1990); mortalitatea infantilă a constituit 11,3‰ (19,3‰ în 1990); ponderea persoanelor cu vârsta de până la 15 ani a scăzut până la 19,2% (27,9%
în 1990), iar a celor cu vârsta de peste 62 ani a sporit până
la 16,4% (12,6% în 1990); indicatorul „speranţa de viaţă la
naştere” a constituit circa 68,8 ani (69,0 ani în 1990), din
care 65,0 ani la bărbaţi (65,5 ani în 1990) şi 72,6 ani la femei
(72,3 ani în 1990).
Sănătatea populaţiei. Reţeaua instituţiilor medicale existente în ţară la sfârşitul anului 2007 includea: 83 spitale, 706
instituţii medicale de tip ambulatoriu sau policlinică, 40 instituţii sanitaro-epidemiologice, 132 staţii şi puncte de asistenţă medicală urgentă, 3 case ale copilului şi 2 sanatorii de
tuberculoză. Numărul paturilor în spitale a constituit circa
21,9 mii sau 61,3 paturi la 10 000 locuitori; respectiv, numărul total al medicilor – 12,7 mii sau 35,6 medici la 10 000
locuitori. Cheltuielile pentru ocrotirea sănătăţii au constituit circa 12,9% din bugetul de stat pentru anul 2007. Pe parcursul anilor 1990-2007, mortalitatea generală a manifestat
o tendinţă de creştere. Analiza structurii mortalităţii pentru
anul 2007 relevă că patologia cardiovasculară rămâne cauza principală a deceselor (56,2%), fiind urmată de tumori
(12,5%) şi maladiile aparatului digestiv (9,9%). Repartizarea
mortalităţii în teritoriu nu este uniformă, înregistrându-se
diferenţe destul de mari între regiuni: cei mai scăzuţi indici
ai mortalităţii au fost înregistraţi în zonele urbane (Chişinău
şi Bălţi), iar cei mai înalţi în raioanele din nordul ţării (Donduşeni, Briceni şi Edineţ).
Sistemul educaţional. Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
departamentele municipale de învăţământ, direcţiile generale raionale de învăţământ şi instituţiile de învăţământ sunt
responsabile pentru instruirea din învăţământul primar, secundar general, secundar profesional, mediu de specialitate
şi superior. La începutul anului de studii 2007/2008, în RM
funcţionau 1534 instituţii de învăţământ primar şi secundar
general, 75 de instituţii de învăţământ secundar profesional,
49 de instituţii de învăţământ mediu de specialitate (colegii)
şi 31 de instituţii de învăţământ superior (studiul de doctorat s-a constituit în 44 de instituţii de cercetări ştiinţifice
şi de instituţii de învăţământ superior). Cheltuielile pentru
învăţământ au constituit circa 10,3% din bugetul de stat
pentru anul 2007.

R.2.4. Aranjamente instituţionale
Aranjamente instituţionale privind pregătirea Comunicării
Naţionale Doi. În numele Guvernului RM , Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale (MENR) este responsabil pentru
implementarea tratatelor internaţionale de mediu la care RM
este Parte (inclusiv a CONUSC). Reprezentanţii MERN şi ai
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instituţiilor subordonate acestuia deţin, de asemenea, funcţiile de Puncte Focale GEF şi CONUSC. Oficiul „Schimbarea
Climei” de pe lângă MERN deţine întreaga responsabilitate
pentru activităţile asociate cu pregătirea comunicărilor naţionale şi inventarelor de gaze cu efect de seră.

R.2.5. Indicii economici
Produsul intern brut. În anul 2008, ponderea industriei în
structura PIB-lui a constituit 14,6%, cea a agriculturii –
9,9%, transportului şi comunicaţiilor – 12,0%, sectorului
construcţii – 5,4%, comerţului – 11,6%, activităţilor financiare – 6,4%, a altor ramuri – 24,2%, impozitelor nete pe
produs şi import – 18,6%.
Economia ţării era în declin înainte de 1991, dar separarea
de URSS a grăbit acest proces. PIB-ul a scăzut continuu din
1990 şi până în 1999 inclusiv, an în care a ajuns la 34% din
nivelul înregistrat în 1990. Singura excepţie a avut loc în
1997, când datorită unei producţii agricole excelente, determinate de condiţiile climaterice favorabile, a fost înregistrată o uşoară majorare de 1,6% faţă de anul precedent. Cauzele prăbuşiri economice au fost multiple: RM era complet
integrată în sistemul economic al URSS şi odată cu independenţa au încetat subvenţiile şi transferurile de la guvernul
central; sfârşitul erei sovietice cu legături comerciale bine
stabilite a dus la crearea unor obstacole pentru circulaţia
produselor şi la restricţii în ceea ce priveşte accesul la pieţele
în curs de apariţie; lipsa resurselor energetice şi a materiilor
prime proprii au făcut ca economia ţării să rămână puternic dependentă de restul fostei URSS; au existat şi multiple cauze de ordin intern, precum tranziţia de la economia
centralizată spre o economie de piaţă, pierderea ramurilor
industriale situate în zona transnistreană, secetele frecvente
şi conflictul civil. Creşterea considerabilă a PIB-ului înce-
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pând cu anul 2000 indică asupra faptului că economia este
pe calea cea bună, deşi în 2008 valoarea PIB-ului constituia
doar 56,8% din nivelul anului 1990 (Figura R-1).
Inflaţia. Inflaţia a crescut vertiginos până la aproximativ
1200% în 1993, dar a fost redusă la 8% în 1998. Deprecierea
rublei ruseşti în 1998 a cauzat o majorare bruscă a inflaţiei
până la 39%. Ulterior, RM a făcut progrese mari în domeniul
controlului inflaţiei care a fost redusă la 5,2% în 2002, totuşi,
din cauza creşterii preţurilor în agricultură (urmare a secetei puternice), rata inflaţiei medie anuale a crescut până la
11,6% în 2003, această tendinţă continuând şi în următorii
ani, în 2004 inflaţia a ajuns la un nivel de 12,4%, iar în 2005
a scăzut la 11,9%, ca apoi să crească până la 12,7% în anul
2006, în special ca urmare a creşterii tarifelor la gazele naturale importate din Federaţia Rusă, preţurilor la combustibili
şi medicamente. În 2007 rata inflaţiei medii anuale a scăzut
până la circa 12,3%, iar în anul 2008 – până la 7,3%.
Deficitul balanţei comerciale. Cheltuielile Republicii Moldova pentru importuri depăşesc cu mult câştigurile ţării din
exporturi, determinând apariţia unei probleme foarte grave
legate de deficitul balanţei comerciale. Acest deficit s-a ridicat de la 24% din PIB în 2000, până la peste 54% din PIB în
2007. Aceasta reflectă dependenţa ţării de importul resurselor energetice şi creşterea cererii la produsele de import.
Creşterea importurilor este potenţată de afluxurile masive
de transferuri băneşti din străinătate, care sunt canalizate în
consumul casnic.
Transferurile băneşti şi remitenţele. Transferurile băneşti de la
persoanele care lucrează peste hotare au o mare importanţă
pentru economia RM. În 2007, afluxurile nete de valută străină de la moldovenii care munceau în străinătate au constituit
circa 1,4 mlrd $ SUA sau circa 32,7% din PIB. Conform unor

Figura R-1: Produsul intern brut în Republica Moldova în perioada 1990-2008, în % faţă de anul 1990 şi respectiv, faţă de anul precedent
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date neoficiale, aceste cifre subestimează volumul real al remitenţelor. În pofida deficitului balanţei comerciale la produse şi servicii care, în 2007 era de 53,4%, sumele tot mai mari
de bani provenite de la cei care muncesc peste hotarele ţării
au contribuit la scăderea deficitului de cont curent al Republicii Moldova de la o cifră de 19,7% din PIB la sfârşitul anului
1998, până la 15,8% din PIB în 2007.
Investiţiile. În anul 2007, investiţiile străine directe atrase în
economia naţională (în valoare netă) au înregistrat 448 mln
dolari (10,2% în raport cu PIB), majorându-se semnificativ comparativ cu anii precedenţi (146,1 mln dolari în 2001,
116,2 mln dolari în 2002, 184,5 mln dolari în 2003, 239 mln
dolari în 2004, 267 mln dolari în 2005 şi 399 mln dolari
în anul 2006). Investitorii principali în Republica Moldova sunt Olanda, Rusia, Spania, SUA, Germania, România,
Franţa, Marea Britanie şi Turcia.
Sfera socială. Salariul mediu lunar al unui salariat din economia naţională în anul 2008 a constituit 2529 lei şi s-a majorat cu 22,6% faţă de perioada similară a anului 2007. Mărimea medie a pensiei lunare la 1 ianuarie 2008 a constituit
548,3 lei, fiind în creştere faţă de 1 ianuarie 2007 cu 24%, iar
valoarea reală a pensiei s-a majorat cu 9,6%. Conform standardelor Biroului Internaţional al Muncii (BIM), numărul
şomerilor în anul 2008 a fost de 48,7 mii, comparativ cu 66,7
mii în anul 2007 şi 99,9 mii în anul 2006.

R.2.6. Evoluţia sectoarelor reale ale economiei
Sectorul industrial. Volumul producţiei industriale fabricate în anul 2007 a constituit doar circa 53,8% faţă de nivelul
anului 1990 (Figura R-2). Pe parcursul anilor 1990-2007
evoluţia sectorului industrial a fost însoţită de fluctuaţii,
cele mai bune rezultate fiind remarcate în anii 2001 şi 2003,
iar cele mai negative, respectiv în anii 1992 şi 1994. Situ-

aţia din sectorul industrial este determinată preponderent
de activitatea întreprinderilor din industria prelucrătoare,
cărora în anul 2007 le-au revenit 85,3% din volumul total
de producţie obţinut de întreprinderile mari cu activităţi
industriale principale. În cadrul industriei prelucrătoare,
cea mai reprezentativă activitate (39,7% din volumul total)
o deţine industria alimentară şi a băuturilor (producţia,
prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne,
fructe şi legume; fabricarea produselor lactate; produselor
de morărit; nutreţurilor gata pentru animale; pâinii şi a produselor de patiserie; zahărului; fabricarea cacao, ciocolatei
şi produselor zaharoase de cofetărie; fabricarea băuturilor
alcoolice distilate, vinului, berii etc.), precum şi producţia
altor produse din minerale nemetalifere (13,1% din volumul
total) (fabricarea sticlei şi articolelor din sticlă; cărămizilor
şi ţiglelor din lut ars; fabricarea cimentului; varului; ipsosului; elementelor din ciment, ipsos şi beton).
Sectorul energetic. Consumul total de energie în interiorul
republicii în anul 2007 a constituit doar circa 21,7% faţă de
nivelul anului 1990 (Figura R-2) (consumul de electricitate – 31,1%, iar consumul de energie termică, respectiv doar
circa 12,2%). Unităţile principale de producere a energiei în
RM cuprind CTEM din Dnestrovsk cu o putere instalată de
2520 MW (putere disponibilă de circa 950 MW); CET-1 din
Chişinău cu o putere electrică instalată de 46 MW (putere
disponibilă de circa 40 MW) şi o putere termică instalată de
455 MW; CET-2 din Chişinău cu o putere electrică instalată
de 240 MW (putere disponibilă de circa 210 MW) şi o putere termică instalată de 1425 MW; CET-Nord din Bălţi cu
o putere electrică instalată de 28 MW (putere disponibilă
de circa 24 MW) şi o putere termică instalată de 610 MW;
CET-urile fabricilor de zahăr cu o putere totală instalată de
98 MW (putere disponibilă de circa 20 MW), CHE din Dubăsari cu o putere instalată de 48 MW (putere disponibilă de

Figura R-2: Dinamica principalilor indicatori economici ai Republicii Moldova în perioada 1990-2008, în % faţă de anul 1990
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circa 30 MW) şi CHE din Costeşti cu o putere instalată de
16 MW (putere disponibilă de circa 10 MW).
Sectorul agricol. Volumul producţiei agricole în toate categoriile de gospodării în anul 2007 a constituit doar circa
43,6% faţă de nivelul anului 1990 (Figura R-2). Pe parcursul
anilor 1990-2008, evoluţia producţiei agricole a fost însoţită de fluctuaţii, cele mai bune rezultate fiind remarcate în
anii 1993, 1997, 2004 şi 2008, iar cele mai negative rezultate,
respectiv în anii 1992, 1994, 1996, 1998, 2003 şi 2007, fiind
cauzate în majoritatea cazurilor de condiţiile climaterice nefavorabile (în anii 2003 şi 2007 în RM au fost înregistrate
secete foarte puternice). În anul 2007, au fost irigate terenuri
agricole pe o suprafaţă de 32,4 mii ha, sau cu 88,9% mai puţin comparativ cu anul 1990 (291,6 mii ha). Comparativ cu
anul 1990, s-a redus considerabil cantitatea de îngrăşăminte
chimice şi organice aplicate în sol: în 2007, au fost aplicate
20,1 mii tone îngrăşăminte chimice şi 7,9 mii tone îngrăşăminte organice sau cu 90,7% şi respectiv 99,9% mai puţin
comparativ cu anul 1990 (217,2 mii tone îngrăşăminte chimice şi 9,7 milioane tone îngrăşăminte organice). Comparativ cu anul 1990 (situaţie la sfârşit de an), s-a redus considerabil efectivul de animale şi păsări domestice: bovine – cu
79,1% (1112 mii în 1990, 232 mii în 2007), ovine şi caprine
– cu 36,2% (1338 mii în 1990, 853 mii în 2007), suine – cu
85,4% (2045 mii în 1990, 299 mii în 2007) şi cel de păsări –
cu 31,4% (25003 mii în 1990, 17157 mii în 2007).
Sectorul transporturi. Sectorul transporturi al RM în structura sa cuprinde: transportul auto, transportul feroviar, transportul aerian şi transportul fluvial. Reţeaua de drumuri auto
cu o lungime totală de 10537 km (inclusiv, 6537 km – modernizate, 3400 km – acoperite cu pavaj şi 600 km – fără pavaj
tare, poduri cu o lungime totală de 25,9 km), fiind suficient
de dezvoltată, însă starea lor ca şi a întregii infrastructuri este
deplorabilă. În perioada 1990-2007, în RM s-a înregistrat o
majorare intensă a numărului unităţilor de transport auto:
autocamioanelor cu 23,3% (de la 76,9 mii până la 94,8 mii),
autobuzelor şi microbuzelor cu 86,6% (de la 11,3 mii până la
21,1 mii) şi autoturismelor cu 62,2% (de la 208,9 mii până la
338,9 mii). Transportul feroviar activează de peste 140 de ani.
Lungimea căii ferate în total este de 1809 km, dintre care peste 1100 km fiind principale. Transportul fluvial în RM este
în curs de dezvoltare şi majorare, atât a numărului de nave
(în Registrul de Stat al Navelor sunt înregistrate 74 unităţi de
transport), precum şi a celui de porturi (activează porturile
din Bender, Dnestrovsc, Malovata, Ungheni, Râbniţa şi portul din Giurgiuleşti, care are ieşire la Marea Neagră). În ţară
există patru aeroporturi: în municipiul Chişinău, Bălţi, Cahul şi Mărculeşti. Din acestea, efectuează rute regulate de călători doar aeroportul din Chişinău. Aeroporturile din Cahul
şi Mărculeşti sunt în stare de certificare. Aeroportul din Bălţi
este certificat, dar deserveşte doar rute neregulate. În Registrul de Stat al Navelor Aeriene sunt înregistrate 202 unităţi
de transport aviatic. Comparativ cu anul 1990, s-a redus con-
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siderabil atât cantitatea de mărfuri transportată cu mijloacele
de transport (cu 87,2%: de la 331,1 mln tone în 1990 până
la 42,3 mln tone în 2007), cât şi parcursul mărfurilor transportate (cu 73,1%: de la 21648 mln tone-km în 1990 până la
5824 mln tone-km în 2007). În perioada respectivă s-a redus
semnificativ numărul pasagerilor transportaţi (cu 58,0%: de
la 757,7 mln pasageri în 1990, până la 318,1 mln pasageri
în 2007), precum şi parcursul pasagerilor transportaţi (cu
58,8%: de la 10102 mln pasageri-km în 1990 până la 4166,9
mln pasageri-km în 2007).

R.3. Inventarul naţional de gaze
cu efect de seră
R.3.1. Contribuţia relativă a RM la încălzirea globală
În 1990, contribuţia RM la emisiile globale de CO2 a fost de
aproximativ 0,3% din total. În perioada 1990-2005, emisiile
totale de GES (fără contribuţia sectorului „UTSUTGS”) s-au
redus cu circa 72,3%: de la 42886,0 Gg CO2 echivalent în
1990 până la 11883,5 Gg CO2 echivalent în 2005.

R.3.2. Aranjamente instituţionale privind
compilarea inventarului
În cadrul Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale al
Republicii Moldova, Oficiul „Schimbarea Climei” deţine
întreaga responsabilitate pentru activităţile asociate cu pregătirea comunicărilor naţionale şi inventarelor naţionale de
GES.

R.3.3. Aspecte metodologice
Inventarul naţional este structurat pentru a satisface cerinţele de raportare către CONUSC şi este divizat în şase
sectoare de bază, fiecare sector fiind dezagregat în continuare pe categorii de surse. Emisiile gazelor cu efect de seră
direct (CO2, CH4, N2O, HFC şi SF6) şi indirect (NOx, CO,
COVNM şi SO2) au fost estimate prin solicitarea unor metodologii compatibile cu Ghidul revăzut 1996 pentru inventarierea emisiilor naţionale de gaze cu efect de seră (IPCC,
1997). Adiţional, s-au aplicat metodologii disponibile în
Ghidul bunelor practici şi Managementul incertitudinilor
în inventarierea emisiilor naţionale ale gazelor cu efect de
seră (IPCC, 2000), Ghidul bunelor practici pentru sectorul
„Utilizarea Terenurilor, Schimbări în Utilizarea Terenurilor
şi Gospodăria Silvică” (IPCC, 2003), Ghidul pentru inventarierea emisiilor din atmosferă (CORINAIR, 1996, 1999)
şi Ghidul 2006 pentru inventarierea emisiilor naţionale de
gaze cu efect de seră (IPCC, 2006).

R.3.4. Analiza surselor de emisie-cheie
În vederea prioritizării eforturilor ţării privind îmbunătăţirea calităţii inventarului, în conformitate cu recomandările
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Ghidului bunelor practici (IPCC, 2000), au fost identificate
surselor de emisie cheie pentru perioada 1990-2005, realizate prin solicitarea unei abordări metodologice de Nivelul 1,
din care cu contribuţia sectorului „UTSUTGS” – 18 sursecheie de nivel (L) şi 16 surse-cheie de tendinţă (T); respectiv,
fără contribuţia sectorului „UTSUTGS” – 17 surse-cheie de
nivel (L) şi 13 surse-cheie de tendinţă (T).

R.3.5. Asigurarea calităţii şi controlul calităţii
Activităţile de bază realizate în RM în vederea asigurării
calităţii şi controlului calităţii au inclus proceduri specifice
detaliate şi formulare tipice de verificare şi control al calităţii, prin solicitarea abordărilor metodologice de Nivelul 1 –
proceduri generale şi Nivelul 2 – proceduri specifice pentru
categorii individuale de surse; de asemenea, revizia tehnică
(auditul) efectuat de personal neimplicat direct în procesul
de elaborare şi dezvoltare a inventarului naţional; verificarea calităţii datelor de activitate, inclusiv prin compararea
seturilor de date obţinute din diferite surse; planificarea şi
coordonarea procesului de inventariere la nivel interinstituţional; precum şi documentarea continuă a procesului
de dezvoltare a inventarului naţional. Oficiul „Schimbarea
climei” de pe lângă MERN, în calitate de instituţie responsabilă pentru dezvoltarea inventarului naţional, deţine toată
documentaţia utilizată la compilarea acestuia.

R.3.6. Recalculări
În perioada 2006-2008, a fost efectuată revizia şi recalcularea emisiilor de GES şi sechestrărilor de CO2 pentru fiecare
an calendaristic inclus în primul inventar naţional de GES
pentru perioada 1990-1998, parte componentă a PCN a RM
către CONUSC (2000). Activităţile respective au fost realizate în cadrul procesului continuu de îmbunătăţire a calităţii
inventarului naţional de GES (inclusiv: prin luarea în calcul
a unor date de activitate actualizate; utilizarea unor metodologii de nivel mai înalt; revizia abordărilor metodologice
aplicate anterior, factorilor de emisie şi datelor de activitate;
includerea unor noi surse de emisie; implementarea unor
noi ghiduri metodologice şi corectarea erorilor identificate). În comparaţie cu rezultatele înregistrate în PCN a RM
către CONUSC (2000), modificările întreprinse în procesul
de compilare al prezentului inventar au rezultat într-o ma-

jorare a emisiilor naţionale de GES direct în perioada 19901998, aceasta variind de la minimum 18,7% în 1998 până la
maximum 34,5% în 1995.

R.3.7. Evaluarea incertitudinilor
Evaluarea emisiilor de GES a fost realizată în RM cu o acurateţe maximal posibilă, cu toate acestea rezultatele obţinute au
un anumit grad de incertitudine. Unele evaluări ale emisiilor,
precum spre exemplu emisiile de CO2 de la arderea combustibililor fosili, sau emisiile CO2 de la producerea cimentului,
sunt considerate a avea o incertitudine minimală, pentru alte
categorii de surse însă, datorită calităţii reduse a datelor de
activitate, incertitudinii mari a factorilor de emisie şi altor
parametri utilizaţi la evaluarea emisiilor, precum şi ca urmare a înţelegerii limitate a procesului de generare a emisiilor,
incertitudinea emisiilor este destul de mare. Incertitudinea
generală a inventarului naţional al RM pentru perioada
1990-2005, realizat prin solicitarea unei abordări metodologice de Nivelul 1 (IPCC, 2000), relevă ±16,0% incertitudine
de nivel, respectiv ±3,9% incertitudine de tendinţă.

R.3.8. Integritatea inventarului
Inventarul naţional al RM, în mare parte, reprezintă un registru complet al următoarelor gaze cu efect de seră direct
– CO2, CH4, N2O, HFC şi SF6 (nu au fost înregistrate emisii
de PFC). În inventarul naţional au fost cuprinse şi gazele
cu efect de seră indirect, după cum urmează: CO, NOx,
COVNM şi SO2. În ciuda efortului de a cuprinde în cadrul
inventarului toate categoriile existente de surse şi stocare,
în inventar mai persistă anumite lacune, majoritatea fiind
determinate de lipsa datelor de activitate pentru evaluarea
respectivelor emisii sau sechestrări de GES.

R.3.9. Raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră
direct
Bioxidul de carbon contribuie cel mai mult la emisiile totale de gaze cu efect de seră direct în Republica Moldova
(Figura R-3).
În perioada 1990-2005, emisiile totale de CO2 (fără contribuţia sectorului „UTSUTGS”) s-au redus cu circa 78,2%
(atenuarea emisiilor de CO2 fiind şi mai semnificativă în ca-

Figura R-3: Ponderea gazelor cu efect de seră direct în structura emisiilor totale de GES în Republica Moldova în anii 1990 şi 2005
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zul considerării contribuţiei sectorului „UTSUTGS”, fiind de
circa 81,3%); emisiile de CH4 (fără „UTSUTGS) s-au redus

cu circa 39,5%, iar cele de N2O (fără „UTSUTGS), respectiv
cu circa 58,1% (Tabelul R-1).

Tabelul R-1: Dinamica emisiilor de gaze cu efect de seră direct în Republicii Moldova în perioada 1990-2005, Gg CO2 echivalent
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

CO2 (fără UTSUTGS)

34765.28

30343.62

21197.71

16317.45

13704.76

10852.00

11092.66

1997

CO2 (cu UTSUTGS)

33088.79

29184.86

20279.14

15772.25

12829.33

10093.24

10350.88

8051.67

CH4 (fără UTSUTGS)

4766.08

4571.88

4416.79

4057.75

4026.04

3920.22

3875.33

3507.32

CH4 (cu UTSUTGS)

4768.39

4573.85

4418.62

4060.43

4027.81

3922.22

3876.88

3510.13

N2O (fără UTSUTGS)

3354.66

3259.97

2761.74

2385.69

2116.82

1985.93

1803.34

1763.00

N2O (cu UTSUTGS)

1764.08

9380.50

3355.64

3260.75

2762.45

2386.76

2117.53

1986.70

1803.94

HFCs

NE, NO

NE, NO

NE, NO

NE, NO

NE, NO

NE, NO

NE, NO

NE, NO

SF6

NE, NO

NE, NO

NE, NO

NE, NO

NE, NO

NE, NO

NE, NO

NE, NO

Total (fără UTSUTGS)

42886.02

38175.48

28376.24

22760.89

19847.63

16758.16

16771.33

14650.82

Total (cu UTSUTGS)

41212.82

37019.46

27460.21

22219.44

18974.66

16002.16

16031.71

13325.88

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

CO2 (fără UTSUTGS)

7759.55

6008.48

5206.70

6415.19

6484.98

7086.39

7283.96

CO2 (cu UTSUTGS)

6599.56

4694.30

3852.41

5025.16

5252.71

5772.36

5964.54

6195.17

CH4 (fără UTSUTGS)

3292.29

3347.72

3209.71

3026.60

3031.39

3025.00

2961.96

2883.82

CH4 (cu UTSUTGS)

3294.80

3350.04

3210.53

3027.81

3031.65

3025.07

2962.18

2884.06

N2O (fără UTSUTGS)

1553.28

1466.15

1419.33

1377.52

1442.63

1409.15

1421.59

1404.06

N2O (cu UTSUTGS)

1554.27

1467.06

1419.65

1378.04

1442.75

1409.20

1421.75

1404.16

HFCs

NE, NO

NE, NO

4.21

5.41

7.56

10.02

13.07

18.72

SF6

NE, NO

NE, NO

NE, NO

NE, NO

NE, NO

0.01

0.28

0.28

Total (fără UTSUTGS)

12605.12

10822.35

9839.95

10824.72

10966.56

11530.56

11680.85

11883.46

Total (cu UTSUTGS)

11448.63

9511.40

8486.80

9436.42

9734.67

10216.65

10361.81

10502.40

7576.58

Abrevieri: NE – nu s-au estimat [ „engl.: Not Estimated”]; NO – nu s-au produs [ „engl.: Not Occurring”].

Monitorizarea emisiilor de gaze-F (în special HFC utilizate
în echipamentul frigorific şi de condiţionare a aerului, aerosolii presurizaţi dozaţi etc.) şi SF6 (întrebuinţat ca dielectric
în întrerupătoare electrice de tensiune înaltă) a fost iniţiată
începând cu anul 2000, considerat în RM ca an de referinţă
pentru gazele-F. Dinamica acestor emisii denotă o tendinţă
stabilă de majorare în ultimii ani, chiar dacă ponderea lor în
structura emisiilor totale naţionale de GES este deocamdată
nesemnificativă.
Sectorul energetic reprezintă cea mai importantă sursă a
emisiilor de gaze cu efect de seră direct (fără „UTSUTGS”),
ponderea acestuia variind pe parcursul perioadei 1990-2005
între 80,5% şi 65,0%. Alte surse relevante de GES sunt reprezentate de sectorul agricol (cu o pondere de 12,4% în 1990

Procese Solvenţi Agricultura
12,4%
industriale 0,2%
3,1%

Energetica
80,5%

Deşeuri
3,8%

şi respectiv 17,9% în 2005), sectorul deşeuri (3,8% în 1990
şi respectiv 11,8% în 2005) şi procesele industriale (3,1% în
1990 şi respectiv 4,9% în 2005) (Figura R-4).
În perioada 1990-2005 emisiile şi sechestrările totale de
GES direct în RM au avut o tendinţă de diminuare, astfel
emisiile provenite de la sectorul 1 „Energetica” s-au redus cu
circa 77,6%, cele de la sectorul 2 „Procese industriale” s-au
micşorat cu circa 56,9%, emisiile provenite de la sectorul 3
„Solvenţii şi utilizarea altor produse” s-au atenuat cu circa
25,3%, emisiile de la sectorul 4 „Agricultura” s-au micşorat cu 60,0%, sechestrările nete de la sectorul 5 „UTSUTGS”
s-au redus cu 17,5%, iar emisiile provenite de la sectorul 6
„Deşeuri” s-au micşorat cu 14,0% (Tabelul R-2).

Procese Solvenţi
industriale 0,4%
4,9%

Agricultura
17,9%

Deşeuri
11,8%

Energetica
65,0%

Figura R-4: Ponderea diferitor sectoare în structura emisiilor naţionale totale de GES în Republica Moldova în anii 1990 şi 2005
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Tabelul R-2: Dinamica emisiilor de gaze cu efect de seră direct în Republicii Moldova după sectoare în perioada 1990-2005, Gg CO2
echivalent
1. Energetica
2. Procese industriale

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

34520.39

30220.38

21384.24

16475.22

13975.19

11135.71

11430.27

9526.58

1348.75

1103.55

575.77

516.87

382.14

380.65

389.81

434.97

65.62

59.68

46.88

37.07

31.29

28.06

28.21

29.88

5323.92

5035.34

4494.45

3839.78

3599.75

3386.18

3046.47

2839.22

-1673.20

-1156.02

-916.03

-541.45

-872.97

-756.00

-739.62

-1324.94

1627.34

1756.53

1874.89

1891.95

1859.26

1827.57

1876.57

3. Solvenţii
4. Agricultura
5. UTSUTGS
6. Deşeuri

1998
1. Energetica
2. Procese industriale

5. UTSUTGS
6. Deşeuri

2000

2001

2002

2003

2004

1820.17
2005

7938.33

6184.74

5437.82

6639.87

6738.33

7328.40

7490.74

7724.81

354.72

339.26

325.60

331.13

344.10

408.04

479.52

581.90

3. Solvenţii
4. Agricultura

1999

1997

30.39

29.77

33.06

34.71

40.78

41.67

47.82

49.00

2518.31

2438.03

2312.19

2215.97

2313.91

2253.13

2210.72

2127.79

-1156.49

-1310.95

-1353.15

-1388.30

-1231.89

-1313.91

-1319.04

-1381.06

1763.38

1830.55

1731.28

1603.04

1529.44

1499.32

1452.05

1399.96

R.3.10. Raportarea emisiilor de gaze cu efect de
seră indirect
Gazele active din punct de vedere fotochimic, precum monoxidul de carbon (CO), oxizii de azot (NOx) şi compuşii
organici volatil nemetanici (COVNM), nu sunt considerate
gaze de seră, dar contribuie în mod indirect la efectul de încălzire globală. Toate aceste gaze sunt considerate precursori
ai ozonului, influenţând formarea şi dezintegrarea ozonului
în atmosferă. În inventarul naţional de GES au fost incluse
emisiile de la următoarele gaze-precursori ai ozonului şi aerosolilor: NOx, CO, COVNM şi SO2. În perioada 1990-2005,
emisiile de NOx s-au redus cu circa 77,1%; cele de CO – cu
circa 73,1; emisiile de COVNM s-au redus cu circa 59,0%,
iar cele de SO2, respectiv cu circa 96,0% (Tabelul R-3).

R.4. Descrierea generală a activităţilor
destinate implementării Convenţiei
R.4.1. Angajamentele RM în cadrul CONUSC
În cadrul CONUSC RM şi-a asumat angajamente care ţin de
patru domenii importante: (1) angajamente de inventariere

şi atenuare a emisiilor de GES, care reies din Art. 4 p. 1 al. a,
b, c, d şi Art. 12 p. 1 şi 4; (2) angajamente privind adaptarea
la impactul schimbărilor climatice, care reies din Art. 4 p.
1 al. e, f; (3) angajamente privind promovarea cercetării şi
observaţiilor sistematice, care reies din Art. 4 p. 1 al. g, h şi
Art. 5; (4) angajamente privind promovarea educaţiei, formării şi sensibilizării publicului, care reies din Art. 4 p. 1 al.
I şi Art. 6 al. a, b.

R.4.2. Priorităţi naţionale privind implementarea
CONUSC în RM
Reieşind din angajamentele ţării în cadrul CONUSC, au fost
identificate priorităţile naţionale privind implementarea
Convenţiei în Republica Moldova: (1) fortificarea politicilor naţionale în domeniul schimbării climei; (2) evaluarea
vulnerabilităţii şi măsurilor de adaptare la schimbările climatice; (3) fortificarea sistemului naţional de inventariere
a emisiilor de GES; (4) atenuarea emisiilor de GES; (5) solicitarea mai profundă a Mecanismului Dezvoltării Nepoluante a Protocolului de la Kyoto; (6) transferul de tehnologii
favorabile mediului; (7) dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice
şi sistemului de observaţii în domeniul schimbărilor climatice; (8) sensibilizarea publicului şi educaţia ecologică; (9)

Tabelul R-3: Dinamica emisiilor de gaze cu efect de seră indirect (NOx, CO şi COVNM) şi SO2 în Republicii Moldova în perioada 19902005, Gg
1990
NOx

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

137.7408

119.3428

80.2690

63.4771

54.0902

47.1408

44.4726

39.9567

CO

429.0537

371.6038

190.4780

155.4473

141.2932

139.2113

136.9144

131.5095

COVNM

103.1150

90.6729

54.1789

44.0071

39.3583

39.8312

38.6704

38.0953

SO2

294.9678

256.2761

170.1090

145.6472

102.5218

60.8743

58.8716

1998
NOx

32.8847

CO

1999
23.7914

2000
22.0042

2001
25.3798

2002

2003

2004

33.8937
2005

27.1859

29.9830

31.1675

31.5802

116.0268

79.5244

75.5600

78.9760

95.1302

110.2302

112.6899

115.2218

COVNM

34.4315

25.6009

26.7160

28.2556

33.9985

36.9111

40.9736

42.2495

SO2

26.9145

13.9877

9.8661

9.4254

10.4569

12.9969

11.1841

11.7886
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intensificarea cooperării internaţionale şi procesul de negocieri post-Kyoto.

R.4.3. Politici sectoriale cu impact asupra
implementării CONUSC în RM
Sectorul energetic. În cadrul sectorului energetic au fost
identificate următoarele activităţi relevante asociate cu implementarea CONUSC în RM: (1) perfecţionarea cadrului
legislativ-normativ sectorial şi implementarea cât mai deplină a politicilor sectoriale cu impact direct sau indirect asupra implementării CONUSC, precum Strategia energetică
a Republicii Moldova până în anul 2020 (2007) şi Strategia
naţională de dezvoltare pe anii 2008-2011 (2007); (2) asigurarea securităţi energetice a ţării prin lărgirea capacităţilor de interconexiune cu ţările vecine şi construcţia de noi
surse locale de generare a energiei în baza celor mai noi şi
performante tehnologii favorabile mediului; (3) realizarea
pe deplin a măsurilor prevăzute în Programul Naţional de
gazificare al Republicii Moldova până în anul 2010; (4) majorarea ponderii surselor regenerabile în balanţa energetică
a ţării până la 6% în 2010 şi 20% în 2020, fapt ce va permite a reduce emisiile naţionale de GES cu circa 167-210
mii tone CO2 echivalent anual; (5) realizarea pe deplin a
măsurilor prevăzute în Programul naţional de conservare a
energiei pentru perioada 2003-2010, care prevede diminuarea semnificativă a consumului de energie prin dezvoltarea
şi implementarea tehnologiilor eficiente energetic, reabilitarea termică a clădirilor, reabilitarea reţelelor de transport
şi distribuţie a energiei, utilizarea surselor regenerabile de
energie, instruirii tuturor categoriilor de consumatori, implementării proiectelor-pilot etc.
Sectorul transporturi. În cadrul sectorului „Transporturi” au
fost identificate următoarele activităţi relevante asociate cu
implementarea CONUSC în RM: (1) consolidarea cadrului legislativ-normativ sectorial (Legea aviaţiei civile, 1997;
Codul transporturilor auto, 1999; Codul navigaţiei maritime
comerciale, 1999; Codul transportului feroviar, 2003; Concepţia dezvoltării transportului naval, 2008) şi implementarea cât mai deplină a politicilor sectoriale cu impact direct
sau indirect asupra implementării CONUSC, în special a
Strategiei infrastructurii transportului terestru pe anii 20082017 (2008); (2) reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii
transportului terestru, asigurând astfel un impact pozitiv important asupra sănătăţii şi siguranţei populaţiei prin micşorarea numărului de accidente şi prin reducerea nivelului de
poluare a aerului, ca urmare a unor viteze mai constante de
deplasare pe segmentele de drum reabilitate; (3) identificarea
şi implementarea măsurilor organizatorice şi tehnologice de
reducere a emisiilor poluante (inclusiv: prin testarea tehnică
a autovehiculelor, certificarea autovehiculelor, autorizarea
staţiilor de reutilare, reparare şi deservire tehnică, instruirea
şi reciclarea personalului din domeniul transportului auto,
evaluarea conformităţii produselor şi serviciilor din trans-
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port, implementarea aparatelor de control al regimului de
lucru şi odihnă a şoferilor etc.); (4) renovarea parcului unităţilor de transport în conformitate cu Planurile de acţiuni
privind dezvoltarea transportului urban etc.
Sectorul industrial. În cadrul sectorului industrial au fost
identificate următoarele activităţi relevante asociate cu implementarea CONUSC în RM: (1) reducerea consumului
de resurse energetice prin promovarea eficienţei energetice
şi politicilor de conservare a energiei în cadrul sectorului
industrial (Programul naţional de conservare a energiei
pentru perioada 2003-2010; Programul de îmbunătăţire a
eficienţei energetice în industrie în perioada 2004-2008;
Strategia de dezvoltare a industriei pe perioada până în
anul 2015; Strategia naţională de dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial al Republicii Moldova pentru anii
2008-2015; Strategia naţională de dezvoltare pe anii 20082011); (2) promovarea producerii mai pure prin utilizarea
tehnologiilor non-poluante; (3) stimularea întreprinderilor
în vederea reducerii cantităţii de deşeuri formate şi utilizării
repetate a deşeurilor ca materie primă secundară; (4) modernizarea şi folosirea instalaţiilor de colectare şi tratare a
substanţelor toxice etc.
Sectorul agricol. În cadrul sectorului agricol au fost identificate următoarele activităţi relevante asociate cu implementarea CONUSC în RM: (1) consolidarea cadrului legislativ-normativ sectorial (Codul Funciar, 1991; Codul Apelor,
1993; Legea privind selecţia şi reproducţia în zootehnie,
1995; Legea cu privire la pomicultură, 1996; Legea zootehniei, 1999; Legea cu privire la protecţia plantelor, 1999; Legea
culturilor nucifere, 1999; Legea cu privire la produsele de uz
fitosanitar şi la fertilizanţi, 2004; Legea privind asigurarea
subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură, 2004;
Legea viei şi vinului, 2006; Legea cu privire la tutun şi la
articolele din tutun, 2008; Legea privind activitatea sanitarveterinară, 2008; Legea privind protecţia soiurilor de plante, 2008, etc.) şi implementarea cât mai deplină a politicilor
sectoriale cu impact direct sau indirect asupra implementării CONUSC, în special a Planului de acţiuni la Programul
naţional complex de sporire a fertilităţii solului în perioada
2001-2020; Programului complex de valorificare a terenurilor degradate şi sporirea fertilităţii solului, Programului
de consolidare a terenurilor agricole; Strategiei naţionale de
dezvoltare pe anii 2008-2011 şi Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial al Republicii
Moldova pentru anii 2008-2015; (2) revitalizarea sectorului
zootehnic prin renovarea şeptelului de animale cu o productivitate înaltă; asigurarea suportului în vederea creării
fermelor de lapte şi carne moderne prin solicitarea tehnologiilor avansate; menţinerea şi ameliorarea fondului genetic
al animalelor de prăsilă; stimularea utilării şi reutilării tehnologice a fermelor mici şi mijlocii de creştere a animalelor
la sate în extravilanul localităţii; crearea unui sistem agricol
complex şi stabil în cadrul fiecărei zone agropedoclimati-
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ce, inclusiv prin integrarea sectorului producţiei vegetale cu
sectorul zootehnic etc. (3) dezvoltarea durabilă a sectorului
agroindustrial, inclusiv prin optimizarea structurii culturilor agricole şi mărirea cotei culturilor leguminoase care
îmbogăţesc solul cu azot; îmbogăţirea solurilor agricole cu
carbon prin solicitarea practicilor durabile de fertilizare în
urma returnării resturilor vegetale în sol (eficiente din acest
punct de vedere sunt şi alte componente ale agriculturii durabile, precum: practica forestieră, practicarea culturilor integrate şi a îngrăşămintelor verzi); reducerea lucrării solului
(arătura tradiţională favorizează descompunerea materiei
organice din soluri, contribuind esenţial la sporirea concentraţiei CO2 în atmosferă) etc.
Sectorul forestier. În cadrul sectorului forestier au fost identificate următoarele activităţi relevante asociate cu implementarea CONUSC în RM: (1) consolidarea cadrului legislativnormativ sectorial (Legea cu privire la protecţia mediului
înconjurător, 1993; Codul Silvic, 1996; Legea privind fondul
ariilor naturale protejate de stat, 1998; Legea pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate, 2000) şi
implementarea cât mai deplină a politicilor sectoriale cu
impact direct sau indirect asupra implementării CONUSC,
în special a Strategiei de dezvoltare durabilă a sectorului forestier (2001), Strategiei Naţionale şi Planul de Acţiuni în
domeniul conservării diversităţii biologice (2001), Programului de valorificare a terenurilor şi de sporire a fertilităţii
solurilor (2003) şi Programului de stat de regenerare şi împădurire a terenurilor fondului forestier pe anii 2003-2020;
(2) consolidarea potenţialului ecoprotectiv şi bioproductiv
al pădurilor existente prin stoparea degradării acestora, conservarea, regenerarea şi reconstrucţia ecosistemelor forestiere prin trecerea de la regimul „crâng” la regimul „codru”,
solicitarea mai largă a tratamentelor cu regenerare sub masiv, substituirea treptată a arboretelor slab productive şi necorespunzătoare condiţiilor staţionare; (3) folosirea raţională a resurselor forestiere; (4) sporirea eficienţei activităţilor
de pază şi protecţie a fondului forestier, micşorarea volumului de tăieri ilicite, diminuarea altor încălcări ale legislaţiei
silvice; (4) asigurarea suportului ştiinţific pentru dezvoltarea durabilă a sectorului forestier naţional; (5) extinderea
suprafeţelor acoperite cu păduri şi crearea unor coridoare
ecologice de interconexiune între trupurile de pădure; (6)
sporirea suprafeţei şi calităţii pajiştilor; (7) dezvoltarea pădurilor comunale; (8) crearea plantaţiilor energetice, etc.
Sectorul deşeuri. În cadrul sectorului deşeuri au fost identificate următoarele activităţi relevante asociate cu implementarea CONUSC în RM: (1) consolidarea cadrului legislativnormativ sectorial (Legea cu privire la protecţia mediului
înconjurător, 1993; Legea privind deşeurile de producţie şi
menajere, 1997; Legea privind protecţia aerului atmosferic,
1997; Legea privind plata pentru poluarea mediului, 1998
etc.) şi implementarea cât mai deplină a politicilor sectoriale cu impact direct sau indirect asupra implementării

CONUSC, în special a Programului naţional de valorificare a deşeurilor de producţie şi menajere (2000); Strategiei
naţionale cu privire la reducerea şi eliminarea poluanţilor
organici persistenţi şi Planului naţional de implementare a
Convenţiei de la Stockholm (2004); Programului de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova până în anul 2015 (2006); Concepţiei salubrizării localităţilor din Republica Moldova (2007); Strategiei privind
aprovizionarea cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova, (2007); (2) minimizarea, colectarea separată
a fracţiilor reciclabile (hârtie, sticlă, metale, PET) de deşeuri
menajere solide şi reciclarea acestora; (3) depozitarea centralizată a deşeurilor la depozitele de DMS conform „Schemei tehnologice tipice a depozitelor de deşeuri menajere
solide” (2001); (4) construcţia şi darea în exploatare a unei
uzine de incinerare a deşeurilor în municipiul Chişinău începând cu anul 2011, cu o capacitate maximă de utilizare
a circa 660 mii tone de deşeuri menajere solide anual; (5)
reconstrucţia staţiilor existente şi construcţia a noi staţii de
epurare a apelor uzate, asigurarea tratării aerobe a întregului
volum de ape uzate menajere şi industriale generate.

R.5. Evaluarea vulnerabilităţii
şi măsuri de adaptare la noile condiţii
de mediu
R.5.1. Scenarii de schimbare a climei
Identificarea posibilelor scenarii privind evoluţia indicilor
climatici pe teritoriul RM s-a efectuat în baza calculelor întreprinse cu ajutorul a şapte modele de circulaţie generală
a atmosferei – HadCM2, ECHAM4, CGCM1, GFDL-R15,
CSIRO-Mk2, NCAR-DOE, CCSR. Ca date de bază privind
evoluţia emisiilor de gaze cu efect de seră şi a aerosolilor a
servit scenariul IS92a. Pentru identificarea celor mai adecvate modele climatice, care ar corespunde în mod reprezentativ viitoarelor prospecţiuni ale principalilor indici climatici
pe teritoriul Republicii Moldova în contextul schimbărilor
climatice, au fost comparaţi indicii ce caracterizează temperatura medie lunară şi precipitaţiile medii zilnice obţinuţi în
urma calculelor cu ajutorul modelelor climatice respective
cu indicii similari, real înregistraţi în Republica Moldova în
perioada anilor 1961-1990. Ca date de reper au servit indicii climaterici real înregistraţi în această perioadă la cinci staţii meteorologice Briceni, Bălţi, Chişinău, Tiraspol şi
Cahul, care sunt uniform distribuite pe întreg teritoriul ţării.
În urma acestor evaluări au fost identificate trei modele de
circulaţie generală a atmosferei (ECHAM4, HadCM2, CSIRO-Mk2) cu un grad mai avansat de corelare cu indicii climaterici similari, real observaţi pe teritoriul RM în perioada 1961-1990. În conformitate cu acest fapt s-a considerat
că aceste trei modele (ECHAM4, HadCM2, CSIRO-Mk2)
pot reprezenta mai adecvat viitoarele prospecţiuni privind
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evoluţia indicilor climaterici pe teritoriul RM în funcţie de
fenomenul schimbărilor climatice până în anul 2100. Ulterior, toate prospecţiunile privind evaluarea impactului
schimbărilor climatice asupra diferitor sectoare şi sisteme
s-au efectuat în baza scenariilor climatice obţinute cu ajutorul modelelor respective.

R.5.2. Posibile scenarii climatice pentru perioada
de până în 2100
Temperatura. În procesul identificării scenariilor climatice
caracteristice teritoriului Republicii Moldova pentru perioada 2010-2100 au fost utilizate trei modele climatice –
ECHAM4, HadCM2, CSIRO-Mk2. Prospecţiunile privind
tendinţele de modificare a resurselor termice au relevat că
spre sfârşitul anului 2039 temperatura medie anuală a aerului va creşte cu 1,7-1,9 С. În perioada anilor 2070-2099 creşterea temperaturii medii a aerului va fi esenţială nu numai
în timpul iernii, ci şi în perioada primăvară - vară. Astfel,
temperatura celei mai calde luni – iulie, poate să crească cu
3,6-5,3oС. Temperatura medie anuală a aerului spre sfârşitul secolului XXI poate să crească cu 4,0-5,0oС. Dinamica
valorilor temperaturii medii lunare indică modificări destul
de accentuate pentru toate cele trei modele utilizate. Către
sfârşitul anilor ’60 ai secolului XXI valorile medii ale temperaturii lunilor de iarnă cu valori negative pot dispărea totalmente. La fel, toate modelele climatice au constatat o creştere mai pronunţată a valorii temperaturii medii lunare pentru
lunile de iarnă, comparativ cu cele de vară. În conformitate
cu rezultatele obţinute, s-a constatat că numărul de zile caracteristice perioadei de iarnă în zona de Centru se va micşorea comparativ cu perioada climei de bază (1961-1990) cu
39 (HadCM2), 70 (CSIRO-Mk2) şi 87 zile (ECHAM4) către
anul 2070, respectiv cu 85 de zile în conformitate cu toate
modelele către anul 2100. Pentru zona de Centru şi cea de
Sud zilele caracteristice perioadei de iarnă practic vor dispărea către anul 2100. În zona de Nord a ţării numărul de zile
caracteristice perioadei de iarnă se va reduce de cel puţin 2
ori şi va constitui 50-52 zile, comparativ cu 105 zile care au
fost constatate în perioada de referinţă (1961-1990). Această
situaţie va conduce la mărirea numărului de zile caracteristice perioadei de toamnă, primăvară şi vară. Astfel, în zona
de Centru şi Sud perioada de vară se va mări cu 25-40 zile,
iar în cea de Nord – cu cel puţin 35-53 zile.
Precipitaţiile. Spre deosebire de tendinţa de modificare a
temperaturii pentru viitoarea sută de ani, care are un ritm
continuu de creştere stabilit cu ajutorul tuturor modelelor
climatice şi pentru toată perioada analizată, evoluţia indicelui ce reflectă cantitatea precipitaţiilor are o tendinţă fluctuantă care depinde atât de perioada anului, cât şi de modelul
climatic cu ajutorul căruia a fost modelat. În conformitate
cu scenariile analizate s-a constatat că cantitatea anuală de
precipitaţii către anul 2100 se va mări cu 107,7 mm şi 51,8
mm respectiv în cazul modelelor HadCM2 şi CSIRO-Mk2,
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şi se va micşora cu 48,6 mm conform modelului ECHAM4.
Dinamica modificărilor cantităţilor de precipitaţii este destul de neuniformă pe parcursul anului. Astfel, pentru scenariile care indică o creştere a valorii mediei anuale a acestui
indice s-a stabilit că această creştere are loc mai accentuat în
perioada lunilor de iarnă (decembrie-februarie) şi primăvară (martie-mai). Pentru perioada de vară (august) şi toamnă
(septembrie-noiembrie) toate modelele climatice indică o
reducere a cantităţii medii lunare de precipitaţii începând
cu perioada cuprinsă între anii 2010-2039.
Gradul de asigurare cu căldură. În calitate de indice ce caracterizează asigurarea cu căldură a teritoriului RM a fost
utilizată durata perioadelor cu temperatură medie zilnică
peste limitele de 0 ˚C, 5 ˚C, 10 ˚C şi 15 ˚C şi suma acestor
temperaturi. Utilizând această abordare şi datele real observate pe teritoriul RM privind trecerea temperaturii zilnice medii peste aceste valori în perioada de referinţă (1961-1990),
cu ajutorul modelelor CSIRO-Mk2, HadCM2 şi ECHAM4,
au fost modelate valorile indicilor respectivi pentru viitoarea sută de ani în cele trei zone geografice ale ţării (Nord,
Centru şi Sud). În conformitate cu rezultatele înregistrate s-a constatat că durata perioadei cu temperatura medie
zilnică mai mare de 5 ˚C pentru perioada climei de bază
(1961-1990) a constituit în zona de Centru 230 zile, variind
între 220 zile în zona de Nord şi 235 în zona de Sud a ţării.
Rezultatele obţinute cu ajutorul modelelor climatice relevă
faptul că pe viitor aceste perioade se vor extinde pe întreg
teritoriul ţării. Către anul 2099, aceste perioade se vor mări
cu 29-67 zile în zona de Centru. Pentru teritoriul Republicii
Moldova perioada cu astfel de temperaturi determina durata perioadei de vegetaţie a majorităţii speciilor de cultură
şi celor sălbatice. Extinderea acestei perioade va determina şi termene mai extinse de vegetaţie a acestor specii. La
fel, s-a constatat că se va produce extinderea semnificativă
a perioadei cu zile a cărei temperaturi medii depăşesc limita de 5 ˚C, 10 ˚C şi 15 ˚C. Suma temperaturilor respective
determină arealul de răspândire a diferitor specii de plante,
animale şi insecte care pot avea influenţă asupra aspectelor
economice, sociale şi de mediu ale ţării. În acest scop au fost
calculate sumele temperaturilor anuale pentru perioadele
cu zile ale căror temperatură medie depăşeşte limita de 0 ˚C,
5 ˚C, 10 ˚C şi 15 ˚C. Rezultatele obţinute relevă faptul că pe
parcursul următorilor 100 ani se va menţine o tendinţă clară
şi semnificativă de creştere a sumei temperaturilor pentru
zilele cu temperatura mai mare de limitele respective. Pentru majoritatea speciilor de plante de cultură din Republica
Moldova temperaturile biologic active se consideră suma
temperaturilor mai mare de +10 ˚C. Deja către sfârşitul
anului 2039, în zona de Nord a ţării suma temperaturilor
biologic active pentru zilele cu media mai mare de 10 ˚C
în conformitate cu modelele CSIRO-Mk2 şi HadCM2 se va
majora cu 429 şi 479 ˚C şi va constitui respectiv 3174 şi 3224
˚C, pe când în conformitate cu modelul ECHAM4 acest indice se va majora cu 381 ˚C şi respectiv va atinge valoarea

30

COMUNICAREA NAŢIONALĂ DOI A REPUBLICII MOLDOVA

de 3126 ˚C. Către anul 2099 suma temperaturilor biologic
active pentru zilele cu o medie mai mare de 10 ˚C va constitui în zona de Nord a ţării 3763-4175 ˚C, iar în zonele de
Centru şi Sud ele vor atinge respectiv valori de 4379-4715
˚C şi 4472-4861 ˚C.
Gradul de asigurare cu umiditate. Pentru o analiză mai amplă
a dinamicii relaţiilor temperatură / umiditate, a fost evaluat
coeficientul de ariditate (K) după Ivanov (Иванов, 1962).
K = P/E, unde Р reprezintă suma precipitaţiilor (mm), iar Е
reprezintă nivelul evapotranspiraţiei. Acest indice permite
de a evalua dinamica gradului de ariditate a climei pe durata
întregului an sau în anumite perioade critice pentru unele culturi sau specii. Evaluarea gradului de ariditate a fost
efectuată conform următoarei scări de apreciere K ≤ 0,05
– condiţii hiperaride; K = (0,05-0,20) – condiţii aride; K =
(0,21-0,50) – condiţii semiaride; K = (0,51 - 0,65) – condiţii
uscat-subumide şi K ≥ 0,65 – condiţii subumide şi umede. În
conformitate cu această clasificare, la momentul actual cea
mai mare parte a teritoriului Republicii Moldova este amplasată în condiţii de climă uscat-subumidă (0,50≥K≤0,65).
Partea de Sud-Est a ţării se caracterizează prin climă semiaridă (K≥0,48), iar zonele de Nord şi cele cu o altitudine mai
mare de 350-400 metri deasupra nivelului mării au o climă
subumedă şi umedă (K≥0,65). În urma analizei rezultatelor
obţinute, s-a constatat că în viitor pe teritoriul Republicii
Moldova procesul de aridizare a climei se poate intensifica
destul de accentuat. Astfel, deja către anul 2040 se va observa o intensificare evidentă a acestui proces comparativ cu
perioada de referinţă (1961-1990). Îndeosebi acest fenomen
se va observa în lunile iunie-octombrie. Către anul 2100 fenomenul de aridizare a climei se va manifesta pe parcursul
întregii perioade de vegetaţie a plantelor (aprilie - octombrie), va fi cu mult mai accentuat şi va putea atinge valori caracteristice pentru tipul de climă semiaridă (K = 0,21-0,50).
Comparativ cu perioada 1961-1990, toate modelele climatice cu ajutorul cărora s-au întreprins evaluări indică un grad
sporit de ariditate, iar pentru luna august acest indice poate

atinge chiar valori caracteristice tipului de climă aridă (K =
0,05-0,20).
Pentru identificarea tendinţelor schimbărilor climatice în
perioada de vegetaţie a plantelor a fost evaluată dinamica
„coeficientului hidrotermic” (CHT). Acesta este un indice
empiric relativ, care reflectă gradul de umiditate şi este reprezentat prin relaţia dintre suma precipitaţiilor (R) exprimată în
mm pentru perioada de timp cu temperatura medie zilnică a
aerului mai mare de 10 ˚C raportată la suma temperaturilor
zilnice medii mai mare de 10 ˚C (∑ T) pentru aceeaşi perioadă împărţit la 10 (CHT = R/0,1 x ∑ T). Valoarea 1,0 al acestui
coeficient arată cantitatea de precipitaţii este egală cu cantitatea de apă evaporată. În condiţiile de climă actuală în Republicii Moldova coeficientul CHT are valori de la 1,2 în zona de
Nord până la 0,7 în partea de Sud-Est a ţării, valori care sunt
caracteristice pentru condiţii moderat uscate în primul caz,
şi condiţii de climă uscată în al doilea caz. În urma evaluării
acestui indice s-a stabilit că pentru viitor insuficienţa umidităţii va deveni mai accentuată comparativ cu perioada climei
de bază (Figura R-5). Astfel, către anul 2100 datorită creşterii
intensităţii evaporării determinată de temperaturi mai sporite, deficitul de umiditate din sol se va majora cu 12,7 - 33,3 %
comparativ cu perioada climei de bază.

R.5.3. Abordări privind evaluarea vulnerabilităţii şi
adaptării
În contextul acestor evaluări, sub noţiunea de vulnerabilitate
a unui sistem se înţelege funcţia dintre caracterul, mărimea
şi variaţia indicilor climaterici la care este supus acest sistem şi capacitatea lui de adaptare la aceste condiţii. Valorile
absolute şi durata expoziţiei indicilor climaterici determină
gradul impactului potenţial al lor asupra sistemului, iar posibilitatea sistemului de a răspunde la acest impact determină capacitatea lui de adaptare. În sistemele în care în astfel
de relaţii sunt implicate componente biologice (spre exemplu, cenozele artificiale de plante agricole în cadrul sectorului agricol, flora şi fauna în cadrul ecosistemelor naturale,

Figura R-5: Proiecţia evoluţiei coeficientului hidrotermic (CHT), comparativ cu perioada de referinţă (1961-1990), caracteristic RM în
perioada 2010-2099 în conformitate cu modelul ECHAM4
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oamenii în cadrul aşezărilor umane etc.), capacitatea de
adaptare este determinată de mecanismele biologice, sociale
şi economice, atât a indivizilor în parte, cât şi a sistemului în
întregime. Spectrul şi intensitatea factorilor care determină
pericolul potenţialului impact asupra sistemului au fost determinate ca factori de risc ce condiţionează vulnerabilitatea. Aprecierea impactului potenţial al schimbărilor climatice asupra principalelor sectoare din Republica Moldova s-a
întreprins în două etape: mai întâi au fost identificaţi factorii de risc şi gradul de vulnerabilitate a sistemelor în funcţie
de actualii indici climaterici; iar apoi a fost apreciat impactul
şi identificate oportunităţile de adaptare la noile condiţii de
climă, determinate de schimbările climatice.

R.5.4. Factorii de risc ce condiţionează
vulnerabilitatea
Agroecosistemele. Către anul 2008, în RM au fost înregistrate
şi admise pentru cultivare în sectorul agrar 156 specii de
plante, reprezentate de 1263 soiuri, hibrizi şi clone. Comparativ cu datele pentru anul 1998, prezentate în Prima Comunicare Naţională a Republicii Moldova către CONUSC
(2000), în prezent numărul speciilor admise pentru cultivare a crescut cu 82, iar numărul soiurilor, hibrizilor şi clonelor – cu 752 unităţi. Din toată suprafaţa terenurilor agricole
a ţării (2 506 200 hectare), 6 specii la moment ocupă peste
50% din suprafaţa respectivă. Acestea sunt: porumbul (Zea
mays L.) 18,6%, grâul (Triticum aestivum L.) 12,3%, floareasoarelui (Helianthus annuus) 6,3%, orzul (Hordeum vulgare
L.) 5,1% şi soia (Glycine max (L.) Merrill) 2,0%. Tendinţa de
creştere a numărului de specii şi mai ales a numărului de soiuri, hibrizi şi clone ale acestora este o tendinţă pozitivă, însă
numărul relativ mic de specii cultivate de facto mai constituie un potenţial factor de risc pentru actualele agrocenoze în
cadrul sectorului agrar al ţării.
Ecosistemele forestiere. Către 01.01.2008, ecosistemele forestiere erau reprezentate de păduri şi altă vegetaţie forestieră,
care ocupau 456,2 mii hectare, ceea ce a constituit 13,5%
din fondul funciar al Republicii Moldova. Resursele forestiere din Republica Moldova sunt constituite din resursele
fondului forestier şi ale vegetaţiei forestiere de pe terenurile
din afara acestuia. Majoritatea terenurilor fondului forestier
(84,1%) se află în proprietatea statului, restul fiind deţinute
de APL (15,7%) şi de proprietari privaţi (0,2%). În limitele
fondului forestier ecosistemele dispun de o diversitate vastă
întrunind 28 de tipuri de ecosisteme şi un şir de subtipuri
biogeocenotice (după gradul de productivitate). Aceste tipuri de ecosisteme relevă următoarele tipuri principale de
pădure: stejărete, gorunete, făgete, zăvoaie şi un şir de variaţii ale acestora. În cadrul ecosistemelor forestiere sunt
cunoscute 123 de asociaţii, dintre care peste 25 de taxoni fitocenotici sunt apreciaţi ca fitocenoze-etalon. La momentul
actual nu există ecosisteme forestiere neafectate de impactul
uman, exprimat prin distrugerea biotopurilor, sustragerea
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nereglementată a resurselor biologice sau prin gospodărirea
neadecvată legităţilor ecosistemice. Mai afectate structural
şi funcţional sunt ecosistemele din trupurile mici şi relativ
mici de vegetaţie forestieră, unde biotopurile sunt de regulă
degradate şi în mare măsură ocupate de specii invazive arborescente (Acer negundo), arbustive (Sambucus) şi erbacee
(Urticaceae, Lamiaceae, Apiaceae, Brasicaceae). În limitele
fondului forestier naţional există şi tipuri de ecosisteme rare
cum ar fi făgetele şi ecosistemele petrofite de stejar şi de gorun, unicale din punctul de vedere al biodiversităţii.
Compoziţia pădurilor este dominată de specii de foioase
(97,8 procente), inclusiv cvercinee – 143,8 mii ha (39,6%),
frăsinete – 16,6 mii ha (4,6%), cărpinete – 9,4 mii ha (2,6%),
salcâmete – 131,0 mii ha (36,1%), plopişuri – 5,7 mii ha
(1,6%) etc., răşinoasele fiind reprezentate doar în proporţie
de 2,2%. Cvercineele sunt cele mai valoroase arborete ale fondului forestier. Din suprafaţa totală a acestora – 27% provin
din sămânţă şi 73% din lăstari. Ponderea mare a cvercineelor
provenite din lăstari este una din consecinţele gospodăririi
lor în crâng pe parcursul mai multor secole. Această repartiţie influenţează şi productivitatea cvercineelor, din care 43%
sunt de productivitate superioară şi 57% de productivitate inferioară. Circa o treime din arboretele fondului forestier este
constituit din specii introduse artificial, care nu se înscriu în
ecosistemele naturale ale ţării. Astfel, în ultimii ani suprafaţa
pădurilor a crescut concomitent cu o majorare considerabilă a ponderii salcâmetelor şi răşinoaselor. Suprafaţa totală a
cvercineelor, deşi a crescut cu circa 20 mii ha, ponderea lor
în structura totală a pădurilor a scăzut cu 14,3%.
Ecosistemele forestiere sunt populate de circa 860 specii de
plante, care constituie 43% din întreaga biodiversitate floristică spontană întâlnită pe teritoriul Republicii Moldova.
Din toate speciile de animale vertebrate şi nevertebrate,
circa 60% pot fi întâlnite frecvent în biocenozele forestiere.
Semnificativ este şi faptul că peste 50% din lista speciilor
vegetale şi animale incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldovei fac parte din biotopurile silvice. Caracterizând vegetaţia forestieră în ansamblu, este necesar să menţionăm ponderea mare a salcâmului şi a altor specii introduse (38,7%).
Cele circa 5 mii trupuri de pădure (cu suprafaţa de la 5 ha la
15 mii ha) sunt dispersate neuniform, lipsind practic coridoarele forestiere de interconexiune de importanţă majoră,
atât pentru viabilitatea fondului forestier, precum şi pentru
protecţia diversităţii biologice, a solurilor şi a apelor. Ecosistemele şi asociaţiile forestiere s-au format în funcţie de
condiţiile climaterice, geomorfologice, pedologice etc. Cele
mai multe asociaţii vegetale includ gorunetele – 52 asociaţii,
pădurile de stejar pedunculat (Quercus robur) – 26 şi cele de
stejar pufos (Quercus pubescens) – 6 asociaţii vegetale.
Fauna biocenozelor forestiere cuprinde 116 specii de animale incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova. Numărul de
specii care se află în pericol este mult mai mare, în special
printre nevertebrate. Caracteristica de bază a multor specii de
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vertebrate periclitate, în primul rând a carnivorelor, a păsărilor şi a mamiferelor, este dependenţa de existenţa arborilor
masivi (cu scorburi, semiuscaţi) extraşi în procesul tăierilor
silvice de îngrijire, de igienă etc. Multe specii de insecte periclitate depind în dezvoltarea lor de existenţa unui volum de
masă lemnoasă moartă, care este extrasă intensiv în cadrul lucrărilor de igienizare a pădurilor. Supravieţuirea acestor specii
de animale poate fi asigurată numai prin respectarea strictă a
normelor tehnice la compartimentele ce ţin de protecţia faunei sălbatice în procesul efectuării lucrărilor de igienizare şi a
folosinţelor silvice. Aspectele determinate de actuala stare de
lucruri în ecosistemele forestiere pot servi ca potenţiali factori
de risc în contextul schimbărilor climatice.
Principalii factori de risc care afectează vulnerabilitatea ecosistemelor forestiere la noile condiţii determinate de schimbările climatice ţin de următoarele aspecte: (1) gradul redus
de împădurire a teritoriului ţării; (2) gradul înalt de dispersare a trupurilor de pădure şi amplasarea lor neuniformă;
(3) provenienţa vegetativă din lăstari de generaţia a 2-4 a circa
60 la sută a arborilor forestieri (la gorun ponderea respectivă
este de circa 90%); (4) nivelul de fructificaţie redus ce nu asigură regenerarea pe cale sexuală a cvercineelor; (5) arborete
aflate într-o stare avansată de degradare şi arborete de specii
introduse care au un grad înalt de concurenţă cu speciile
autohtone; (6) focare extinse cu ritm şi grad înalt de uscare;
pericol înalt de afectare de boli şi dăunători etc.
Resursele funciare. Către 01.01.2008, fondul funciar al Republicii Moldova a constituit 3384,6 mii ha. Suprafaţa terenurilor cu destinaţie agricolă a constituit 2506,2 mii ha sau
74,0% din fondul funciar al ţării. Terenurile arabile ocupă
o suprafaţă de 1821,7 mii hectare, ceea ce constituie 53,8%
din totalul fondului funciar. Ca factor de risc principal ce
ţine de calitatea resurselor funciare au fost luaţi indicii ce
caracterizează gradul de degradare a solului. În formă generală, degradarea solului este determinată de manifestarea
stabilă a proceselor negative de origine naturală sau antropică ce condiţionează scăderea productivităţii lui şi a calităţii
producţiei obţinute. Concomitent, înlăturarea consecinţelor
acestui proces necesită cheltuieli suplimentare pentru restabilirea nivelului anterior al productivităţii solurilor afectate.
Principalii factori care afectează calitatea solurilor în Republica Moldova la momentul actual şi care constituie potenţiali factori de risc în raport cu schimbările climatice sunt: (1)
eroziunea (eroziunea prin apă în suprafaţă şi eroziunea prin
apă în adâncime); (2) alunecările de teren; (3) colmatarea
solurilor deluviale; (4) compactarea primară şi secundară a
solurilor; (5) desfundarea solurilor; (6) dehumificarea solurilor arabile neerodate; (7) salinizarea; (8) degradarea în
urma nerespectării tehnologiilor de irigare; (9) degradarea
biologică şi degradarea determinată de aspectele socio-economice ale economiei de tranziţie la condiţiile de piaţă.

Resursele acvatice. Resursele acvatice ale RM sunt reprezentate de apele de suprafaţă şi de apele subterane. Apele de suprafaţă sunt cele stătătoare şi curgătoare ale căror suprafeţe
sunt în contact cu atmosfera. În RM ele sunt reprezentate de
bazinele hidrografice constituite la rândul lor din fluviul Nistru, râul Prut, care sunt şi surse de apă transfrontaliere, râurile
interne şi lacurile de acumulare naturale şi artificiale. Cea mai
mare sursă de apă de suprafaţă este fluviul Nistru cu un debit
anual total de apă care constituie circa 10,7 km3. Cel mai mare
râu este râul Prut, care are un debit anual mediu de circa 2,9
km3, iar toate celelalte râuri interioare de pe teritoriul ţării au
un debit mediu anual de circa 1,22 km3. Bazinul hidrografic al
fluviului Nistru cu afluenţii săi ocupă circa 67% din teritoriul
ţării, iar cel al râului Prut circa 24%. Reţeaua hidrografică a
RM este reprezentată de circa 3 621 cursuri de apă cu o lungime totală de aproximativ 16 000 km şi o densitate medie de la
0,48 km/km2 în nordul ţării, până la 0,12 km/km2 în partea de
sud. Pe lângă cele menţionate, reţeaua hidrografică naţională
mai include 3 500 lacuri. Ţinând cont de divizarea proporţională a resurselor comune de apă cu Ucraina şi România,
resursele de apă de suprafaţă ale RM sunt de circa 4,6 km3/an.
Apele subterane sunt cele care se află sub suprafaţa terenului
în zona de saturaţie şi în contact direct cu solul sau subsolul.
La rândul lor, apele subterane sunt de două categorii – freatice şi de adâncime. Apele freatice sunt cele din primul strat
impermeabil de la suprafaţa pământului la o adâncime medie
de circa 30 metri care alimentează izvoarele şi fântânile obişnuite. Apele de adâncime sunt cele care sunt stocate la adâncimi mai mari şi sunt în contact cu subsolul. Reţeaua surselor
de apă subterane include circa 112 mii de fântâni şi izvoare
(publice şi individuale) şi peste 3 000 sonde arteziene funcţionale. Principala sursă de alimentare cu apă potabilă în RM
sunt sursele de apă subterane, din care se alimentează 100%
din populaţia rurală şi 30% din cea urbană sau 65% din toată
populaţia ţării. Celelalte 35% din populaţia ţării se alimentează cu apă potabilă din sursele de suprafaţă, inclusiv 32% din
fluviul Nistru, 2,8 din râul Prut şi 0,2% din alte surse de apă
de suprafaţă. Conform indicilor hidrochimici, apele fluviului
Nistru şi ale râului Prut se consideră curate şi moderat poluate. Apele râurilor mici sunt cu un grad înalt de poluare. Ponderea probelor necorespunzătoare indicilor sanitaro-chimici
necesari din sursele centralizate subterane constituie peste 50
la sută şi peste 80 la sută a celor din fântânile cu apă provenită din orizonturile freatice. Circa 44% din populaţia ţării nu
are acces la surse sigure de aprovizionare cu apă potabilă. În
prezent, de sisteme centralizate de alimentare cu apă potabilă
dispun toate oraşele şi municipiile şi peste 65 la sută din localităţile rurale. O stare tehnică satisfăcătoare din numărul total
al acestui tip de sisteme o au doar circa 50 la sută. Restul necesită reparaţii capitale sau chiar reconstrucţie. Posibilitatea
utilizării resurselor de apă pentru irigare depinde de starea lor
de calitate. Apa fluviului Nistru şi a râului Prut este calitativă
şi poate fi utilizată în aceste scopuri. Apa râurilor şi lacurilor
de acumulare interne, de regulă, este poluată, mineralizaţia ei
depăşeşte 1g/l şi poate fi utilizată doar în scopuri tehnologice.
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Din rezervele de ape subterane doar 50% corespund cerinţelor privind indicii de calitate. Aşadar, pentru irigare sunt pretabile, în primul rând, apele râurilor transfrontaliere. Apele
râurilor şi bazinelor lăuntrice pot fi utilizate la irigare numai
după aducerea acestora la condiţiile care exclud salinizarea şi
soloneţizarea solurilor. Utilizarea largă a resurselor acvatice
în scopuri de irigare este limitată de gradul avansat de uzură a
sistemelor de irigare şi de insuficienţa acestora.
În sensul celor prezentate mai sus, principalii factori care
afectează resursele acvatice în Republica Moldova la momentul actual şi care constituie potenţiali factori de risc în raport
cu schimbările climatice sunt: (1) calitatea redusă a apei potabile şi distribuţia neuniformă pe teritoriul ţării; (2) starea
avansată de uzură tehnică şi morală a sistemelor centralizate
de alimentare cu apă potabilă; (3) dependenţa înaltă de volumul şi distribuţia sezonieră a precipitaţiilor atmosferice; (4)
insuficienţa de resurse acvatice pentru irigare determinată de
calitatea neadecvată; (5) distribuţia teritorială neuniformă şi
insuficienţa de reţele de distribuţie; (6) lipsa sau starea nesatisfăcătoare a zonelor de protecţie a apelor etc.
Sectorul agrar. Sectorul agrar ocupă un loc central în economia naţională a ţării. În ultimii zece ani ponderea contribuţiei sectorului agrar la formarea PIB-ului a variat între 14,5
- 22,4%. Principalul mijloc de producţie a sectorului agricol
din RM – terenurile cu destinaţie agricolă, care la 1 ianuarie
2009 au constituit 1 984 550,1 mii hectare – sunt preponderent în proprietate privată. Destinaţia acestei categorii de terenuri este producerea produselor agricole marfă. Ponderea
terenurilor cu destinaţie agricolă în proprietate privată constituie 85%. Principalele formaţiuni economice prin intermediul cărora se activează în sectorul agrar pentru prelucrarea
terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în proprietate privată
sunt (i) cooperativele agricole, (ii) societăţile pe acţiuni, (iii)
societăţile cu răspundere limitată, (iv) gospodăriile ţărăneşti
şi (v) prelucrarea individuală a terenurilor de către proprietarii acestora. Către 01.01.2009, numărul acestora a constituit:
cooperative agricole – 283, societăţi pe acţiuni – 81, societăţi
cu răspundere limitată – 1423, gospodării ţărăneşti (de fermier) – 380 935 (inclusiv gospodării ţărăneşti (de fermier) cu
suprafaţă până la 1 ha – 151 617, de la 1 ha până la 5 ha – 223
526, de la 5 ha până la 10 ha – 4 320, de la 10 ha până la 50
ha – 1 126, de la 50 ha până la 100 ha – 143, mai mult de
100 ha – 203) şi prelucrarea individuală a terenurilor de către
proprietarii acestora – 765 921. Celelalte 15% ale suprafeţelor
terenurilor cu destinaţie agricolă şunt gestionate de către întreprinderi de stat sau de către APL.
Principalii factori de risc care condiţionează vulnerabilitatea sectorului agricol al RM ţin de următoarele aspecte:
(1) productivitate şi calitate relativ joase în comparaţie cu
ţările din regiune; (2) dependenţă foarte mare a productivităţii şi calităţii produselor agricole vegetale şi animaliere
de condiţiile mediului ambiant; (3) creştere lentă şi instabilă
în ultimii zece ani a Produsului Agricol Brut crescând cu
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mai puţin de 10% în această perioadă; (4) frecvenţă înaltă
a fenomenelor extreme şi a situaţiilor excepţionale în sectorul agrar (ploi torenţiale, grindină, îngheţuri, inundaţii,
secete); (5) stare avansată de vârstă a viilor şi livezilor; (6)
infrastructura sistemelor de irigare învechită şi uzată; (7)
preponderenţa recoltelor de valoare joasă şi grad redus al
nivelului de prelucrare până la produse finale; (8) fragmentarea înaltă a terenurilor private cu destinaţie agricolă; (9)
legătură slabă a actualelor practici agricole cu conceptul de
dezvoltare durabilă a sectorului respectiv etc.
Sănătatea umană. Speranţa medie de viaţă în Republica Moldova demonstrează tendinţe similare evoluţiilor observate în
statele vecine şi în unele ţări ale Europei de Est. Declinul indicatorului în cauză la momentul actual a fost stopat şi media acestuia la nivelul anului 2007 constituie 65,0 ani pentru
bărbaţi şi 72,6 ani pentru femei. Pozitivă şi stabilă începând
cu anul 2000 se caracterizează şi situaţia privind evoluţia numărului de bolnavi luaţi la evidenţă cu diagnosticul stabilit
pentru prima dată raportat la 1000 locuitori. Astfel, în ultimii trei ani acest indice s-a redus de la 366,7 până la 325,9
persoane. Cele mai frecvente tipuri de boli cu diagnosticul
stabilit pentru prima dată la 1000 de locuitori la nivelul anului 2007 sunt: (i) bolile aparatului respirator (99,6 cazuri),
(ii) complicaţii ale sarcinii, naşterii şi lăuziei (40,4 cazuri),
(iii) leziuni traumatice, otrăviri şi alte consecinţe ale cauzelor
externe (38,1 cazuri), (iv) boli infecţioase şi parazitare (29,3
cazuri), (v) boli ale pielii şi ţesutului celular subcutanant
(23,4 cazuri). Alte maladii care au o pondere relativ mare la
momentul actual sunt bolile aparatului digestiv şi bolile aparatului circulator. Cele mai importante cauze ale deceselor în
Republica Moldova sunt bolile aparatului circulator, traumele şi otrăvirile, tumorile maligne. Bolile aparatului digestiv
sunt, de asemenea, o cauză importantă a deceselor în ţară. Pe
parcursul anului 2006, 66,0% din numărul total de decese ale
persoanelor în vârstă apte de muncă au survenit prin boli ale
aparatului circulator, ale aparatului respirator, ale aparatului
digestiv, precum şi prin tumori maligne. Această proporţie
se menţine în majoritatea categoriilor de vârstă a populaţiei
ţării apte de muncă. La copii (vârsta 0-17 ani) cele mai frecvente tipuri de boli la nivelul anului 2007 au constituit – bolile aparatului respirator (45%), bolile infecţioase şi parazitare
(13,2%), leziuni traumatice, otrăviri şi alte consecinţe ale cauzelor extreme (8,9%), boli ale pielii şi ţesutului celular (8%)
şi boli ale sistemului nervos şi ale organelor de simţ (7%).
Aproximativ acest raport al morbidităţii copiilor pe principalele clase de boli se menţine şi pentru perioada 2003-2007.
În condiţiile Republicii Moldova, bolile aparatului circulator şi bolile infecţioase au cel mai avansat grad de corelare
cu valoarea indicilor climaterici. Pe parcursul ultimilor ani,
numărul persoanelor cu boli ale aparatului circulator cu
diagnosticul stabilit pentru prima dată a fost într-o uşoară
descreştere având valoarea în 2007 de 19,7 persoane la 1000
locuitori. O tendinţă similară de uşoară descreştere începând
cu anul 2000 s-a menţinut şi pentru bolile infecţioase. Nu-
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mărul medicilor la 10 000 de locuitori în perioada 2000-2007
a avut o fluctuaţie nesemnificativă, în anul 2007 constituind
35,6 medici per 10 000 locuitori. Principalii factori de risc
pentru sănătatea umană în raport cu calitatea factorilor de
mediu sunt: creşterea temperaturii aerului, poluarea intensivă a atmosferei şi poluarea surselor de apă potabilă, inclusiv
prin inundaţii. Alţi multipli factori de risc pentru sănătatea
umană la momentul actual au o motivaţie preponderent socioeconomică.
Principalii factori care afectează sănătatea umană în RM şi
care constituie potenţiali factori de risc în raport cu schimbările climatice sunt: (1) creşterea temperaturii aerului – consecinţe cu impact direct: boli ale sistemului circulator – hipertensiunea, ateroscleroza, cardiopatia ischemică, infarctul
miocardic, insuficienţa cardiacă, miocarditele etc.; boli ale
sistemului respirator: pneumonia, bronşitele etc.; consecinţe
cu impact indirect: potenţial sporit de răspândire a malariei, cauzate de creşterea populaţiei de ţânţari; (2) poluarea atmosferei – consecinţe cu impact direct: creşterea frecvenţei
bolilor sistemului respirator (ex., astmele bronşice), asociate
cu creşterea concentraţiei ozonului la suprafaţa pământului;
consecinţe cu impact indirect: creşterea frecvenţei alergiilor
asociate cu schimbări în distribuţia polenului; (3) poluarea
surselor de apă potabilă – consecinţe cu impact direct: creşterea frecvenţei cazurilor de îmbolnăviri cu dizenteria baciliară,
holeră, infecţii salmonelozice, febra tifoidă şi febra paratifoidă etc.; consecinţe cu impact indirect: creşterea frecvenţei
bolilor aparatului digestiv (ex., ulcerul gastric, colicestitele),
aparatului genito-urinar (ex., litiaza urinară) şi aparatului
osteoarticular (ex., artrita, piliartrita); (4) inundaţii – consecinţe cu impact direct: creşterea frecvenţei cazurilor de înec,
leziunilor şi bolilor diareice; consecinţe cu impact indirect:
deteriorarea infrastructurii sistemului de sănătate, sistemelor
de aprovizionare cu apă potabilă şi sistemelor de canalizare.

R.5.5. Impactul şi oportunităţile de adaptare
la noile condiţii de mediu
S-au realizat un şir de evaluări în conformitate cu conceptul
privind adaptarea la schimbările climatice, care ia în calcul
aspectele potenţialului impact şi posibilităţile de atenuare a consecinţelor lui. În aspect metodologic au fost utilizate două abordări. Prima ţine de utilizarea unor metode
şi instrumente bine formalizate de apreciere a impactului
schimbărilor climatice (metode de calcul, programe computerizate etc.), iar a doua a fost realizată prin intermediul
analizelor la nivel de expert. La fel, s-a ţinut cont şi de faptul
ca actualele evaluări să aprofundeze şi să complimenteze rezultatele obţinute şi prezentate deja în cadrul PCN (2000).
În cadrul CND sunt prezentate doar câteva din cele mai
relevante rezultate obţinute cu ajutorul unor modele strict
formalizate de evaluare a impactului schimbărilor climatice. Planurile de acţiuni sectoriale pe termen mediu privind
necesităţile de atenuare şi adaptare la noile condiţii climate-

rice, precum şi costurile măsurilor planificate spre realizare
sunt prezentate în Anexe.
Impactul potenţial al schimbărilor climatice asupra ecosistemelor forestiere. Pădurile naturale din RM reprezintă o componentă bine păstrată al landşaftului care însă se află în mare
dependenţă de factorii climaterici. Actualele păduri mezofile de fag, gorun şi stejar preponderent depind de câţiva
indici climaterici – temperatura şi cantitatea de precipitaţii.
Pentru evaluarea impactului viitoarelor schimbări climatice
asupra ecosistemelor forestiere au fost aplicate următoarele
abordări: (1) studiu de caz bazat pe evoluţia în timp a stării
fitosanitare a pădurilor; (2) studiu de caz bazat pe evoluţia
în timp a speciilor introduse, salcâmete şi monoculturile de
frasin; (3) studiu de caz bazat pe condiţiile climaterice extreme ale anului 2007; (4) modelări matematice privind evoluţia stabilităţii fondului forestier şi a productivităţii forestiere
în condiţiile schimbărilor climatice.
Studiu de caz bazat pe evoluţia în timp a stării fitosanitare a
pădurilor. Luând în consideraţie starea fitosanitară actuală,
particularităţile bioecologice ale pădurilor din RM, modificările de climă care vor surveni, calculate în raport cu modelele
CSIRO-Mk2, HadCM2 şi ECHAM4 au fost stabilite următoarele tendinţe. Pentru prospecţiunile climaterice stabilite
cu ajutorul modelelor CSIRO-Mk2 şi HadCM2: în perioada
2010-2039 situaţia fitosanitară se va modifica semnificativ;
modificări nefavorabile se vor înregistra în pădurile din nordul ţării, unde către sfârşitul acestei perioade se va produce
extinderea zonelor cu grad înalt de uscare a arborilor, cu circa
15-25%. În perioada 2040-2069 modificările stării fitosanitare determinate de gradul de uscare a arborilor în zona de
nord se va accentua puternic cu o extindere spre sud şi sudest. Modificări destul de substanţiale în acest aspect se vor
manifesta în perioada 2070-2099. În zona de nord pădurile
vor atinge un grad foarte intens de uscare. Pădurile din stepa Bălţilor, constituite în exclusivitate din arborete artificiale,
vor fi supuse unor fenomene de uscare în masă deosebit de
grave şi nu este exclus ca actualele specii din culturile silvice
să dispară complet. Aceeaşi situaţie se poate crea şi în cazul
culturilor silvice din zona de sud şi de centru, în special din
partea estică a zonei de centru a ţării. În sud arboretele fiind
majoritar provenit din lăstari de generaţii multiple va fi, de
asemenea, supus unor fenomene grave de uscare în masă. În
zona de centru va spori cu peste 25% suprafaţa zonelor cu uscare foarte intensă a pădurilor, în ultima încadrându-se practic tot estul şi sud-estul Codrilor. În conformitate cu scenariul
climatic stabilit cu ajutorul modelului ECHAM4, fenomenul
de uscare a actualelor ecosisteme forestiere va fi cu mult mai
puternic. Astfel, conform acestui scenariu climateric, către
sfârşitul secolului XXI, datorită fenomenului de aridizare a
climei în zona de nord a ţării, pădurile vor fi supuse unor fenomene de uscare deosebit de grave, nefiind exclusă dispariţia lor treptată. Aceeaşi situaţie se poate crea şi în zona de sud
a ţării, unde stejăretele din lăstari îşi va reduce consistenţa,
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nemaifiind capabil să stăpânească staţiunea, dacă nu va fi regenerat la timp şi din sămânţă.
Studiu de caz bazat pe evoluţia în timp a speciilor introduse,
salcâmete şi monoculturile de frasin. Din actualele ecosisteme silvice cele mai puternic afectate de viitoarele modificări
climatice pot fi culturile silvice constituite din specii introducente şi monoculturile de frasin. Aceste ecosisteme au
fost înfiinţate preponderent pe terenuri degradate. Fiind regenerate în majoritatea cazurilor din lăstari, ele au un sistem
radicular fasciculat, care are o amplasare mai superficială
comparativ cu arborii crescuţi din seminţe. Datorită tehnologiilor de împădurire din trecut la vârsta de 40-50 ani, culturile silvice de cvercinee devin pure, chiar dacă ele au fost
concepute iniţial ca culturi amestecate. În aceste condiţii
este strict necesar şi ecologic util un subetaj de umbră protector. În cazul în care această protecţie lipseşte, se intensifică acţiunea nefavorabilă a păturii erbacee, care capătă o dezvoltare puternică, iar tulpinile arborilor suferă de insolaţie.
În contextul schimbărilor ce vor surveni, în cazul evoluţiei
climei în conformitate cu scenariile climatice CSIRO-Mk2
şi HadCM2 spre sfârşitul secolului XXI, iar în conformitate
cu scenariul ECHAM4, deja la mijlocul acestui secol, culturile respective pot nimeri în condiţii improprii de dezvoltare, care pot conduce la reduceri substanţiale de creştere în
volum, apariţia focarelor considerabile de boli şi dăunători
şi drept rezultat este posibilă apariţia unor procese de uscare
în masă a arborilor. Situaţia poate fi prevenită numai prin
intermediul unor lucrări complexe şi costisitoare de reconstrucţie ecologică, care vor viza introducerea speciilor de
subetaj în scopul prevenirii situaţiei menţionate.
Studiu de caz bazat pe condiţiile climaterice extreme ale anului 2007. Acest studiu de caz a fost efectuat în rezervaţia
ştiinţifică „Codrii”. Rezervaţia dată este amplasată în zona
de centru a ţării (comuna Lozova, raionul Străşeni) şi are o
suprafaţă totală de 17 475,8 ha (720 ha – zona strict protejată, 4 455,8 ha – zona de tampon şi 12 300,0 ha – zona de
tranziţie). Ea cuprinde un trup de pădure mezofilă de tip
central-european cu cel mai vechi statut de arie protejată din
RM. Pădurile rezervaţiei sunt bine studiate floristic şi includ
991 specii de plante vasculare, 60 specii de plante rare şi 24
specii incluse în Cartea Roşie, ediţia anului 2001. Din punct
de vedere tipologic, ele sunt constituite din făgete, gorunete
cu fag, gorunete cu tei şi frasin, gorunete cu carpen, stejărete cu carpen, plopişuri şi sălcişuri. Condiţiile climaterice ale
anului 2007 în rezervaţia ştiinţifică „Codrii” au fost deosebite
de cele observate anterior şi s-au manifestat printr-o valoare a temperaturii medii anuale mai mare cu 2,1 ˚C (media
multianuală constituie +9,1 ˚C) şi cea a sumei precipitaţiilor
mai mare cu 85,7 mm decât media multianuală, care constituie 475 mm. Condiţiile climaterice au fost determinate de
menţinerea unei perioade destul de îndelungată cu o ariditate sporită. Condiţiile climaterice respective sunt similare cu
mediile anuale identificate cu ajutorul modelelor climaterice
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CSIRO-Mk2, HadCM2, ECHAM4 pentru arealul geografic
al RM caracteristic anilor ’70 ai secolului XXI. Din aceste
considerente, condiţiile climaterice ale anului 2007 pot servi
ca o prospecţiune a viitoarelor schimbări climatice, iar impactul lor poate fi interpretat ca un model potenţial privind
evaluarea impactului viitorilor indici climaterici asupra ecosistemelor forestiere. Rezultatele obţinute ca urmare a realizării acestui studiu au permis a constata că arborii, arbuştii şi
ierburile mezofile ale pădurilor de fag, gorun, stejar şi frasin
au înflorit abundent, dar fructificarea a fost slabă sau absentă.
Frunzele la speciile de arbori au căzut timpuriu (mai-iunie),
ori s-au uscat şi s-au menţinut în coronament timp îndelungat. Creşterea în grosime a trunchiurilor de arbori de gorun
şi frasin în anul 2007 a constituit doar 50% din volumul anului precedent şi comparativ cu media multianuală din ultimii
10 ani. Cel mai mult au fost afectaţi arborii silvoformanţi
– fagul, stejarul, gorunul şi salcia, iar din cei codominanţi
– carpenul, teiul roşu, paltinul, jugastrul, ulmul, care s-au
defoliat timpuriu (1,5 luni mai devreme) comparativ cu anii
precedenţi. Speciile ierburilor estivale au început vegetaţia în
aprilie şi s-au uscat în lunile mai-iunie fără să înflorească şi să
fructifice. Astfel, condiţiile climaterice ale anului 2007 ca un
model ipotetic au demonstrat un potenţial impact destul de
accentuat ale viitoarelor schimbări climatice. În consecinţă,
aceste schimbări pot conduce la diminuarea ariilor pădurilor
mezofile (făgete, gorunete şi stejărete) în favoarea pădurilor
termofile de gorun cu scumpie şi a pajiştilor xerofile.
Modelări matematice privind evoluţia ecosistemelor forestiere
în funcţie de schimbările climatice. Pentru evaluarea impactului asupra pădurilor s-a folosit modelul dinamic JABOWA
III, care descrie evoluţia compoziţiei speciilor şi productivitatea acestora în funcţie de condiţiile locale, caracteristicile
speciilor şi indicii climatici. Pentru un astfel de studiu se aleg
unele suprafeţe de bază pentru care se determină creşterile
anuale pentru fiecare exemplar în parte, adăugându-se noi
exemplare apărute şi eliminându-se exemplarele dispărute.
Modelul foloseşte 3 submodele: GROW, ce oferă date despre
creşterile anuale pentru fiecare exemplar; BIRTH indică posibilitatea apariţiei a noi exemplare şi KILL, prognozează exemplarele care pot dispărea. În baza acestor date a fost elaborat
scenariul liniei de bază privind dezvoltarea ecosistemelor forestiere. Evaluările au fost efectuate pentru zona de Nord a
RM – cu păduri predominant formate din stejar pedunculat,
salcâm, frasin, paltin; Zona de Centru – stejar pedunculat,
gorun, salcâm, frasin, fag, carpen, tei şi Zona de Sud – salcâm, stejar pedunculat, frasin. Ca indici de evaluare au servit
(i) dinamica acumulării de biomasă a speciilor forestiere, (ii)
caracteristica şi evoluţia speciilor în timp şi (iii) compoziţia
arboretelor şi productivitatea lor. Evaluările privind impactul
schimbărilor climatice asupra sistemelor forestiere au inclus
două abordări. Prima a fost cea la nivel de specie, iar cea de
a doua la nivel de ecosistem. Concomitent cu aceasta a fost
luată în consideraţie şi altitudinea la care sunt amplasate astfel
de ecosisteme, care în condiţiile RM constituie 150, 200, 300
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şi 400 metri comparativ cu nivelul mării. Pentru principalele
specii de arbori (fagul, gorunul, carpenul, frasinul, teiul, paltinul, stejarul, stejarul pufos şi salcâmul), care la momentul
actual constituie ponderea majoră în pădurile din RM, au fost
identificate anumite tendinţe. Astfel, fagul poate reacţiona
negativ prin diminuarea producţiei totale. Diferenţa comparativ cu scenariul ce nu ia în consideraţie schimbările climatice devin semnificative începând cu anii 2040 şi se majorează
(până la 50%) către sfârşitul ciclului de producţie. Fagul ca
specie pe teritoriul RM şi pe viitor va participa la realizarea
unor structuri forestiere stabile, însă acestea vor avea un areal
mai restrâns. Gorunul este aparent neafectat de noile condiţii
climaterice, realizând o acumulare de biomasă cu circa 20%
mai mare comparativ cu scenariul liniei de bază, care nu ia
în consideraţie viitoarea tendinţă privind schimbările climatice. În ultimul sfert al ciclului de producţie noile condiţii de
mediu la fel rămân destul de favorabile pentru producţia totală de biomasă, care către anul 2100 poate fi afectată doar
de declinul ritmului de creştere determinat de caracteristicile
biologice ale speciei date. Carpenul, ca specie importantă de
amestec, deopotrivă în zona de deal şi în cea de câmpie, se
manifestă prin realizarea unei producţii totale mai reduse în a
doua jumătate a ciclului de producţie (după anul 2050), astfel
că la finele secolului să fie foarte semnificativ afectat de reducerea producţiei totale determinate de uscarea la nivel de
specie. Carpenul este un element structural care dă stabilitate,
cel puţin pe termen scurt şi mediu, ecosistemelor forestiere
în componenţa cărora intră. Frasinul, la fel, este o specie importantă de amestec şi un generator de structură forestieră
complexă şi nu apare ca afectat de noile condiţii de mediu în
prima treime a ciclului de producţie, ca după aceea să realizeze bioacumulare inferioară. Frasinul va constitui un important element al arboretului şi structural ecosistemic, deşi
un declin substanţial la această specie se poate manifesta spre
sfârşitul acestui secol. Făcând o generalizare a acestui studiu,
am constatat următoarele. Diferenţele dintre scenariile privind acumulările de masă biologică a arborilor cresc odată
cu înaintarea în vârstă a arboretelor. Dintre speciile de amestec, carpenul şi frasinul pot fi cele mai vulnerabile specii în
noile condiţii de climă determinate de schimbările climatice.
Pentru prima jumătate a ciclului de reproducere, începând cu
anii 2010 frasinul poate realiza creşteri mai reduse ale biomasei cu circa 20-40%, iar de la a doua jumătate ambele specii
pot realiza creşteri mult mai reduse decât ceea ce s-ar realiza
în condiţiile scenariului liniei de bază care nu prevede schimbări climatice. La diminuarea producţiei totale contribuie şi
reducerea semnificativă a populaţiei de arbori din cele două
specii, prin declin şi uscare. Teiul pucios, care are o creştere
activă în tinereţe, beneficiază de condiţiile favorabile generate
de schimbarea mediului, însă prezintă o diminuare bruscă a
biomasei totale în jurul anilor 2030. Zona goruneto-făgetelor
este o zonă cu sensibilitate crescută în condiţii noi de mediu
caracterizate prin reducerea precipitaţiilor şi creşterea temperaturilor medii. Paltinul şi teiul pucios pot realiza bioacumulări semnificativ mai mari în noile condiţii de mediu, spre

deosebire de frasin. Frasinul poate realiza producţii totale mai
reduse cu 30-40% comparativ cu scenariul liniei de bază, pe
toată lungimea ciclului de producţie. Paltinul şi teiul pucios
pot acumula semnificativ mai mult, în general peste 30% faţă
de acumularea în condiţii normale, însă numai pentru prima
parte a ciclului de producţie (până către anul 2040), după care
schimbarea condiţiilor de mediu poate conduce la reducerea
biomasei totale acumulate, prin reducerea numărului populaţiei în urma declinului speciei. Gorunul poate reacţiona pozitiv în noile condiţii de mediu, prin acumulări de biomasă mai
mari cu 10-20%. La altitudini mai joase, în şleauri, stejarul
pedunculat poate realiza bioacumulări superioare în condiţii
normale de mediu pentru prima parte a ciclului de producţie.
Dintre speciile de amestec, carpenul poate fi afectat major şi
într-o măsură mult mai mare decât frasinul.
Impactul potenţial al schimbărilor climatice asupra sectorului
agricol. Pentru evaluarea impactului viitoarelor schimbări
climatice asupra sectorului agricol au fost aplicate următoarele abordări: (1) studiu de caz bazat pe evaluarea impactului schimbărilor climatice asupra indicelui productivităţii la
principalele culturi agricole în RM; (2) studiu de caz bazat pe
evaluarea impactului modificării sistemelor de management
al solurilor agricole în contextul schimbărilor climatice.
Evaluarea impactului schimbărilor climatice asupra indicelui
productivităţii la principalele culturi agricole în RM. Pentru
evaluarea vulnerabilităţii culturilor agricole către noile condiţii de climă determinate de schimbările climatice, au fost
utilizate abordări statistice, prin asocierea fluctuaţiei indicelui productivităţii cu condiţiile climaterice înregistrate pe
parcursul perioadei de evaluare. Analiza statistică privind
identificarea posibilului impact al schimbărilor climatice
asupra indicelui productivităţii la principalele culturi cerealiere şi tehnice în RM a fost realizată în câteva etape. La
prima etapă, în baza datelor statistice înregistrate în cadrul
gospodăriilor de toate categoriile, au fost identificate tendinţele privind evoluţia în RM a indicelui productivităţii
la culturile agricole de bază, cerealiere (grâul de toamnă,
porumbul pentru boabe) şi tehnice (floarea-soarelui, sfeclade-zahăr) pe parcursul perioadei de referinţă (1961-1990).
În cadrul etapei doi, prin intermediul programului de calculator STATGRAPHICS Plus şi aplicaţiei Microsoft Office
Excel, au fost construite ecuaţii regresionale multiple cu un
nivel înalt de veridicitate statistică, ecuaţii care caracterizează relaţia dintre variabilitatea indicelui productivităţii şi
indicii climatici (temperatura medie lunară a aerului şi cantitatea medie lunară de precipitaţii) înregistraţi pe parcursul
perioadei de vegetaţie. Indicatorii de temperatură şi precipitaţii incluşi în model au fost selectaţi prin metoda de regresie în trepte, ţinând cont de contribuţia lor la formarea productivităţii; prin integrarea consecutivă a fiecărui indice în
model şi/sau prin excluderea lui din acesta; precum şi prin
analiza tuturor combinaţiilor posibile în vederea identificării celui mai veridic model. Coeficienţii de regresie pentru
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lunile calendaristice selectate relevează direcţia trend-ului
şi valorii absolute asociate cu modificarea productivităţii,
ca răspuns la schimbarea indicilor climatici (temperatură şi
precipitaţii) în luna respectivă.
Analiza datelor prezentate demonstrează că influenţa condiţiilor climatice asupra productivităţii grâului de toamnă în
perioada 1961-1990 a fost semnificativă din punct de vedere
statistic (p ≤ 0,05). Coeficientul de determinare R2 relevă faptul că efectul combinat al precipitaţiilor şi temperaturii determina cu o pondere de circa 36,77% variabilitatea indicelui
productivităţii la grâul de toamnă. Dependenţa variabilităţii
indicelui productivităţii la grâul de toamnă faţă de factorii
individuali, precum temperatură şi precipitaţiile a fost mult
mai slabă, 21,17 şi respectiv 22,36%. La porumbul pentru
boabe analiza dependenţei indicelui de productivitate faţă
de condiţiile climaterice în perioada de vegetaţie a relevat cu
un grad înalt de veridicitate influenţa doar unui singur factor
– al temperaturii, în timp ce efectul altor factori investigaţi,
precum cantitatea de precipitaţii şi efectul combinat al precipitaţiilor şi temperaturii, nu este veridic din punct de vedere
statistic (p = 0,214 şi respectiv, p = 0,162). În perioada 19611990 variabilitatea indicelui de productivitate la porumb a
fost determinată la nivel de 14.05% de influenţa temperaturii
medii lunare a aerului. Analiza rezultatelor obţinute permite
a constata că influenţa combinată a precipitaţiilor şi temperaturii pe durata perioadei de vegetaţie poate contribui la reducerea productivităţii la grâul de toamnă către anul 2039 cu
circa 14,28% în cazul modelului HadCM2, cu 15,59% în cazul
modelului CSIRO-Mk2 şi cu până la 17,79% în cazul modelului ECHAM4. Către anul 2069, productivitatea s-ar putea
reduce de la 23,35% în cazul modelului CSIRO-Mk2, 28,16%
în cazul modelului ECHAM4 şi până la 33,99% în cazul modelului HadCM2. În comparaţie cu indicele productivităţii
înregistrat în perioada de referinţă, către anul 2099 productivitatea grâului de toamnă se va reduce şi mai semnificativ,
în funcţie de model de la 38,13% în cazul modelului CSIROMk2, 48,88% în cazul modelului HadCM2 şi până la 53,59%
în cazul modelului ECHAM4.
Reducerea semnificativă a productivităţii la grâul de toamnă
s-ar explica prin transferarea unor faze de dezvoltare fiziologică ale acestei culturi în perioade mai nefavorabile, ca urmare a creşterii temperaturii medii a aerului. În comparaţie cu
perioada de referinţă, către anul 2039 perioada de vegetaţie
la grâul de toamnă (aceasta începe odată cu tranziţia temperaturii medii a aerului peste limita de 5 ˚C), va începe în
RM conform modelelor CSIRO-Mk2, HadCM2 şi ECHAM4
cu circa 15 zile mai devreme. Către anul 2099, perioada de
vegetaţie la grâul de toamnă în partea de Nord a ţării va începe cu 1-1,5 luni mai devreme, iar în zona de Centru şi Sud,
cu circa 1,5-2,5 luni mai devreme, comparativ cu perioada
de referinţă (1961-1990). În baza informaţiei privind suma
temperaturilor efective pentru cultura grâului de toamnă au
fost calculate datele posibile de iniţiere a principalelor faze
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de dezvoltare în perioada primăvara-vara, conform modelelor CSIRO-Mk2, HadCM2 şi ECHAM4. Analiza rezultatelor
obţinute relevă faptul că până în anul 2039, iniţierea fazei de
alungire a paiului la grâul de toamnă poate să se deplaseze
în medie de la 2 zile în cazul modelului HadCM2 până la 11
zile în cazul modelului CSIRO-Mk2. Către anul 2069, data de
iniţiere a fazei fenologice respective se poate deplasa de la 7
zile în cazul modelului HadCM2 până la 15 zile în cazul modelului CSIRO-Mk2. Concomitent, către anul 2099 iniţierea
fazei de alungire a paiului conform modelului ECHAM4 ar
începe deja către sfârşitul lunii martie, adică cu 24 de zile mai
devreme comparativ cu perioada de referinţă (1961-1990).
Iniţierea fazei fenologice de înspicare la grâul de toamnă ar
putea începe către anul 2039, cu 4 zile mai devreme în cazul
modelului HadCM2, respectiv cu 9 zile mai devreme în cazul modelului CSIRO-Mk2. Conform rezultatelor obţinute,
condiţiile de umiditate în această perioadă vor fi apropiate de
cele optimale (CHT = 1,15-1,35). Cu toate acestea, către anul
2069 faza de iniţiere a înspicării la grâul de toamnă ar putea
să se transfere în medie cu 11-13 zile mai devreme, iar către
anul 2099 această tranziţie ar putea constitui de la 10 zile în
cazul modelului HadCM2 până la 24 de zile în cazul modelului ECHAM. Condiţiile de umiditate pentru această perioadă
ar fi suficiente doar conform modelului CSIRO-Mk2 (CHT =
1,03-1,00), în timp ce conform altor două modele, HadCM2
şi ECHAM4 condiţiile de umiditate vor fi insuficiente (CHT
= 0,81-0,74), respectiv perioada critică pentru grâul de toamnă (alungirea paiului - înspicarea) se va produce în condiţii de
umiditate insuficientă, fapt ce va contribui la o scădere semnificativă a productivităţii la această cultură.
În comparaţie cu grâul de toamnă, pentru floarea-soarelui,
care este o cultură tehnică relativ rezistentă la condiţiile de
secetă, sunt prognozate condiţii climatice mai favorabile pe durata sezonului de vegetaţie. În condiţiile evaluării
efectului combinat al precipitaţiilor şi temperaturii medii
lunare a aerului, către anul 2039 pentru floarea-soarelui este
prognozată o uşoară scădere a productivităţii comparativ cu
perioada de referinţă, în funcţie de model, de la 0,63% (modelul HadCM2) până la 1,61% (modelul ECHAM4). Concomitent, conform modelului CSIRO-Mk2, este posibilă o
majorare nesemnificativă a productivităţii, cu până la 2,87%
comparativ cu cea înregistrată în perioada de referinţă. Tendinţa de majorare a productivităţii la floarea-soarelui va fi
caracteristică şi pentru perioada 2040-2069, înregistrânduse creşteri de la 2,58% în cazul modelului HadCM2 până
la 2,82% în cazul modelului CSIRO-Mk2. Tendinţe similare
vor fi caracteristice şi perioadei 2070-2099, pentru care este
preconizată o uşoară majorare a productivităţii, cu circa
2,5% în cazul modelelor HadCM2 şi CSIRO-Mk2, excepţie
făcând modelul ECHAM4, conform căruia în această perioadă s-ar putea înregistra o uşoară scădere a productivităţii, cu circa 1,41%, comparativ cu perioada de referinţă. În
cazul sfeclei-de-zahăr, conform tuturor modelelor evaluate
HadCM2, CSIRO-Mk2 şi ECHAM4, către anul 2039 este aş-
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teptată o reducere a productivităţii cu circa 6,12% - 6,58%,
comparativ cu perioada de referinţă. Tendinţa de reducere a
productivităţii la sfecla-de-zahăr sub influenţa schimbărilor
climatice va fi specifică şi perioadei 2040-2069. Cea mai severă reducere a indicelui productivităţii este anticipată conform prognozelor în cadrul modelului HadCM2, cu până la
23,84%. În timp ce, conform altor două modele ECHAM4
şi CSIRO-Mk2, pronosticul este puţin mai favorabil, anticipându-se reduceri cu circa 12,54% şi respectiv 12,76%. Către
anul 2099, productivitatea la sfecla-de-zahăr ar putea scădea
şi mai drastic, cu circa 19,40% în cazul modelului CSIROMk2, cu 27,63% în cazul modelului ECHAM4, şi respectiv
cu circa 39,04% în cazul modelului HadCM2.
În urma evaluărilor efectuate a fost constatat faptul că în
condiţiile asigurării îndeajuns a teritoriului ţării cu căldură, impactul negativ al creşterilor de temperatură a aerului,
conform modelelor de circulaţie generală a atmosferei luate
în calcul (CSIRO-Mk2, HadCM2 şi ECHAM4), în cazul realizării scenariului de emisii a gazelor cu efect de seră IS92a,
nu va fi compensat cu creşterea nivelului de precipitaţii, astfel încât fără întreprinderea unor măsuri de adaptare la noile
condiţii climatice, către anul 2099 este anticipată reducerea
semnificativă a productivităţii grâului de toamnă (cu 3854%), sfeclei-de-zahăr (cu 19-39%); şi reducerea nesemnificativă a productivităţii la floarea-soarelui (cu 1,4% conform
modelului ECHAM). În comparaţie cu perioada de bază
(1961-1990), conform modelelor HadCM2 şi CSIRO-Mk2,
pentru floarea-soarelui este posibilă chiar majorarea productivităţii cu circa 2,5%.
Oportunităţi de atenuare a emisiilor de CO2 de la solurile arabile şi de adaptare la schimbările climatice prin intermediul
implementării bunelor practici în sectorul agrar al RM. În
parteneriat cu Proiectul Regional TACIS „Utilizarea complexă şi durabilă a terenurilor în zona stepelor euroasiatice”
implementat în RM în perioada 2007-2009, a fost efectuat un
studiu de caz privind evaluarea potenţialului de reducere a
emisiilor de gaze cu efect de seră provenite de la terenurile
agricole amplasate în zonele de stepă ale RM, prin promovarea tehnologiilor agricole alternative, axate pe intensificarea
procesului de acumulare şi stocare a carbonului în sol. În acest
scop, a fost reactualizată metodologia naţională de evaluare a
emisiilor de gaze cu efect de seră de la solurile agricole, elaborată şi utilizată pentru prima dată în procesul de compilare
a Primei Comunicări Naţionale a RM în cadrul CONUSC.
În perioada 2008-2009, în zona de stepă din sudul RM a fost
înfiinţat un poligon, de pe suprafaţa căruia au fost preluate
probe de sol şi realizate analize ale conţinutului de humus şi
carbon. Cercetările respective vor fi efectuate pe termen lung,
preconizându-se preluarea repetată a probelor de sol cu o periodicitate minimă de cel puţin o dată la 3-5 ani. Necesitatea
unor astfel de studii este determinată de faptul că procesul de
dehumificare afectează în prezent practic toate terenurile cu
destinaţie agricolă ale RM (circa 1,7 milioane ha). Pe durata

de exploatare a terenurilor agricole (aproximativ 100-150 de
ani), conţinutul de humus în solurile arabile a scăzut în RM
cu aproximativ 2,0%. În prezent, bilanţul anual de humus în
solurile arabile este profund negativ. Pierderile anuale de humus din aceste tipuri de sol este de circa 0,7-0,8 t/ha, fapt ce
rezultă la nivel naţional în pierderi totale de circa 1,2 milioane tone humus. Din momentul valorificării, solurile arabile
din Republica Moldova au pierdut în medie din orizontul de
suprafaţă (0-30 cm) circa 70-80 t/ha de humus, sau echivalentul a circa 40-45 t/ha de carbon organic. Jumătate din aceste
pierderi s-au produs în perioada implementării agriculturii
intensive (1950-1990). Pentru moment, viteza de dehumificare este în medie de circa 0,02% pe an. Astfel, pierderile totale
de carbon înregistrate în perioada respectivă pe toate terenurile cu destinaţie agricolă în orizontul de sol arabil de 0-30
cm, a constituit până la acest moment circa 75 milioane tone
(când masa de volum a orizontului de sol de 0-30 cm constituie 1.30 g/cm³). Ca urmare a reducerii fluxurilor de carbon
(intrare şi ieşire), solurile arabile ale RM reprezintă o sursă
semnificativă a emisiilor de bioxid de carbon, în medie circa
1,8-2,0 milioane tone CO2 anual. Cauza principală a unui nivel atât de ridicat al emisiilor de CO2 din solurile agricole o
reprezintă solicitarea tehnologiilor actuale de management al
terenurilor arabile cu destinaţie agricolă.
În vederea identificării unor metode cât mai raţionale de acumulare a materiei organice în sol, au fost elaborate scenarii
de creştere a conţinutului de humus în sol, respectiv de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. În acest scop, au fost
elaborate trei scenarii: unul de referinţă şi două alternative
(optimal şi intermediar). Scenariul liniei de bază presupune
menţinerea actualului sistem de practici agricole în zona de
stepă a Republicii Moldova (nivel redus de solicitare a bunelor
practici agricole, inclusiv lucrarea masivă a solului cu brazda
întoarsă şi prelucrarea solului printre rânduri în timpul perioadei de vegetaţie la culturile prăşitoare, utilizarea restrânsă
a îngrăşămintelor minerale şi organice, cantitatea redusă de
reziduuri agricole încorporate în sol după strângerea recoltei
de bază (doar la nivel de 45-50% din necesităţi) prin tocarea
preventivă, discuire şi arat, folosirea monoculturii şi/sau solicitarea restrânsă a asolamentelor agricole, spre exemplu pe
parcursul ultimilor ani, asolamentul de bază aplicat în practică este: (1) mazăre + plante anuale; (2) grâul de toamnă; (3)
floarea-soarelui; (4) orzul de toamnă + grâul de toamnă, (5)
porumbul pentru boabe), fapt care per total ar implica pierderi medii anuale de circa 1,48 t/ha de humus, echivalentul a
circa 0,86 t/ha pierderi de carbon. Există multiple consecinţe
negative ca urmare a aplicării unui astfel de sistem de administrare a solurilor arabile în zona de stepă a RM, precum: (i)
majorarea nivelului de emisii CO2 de la solurile arabile ca urmare a intensificării procesului de mineralizare a humusului;
(ii) reducerea rezervelor de humus în sol, cu riscul de a pierde
cernoziomul ca tip individual de sol; (iii) distrugerea structurii solului şi compactarea puternică a orizontului de sol din
stratul arabil; (iv) reducerea în sol a rezervelor de elemente
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biofile; (v) amplificarea proceselor de deşertificare, în special
în zona de sud a RM; (vi) perpetuarea stării actuale privind
realizarea unor indici scăzuţi de productivitate la culturile
agricole de bază etc.
Pentru a schimba în bine situaţia respectivă (vezi descrierea
scenariului de bază), urmează a fi puse în solicitare practici
agricole alternative îmbunătăţite de administrare a solului
(acestea sunt prevăzute în cadrul scenariilor alternative).
Acestea ar avea ca impact reducerea emisiilor de CO2 din
solurile arabile, respectiv creşterea fertilităţii solului. În cadrul celor două scenarii alternative, în RM se prevede utilizarea unor bune practici agricole în scopul prevenirii deteriorării fizice, degradării structurii, protecţiei antierozionale
şi creşterii fertilităţii solului, precum:
• schimbarea în fiecare an a adâncimii de arătură, în
corelare cu tehnologiile diferitor culturi din asolament
şi efectuarea periodică (o dată la 4-5 ani) a unor lucrări
de afânare la adâncimea de 35-40 cm, folosind în acest
scop, după caz, pluguri de subsolaj sau cizele, pluguri
fără cormană şi afânătoare speciale;
• micşorarea acţiunii de comprimare a solului, respectarea valorilor maximum admisibile ale presiunii la
suprafaţa solului, în funcţie de tipul solului, componenţa
granulometrică a acestuia şi perioada de lucrare a solului, prin minimalizarea trecerii pe teren a maşinilor şi
tractoarelor şi efectuarea mai multor lucrări la o singură
trecere prin folosirea agregatelor complexe;
• prevenirea şi reglarea scurgerilor de suprafaţă şi reducerea intensităţii eroziunii prin solicitarea unei structuri
antierozionale a culturilor şi asolamentelor şi a măsurilor
agrotehnice specifice terenurilor în pantă, precum şi
întreprinderea măsurilor de reglare a scurgerilor de
suprafaţă, inclusiv prin afânarea adâncă fără răsturnarea
brazdei cu păstrarea la suprafaţă a resturilor vegetale,
practicarea aratului într-o parte cu răsturnarea brazdei
în amonte sau, după caz, în aval, şi solicitarea măsurilor
agrotehnice ce favorizează captarea şi înmagazinarea apei
în sol, precum fisurarea solului la adâncimea de 12-15
cm în mijlocul fiecărui spaţiu dintre rânduri, brăzdarea
întreruptă a solului la fiecare al doilea spaţiu dintre rânduri, muşuroirea rândurilor în cadrul ultimei lucrări în
timp a solului în spaţiile dintre rânduri etc.;
• tocarea şi încorporarea în sol, prin discuire şi arat, a
miriştii şi oricăror altor resturi vegetale;
• executarea lucrărilor în cadrul practicilor agricole, care
sunt conforme cu condiţiile pedoclimatice şi pe durata
desfăşurării lor asigură succesiunea culturilor în rotaţie
de lungă durată (5-7 ani), inclusiv prezenţa unor culturi
amelioratoare, precum şi întreprinderea măsurilor în
urma cărora are loc creşterea treptată a conţinutului de
humus şi ameliorarea structurii solului, inclusiv:
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• practicarea unui asolament de culturi variate, cu rotaţii
de lungă durată, care include şi culturi ameliorative –
până la 20-30% culturi leguminoase şi graminee perene
(spre exemplu: (1) lucernă + raigras; (2) mazăre + plante
anuale; (3) grâul de toamnă; (4), floarea-soarelui; (5) orzul de toamnă + grâul de toamnă; (6) porumbul pentru
boabe);
• practicarea unui asolament de culturi variate, cu rotaţii de
lungă durată care include culturi ameliorative şi siderale,
cu cultivarea şi încorporarea în sol a acestora din urmă
(spre exemplu: (1) lucernă + raigras; (2) mazăre + plante
anuale; (3) grâul de toamnă + măzăriche de toamnă în
calitate de îngrăşământ verde; (4) floarea-soarelui; (5)
orzul de toamnă + grâul de toamnă + măzărichea de
toamnă în calitate de îngrăşământ verde; (6) porumbul
pentru boabe);
• practicarea unui asolament de culturi variate, cu rotaţii
de lungă durată care include culturi ameliorative, complimentate de încorporarea în sol pe scară mai largă a
îngrăşămintelor minerale (spre exemplu: (1) lucernă +
raigras; (2) mazăre + plante anuale; (3) grâul de toamnă
+ 150 kg/ha azotat de amoniu; (4) floarea-soarelui + 100
kg/ha azotat de amoniu; (5) orzul de toamnă + grâul de
toamnă + 100 kg/ha azotat de amoniu; (6) porumbul
pentru boabe + 100 kg/ha azotat de amoniu);
• practicarea unui asolament de culturi variate, cu rotaţii
de lungă durată care include culturi ameliorative, complimentate de încorporarea periodică (o dată la 5 ani)
în sol a materiei organice (până la 60 t/ha de gunoi de
grajd fermentat) pentru asigurarea unui bilanţ pozitiv al
humusului în sol şi intensificarea activităţilor organismelor vii din sol, în special a mezofaunei (râmelor);
• reducerea până la 20% a ponderii culturilor tehnice în
componenţa asolamentelor şi efectuarea sistematică a
lucrărilor de redresare a stării fizice a solurilor în cadrul
terenurilor ocupate de acestea;
• excluderea din asolamente a culturilor care provoacă
degradarea fizică a solului;
• solicitarea substanţelor amelioratoare pentru menţinerea
în limite optime (pH 6,2 - 8,2) a reacţiei solului şi/
sau corectarea acesteia şi a componenţei cationilor
schimbabili etc.
În scopul minimalizării proceselor de compactare a solului
şi combaterii proceselor erozionale, urmează să se întreprindă efectuarea unor lucrări de afânare a terenurilor agricole
de culturi prăşitoare. Tehnologia clasică de lucrare a solului
(aratul la adâncimea de 35 cm) urmează a fi alternată peste
un an cu sistemul de lucrări minime, ca în anul următor să
se aplice respectiv arătura profundă, folosind în acest scop
pluguri de subsolaj sau cizele, pluguri fără cormană şi afânătoare speciale. În scopul prevenirii degradării şi refacerii
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structurii solului prin intermediul practicării asolamentelor
de culturi, cu rotaţii de lungă durată, care să includă culturi
ameliorative şi siderale, se preconizează a crea o bază semincieră pentru acestea. Punerea în solicitare a sistemului
de lucrări minime se va alterna cu realizarea concomitentă a
câtorva operaţiuni. În vederea producerii şi aplicării pe scară
mai largă a îngrăşămintelor organice se preconizează a restabili întreprinderile sectorului zootehnic şi a crea un echilibru optimal între zootehnie şi fitotehnie. Îngrăşămintele
minerale vor fi aplicate în doze moderate ca supliment la alte
multiple măsuri menţionate anterior. Terenurile degradate se
preconizează a fi însămânţate cu amestec de ierburi perene
pentru a fi ulterior folosite în calitate de păşuni. În procesul
de implementare a tehnologiilor alternative de acumulare şi
stocare a carbonului organic în solurile arabile din zona de
stepă a RM, o atenţie deosebită se va acorda utilizării resurselor interne (energiei solare şi terestre, creării condiţiilor optime pentru dezvoltarea bacteriilor azot-fixatoare, cultivării
soiurilor şi hibrizilor rezistenţi la boli şi dăunători, în condiţii de secetă şi temperaturi înalte, utilizării durabile a surselor
de apă pentru irigaţie, reducerii cheltuielilor adiţionale etc.).
Seria de măsuri planificate pentru a fi realizate în conformitate cu cele două scenarii alternative identificate, pe exemplul unei gospodării agricole amplasate în zona de stepă din
sudul RM (comuna Tartaul de Salcie, raionul Cahul), demonstrează că prin implementarea acestora poate fi realizată o reducere a pierderilor de humus, de la 1,48 t/ha în cazul
scenariului de bază, până la 0,29 t/ha în cazul scenariului
intermediar şi, respectiv, până la 0,22 t/ha în cazul scenariului optim. Astfel, prin implementarea acestor scenarii, se vor
reduce semnificativ pierderile de carbon organic din sol, de
circa 5 ori în cazul scenariului alternativ intermediar şi de
circa 8 ori în cazul scenariului alternativ optim, fapt care la
rândul său va permite a reduce emisiile anuale cu circa 2,54
t CO2/ha în conformitate cu scenariul alternativ intermediar (de la 3,15 t CO2/ha până la 0,62 t CO2/ha), respectiv
cu circa 3.62 t CO2/ha în conformitate cu scenariul alternativ optim (de la 3,15 t CO2/ha până la -0,46 t CO2/ha).
La nivel naţional, punerea în solicitare a practicilor agricole
alternative de administrare a solului pe o suprafaţă de cel
puţin 10% din terenuri arabile amplasate în zona de stepăa
RM (circa 57 mii ha) va permite a realiza anual o reducere a emisiilor de GES de circa 144,5 mii tone CO2, în cazul
scenariului alternativ intermediar. Concomitent, punerea în
solicitare a practicilor agricole alternative de administrare a
solului pe o suprafaţă de cel puţin 50% din terenuri arabile
amplasate în zona de stepă a RM (circa 285 mii ha) va permite a realiza anual o reducere mai substanţială a emisiilor
de GES, de circa 722,6 mii tone CO2, în cazul scenariului
alternativ optimal. Concomitent cu reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră, aceste practici agricole vor avea un
impact benefic şi asupra procesului de adaptare a sectorului
agrar la noile condiţii climaterice.

R.6. Prognoza emisiilor de GES
şi evaluarea potenţialului de atenuare
R.6.1. Aspecte metodologice privind evaluarea
potenţialului de atenuare
Pentru evaluarea potenţialului de reducere a emisiilor de
GES în RM au fost utilizate: pachetul de programe ENPEP –
pentru sectorul electroenergetic; programul LEAP – pentru
sectoarele termonenergetic, transport şi industrie; instrumentul de calcul standard (IPCC, 1997; revizuit în 2005)
– pentru sectoarele agricol şi forestier; instrumentul de calcul disponibil pentru metodologia de evaluare de Nivelul 2
(First Order Decay Method) – pentru sectorul deşeuri.

R.6.2. Prospecţiuni privind emisiile agregate
de GES la nivel naţional
Prospecţiunile agregate privind evoluţia emisiilor naţionale
de GES direct pentru perioada 2005-2030 au fost realizate în
RM pentru trei scenarii (scenariul liniei de bază, scenariul
alternativ optim şi scenariul alternativ intermediar). Scenariul scenariului liniei de bază (SLB) nu prevede măsuri de
atenuare a emisiilor de GES, iar în cadrul scenariilor alternative (SAO şi SAI) au fost luate în calcul politicile şi măsurile
de atenuare incluse în Planurile de acţiuni sectoriale privind
atenuarea emisiilor de GES în conformitate cu angajamentele ţării în cadrul CONUSC şi Protocolului de la Kyoto.
Astfel, în comparaţie cu nivelul emisiilor naţionale de GES
direct (fără contribuţia sectorului „UTSUTGS”) înregistrate
în anul 2005, către anul 2030 se preconizează o majorare a
emisiilor totale de GES direct cu circa 155,7% în cazul SLB,
cu 123,0% în cazul SAO şi cu circa 138,7% în cazul SAI. În
raport cu SLB, implementarea măsurilor de atenuare specificate în Planurile de acţiuni sectoriale privind atenuarea
emisiilor de gaze cu efect de seră va permite a reduce către anul 2030 emisiile totale naţionale de GES direct (fără
contribuţia sectorului „UTSUTGS”), cu circa 12,8% în cazul
SAO şi cu circa 6,6% în cazul SAI; respectiv, emisiile nete
naţionale de GES direct (cu contribuţia sectorului „UTSUTGS”) se vor reduce cu circa 14,5% în cazul SAO şi cu circa
5,9% în cazul SAI (Figura R-6).

R.6.3. Prospecţiuni privind emisiile agregate
de GES după surse
Solicitarea măsurilor de atenuare a emisiilor de GES direct
va influenţa redistribuirea ponderii diferitor sectoare în
structura emisiilor naţionale de GES direct. Astfel, dacă în
anul 2005 circa 65,3% din emisiile naţionale de GES direct
proveneau de la sectorul energetic, 18,0% – de la sectorul
agricol, 11,8% – de la sectorul deşeuri, iar restul 4,9% – de
la sectorul industrial, către anul 2030 ponderea acestor sectoare în structura emisiilor naţionale de GES direct se va
modifica esenţial, în special în cazul scenariilor alternative,
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Figura R-6: Prospecţiuni agregate privind emisiile naţionale totale şi nete de GES direct în RM în cadrul scenariilor analizate pentru
perioada 2005-2030

pentru care va fi caracteristic majorarea ponderii sectoarelor energetic şi industrial şi reducerea ponderii sectoarelor
deşeuri şi agricol (Tabelul R-4).
Tabelul R-4: Prospecţiuni privind emisiile agregate de GES direct
după surse în RM în cadrul scenariilor analizate pentru perioada
2005-2030, Gg CO2 echivalent
Anii

2005

2010

2015

2020

2025

2030

Scenariul liniei de bază
Energetica
Procese Industriale
Agricultura
UTSUTGS
Deşeuri

7724.8 10271.9 12335.3 14442.8 16420.1 19582.2
581.9

757.8

983.8

1286.2

1735.7

2430.8

2127.8

2653.7

3157.8

3728.0

4337.2

4840.9

-1381.4 -1415.9 -1451.3 -1487.6 -1524.8 -1562.9
1400.0

1540.4

1836.6

2244.8

2770.6

3401.9

Total (cu
10453.1 13807.9 16862.2 20214.2 23738.8 28692.8
UTSUTGS)
Total (fără
11834.5 15223.8 18313.5 21701.8 25263.7 30255.8
UTSUTGS)
Scenariul alternativ optim
Energetica

7724.8

Procese Industriale

581.9

726.6

909.3

1176.9

1554.6

2059.5

Agricultura

2127.8

2603.8

2995.7

3404.7

3871.5

4187.4

UTSUTGS
Deşeuri

9425.8 11049.6 12991.9 14785.1 17865.6

1400.0

1281.1

1495.0

1672.9

1962.0

2282.3

7724.8

Anii

2005

581.9

742.5

937.8

1215.3

1612.0

2232.1

Agricultura

2127.8

2636.4

3077.3

3594.0

4082.9

4458.2

-1381.4 -1274.3 -1233.6 -1190.1 -1219.8 -1250.3
1400.0

1422.6

1637.5

1866.5

2188.7

2614.4

Total (cu
10453.1 13403.1 16205.8 19632.9 22778.1 27001.2
UTSUTGS)
Total (fără
11834.5 14677.4 17439.4 20823.0 23998.0 28251.6
UTSUTGS)

2010

2015

2020

2025

2030

Scenariul liniei de bază
CO2

7527.6 10078.5 12240.6 14358.4 16424.7 19683.5

CH4

2883.8

3380.7

3903.7

4640.6

5532.4

6492.8

N2O

1404.1

1711.7

2063.0

2489.8

2878.2

3218.5

19.0

52.9

106.1

213.1

428.3

860.9

gazele-F
total GES

11834.5 15223.8 18313.5 21701.8 25263.7 30255.8
Scenariul alternativ optim

CO2

7527.6

9269.2 11243.4 13279.6 15326.4 18625.5

CH4

2883.8

2851.4

2908.3

3250.3

3696.9

4109.6

N2O

1404.1

1864.6

2221.5

2569.6

2867.6

3117.1

19.0

52.0

76.4

146.8

282.2

542.6

gazele-F

11834.5 14037.4 16449.6 19246.3 22173.2 26394.8
Scenariul alternativ intermediar

9875.9 11786.7 14147.2 16114.4 18946.9

Procese Industriale

Deşeuri

Tabelul R-5: Prospecţiuni privind emisiile de GES direct în RM
în cadrul scenariilor analizate pentru perioada 2005-2030, Gg
CO2 echivalent

total GES

Scenariul alternativ intermediar

UTSUTGS

În perioada 2005-2030, emisiile totale de CO2 (fără contribuţia sectorului „UTSUTGS”) se vor majora cu circa 161,5% în
cazul SLB, cu 147,4% în cazul SAO şi cu 153,4% în cazul SAI;
emisiile de CH4 se vor majora cu circa 125,1% în cazul SLB,
cu 42,5% în cazul SAO şi cu 84,9% în cazul SAI; emisiile de
N2O se vor majora cu circa 129,2% în cazul SLB, cu 122,0%
în cazul SAO şi cu 124,6% în cazul SAI, respectiv, emisiile de
gaze-F se vor majora cu circa 4431% în cazul SLB, cu 2756%
în cazul SAO şi cu 3520% în cazul SAI (Tabelul R-5).

-1381.4 -1557.5 -1669.0 -1785.1 -1829.8 -1875.5

Total (cu
10453.1 12479.8 14780.5 17461.2 20343.4 24519.3
UTSUTGS)
Total (fără
11834.5 14037.4 16449.6 19246.3 22173.2 26394.8
UTSUTGS)
Energetica

R.6.4. Prospecţiuni privind emisiile agregate
de GES după gaze

CO2

7527.6

9686.2 11689.5 14076.0 16113.2 19077.7

CH4

2883.8

3148.7

3502.5

4020.4

4695.3

5332.6

N2O

1404.1

1790.1

2161.9

2562.4

2867.2

3153.4

19.0

52.4

85.4

164.2

322.3

687.8

gazele-F
total GES

11834.5 14677.4 17439.4 20823.0 23998.0 28251.6

Solicitarea măsurilor de atenuare a emisiilor de GES direct va influenţa şi redistribuirea ponderii diferitor gaze în
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structura emisiilor naţionale de GES direct. Astfel, dacă în
anul 2005 circa 63,6% din emisiile naţionale de GES direct
reveneau CO2, 24,4% – emisiilor de CH4, 11,9% – emisiilor
de N2O, iar restul 0,2% – gazelor-F, atunci către anul 2030
ponderea diferitor gaze în structura emisiilor naţionale de
GES direct se va modifica semnificativ, în special ca urmare
a majorării ponderi emisiilor de CO2 şi gazelor-F, respectiv
din contul reducerii ponderi emisiilor de CH4 şi N2O.

R.7. Măsuri de atenuare a emisiilor
de gaze cu efect de seră
R.7.1. Sectorul energetic
În cadrul sectorului energetic au fost identificate următoarele măsuri prioritare de atenuare a emisiilor de GES: (1)
promovarea politicilor şi măsurilor de atenuare a emisiilor
de GES în toate verigile complexului energetic: la producere
(inclusiv prin retehnologizarea şi modernizarea centralelor
şi sporirea randamentului grupurilor energetice), transportare (reducerea cheltuielilor şi a pierderilor de energie
în reţelele de transportare, inclusiv prin retehnologizarea
sistemelor existente la un nivel tehnic şi ştiinţific contemporan, precum şi prin raţionalizarea şi optimizarea sistemelor în ansamblu) şi consum (sporirea eficienţei energetice
în toate ramurile economiei naţionale); şi implementarea
largă a noilor tehnologii energoeficiente (utilizarea pompelor de căldură, co-generării şi tri-generării); (2) introducerea în bilanţul energetic a combustibililor locali, resurselor
energetice secundare, surselor regenerabile de energie (în
special, a biomasei, energiei eoliene şi solare) şi deşeurilor
energetice de origine industrială sau menajeră; (3) utilizarea combustibililor cu emisii reduse de gaze cu efect de
seră (gaze naturale şi păcură, în dauna cărbunilor); (4) conformarea la normele şi standardele europene de prevenire
a poluării mediului; (5) elaborarea unui program de stat
privind liberalizarea pieţei energetice şi crearea condiţiilor
pentru atragerea investiţiilor în sectorul energetic; (6) menţinerea în stare bună a conductelor magistrale şi reţelelor
de distribuţie a gazelor naturale şi produselor petroliere; (7)
înlocuirea conductelor din fontă şi oţel, supuse procesului
coroziv, cu conducte fabricate din materiale non-corozive,
fapt ce ar reduce scurgerile de metan de la sistemele de distribuţie; (8) utilizarea celor mai performante tehnologii la
staţiile de compresiune şi distribuţie; (9) solicitarea sistemelor performante de management şi procedurilor operaţionale de reducere a ventilării; (10) implementarea practicilor
de management îndreptate spre detectarea scurgerilor şi
pierderilor tehnologice; (11) implementarea programelor
de monitorizare electronică, inclusiv în vederea reglării
sistemelor de distribuţie care operează la presiuni mai înalte decât necesarul; (12) arderea în flacără a metanului la
sondele de extracţie a gazelor naturale şi ţiţeiului (1 kg CH4

emis în atmosferă echivalează cu 21 kg CO2, pe când arderea
în flacără a 1 kg CH4 are ca impact producerea doar a 2,75
kg CO2); (13) reinjectarea emisiilor fugitive de la extragerea
ţiţeiului în câmpurile petroliere etc.

R.7.2. Sectorul transporturi
În cadrul sectorului transporturi au fost identificate următoarele măsuri prioritare de atenuare a emisiilor de GES: (1)
solicitarea măsurilor economice şi de impozitare pentru stimularea reînnoirii parcului de vehicule şi material rulant;
(2) reabilitarea şi reconstrucţia drumurilor auto şi a căilor
ferate, reamenajarea căilor navigabile interne şi îmbunătăţirea parametrilor de exploatare a construcţiilor hidrotehnice;
(3) optimizarea reţelelor de transport urban şi interurban,
optimizarea traficului de mărfuri şi pasageri, inclusiv prin
devierea traficului din zonele dens populate (construcţia
drumurilor de centură în jurul oraşelor, impunerea restricţiilor de circulaţie prin centrul oraşului etc.); (4) facilitarea
utilizării transportului public şi dezvoltarea reţelelor de
transport în comun în principalele municipii ale ţării; (5)
utilizarea pe scară largă a transportului electric, inclusiv
prin sporirea reţelelor de transport electric urban şi interurban; (6) majorarea ponderii autovehiculelor care folosesc
ca combustibil gazele naturale comprimate şi gazele petroliere lichefiate; (7) utilizarea autovehiculelor pe consum de
hidrogen şi biocombustibili, altor tehnologii moderne aplicabile în sectorul transporturi; (8) limitarea termenului de
exploatare a autovehiculelor la importul lor în ţară (de la 7
la 5 ani pentru autoturisme şi de la 10 la 7 ani pentru autocamioane şi autocare); (9) implementarea testării tehnice
obligatorii a tuturor autovehiculelor şi remorcilor acestora.

R.7.3. Sectorul industrial
În cadrul sectorului industrial au fost identificate următoarele măsuri prioritare de atenuare a emisiilor de GES: (1)
menţinerea în stare bună a echipamentului şi utilizarea proceselor tehnologice moderne în scopul exploatării raţionale
a resurselor naturale şi energetice şi reducerii deşeurilor de
producţie; (2) contabilitatea consumului de materii prime
şi energie, gospodărirea eficientă a procesului de producţie; (3) solicitarea sistemelor performante de management şi
reducerea pierderilor de producţie, inclusiv prin utilizarea
materiei prime reciclate; (4) recuperarea emisiilor fugitive;
(5) perfecţionarea şi completarea cadrului legislativ cu standarde europene de eficienţă energetică şi de emisii (limite
admisibile pentru emisii); (6) implementarea iniţiativelor
privind solicitarea diferenţiată a taxelor pentru eficienţa
energetică şi reducerea emisiilor; (7) încheierea acordurilor
pe bază de voluntariat privind reducerea emisiilor la întreprinderile industriale din ţară; (8) realizarea unei politici
agresive de transfer de tehnologii şi inovaţii şi demonstrarea
comercială a tehnologiilor non-poluante, inclusiv în cadrul
parcurilor industriale şi inovaţionale.
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R.7.4. Sectorul agricol
În cadrul sectorului agricol au fost identificate următoarele
măsuri prioritare de atenuare a emisiilor de GES: (1) înlocuirea treptată a raselor utilizate în prezent în Republica Moldova cu noi rase de animale şi păsări domestice cu indici
productivi superiori; (2) ameliorarea calitativă a bazei furajere şi reducerea consumului specific de furaje în zootehnie
prin ameliorarea calităţii; (3) utilizarea sistemelor durabile
de management al dejecţiilor animaliere; (4) ameliorarea
structurii culturilor agricole, inclusiv prin optimizarea rotaţiei culturilor agricole cu lărgirea în asolament a cotei ierburilor perene şi anuale, cultivarea pe suprafeţe mai mari a
plantelor furajere şi reducerea suprafeţelor de floarea-soarelui; (5) îmbunătăţirea tehnicilor de fertilizare a solului şi
solicitarea corectă a îngrăşămintelor chimice, folosirea tuturor surselor de materie organică pentru îmbogăţirea solurilor cu carbon şi stabilirea unui bilanţ echilibrat în soluri
al humusului şi elementelor necesare nutriţiei plantelor; (6)
implementarea practicilor durabile de prelucrare a solului,
combaterea degradării solurilor prin diverse măsuri complexe, inclusiv organizarea antierozională a teritoriului etc.

R.7.5. Sectorul forestier
În cadrul sectorului forestier au fost identificate următoarele măsuri prioritare de atenuare a emisiilor de GES: (1)
sporirea ritmurilor de extindere a suprafeţelor acoperite cu
păduri şi alte tipuri de vegetaţie forestieră din contul terenurilor publice şi private; (2) implementarea unei noi etape
de creştere a suprafeţelor acoperite cu păduri (din contul
terenurilor erodate, crearea plantaţiilor energetice etc.);
(3) păstrarea indicilor de recoltare a masei lemnoase prin
tratamente silviculturale la nivelul existent corespunzător
prevederilor actelor normative în vigoare; (4) diminuarea
volumului de masă lemnoasă provenită din tăieri ilicite; (5)
reconstrucţia ecologică a arboretelor; (6) extinderea semnificativă a suprafeţelor cu vegetaţie forestieră în contextul
promovării mai active a practicilor agro-forestiere şi silvopastorale: ameliorarea pajiştilor prin plantarea pe teritoriul
acestora a grupurilor de arbori şi arbuşti, delimitarea hotarelor externe şi a parcelelor interne ale pajiştilor prin plantarea aliniamentelor forestiere etc.; (7) realizarea activităţilor
de ameliorare a pajiştilor: sporirea capacităţii actuale de 0,6
- 1,2 t masă constantă la ha până la capacitatea de 4 - 5 t
masă constantă/ha; (8) extinderea suprafeţei pajiştilor din
contul terenurilor agricole afectate de eroziune etc.

R.7.6. Sectorul deşeuri
În cadrul sectorului deşeuri au fost identificate următoarele măsuri prioritare de atenuare a emisiilor de GES: (1)
recuperarea materialelor reciclabile (obiectiv: recuperarea hârtiei şi cartonului în proporţie de 20% din total către anul 2010, 40% – către anul 2020 şi 60% – către anul
2030); (2) recuperarea biogazului la rampele de depozitare
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a deşeurilor menajere solide (obiectiv: recuperarea a circa
3-5 mii tone de biogaz anual, începând cu anul 2010); (3)
construcţia şi darea în exploatarea uzinelor de incinerare a
deşeurilor (obiectiv: darea în exploatare către anul 2011 în
municipiul Chişinău a unei uzine de incinerare a deşeurilor menajere solide cu o capacitate de procesare a circa 660
mii tone anul); (4) reconstrucţia staţiilor de epurare a apelor
uzate pe teritoriul ţării şi gestionarea adecvată a sectorului
de alimentare cu apă şi canalizare, orientată spre utilizarea
tehnologiilor de tratare aerobă a apelor uzate şi tratare anaerobă a nămolurilor, cu captarea emisiilor de metan.

R.8. Altă informaţie privind realizarea
obiectivelor Convenţiei
R.8.1. Sfera cercetare, dezvoltare, inovare
şi transfer tehnologic
AŞM este împuternicită cu competenţe depline pentru a realiza politica de stat în sfera cercetare, dezvoltare, inovare
şi transfer tehnologic (CDITT) în RM Această politică este
realizată în cadrul Acordurilor de parteneriat al Guvernului
cu AŞM (Acordul I cuprinde perioada 2005-2008, iar Acordul II, respectiv, perioada 2009-2012). În calitate de organ
executiv al AŞM, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (CSSDT) distribuie, în baza Acordului de
parteneriat, alocaţiile bugetare conform celor şase direcţii
strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării pentru
anii 2006-2010 (2005).
În perioada 1991-2000, finanţarea bugetară a sectorului
CDITT a scăzut aproape constant, după care a început a
creşte. În anul 2007 finanţarea sectorului CDITT (0,65% din
PIB) a fost mai mică de 3 ori faţă de media celor 27 de ţări
membre UE (1,84% din PIB). Bani bugetari pentru programe de transfer tehnologic se alocă în RM începând cu 2005
şi mărimile alocaţiilor cresc pe an ce trece (1,6 mln lei în
2005, 3,0 mln lei în 2006, 9,0 mln lei în 2007), ceea ce a permis creşterea numărului de proiecte de transfer tehnologic
finanţate (8 proiecte în 2005, 27 în 2006 şi 54 în 2007). Proiectele de transfer tehnologic sunt aprobate spre finanţare
de către CSSDT, iar realizarea finanţării şi monitorizarea lor
este efectuată de către Agenţia de Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT).
În noua gândire, tehnologiile de mediu (tehnologiile integrate ce permit prevenirea poluării în procesul de producţie,
noile materiale, procesele de producţie cu un consum redus
de resurse şi energie, precum şi know-how-ul de mediu)
sunt cele care contribuie deopotrivă la creşterea economică, la îmbunătăţirea mediului şi la conservarea resurselor
naturale. Trecerea graduală de la tehnologii de reducere a
poluării şi a impactului asupra mediului la tehnologii integrate nepoluante este un obiectiv al politicii curente de
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dezvoltare durabilă. În RM sunt utilizate următoarele căi
pentru transferul tehnologic: procurările directe ale echipamentului şi liniilor tehnologice; investiţii directe în cazul
implementării tehnologiilor noi aferente edificării unor noi
obiecte industriale, reconstrucţia şi modernizarea întreprinderilor etc.; vinderea întreprinderilor „la cheie”; instituirea întreprinderilor mixte, activitatea cărora nu este axată
preponderent pe importul mărfurilor şi leasing; leasing-ul
şi franchising-ul; sub-contractarea, acordurile de coproducere, executarea comună a lucrărilor ştiinţifice de cercetare
şi de tip engineering etc.; comercializarea know-how-ului, a
secretelor comerciale, experienţei tehnologice, documentaţiei tehnice; vânzarea brevetelor şi a licenţelor tuturor obiectelor brevetate sau înregistrate de proprietate industrială (cu
excepţia mărcilor); schimbul de personal tehnic şi ştiinţific,
organizarea de conferinţe ştiinţifico-tehnologice, de saloane
comerciale şi expoziţii, programele guvernamentale de asistenţă etc. La o analiză a activităţilor de transfer tehnologic
constatăm totuşi că situaţia curentă în RM cu privire la utilizarea tehnologiilor moderne favorabile mediului în sectoarele ce ţin de CONUSC cu greu poate fi considerată drept
una satisfăcătoare, ţara dispune deocamdată de o capacitate
limitată pentru a implementa în mod eficient diversitatea
opţiunilor şi serviciilor tehnologice existente pe piaţă.

R.8.2. Sisteme informaţionale şi de monitoring
Monitoringul ecologic. Supravegherea mediului în RM este
efectuată de un şir de organizaţii, cele mai importante fiind:
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale (MERN) şi instituţiile subordonate acestuia: Serviciul Hidrometeorologic
de Stat (SHS), Inspectoratul Ecologic de Stat (IES) şi Agenţia pentru Geologie „AGeoM”; Ministerul Sănătăţii (MS) şi
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă
(CNŞPMP); Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA), Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM), Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva”, Departamentul Situaţii
Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) şi
altele.
Supravegherea calităţii aerului atmosferic. Supravegherea calităţii aerului atmosferic este asigurată de o reţea alcătuită din
17 posturi staţionare ale SHS în cinci centre industrializate
ale RM; de asemenea, CNŞPMP dispune de reţele speciale
pentru monitorizarea permanentă a aerului în 12 localităţi
urbane; iar IES operează reţelele de supraveghere speciale şi
fluctuante ale emisiilor de noxe de la sursele de poluare staţionare şi mobile, reţeaua de supraveghere cuprinzând 170
surse de poluare din Chişinău şi 470 de obiecte economice
şi sociale din alte oraşe şi raioane ale ţării.
Supravegherea calităţii apelor. Observaţiile sistematice asupra calităţii apelor de suprafaţă sunt efectuate de către SHS
în 52 secţiuni de monitoring, amplasate pe 17 râuri mari şi
mici, 6 bazine acvatice, 3 lacuri naturale şi un liman, unde
sunt analizaţi 49 indici hidrochimici şi 5 grupe de elemente

hidrobiologice; de asemenea, „AGeoM” este responsabilă de
gestionarea reţelei de monitorizare a apelor subterane (186
sonde de observaţie localizate pe 33 de câmpuri); CNŞPMP
dispune de reţele speciale pentru monitorizarea permanentă a calităţii apei potabile din 3550 fântâni din zonele rurale
şi 11 bazine acvifere de suprafaţă; iar IES prelevează probe
de apă, inclusiv ape reziduale din apropierea platformelor
industriale şi surselor de poluare staţionare şi mobile, în
conformitate cu Programul de control al poluării mediului
şi cu necesităţile controlului operativ.
Supravegherea calităţii solului. Monitorizarea calităţii solului
este asigurată de o reţea de observaţii administrată de SHS,
constituită în baza a 12 gospodării din 12 raioane ale ţării,
unde se efectuează colectarea sumară a probelor de sol de
pe 60 de câmpuri cu suprafaţa totală de circa 35 000 ha (primăvara înainte de semănatul culturilor agricole şi toamna
după colectarea recoltei); de asemenea, CNŞPMP dispune
de reţele speciale pentru monitorizarea permanentă a calităţii solului în zonele de agrement, în localităţi şi în regiunile
din jurul prizelor de apă potabilă; instituţiile subordonate
MAIA dispun de o reţea de monitorizare a calităţii solului
şi produselor agricole, activităţile în reţea efectuându-se de
către Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „N. Dimo”, Centrul Republican de Pedologie Aplicată,
Concernul republican pentru Gospodărirea Apelor „Apele
Moldovei”, Institutul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie şi
altele, în conformitate cu planurile de cercetări şi activităţile operative, la solicitarea instituţiilor de stat şi a agenţilor
economici.
Supravegherea calităţii ecosistemelor naturale. Institutul de
Zoologie, Grădina Botanică (Institut), Institutul de Ecologie şi Geografie şi alte instituţii din cadrul AŞM au reţele
staţionare şi fluctuante de supraveghere a stării ecosistemelor naturale, iar activităţile de cercetare şi monitorizare se
efectuează în conformitate cu planurile de cercetare şi activităţile operative, inclusiv la solicitarea instituţiilor de stat;
de asemenea, Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva” administrează reţeaua naţională de monitorizare a pădurilor, care
cuprinde 700 terenuri de control selectate din toată suprafaţa împădurită a ţării; densitatea reţelei este de 2 x 2 km sau
un teren de control la 400 ha; în afară de aceasta, există şi o
reţea ce include 12 parcele de control, cu o densitate de 16 x
16 km sau o parcelă la 25600 ha.
Monitoringul ecologic integrat şi managementul informaţional. Centrul Monitoring Ecologic Integrat şi Management
Informaţional (CMEIMI) al SHS este abilitat în RM cu stocarea, generalizarea, analiza statistică şi evaluarea datelor, ce
ţin de calitatea componentelor mediului, obţinute în urma
analizelor de laborator şi de la posturile reţelei de monitoring a SHS. CMEIMI familiarizează sistematic ministerele,
departamentele, instituţiile abilitate, organele cu funcţii de
luare a deciziilor şi populaţia cu informaţia referitoare la
gradul de poluare a mediului ambiant pe teritoriul repu-

REZUMAT

blicii. CMEIMI a creat şi gestionează baza de date despre
starea mediului în RM, necesară pentru luarea deciziilor de
către organele de resort şi pentru determinarea strategiei
de management ecologic la toate nivelele de conducere. În
scopul promovării cât mai veridice şi obiective a informaţiei obţinute, se publică Anuarele Direcţiei de Monitoring:
Starea Calităţii Apelor de Suprafaţă; Starea Calităţii Aerului
Atmosferic; Starea Calităţii Solului şi Situaţia Radiologică în
componentele mediului.
Sisteme informaţionale de colectare şi transmitere a datelor.
În ultimii ani au fost întreprinse anumite activităţi în direcţia perfecţionării sistemului informaţional prin consolidarea reţelelor informaţionale guvernamentale, departamentale şi private. Se atestă îmbunătăţirea continuă a accesului
la informaţia de mediu la MERN şi în subdiviziunile sale
(SHS, IES şi AGeoM), dezvoltarea sistemului informaţional
geografic, a reţelelor electronice computerizate, a sistemului
de indicatori de mediu etc. A continuat perfecţionarea sistemelor informaţionale sectoriale în cadrul MS, MAIA, BNS
etc. Totuşi coordonarea şi schimbul de date între instituţiile
care monitorizează diferite aspecte ale calităţii mediului rămân sporadice şi mai degrabă sunt rezultatul unor iniţiative
individuale, decât al funcţionării unui sistem viabil. Pe parcursul ultimului deceniu, s-au depus eforturi de integrare a
datelor şi informaţiei de mediu stocate în diferite instituţii,
însă, în general, schimbul de date rămâne deficitar.
În prezent, colectarea datelor statistice acoperă 17 domenii
ce ţin de mediul înconjurător. Însă bazele de date importante, cum ar fi: emisiile şi deversările poluante, consumul de
apă, calitatea apelor subterane, starea pădurilor şi mediului
în general sunt administrate prin soft-uri învechite şi cel mai
des nu pot fi accesate de factorii de decizie şi publicul larg.
Este evidentă necesitatea creării unui centru care ar asigura integrarea fluxului informaţional ecologic şi ar contribui
la îmbunătăţirea cooperării interdepartamentale în ceea ce
priveşte colectarea şi gestionarea datelor de mediu.
O situaţie mai bună este înregistrată în domeniul administrării sistemului de colectare şi transmitere a informaţiei hidrometeorologice, a cărui funcţionare în RM este asigurată
de reţeaua de telecomunicaţii a SHS. Centrul Telecomunicaţii al SHS asigură transmiterea datelor după principiul comutării informaţiilor; transformarea formatelor şi codurilor
de comunicări pentru diferite canale şi reţele de transmitere
a datelor; organizarea bazelor de date; completarea buletinelor meteo; controlul şi însoţirea utilizatorilor în reţeaua
de transmitere a informaţiei etc..
Elaborarea, menţinerea şi actualizarea bazelor de date. În cadrul SHS, Centrul de Automatizare este responsabil pentru
elaborarea şi menţinerea sistemelor de programare, menţinerea şi actualizarea bazelor de date, colectarea informaţiei meteorologice de la posturi şi staţii, controlul datelor
şi crearea arhivelor, prelucrarea tabelelor pentru anuare,
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asigurarea şi păstrarea tuturor grupurilor de informaţie
hidrometeorologică, inclusiv informaţia privind poluarea
componentelor mediului, precum şi menţinerea Fondului
de stat de date hidrometeorologice.
În cadrul Centrului de automatizare, specialiştii din „Grupul
pentru menţinerea tehnică şi sistemele de programare” sunt
responsabili pentru elaborarea soft-urilor pentru automatizarea procesului de prelucrare a informaţiei meteorologice,
hidrologice, actinometrice, agrometeorologice, precum şi
informaţiei privind poluarea apei, aerului şi solului; iar specialiştii din „Grupul pentru elaborarea şi menţinerea bazelor de date” sunt responsabili de introducerea în computer
a informaţiei codificate în formă scrisă privind observaţiile
meteorologice, parvenită lunar de la toate posturile şi staţiile reţelei naţionale de observaţii, precum şi de prelucrarea
lor cu ajutorul programelor PERSONA MIS MIP, ACTIN,
DAVL şi obţinerea rezultatelor în formă tabelară.
Toată informaţia introdusă în computer este imprimată pe
purtători tehnici, dublată şi arhivată în Fondul de Stat de
Date Hidrometeorologice, creat în octombrie 1957. În anul
1987 a fost elaborată şi aprobată „Lista documentelor Fondului de stat de date privind starea mediului înconjurător”
(reeditat în anul 1998). Acest document este principalul
îndrumar pentru lucrătorii arhivei privind determinarea
termenelor de păstrare a informaţiei în Fondul de Stat de
Date Hidrometeorologice. Datele din Fond sunt utilizate
în scopul fundamentării hidrometeorologice a proiectării,
construcţiei şi exploatării diverselor obiective social-economice, elaborării strategiilor de dezvoltare pe termen lung a
economiei naţionale, efectuării cercetărilor ştiinţifice aplicate şi globale, în vederea schimbului de informaţii hidrometeorologice în cadrul OMM şi pentru îndeplinirea obligaţiilor ce derivă din Convenţiile şi Acordurile internaţionale la
care RM este parte.

R.8.3. Sisteme de informare, educaţie şi instruire
Participarea publicului la procesul decizional şi accesul la
informaţie. În RM bazele legale ale reglementării accesului
la informaţie sunt asigurate de Constituţie (1994), în mod
special de către Art. 34 (1, 2, 3, 4) şi Art. 37 (2, 3). Antrenarea publicului în elaborarea şi adoptarea deciziilor de mediu
este reglementată de mai multe acte legislative, precum Legea privind protecţia mediului înconjurător (1993) – Art.
3(d) şi Art. 30; Legea privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului (1996) – Art. 10, Art. 11,
Art. 12, Art. 13 şi Art. 14; Legea privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului (1996) – Art. 27; Legea
cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale
(1999) – Art. 20(3) şi Art. 29(4).
Cadrul juridic privind participarea publicului la procesul
decizional de mediu a fost perfecţionat după ratificarea de
către RM în anul 1999 a Convenţiei privind Accesul la In-
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formare, Justiţie şi Participarea Publicului la Adoptarea Deciziilor în Domeniul Mediului (Aarhus, 1998). În vederea
implementării respectivei Convenţiei, în RM a fost aprobată
Legea privind accesul la informaţie (2000), precum şi Regulamentul privind antrenarea publicului în elaborarea şi
adoptarea deciziilor de mediu (2000). O serie de legi în domeniul protecţiei mediului conţin prevederi ce vizează accesul publicului la informaţie, precum Legea privind fondul
ariilor naturale protejate de stat (1998) – Art. 16(f); Legea
privind protecţia aerului atmosferic (1997) – Art. 8(1); Legea privind resursele naturale (1997) – Art. 29 (3); Codul
Silvic (1996) – Art. 23.
De notat că una din atribuţiile specifice ale MERN este de a
informa permanent populaţia despre starea mediului şi utilizarea resurselor naturale în ţară, de a asigura accesul publicului la informaţie şi participarea la luarea deciziilor ce ţin
de mediu în conformitate cu legislaţia in vigoare. De asemenea, MERN este responsabil pentru antrenarea mass-media,
organizaţiilor neguvernamentale şi populaţiei în procesul de
realizare a acţiunilor în domeniile sale de activitate; informarea publicului larg despre starea mediului şi utilizarea resurselor naturale în ţară; asigurarea accesului cetăţenilor la
informaţie şi participarea acestora la luarea deciziilor referitoare la mediu. Centrul Informaţional de Mediu (CIM) din
cadrul MERN are atribuţii privind satisfacerea solicitărilor
de informaţie de mediu din partea funcţionarilor publici şi
publicului larg şi difuzarea proactivă a informaţiei de mediu;
crearea bazelor de date electronice care ar satisface necesităţile factorilor de decizie şi ale specialiştilor ecologişti, pe de
o parte, şi ar fi accesibile în sensul prezentării informaţiei şi
pentru publicul larg, pe de altă parte; gestionarea Bibliotecii
de mediu a Ministerului. În scopul informării potenţialilor
utilizatori despre principalele surse de informaţie de mediu
deţinută de diferite instituţii publice ale RM, a fost elaborat
Inventarul informaţiei de mediu, care poate fi accesat pe pagina Internet a CIM-ului (www.cim.moldova.md).
Educaţia şi instruirea. Educaţia ecologică, inclusiv în domeniul schimbărilor climatice, în instituţiile de învăţământ din
RM se realizează în trei direcţii: în cadrul orelor obligatorii,
al orelor opţionale şi în cadrul lucrului extraşcolar. Educaţia
ecologică se derulează la toate etapele procesului de instruire: preşcolară, primară, gimnazială, liceală, profesională,
universitară şi postuniversitară.
În cadrul disciplinei „Educaţia despre sănătate” preşcolarii
(copii cu vârsta de 5-6 ani) îşi lărgesc cunoştinţele cu privire
la modul de viaţă sănătos (regimul zilei, regimul alimentar,
igiena respiraţiei etc.) şi dependenţa lui de starea mediului.
În cadrul disciplinei „Ştiinţe” elevii din ciclul primar (clasele
I-IV) sunt familiarizaţi cu noţiunile elementare despre natură şi diversitatea ei; protecţia naturii prin folosirea raţională
a resurselor naturale şi conservarea biodiversităţii; educaţia conştiinţei ecologice; studiul relaţiilor elementare dintre
compartimentele lumea vie – lumea fără de viaţă – socie-

tatea umană. Studiul despre natură, ca mediu al existenţei
şi activităţii omului, continuă în ciclul gimnazial (clasele
V-IX); astfel, în clasa V prin aceeaşi disciplină „Ştiinţe” sunt
abordate problemele ecologice în modulul „Natura – Omul
– Ecologia”; obiectele de studiu ce includ subiecte ce ţin de
protecţia mediului se predau, de asemenea, în clasele VI-IX
în cadrul disciplinelor Geografia, Biologia, Chimia şi Fizica.
În ciclul liceal (clasele X-XII), instruirea ecologică este integrată în disciplinele de cultură generală: Geografia (clasele
X-XII), Biologia generală (clasa a XII-a) şi Fizica (clasele
X-XI). În cadrul disciplinei „Geografia mediului înconjurător” (clasa a XII-a), elevii studiază, spre exemplu, astfel
de teme precum: mediul natural; monitoringul mediului;
evoluţia mediului; diversitatea spaţială a mediului; influenţa
activităţii umane asupra mediului; degradarea mediului natural şi sursele de poluare a mediului; protecţia mediului la
nivel local, regional şi global (a aerului, a apelor, a vegetaţiei,
a lumii animale, a solului, a sănătăţii omului); conservarea
mediului; conservarea sistemelor naturale şi a patrimoniului antropic; problemele fundamentale ale mediului: ecologică, a schimbărilor climatice, a deşertificării, demografică,
alimentară, energetică şi a asigurării cu resurse naturale etc.;
hazardele naturale şi antropice; dezvoltarea durabilă a mediului etc.
În planul de învăţământ sunt propuse mai multe discipline
opţionale: în învăţământul primar şi gimnazial – educaţia
ecologică, ecologia umană, omul şi mediul; în învăţământul
liceal – protecţia mediului înconjurător. Cu suportul financiar al UNESCO a fost editat manualul Ecologia şi protecţia
mediului, utilizat deja la desfăşurarea orelor opţionale. În
colaborare cu MERN la fiecare început de an MET organizează ore ecologice. În perioada martie-aprilie, toate instituţiile de învăţământ din RM participă la lucrările consacrate înverzirii plaiului natal „Un arbore pentru dăinuirea
noastră”. În colaborare cu organizaţii obşteşti, MET organizează anual concursuri cu tematică ecologică; olimpiade în
domeniile biologiei, chimiei, geografiei şi ecologie; şcoli de
vară pentru elevii claselor liceale (seminare şi lecţii în sânul
naturii) etc.
În cadrul învăţământului profesional, într-o serie de şcoli de
meserii se instruiesc şi se pregătesc muncitori calificaţi în
domeniul agriculturii, silviculturii şi floriculturii. În cadrul
deprinderii acestor profesii se studiază multe aspecte ecologice. La nivel de studii preuniversitare pot fi menţionate
Colegiul Ecologic din Chişinău (pregăteşte subingineri în
domeniul mediului), Colegiul Industrial şi de Construcţii
din Chişinău (pregăteşte subingineri în domeniul gospodăririi şi protecţiei apelor), Colegiul Silvic din Bălţi (pregăteşte
subingineri în silvicultură) şi Şcoala polivalentă din Cuhureşti (pregăteşte pădurari).
În domeniul cercetărilor, protecţiei şi managementului de
mediu educaţia universitară se desfăşoară în următoarele
instituţii de bază: Universitatea de Stat din Moldova (USM):
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facultăţile biologie şi pedologie (ecologia şi protecţia mediului ambiant), facultatea de chimie (chimia industrială şi
ecologică), facultatea de drept (legislaţia de mediu), facultatea de fizică (meteorologie şi hidrologie); Universitatea
Tehnică a Moldovei (UTM): facultatea de urbanism şi arhitectură, catedra „Ecotehnie, management ecologic şi ingineria apelor” (sunt pregătiţi specialişti ingineri-constructori la
specialitatea „Gospodărirea şi protecţia apelor” în domeniul
construcţiilor, sisteme de alimentare cu apă şi canalizări şi
ingineri-manageri la specialitatea „Inginerie, Management
în Protecţia Mediului” în domeniul exploatării sistemelor
de protecţie a mediului ambiant); Universitatea de Stat din
Tiraspol (UST) (cu sediul la Chişinău): facultatea biologie
şi chimie (biologie şi chimie, biologie şi ecologie, biologie şi
sanalogie, chimie şi biologie, chimie şi fizică), facultatea de
geografie (geografie şi biologie, geografie şi turism, geografie şi informatică), facultatea de fizică, matematică şi tehnologii informaţionale (matematică şi fizică, fizică şi informatică, fizică şi astronomie); Universitatea Agrară de Stat
din Moldova (UASM): facultatea de agronomie (agronomia
/ agricultura ecologică, turism, ecologie / inspecţie şi expertiză ecologică), facultatea de horticultură (protecţia plantelor, silvicultură şi grădini publice), facultatea de cadastru şi
drept (organizarea teritoriului, ingineria mediului).
Educaţia ecologică postuniversitară se asigură de către AŞM
cu institutele de profil (Institutul de Ecologie şi Geografie,
Institutul de Botanică, Institutul de Zoologie, Institutul de
Microbiologie, Institutul de Chimie etc.), precum şi de către universităţile de stat menţionate mai sus (USM, UTM,
UST şi UASM). Instruirea masteranzilor şi doctoranzilor în
domeniul forestier şi de protecţie a plantelor se desfăşoară
la UASM şi Grădina Botanică (Institut); în domeniul conservării energiei şi surselor regenerabile de energie la UTM,
iar în domeniul protecţiei mediului şi folosirii raţionale a
resurselor naturale, pregătirea cadrelor ştiinţifice se efectuează la USM, UST, UASM, UTM, precum şi la Institutul de
Ecologie şi Geografie şi Institutul de Chimie, unde există şi
consilii ştiinţifice specializate în domeniul respectiv.
Perfecţionarea cadrelor în domeniul protecţiei mediului se
efectuează sistematic în centrele specializate aflate pe lângă
ministerele de resort: Academia de Administrare Publică
(AAP) – pentru specialiştii din cadrul APC şi APL; Institutul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor Didactice (INPCD)
– pentru cadrele didactice din învăţământul gimnazial şi liceal; Centrul de Tehnologii şi Proiectări Forestiere (CTPF)
– pentru specialiştii din sectorul forestier; Universitatea de
Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” – specialiştii centrelor de igienă şi epidemiologie; Centrul Republican
de Diagnosticare Veterinară (CRDV) – pentru specialiştii
laboratoarelor veterinare etc. Cursuri (programe) de perfecţionare a specialiştilor există şi în cadrul universităţilor
de stat, aceste cursuri se desfăşoară sporadic, de regulă, în
funcţie de solicitările primite.
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Sensibilizarea publicului. În RM informarea populaţiei privind calitatea şi starea factorilor de mediu este realizată în
permanenţă prin intermediul presei scrise şi mijloacelor
audiovizualului. De asemenea, pentru a consulta opinia societăţii civile referitor la proiectele de acte normative elaborate de MERN se organizează mese rotunde, audieri publice,
conferinţe, inclusiv cu participarea ONG-urilor.

R.8.4. Fortificarea capacităţilor în domeniul
schimbărilor climatice
Fortificarea capacităţilor naţionale în domeniul schimbărilor climatice se efectuează în Republica Moldova prin implementarea proiectelor de asistenţă tehnică, proiectelor implementate în cadrul Mecanismului Dezvoltării Nepoluante
(CDM) a Protocolului de la Kyoto, precum şi prin intermediul proiectelor de infrastructură de mediu.
Proiecte de asistenţă tehnică. Proiectul UNDP-GEF „Asigurarea suportului RM în vederea pregătirii Primei Comunicări Naţionale în conformitate cu obligaţiunile sale faţă de
CONUSC” (1998-2000); Proiectul UNDP-GEF „Schimbarea Climei: Promovarea activităţilor prioritare (Faza II)”
(2000-2002); Proiectul UNDP-GEF „Evaluarea la nivel naţional a necesităţilor pentru consolidarea capacităţilor de
management global al mediului” (2003-2005); Proiectul
Regional UNDP-GEF „Consolidarea capacităţilor pentru
îmbunătăţirea calităţii inventarelor de gaze cu efect de seră
(Europa Centrală şi ţările CSI)” (2003-2006); Proiectul Regional TACIS „Asistenţă tehnică Armeniei, Azerbaijanului,
Georgiei şi Moldovei în realizarea angajamentelor globale
în domeniul schimbărilor climatice” (2004-2006); Proiectul
Bănicii Mondiale - GEF „Energia regenerabilă din Deşeuri
Agricole” (2005-2008); Proiectul UNEP-GEF „Asigurarea
suportului RM în vederea pregătirii Comunicării Naţionale
Doi în conformitate cu obligaţiunile sale faţă de CONUSC”
(2005-2009); Proiectul UNDP Moldova „Rapoartele naţionale de dezvoltare umană (RNDU)” (2005-2009); Proiectul
regional UNECE „Atenuarea schimbărilor climatice prin
finanţarea investiţiilor de eficienţă energetică” (lansat în
2008); Proiectul regional TACIS „Suport pentru implementarea Protocolului de la Kyoto” (lansat în 2008).
Proiecte CDM. Proiectul „Moldova: Proiectul de conservare
a solurilor” (2002-2023), reducerile totale de GES: 3 215 296
tone CO2 eq.; costul reducerilor totale comparativ cu linia de
bază: 13,340 mln $ SUA; costul unei tone de CO2 eq. redus:
3,5 $ SUA; beneficiar: Agenţia pentru Silvicultura „Moldsilva”; două proiecte (1 şi 2) „Utilizarea biomasei în scopuri
energetice în comunităţile rurale” (2005-2015); reducerile
totale de GES: 357768 tone CO2 eq.; costul reducerilor totale
comparativ cu linia de bază: 8,183 mln $ SUA; costul unei
tone de CO2 eq. redus: 5,65 $ SUA; beneficiar: Autorităţile
Publice Locale (APL); Proiectul „Moldova: conservarea energiei şi reducerea emisiilor de GES” (2006-2015); reducerile
totale de GES: 114469 tone CO2 eq.; beneficiari: MET (în
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cazul orfelinatelor şi al şcolilor), MS (în cazul spitalelor) sau
APL (în cazul clădirilor publice); Proiectul „Recuperarea biogazului în producţia de energie la poligonul de deşeuri din
Ţânţăreni” (2009-2018); reducerile medii anuale de GES vor
constitui circa 75 412 t CO2 eq.; beneficiar: compania moldoitaliană Biogas Inter Ltd.; Proiectul „Construcţia staţiei de cogenerare cu capacitatea de 31 MW la ÎS „Tirotex” din oraşul
Tiraspol, RM” (2009-2034); reducerile medii anuale de GES:
47640-54760 tone CO2 eq.; costul unei tone de CO2 eq. redus:
circa 10 €; beneficiar: ÎS „Tirotex”, mun. Tiraspol.
Proiecte de infrastructură de mediu. Proiectul ERBD/DEPA/
TACIS „Reabilitarea serviciilor de asigurare cu apă a municipiului Chişinău” (1997-2001); costul total – 26,6 mln $ SUA,
din care creditul ERBD – 14,3 mln $ SUA; beneficii: reducerea anuală a consumului de electricitate cu circa 80 mln kWh,
reducerea anuală a emisiilor de GES cu 47,4 mii tone CO2
eq.; reducerea consumului de apă cu 26% datorită prevenirii
pierderilor; un control îmbunătăţit al procesului de tratare a
apelor uzate şi depozitare a nămolului; îmbunătăţirea controlului privind calitatea apei potabile etc.; beneficiar: primăria
municipiului Chişinău; Proiectul DEPA „Asigurarea cu apă
potabilă a comunei Borceag” (2001-2003), volum de circa
70080 m3/an pentru circa 1700 locuitori; costul total: 2,2 mln
DKK; Proiectul DEPA „Asigurarea cu apă potabilă a comunei Chircăieşti” (2001-2003), volum de circa 180 000 m3/
an pentru circa 4000 locuitori cu realizarea unei reduceri a
consumului de energie de circa 0,5 mln kWh/an, costul total: 9,4 mln DKK; Proiectul DEPA „Reabilitarea şi extinderea
sistemului de asigurare cu apă potabilă a oraşului Stăuceni”
(2001-2003), volum de 50000 m3/an pentru circa 2500 locuitori, costul total – 8,7 mln DKK; Proiectul Băncii Mondiale
– SIDA – IBRD/IDA „Energetic II” (2004-2012); beneficii:
accesul îmbunătăţit la energia termică pe parcursul sezonului
rece a circa 35 instituţii publice (şcoli, spitale, grădiniţe de copii, orfelinate) şi 37 clădiri rezidenţiale; costul total: 46 mln $
SUA; Proiectul Băncii Mondiale – GEF „Construcţia staţiei de
tratare a apelor uzate menajere în municipiul Soroca” (20072011); beneficii: reducerea poluării râului Nistru; îmbunătăţirea calităţii serviciilor sanitare în municipiul Soroca prin
reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere şi
construcţia staţiei de tratare a apelor menajere prin intermediul zonelor umede; diseminarea prin studii de fezabilitate şi
seminare a cost-eficacităţii tehnologiilor de epurare a apelor
uzate, cost total: 4,562 mln $ SUA.

R.8.5. Necesităţi financiare în domeniul
schimbărilor climatice
Reieşind din circumstanţele naţionale, strategiile, politicile
şi priorităţile de dezvoltare durabilă a ţării pe termen scurt
şi mediu, au fost identificate necesităţile financiare ale RM
la nivel sectorial şi naţional privind realizarea activităţilor
de atenuare a schimbărilor climatice în perioada 2009-2013
(Tabelul R-6).

Tabelul R-6: Necesităţile financiare ale Republicii Moldova
privind realizarea activităţilor de atenuare a schimbărilor
climatice în perioada 2009-2013
Domenii / Sectoare
Producerea energiei
electrice şi termice
Transportul şi gospodăria drumurilor
Aprovizionarea cu
gaze şi produse petroliere
Industria
Agricultura
Gospodăria silvică
Managementul deşeurilor
Sănătatea umană
Total

Necesităţi financiare
milioane
milioane $
MDL
SUA

Ponderea,
% din total

18 824.36

1 810.00

26.5

25 631.50

2 464.52

36.1

2 300.36

221.18

3.2

3 341.30
6 536.00
6 045.00

321.27
628.45
581.24

4.7
9.2
8.5

5 515.66

530.34

7.8

2 818.42
71 012.60

271.00
6 828.00

4.0
100.0

În vederea combaterii efectelor adverse ale schimbărilor climatice, în perioada 2009-2013 RM ar avea nevoie de resurse
financiare estimate la aproximativ 71,0 mlrd lei sau 6,8 mlrd
$ SUA (spre comparaţie, în anul 2008 RM a înregistrat un
PIB de 62,8 mlrd lei sau circa 6,1 mlrd $ SUA).
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In t r o d u c e r e
Republica Moldova (RM) a aderat la Convenţia-cadru a
Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Schimbarea Climei
(CONUSC) la 16 martie 1995, iar la 13 februarie 2003 a
ratificat şi Protocolul de la Kyoto, recunoscând astfel importanţa problematicii complexe a schimbărilor climatice
asupra destinului umanităţii. Ca ţară în curs de dezvoltare,
parte la această Convenţie, RM şi-a asumat angajamentul de
a promova principiile dezvoltării durabile, de a contribui la
atingerea obiectivelor finale al Convenţiei şi de a ajuta Părţile incluse în Anexa I să realizeze angajamentele de limitare
cuantificată şi de reducere a emisiilor de gaze cu efect de
seră. În acest context se înscriu preocupări ce ţin de domenii: inventarierea gazelor cu efect de seră (GES); estimarea
vulnerabilităţii diferitor sectoare la schimbarea climei; identificarea şi implementarea măsurilor de atenuare a emisiilor
de gaze cu efect de seră, inclusiv în cadrul Mecanismului
Dezvoltării Nepoluante (CDM) al Protocolului de la Kyoto
în cadrul CONUSC; identificarea şi realizarea măsurilor de
adaptare la schimbarea climei; transferul de tehnologii favorabile mediului; perfecţionarea sistemului naţional de observaţie şi reţele de supraveghere a mediului; perfecţionarea
sistemelor informaţionale de colectare, procesare şi păstrare
a datelor; elaborarea, menţinerea şi actualizarea bazelor de
date asociate cu schimbările climatice; precum şi diverse
activităţi de consolidare a capacităţilor, educaţie, instruire
şi conştientizare a societăţii, generaţiei tinere în problemele
legate de schimbarea climei.
Prezenta comunicare naţională reprezintă al doilea raport
voluntar al RM către CONUSC în care se reflectă gradul în
care sunt respectate prevederile Convenţiei nominalizate la
nivel naţional. Lucrarea se bazează pe rezultatele obţinute
în cadrul proiectului „Asigurarea suportului RM în vederea
pregătirii Comunicării Naţionale Doi (CND) în conformitate cu obligaţiile sale faţă de CONUSC”, implementat de către
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale (MERN) şi Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), cu suportul financiar oferit de către Fondul Global de Mediu (GEF),
care trasează un şir de acţiuni în domeniile menţionate mai
sus, indicând direcţii de activitate pentru viitor şi punând
bazele unor parteneriate eficiente. Ca Parte semnatară a
Convenţiei şi ţară ce a ratificat Protocolul de la Kyoto, RM e
preocupată de analiza posibilităţilor ce reies din implementarea cât mai deplină a mecanismelor flexibile disponibile
în cadrul Protocolului de la Kyoto, concomitent participând
activ la procesul de negocieri pentru perioada post-Kyoto,
care se desfăşoară actualmente la nivel internaţional.
Propagarea amplă a informaţiei ce ţine de fenomenul schimbărilor climatice a contribuit la o sensibilizare mai vastă a
populaţiei, a comunităţii ştiinţifice şi a factorilor de decizie
din RM. Astfel, se poate afirma că procesul de perfectare a
CND şi însăşi Comunicarea au fortificat substanţial potenţi-
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alul necesar al ţării, atât pentru evaluarea impactului schimbărilor climatice, cât şi pentru promovarea şi implementarea
unor strategii, politici, planuri de acţiuni, programe şi tehnologii axate pe atenuarea efectelor cauzate de aceste schimbări şi adaptarea la noile condiţii de climă. Am specifica, de
asemenea, necesitatea unei continuităţi în direcţia dată, care
nu numai ar face posibilă angajarea Republicii Moldova în
eforturile globale de atenuare a schimbărilor climatice, dar
şi ar antrena în această activitate potenţialul ştiinţific şi tehnic al ţării, cadre profesional calificate în procesul de adaptare la noile condiţii de climă a componentelor economice,
sociale şi de mediu la nivel naţional.
Această lucrare va servi ca document de bază în procesul de
elaborare şi promovare a viitoarelor decizii legate de solicitarea prevederilor CONUSC, inclusiv în cadrul strategiilor
de dezvoltare durabilă a ţării.
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1. CARACTERISTICA GENERALĂ A TĂRII

capitolul 1.
Caracteristica
g e n e r a l ă a ţă r i i
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na Palanca (460 25’ N 300 05’ E). Distanţele dintre punctele
extreme sunt de circa 350 km între Naslavcea şi Giurgiuleşti
şi doar de 120 km de la vest spre est, pe latitudinea municipiului Chişinău.

1.1. Cadrul geografic

Republica Moldova face parte din grupul ţărilor bazinului
Mării Negre. Hotarul ei de sud se întinde până aproape de
Marea Neagră, ieşirea la mare deschizându-se prin limanul
Nistrului şi fluviul Dunărea.

1.1.1. Poziţia geografică

1.1.2. Relieful

Republica Moldova e situată în partea centrală a Europei, în
nord-vestul Balcanilor, pe un teritoriu de 33846 km2. Capitala ţării este municipiul Chişinău, atestat în 1436 cu o populaţie de circa 785 mii locuitori (2007). La nord, est şi sud
este înconjurată de Ucraina, iar la vest – separată de România de râul Prut (Figura 1-1). Lungimea totală a hotarului
naţional constituie 1389 km, inclusiv 939 km – cu Ucraina,
450 km – cu România.

Spaţiul dintre Prut şi Nistru este parte a Podişului Moldovei, care se întinde de la piemontul Obcinelor Bucovinei şi
Subcarpaţii Moldovei în vest până la fluviul Nistru în est. În
stânga Nistrului pătrund ramurile de sud-vest ale Podişului
Podoliei. În cadrul acestor unităţi majore, în afară de relieful
de podiş, se întâlneşte relief de dealuri şi de câmpie. Altitudinile absolute sunt cuprinse între 429 m (Dealul Bălăneşti)
şi 4 m, în lunca Nistrului (comuna Palanca).

Teritoriul este străbătut de meridianul 28˚50’ E şi de paralela 47˚ N. Punctele extreme ale Republicii Moldova sunt
localizate după cum urmează: cel mai de nord punct al ţării
este comuna Naslavcea (480 21’ N 270 35’ E), cel mai sudic
– comuna Giurgiuleşti (450 28’ N 280 12’ E), care e şi unica
localitate pe malul Dunării, punctul cel mai de vest este comuna Criva (480 16’ N 260 30’ E), iar cel mai de est – comu-

Relieful, pe lângă alte elemente geoecologice, biotice şi elementele socioumane, a contribuit la formarea şi la evoluţia
peisajelor geografice şi a ecosistemelor. Formarea complexului geoecologic a avut loc la sfârşitul Pleistocenului Superior şi în prima jumătate a Holocenului. Complexul biotic
(vegetaţia, lumea animală, solurile) şi solurile s-au format în
a doua jumătate a Holocenului.

Figura 1-1: Poziţionarea geografică a RM pe harta Europei
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1.1.3. Clima

1.2. Resursele naturale

Clima Republicii Moldova este temperat continentală, caracterizându-se prin ierni relativ blânde şi cu puţină zăpadă, cu veri lungi, călduroase şi cu umiditate redusă. Ţara
este amplasată în regiunea de interferenţă a maselor de aer
atlantice din vestul Europei, continental-excesive din nordest şi mediteraneene din sud-vest. În repartiţia teritorială a
elementelor climatice se înregistrează două legităţi distincte:
(i) repartiţia zonală a precipitaţiilor medii anuale cu diminuarea valorilor de la nord spre sud; şi (ii) creşterea cu circa
100 de mm a valorilor precipitaţiilor medii multianuale în
regiunile de podiş, în raport cu câmpiile limitrofe. Temperatura medie anuală variază între 6,5 oC (1987) la nord până
la 12,3 oC (2007) la sud (Tabelul 1-1).

1.2.1. Resursele funciare

Tabel 1-1: Temperatura medie anuală şi cantitatea anuală de
precipitaţii la staţiile Briceni (nord), Chişinău (centru) şi Cahul
(sud) în Republica Moldova în perioada 1985 - 2007
Temperatura medie anuală,
0
C
Briceni Chişinău Cahul

Cantitatea anuală de precipitaţii, mm
Briceni Chişinău Cahul

1985

6,5

8,0

8,2

672

593

564

1986

7,9

9,6

9,7

463

400

379

1987

6,5

8,1

8,5

619

593

525

1988

7,5

9,0

9,3

740

652

569

1989

9,3

10,9

10,9

653

460

441

1990

9,5

11,3

11,4

471

360

359

1991

8,0

9,4

9,3

655

673

661

1992

8,5

10,1

10,2

518

417

369

1993

7,8

9,4

9,3

557

533

537

1994

9,5

11,3

11,3

456

403

383

1995

8,4

10,0

10,0

609

702

401
603

1996

7,1

9,1

9,1

835

711

1997

7,7

9,4

9,1

587

607

813

1998

8,2

10,3

10,1

891

666

584

1999

9,2

11,0

10,9

564

484

674

2000

9,7

11,2

11,2

451

437

342

2001

8,8

10,3

10,4

711

618

600

2002

9,5

10,8

11,0

578

604

568

2003

8,6

9,8

10,3

618

459

307

2004

9,0

10,3

10,9

515

591

470

2005

8,7

10,5

10,8

800

638

513

2006

8,4

10,2

10,8

683

564

367

2007

10,1

12,1

12,3

618

480

517

În ultimii 20 ani, temperaturile medii lunare au fost cuprinse între -8,5 °C în ianuarie (1996) şi +26,0 °C în iulie (2007).
Perioadele calde durează circa 190 zile. Precipitaţiile anuale
scad în intensitate de la Nord-Vest la Sud-Est. În perioada
1985-2007 precipitaţiile medii anuale au variat între 451
mm (2000) şi 891 mm (1998) la nord şi 307 mm (2003) şi
813 mm (1997) la sud. Numărul zilelor cu precipitaţii (0,1
mm şi mai mult) a variat între 121 (1986) şi 174 zile (1987)
la nord, respectiv între 91 (2003) şi 152 zile (1991) la sud.

Republica Moldova dispune de un fond funciar unic, care se
deosebeşte prin: (a) predominarea solurilor de cernoziom,
cu potenţial înalt de productivitate; (b) gradul foarte înalt
de valorificare (>75%); şi (c) relief accidentat: peste 80% din
terenurile agricole sunt amplasate pe versanţi.
Suprafaţa fondului funciar al Republicii Moldova la 1 ianuarie
2008 constituia 3384,6 mii ha, inclusiv 1978,9 mii ha terenuri
cu destinaţie agricolă (58,5%); 502,1 mii ha terenuri ale fondului de rezervă, alcătuit din terenuri destinate dezvoltării sociale a localităţilor şi terenuri de uz comun (păşuni, plantaţii
forestiere, terenuri aflate sub ape, drumuri, construcţii etc.)
(14,8%); 444,1 mii ha terenuri ale fondului silvic şi destinate
ocrotirii naturii (13,1%); 315,7 mii ha terenuri ale satelor, oraşelor şi municipiilor (9,3%); 85,2 mii ha terenuri ale fondului apelor (2,5%) şi 58,6 mii ha terenuri destinate industriei,
transporturilor şi cu altă destinaţie specială (1,7%). Repartiţia
fondului funciar pe categorii de terenuri în dinamică pentru
perioada 1990-2008 este prezentată în Tabelul 1-2.
Învelişul de sol al Republicii Moldovei este foarte variat, fiind constituit din peste 745 de varietăţi de soluri. Cernoziomurile alcătuiesc circa 73,7% din suprafaţa teritoriului
ţării; solurile cenuşii de pădure (se întâlnesc pe înălţimile
predominante cu altitudinea de peste 200 m ale Podişului
de Nord, Dealurilor Prenistriene şi cele ale Codrilor) ocupă circa 9,4%, iar solurile brune de pădure (se întâlnesc pe
culmile cu altitudinea de peste 300 m, acoperite în prezent
sau în trecut cu păduri de fag, carpen şi stejar), respectiv circa 0,6%; solurile aluviale (se întâlnesc în luncile râurilor pe
depunerile aluviale recente) ocupă circa 10,2%; iar solurile
deluviale (se formează la baza versanţilor şi în văi pe contul
particulelor de sol transportate de eroziune), respectiv – circa 3,7%; rendzinele (se formează pe calcare sub influenţa
asociaţiilor ierboase de stepă şi a celor de pădure) – circa
1,0%; solurile cernoziomoide, mocirlele şi solurile turboase
(se întâlnesc fragmentar în zona silvostepei) – circa 0,7%;
vertisolurile (se formează preponderent în condiţii de stepă
şi silvostepă, sub vegetaţie ierboasă pe roci argiloase grele) –
circa 0,4%; iar soloneţurile şi solonceacurile – circa 0,2% din
suprafaţa teritoriului ţării. Gradul extrem de înalt de valorificare a teritoriului în agricultură impune folosirea raţională, ameliorarea şi protecţia solurilor de eroziuni, alunecări
de teren şi de alte intervenţii nechibzuite ale omului.

1.2.2. Resursele acvatice
Râurile. În Republica Moldova există 3621 de râuri şi pâraie.
Toate aparţin bazinului Mării Negre şi pot fi grupate astfel:
râurile bazinului Nistru, râurile bazinului Prut şi râurile sudice ce se varsă în limanurile dunărene sau în cele ale Mării
Negre. Predomină râurile mici. Dintre cele mai mari sunt
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Tabelul 1-2: Repartizarea fondului funciar pe categorii de terenuri în Republica Moldova în perioada 1990-2008, mii ha
Terenuri cu destinaţie agricolă
Terenurile satelor, oraşelor şi municipiilor
Terenurile destinate industriei, transporturilor şi
cu altă destinaţie specială
Terenuri ale fondului silvic şi destinate ocrotirii
naturii
Terenurile fondului apelor
Terenurile fondului de rezervă
Total terenuri

1990

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2537.7

2050.2

2018.3

1980.9

2087.2

1946.7

1950.9

1952.6

1978.9

400.8

434.6

446.4

449.0

299.8

309.9

309.3

309.1

315.7

77.6

57.8

58.2

58.4

58.6

58.6

58.7

58.5

58.6

327.1

333.3

346.6

350.4

354.4

356.2

405.8

432.3

444.1

26.2

45.9

47.2

47.3

36.3

57.1

81.2

83.7

85.2

6.6

463.3

467.8

498.4

548.1

655.8

578.7

548.4

502.1

3376.0

3385.1

3384.5

3384.4

3384.4

3384.3

3384.6

3384.6

3384.6

Sursa: Anuarele Statistice ale RM pentru anii 2008 (pag. 21), 2003 (pag. 20), 1999 (pag. 18) şi 1994 (pag. 36)

fluviul Nistru (1352 km, pe teritoriul ţării – 657 km, cu un
debit anual de circa 10 km3), râurile Prut (976 km, pe teritoriul ţării – 695 km, cu un debit anual de circa 2,4 km3), Răut
(286 km), Cogâlnic (243 km, pe teritoriul ţării – 125 km),
Bîc (155 km), Botna (152 km). Densitatea reţelei hidrografice în medie pe republică constituie 0,48 km/km2, variind
de la 0,84 km/km2 la nordul ţării până la 0,12 km/km2, în
partea stângă a Nistrului. Sursele principale de alimentare
ale râurilor sunt zăpezile şi ploile, rolul apelor freatice fiind
cu mult mai redus. Majoritatea precipitaţiilor cad sub formă
de averse de ploaie şi doar 10% din cantitatea lor se prezintă
sub formă de ninsoare. Un nivel înalt al apei se înregistrează primăvara datorită topirii zăpezii (40-50% din scurgerea
anuală). În anotimpul de vară, cu căderea ploilor torenţiale, nivelurile râurilor, îndeosebi ale celor mici, se pot ridica
considerabil, provocând uneori inundaţii catastrofale.
Lacurile. Pe teritoriul ţării noastre se găsesc circa 60 lacuri
naturale. Dintre acestea majoritatea lor sunt lacuri din luncile râurilor Prut (Beleu, Rotunda, Fontan) şi Nistru (Nistrul Vechi, Cuciurgan). Există însă peste 3500 de acumulări de apă amenajate pentru diverse scopuri gospodăreşti
(irigaţie, pescuit, odihnă, necesităţi industriale şi domestice,
protecţia contra inundaţiilor). Lacuri mari pentru asigurarea centralelor hidroelectrice au fost create pe râul Prut în
colaborare cu România – Costeşti-Stânca (735,0 mln m3) şi
pe râul Nistru – Dubăsari (277,4 mln m3).
Apele subterane. Un rol deosebit în bilanţul terestru al apei
în Republica Moldova îl joacă apele subterane. Ele se includ
activ în ciclul hidrologic ca parte componentă a debitului
subteran de apă. Repartizarea resurselor de apă subterană
pe teritoriul ţării nu este uniformă, cea mai mare parte a lor
fiind concentrată în luncile Nistrului şi Prutului. Pe măsura
îndepărtării de aceste râuri, alimentarea cu apă a orizonturilor acvifere subterane scade.
Pe teritoriul ţării există circa 7 mii sonde, prin intermediul cărora sunt exploatate resursele de apă din 10 orizonturi şi complexe acvifere: (1 - 2) orizontul aluvial cuaternar şi al Pliocenului Mediu – se exploatează în valea Nistrului şi a Prutului;
(3) orizontul pontic – se utilizează local în sud-vestul ţării; (4
- 5) complexul Sarmaţianului Superior – Meoţian, exploatat

în sudul ţării; (6 - 7) Sarmaţianul Mediu, rezervele de apă sunt
repartizate în centrul, sudul şi sud-estul ţării; (8) complexul
Badenian-Sarmaţian Inferior, constituie baza aprovizionării
centralizate cu apă a capitalei şi localităţilor din centrul ţării; (9) complexul Cretacic-Silurian, este folosit în nordul ţării; (10) acviferul depozitelor vendiene şi rifeice superioare,
exploatat în nord-estul ţării. Rezervele de ape subterane ale
Republicii Moldova la 01.01.2007 au constituit circa 3465 mii
m3/zi, din care aprobate au fost 2198,5 mii m3/zi.
Apele minerale. Pe teritoriul Republicii Moldova sunt atestate
27 tipuri de ape minerale, fiind prospectate 47 de resurse de
apă de masă, curative de masă sau curative, şi ape cu proprietăţi balneologice. Mineralizarea apei constituie 1,0-10,0 g/
dm3. Apele minerale curative sunt caracteristice pentru sudul
şi nord-estul ţării. Ele conţin hidrogen sulfurat (30,0-80,0 mg/
dm3), iod (17,0-26,0 mg/dm3), brom (132,0-139,0 mg/dm3) şi
alte elemente chimice (litiu, radon, stronţiu, bor).
Prezenţa apelor minerale, în complex cu factorul climatico-natural, creează premizele dezvoltării unei reţele largi
de instituţii curative de tip sanatorial. Acest lucru reiese şi
din faptul, din punctul de vedre al valorii terapeutice, apele minerale din Republica Moldova sunt analogice cu bine
cunoscutele în toată lumea Karlovî Varî din Cehia, Borjomi
din Georgia şi Essentuki-17 din regiunea Caucazului de
Nord a Federaţiei Ruse.
La începutul anului 2007 volumul total aprobat al rezervelor de ape minerale au constituit 13774 m3/zi, inclusiv ape
minerale potabile – 10488 m3/zi, ape minerale pentru uz
extern – 3286 m3/zi.
Apele industriale. Pe teritoriul Republicii Moldova apele
subterane industriale conţin elemente chimice rare, care pot
fi extrase din apă. Cele mai răspândite sunt zăcămintele de
apă cu iod, brom, stronţiu, cesiu, rubidiu, bor şi heliu. Concentraţia maximă a elementelor în apa cu mineralizarea 70100 g/dm3 este de 60 mg/dm3 iod; 360 mg/dm3 brom; 380
mg/dm3 stronţiu; 1,0 mg/dm3 cesiu; 3 mg/dm3 rubidiu; 15,0
ml/dm3 heliu.
Apele termale. Apele termale sunt răspândite în Republica
Moldova în lunca râului Prut şi în partea de sud a ţării. Tem-
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peratura apei constituie 20,0-80,00C, iar debitul forajelor
este de 10 -100 m3/zi.

1.2.3. Resursele biologice
Vegetaţia. Aşezarea geografică, clima şi relieful au determinat formarea unei vegetaţii variate şi bogate în specii – flora
Republicii Moldova cuprinzând în prezent circa 5513 specii
de plante (superioare – 1989 specii, inferioare – 3524 specii). După compoziţia floristică cele mai bogate sunt ecosistemele forestiere (peste 850 specii), cele de stepă (peste
600 specii), de luncă (circa 650 specii), petrofite (circa 250
specii), acvatice şi palustre (circa 160 specii).
La nivel de landşaft, teritoriul ţării este situat în două zone
naturale: silvostepă şi stepă. Zona stepei ocupă câmpiile şi
podişurile din regiunea situată mai la sud de Podişul Codrilor şi la sud şi est de Colinele Tigheciului. În afară de aceste
regiuni, vegetaţia de stepă se întâlneşte şi în Nord, în câmpia
Cuboltei, în Dealurile Ciulucurilor şi în Câmpia Prutului de
Mijloc. În prezent majoritatea terenurilor stepice sunt valorificate în agricultură, în aceste condiţii vegetaţia tipică
de stepă, reprezentată prin negară, colilia, păiuş cu diverse
ierburi, s-a păstrat numai pe sectoare mici ale versanţilor
cu vechi alunecări de teren sau pe versanţii mai înclinaţi,
supuşi eroziunilor. Din numărul total de specii de stepă – 18
sunt incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova, dintre
care 9 specii (Astragalus dasyanthus Pall., Belevallia sarmatica (Georgi) Woronow, Bulbocodium versicolor (Ker.-Gawl.)
Spreng., Colchicum triphyllum G.Kunze, C. Fominii Bordz.,
Galanthus elwesii Hook. fil., Ornithogalum amphibolum Zahar., O. oreoides Zahar., Stembergia colchiciflora Waldst. et
Kit.) figurează şi în Cartea Roşie a Ucrainei (1996) şi Lista
Roşie a Plantelor superioare din România (1994).
În zona de silvostepă, pe culmile mai înalte, mai frecvent
în Regiunea Codrilor, pe lângă vegetaţia de stepă, se întâlneşte şi vegetaţia de pădure. Predomină pădurile de foioase
(97,9%) specifice Europei Centrale, răşinoasele fiind prezente doar în proporţie de 2,1%. Ecosistemele forestiere ale
ţării conţin 45 specii băştinaşe de copaci, 81 specii băştinaşe de arbuşti şi 3 specii native de liane arboricole. Printre
cele mai răspândite specii native de plante lemnoase care se
întâlnesc în pădurile noastre sunt stejarul comun (Quercus
robur), gorunul (Quercus petraea), stejarul pufos (Quercus
pubescens), frasinul european (Fraxinus excelsior), carpenul
european (Carpinus betulus), ulmul comun (Ulmus laevis),
arţarul sicomor (Acer pseudoplatanus), teiul comun (Tilia
cordata), mesteacănul european (Betula pendula) şi fagul
european (Fagus sylvatica).
Lumea animală. Fauna Republicii Moldova este relativ bogată şi variată. În ţară vieţuiesc peste 15,5 mii specii de animale, inclusiv 461 specii de vertebrate şi peste 15 mii specii de
nevertebrate. Dintre vertebrate se întâlnesc 70 specii de mamifere, 281 specii de păsări, 14 specii de reptile, 14 specii de

amfibieni şi 82 specii de peşti. Dintre animalele vertebrate cea
mai numeroasă este clasa păsărilor – 281 specii şi subspecii,
iar din nevertebrate – insectele: peste 12 mii de specii.
Cele mai răspândite specii native de mamifere sunt liliacul
urecheat (Plecotus auritus), ariciul comun (Erinaceus europaeus), cârtiţa europeană (Talpa europaea), chiţcanul comun
(Sorex araneus), nictalul (Nyctalus noctula), veveriţa comună
(Sciurus vulgaris), iepurele comun (Lepus europaeus), ţistarul
european (Citellus citellus), ţistarul pătat (Citellus suslicus),
şoarecele domestic (Mus musculus), şobolanul sur (Rattus
norvegicus), şoarecele de pădure (Apodemus sylvaticus), şoarecele de cîmp (Apodemus flavicollis), vulpea comună (Vulpes
vulpes), căprioara (Capreolus capreolus), mistreţul (Sus scrofa), bursucul (Meles meles), jderul de piatră (Martes foina),
dihorele european (Mustela putorius) şi nevăstuica (Mustela
nivalis). Animale rare şi cele pe cale de dispariţie sunt puse
sub ocrotirea legii (în Cartea Roşie a Republicii Moldova, ediţia 2001, sunt incluse 116 specii de animale: mamifere – 14,
păsări – 39, reptile – 8, amfibieni – 1, peşti – 12, ciclostomate
– 1, insecte – 37, crustacee – 1 şi moluşte – 3).
În Republica Moldova există cinci rezervaţii ştiinţifice cu
suprafaţa totală de 19,4 mii ha. Două rezervaţii forestiere
– „Codrii” şi „Plaiul Fagului” – se află în centrul Moldovei;
altele două – „Prutul de Jos” şi „Pădurea Domnească” – sunt
amplasate în valea râului Prut; a cincea rezervaţie – „Iagorlîc” din raionul Dubăsari – are ca scop protecţia şi studierea
ecosistemului acvatic unic al râului Nistru.

1.2.4. Resursele minerale
Conform stării la 01.01.2008, pe teritoriul Republicii Moldova erau explorate resurse minerale utile din 425 de zăcăminte. Majoritatea resurselor minerale ale Republicii Moldova se exploatează prin cariere şi numai unele varietăţi de
calcare prin galerii.
Minerale-subterane utilizate mai frecvent sunt: (1) rocile
carbonate ale sarmaţianului inferior şi ale badenianului – se
folosesc în industria de construcţie a blocurilor locative şi
industriale, la producerea cimentului, curăţirea zahărului,
construcţia drumurilor, ca adaos furajer etc.; (2) rocile silicioase (calcare silicioase, diatomite, tripoli) – se folosesc în
industria alimentară, la producerea pieilor artificiale, hârtiei,
materialelor termice şi electrotermice etc.; (3) rocile argiloase (şisturi argiloase, argile bentonitice, argile obişnuite) – se
folosesc pentru fabricarea cimentului, keramit, cărămizilor,
ţiglei şi olanelor; (4) nisipurile şi pietrişurile (prundişurile)
– se folosesc pentru producerea sticlei, betonului, în diferite ramuri de construcţie, inclusiv a drumurilor; (5) rocile
sulfatice (ghipsurile) – se folosesc în construcţii, medicină,
industria farmaceutică; (6) rocile cristaline (gabbro, granitele, gabbro-noritele) – se folosesc la producerea betonului
armat, construcţia drumurilor; (7) causto-biolitele (petrolul, gazele, cărbunele brun) există în cantităţi neînsemnate
(Văleni, Victorovca, Vlădiceni).
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Figura 1-2: Harta administrativ-teritorială a Republicii Moldova
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1.3. Organizarea administrativteritorială, populaţia şi dezvoltarea
umană
1.3.1. Organizarea administrativ-teritorială
Conform Legii nr. 764 din 27.12.2001, teritoriul RM este organizat sub raport administrativ în 32 raioane, 5 municipii
şi 2 unităţi administrativ-teritoriale (Figura 1-2).
În majoritatea raioanelor (Anenii Noi, Basarabeasca, Briceni, Cahul, Cantemir, Călăraşi, Căuşeni, Cimişlia, Criuleni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni,
Hînceşti, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocniţa, Orhei, Rezina,
Rîşcani, Sîngerei, Soroca, Străşeni, Şoldăneşti, Ştefan Vodă,
Taraclia, Teleneşti, Ungheni) centrul administrativ este amplasat în oraşe şi doar raionul Dubăsari are reşedinţa în comuna Cocieri.
La 1 ianuarie 2008, numărul populaţiei în cadrul raioanelor a variat de la minimum 29,5 mii locuitori (raionul Basarabeasca) până la maximum 125,9 mii locuitori (raionul
Orhei).
În Republica Moldova, municipiile sunt localităţi de tip urban cu un rol deosebit în viaţa economică, social-culturală,
ştiinţifică, politică şi administrativă a ţării, cu importante
structuri industriale, comerciale şi instituţii din domeniul
învăţământului, ocrotirii sănătăţii şi culturii.
În majoritatea cazurilor municipiile sunt formate din mai
multe localităţi. Spre exemplu, municipiul Chişinău, care
este şi capitala Republicii Moldova, are 35 localităţi, inclusiv
5 sectoare, 6 oraşe şi 12 comune (în componenţa cărora intră 26 localităţi). Celelalte 4 municipii sunt: Bălţi, Comrat,
Tiraspol şi Bender.
Divizarea teritoriului ţării în unităţi administrativ-teritoriale este chemată să asigure realizarea principiilor autonomiei
locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, asigurării accesului
cetăţenilor la organele puterii şi consultării lor în problemele locale de interes deosebit.
Toate problemele locale sunt de competenţa consiliilor locale alese. Prefecţii şi primarii raioanelor şi municipiilor
sunt numiţi de preşedintele ţării, la propunerea consiliilor
locale.
În Republica Moldova există două unităţi administrativteritoriale: unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (UTA
Găgăuzia) şi unităţile administrativ-teritoriale din stânga
Nistrului (UATSN). UTA Găgăuzia are suprafaţa de circa
3000 km2 (159,8 mii locuitori), iar UATSN, respectiv, are o
suprafaţă de circa 4163 km2 (540,6 mii locuitori).

Odată cu începerea procesului de destrămare a URSS, unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului au promovat o politică separatista faţă de Administraţia Publică
Centrală. La momentul actual această zonă este monitorizată doar parţial de către autorităţile Republicii Moldova.

1.3.2. Populaţia
La 01.01.2008, populaţia Republicii Moldova a fost de 4,1
mln locuitori, densitatea ei fiind de circa 122 locuitori/km2.
După numărul de locuitori, Republica Moldova depăşeşte
astfel de state europene precum Lituania, Irlanda sau Slovenia.
În perioada 1990-2008, numărul de locuitori s-a redus cu
circa 5,3% sau cu circa 232 mii. Această descreştere este determinată de bilanţul natural negativ şi de soldul negativ al
migraţiei externe. Ca rezultat al acestei dinamici, s-a redus
şi densitatea medie a populaţiei, de la 129 locuitori/km2 în
anul 1990 până la 122 locuitori/km2 la începutul anului 2008.
Dar şi în aceste condiţii, densitatea populaţiei în Republica
Moldova depăşeşte de aproape două ori densitatea medie a
populaţiei în Europa şi de circa trei ori – media mondială.
În cadrul structurii pe sexe predomină femeile – 52,3%, faţă
de numai 47,7% populaţie masculină. Disproporţionalitatea
accentuată în structura pe sexe în favoarea femeilor plasează Republica Moldova în rândul primelor 10 state din lume
la acest indicator şi influenţează negativ asupra proceselor
demografice.
Populaţia este concentrată preponderent în mediul rural,
cele 1614 aşezări rurale însumând 2,3 mln locuitori sau
55,1% din total, în medie circa 1400 locuitori într-o localitate. Populaţia urbană constituie 1,8 mln locuitori sau 44,9%.
Nivelul de urbanizare este unul din cele mai reduse din Europa. Aşezările urbane au dimensiuni mici, în medie 27 mii
locuitori şi doar 5 din acestea au o populaţie de peste 50
mii locuitori: Chişinău (785,1 mii locuitori), Bălţi (148,1 mii
locuitori), Tiraspol (140,4 mii locuitori), Bender (95,0 mii
locuitori) şi Râbniţa (52,2 mii locuitori).
Conform datelor recensămintelor care au avut loc în 2004,
separat pe teritoriul din dreapta Nistrului şi pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, moldovenii au constituit circa 69,6% din populaţia ţării (64,5% în
anul 1989), ucrainenii – 11,2% (13,8% în 1989), ruşii – 9,4%
(13,0% în 1989), găgăuzii – 3,8% (3,5% în 1989), bulgarii –
2,0% (2,2% în 1989), românii – 1,9% (0,1% în 1989), ţiganii
– 0,3% (0,3% în 1989), evreii – 0,1% (1,5% în 1989), alte
naţionalităţi – 1,6% (1,3% în 1989) etc. (Tabelul 1-3).

1.3.3. Situaţia demografică
În perioada 1990-2007 procesele demografice au fost marcate de o dinamică negativă, manifestată prin instabilitatea
indicatorilor demografici şi fenomene precum reducerea
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Tabelul 1-3: Repartizarea populaţiei stabile după naţionalitate în
Republica Moldova (conform datelor recensămintelor populaţiei
din 2004)
Republica MolUATSN (maNaţionali- dova (malul
% lul stâng al %
tăţi
drept al râului
râului Nistru)
Nistru)
Moldoveni

2564.8

75.8

177.1

31.9

Republica
Moldova
(total)

%

2741.9

69.6
11.2

Ucraineni

282.4

8.3

159.8

28.8

442.2

Ruşi

201.2

5.9

168.4

30.4

369.6

9.4

Găgăuzi

147.5

4.4

4.1

0.7

151.6

3.8

Români

73.3

2.2

1.0

0.2

74.3

1.9

Bulgari

65.7

1.9

13.8

2.5

79.5

2.0

Ţigani

12.3

0.4

0.1

0.0

12.4

0.3

Evrei

3.6

0.1

1.2

0.2

4.8

0.1

Alte naţionalităţi

32.5

1.0

28.9

5.2

61.4

1.6

3383.3

100.0

554.4

100.0

3937.7

100.0

TOTAL

natalităţii, creşterea mortalităţii, depopularea, îmbătrânirea
demografică şi altele.
Spre exemplu, în anul 2007 rata natalităţii a fost de 10,6% (în
descreştere accentuată faţă de nivelul anului 1990 – 17,7%),
iar rata mortalităţii a constituit 12,0% (în majorare faţă de
nivelul anului 1990 – 9,7%). Mortalitatea infantilă continuă
să fie una din cele mai înalte din Europa – 11,3%, în descreştere totuşi faţă de nivelul anului 1990 (19,0%). Începând
cu anul 1999 bilanţul natural al populaţiei este unul negativ
(-1,4% în 2007, spre comparaţie în 1990 sporul natural al
populaţiei a constituit 8,0%). Una din consecinţele acestei
dinamici este şi îmbătrânirea demografică, manifestată prin
reducerea proporţiei populaţiei tinere şi majorarea proporţiei populaţiei vârstnice. În perioada 1990-2007, ponderea
celor în vârstă de până la 15 ani a scăzut de la 27,9% în 1990
până la 19,2% în 2007, iar a celor în vârstă de peste 62 ani a
sporit, respectiv, de la 12,6% în 1990 până la 16,4% în 2007.
În perioada 1990-2007, a fost înregistrată o reducere întrcâtva a indicatorului „speranţa de viaţă la naştere”, de la 69,0
ani în 1990 până la 68,8 ani în 2007 (la bărbaţi, valoarea
indicatorului s-a redus de la 65,5 ani la 65,0 ani, iar la femei,
respectiv, s-a majorat de la 72,3 ani la 72,6 ani). În comparaţie cu alte ţări, valorile indicatorului „speranţa de viaţă la
naştere” sunt relativ modeste, plasând Republica Moldova
pe unul din ultimele locuri în Europa la acest indicator.

1.3.4. Sănătatea populaţiei
Se consideră că starea sănătăţii populaţiei este determinată de patru categorii majore de factori: modul de viaţă (cu
o pondere de 50-55%), starea mediului înconjurător (2025%), factorii genetici (15-20%) şi activitatea instituţiilor
medico-sanitare (8-10%). Factorii de mediu care afectează
sănătatea populaţiei pot fi de natură chimică, fizică, biologică, psihică, genetică, culturală, comportamentală.

Starea ecologică din Republica Moldova nu poate fi caracterizată în prezent ca una care ar oferi omului un mediu de viaţă
sănătos şi durabil. Principalele probleme rezultă din impactul
negativ al poluării aerului, apelor, solului şi produselor alimentare asupra sănătăţii. Neglijarea problemelor de sănătate
ale populaţiei – în primul rând a celei rurale, determinate de
factorii mediului înconjurător, are consecinţe grave nu numai
pentru public, ci şi pentru economia naţională.
Pe parcursul anilor 2000-2007, mortalitatea generală a manifestat o tendinţă de creştere (Tabelul 1-4). Mortalitatea
generală este un indice integral al factorilor care determină starea sănătăţii populaţiei. Analiza structurii mortalităţii
relevă că patologia cardiovasculară rămâne cauza principală a deceselor (56,2%), fiind urmată de tumori (12,5%) şi
maladiile aparatului digestiv (9,9%). Se cuvine menţionat că
rata mortalităţii prin cele trei tipuri de patologii menţionate
are o tendinţă de creştere în perioada 2000-2007. Creşte şi
numărul deceselor prin traume şi intoxicaţii. Repartizarea
mortalităţii în teritoriu nu este uniformă, înregistrându-se
diferenţe destul de mari între regiuni. În ultimii ani, cei mai
scăzuţi indici ai mortalităţii au fost înregistraţi în municipiul Chişinău şi Bălţi, iar cei mai înalţi sunt în raioanele
Donduşeni, Briceni şi Edineţ.
Tabelul 1-4: Rata mortalităţii în Republica Moldova în perioada
2000-2007, după principalele cauze de deces (la 100 mii locuitori)
Anul

Bolile
Bolile
Bolile
Traume
Tuaparatului aparatului aparatului şi otrămori
circulator respirator digestiv
viri

Total

2000

125,0

632,0

69,4

103,4

92,9

1132,8

2001

128,2

618,2

64,6

109,5

98,4

1103,8

2002

134,7

654,8

74,4

110,0

98,4

1155,4

2003

138,5

679,6

79,0

114,1

103,2

1192,6

2004

141,5

653,7

69,3

116,3

101,6

1156,4

2005

145,8

700,1

79,2

128,6

108,4

1243,2

2006

153,4

671,4

72,9

122,5

105,0

1203,2

2007

150,6

675,9

72,1

119,4

101,9

1203,6

Sursa: Anuarele Statistice ale RM pentru anii 2008 (pag. 56), 2006 (pag. 65),
2005 (pag. 54), 2003 (pag. 67), 2001 (pag. 53); Sănătatea publică în Moldova
în anul 2006. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. Chişinău, 2007.

Rămâne tensionată situaţia privind bolile diareice acute
(BDA). Acest grup de maladii prezintă o problemă majoră de sănătate publică, atât prin frecvenţa înaltă, precum şi
prin manifestările clinice grave. Conform informaţiei Ministerului Sănătăţii, spre exemplu, pe parcursul anului 2006
incidenţa prin boli diareice acute a fost de 458 la 100 mii
locuitori, comparativ cu 474 cazuri la 100 mii în anul 2005
şi 355 cazuri la 100 mii în anul 2004. Uşoara descreştere a
morbidităţii prin BDA în 2006 se datorează, în primul rând,
scăderii incidenţei prin dizenterie, care se caracterizează
printr-o ciclică naturală. În acelaşi timp, s-a înregistrat o
creştere notabilă a toxiinfecţiilor provocate de Salmonella.
În Republica Moldova prevalenţa mare a BDA este cauzată,
în primul rând, de contaminarea microbiologică a surselor
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de apă potabilă şi a sistemelor centralizate de aprovizionare
cu apă, şi este condiţionată de stilul şi deprinderile de viaţă
şi igienă ale populaţiei. În total au fost înregistrate 30 de izbucniri de boli infecţioase intestinale. Peste 70% din populaţia afectată au fost tineri (sub 17 ani). Statisticile oficiale
arată că incidenţa prin BDA este mai mare în zonele urbane (inclusiv în municipiul Chişinău) decât în zonele rurale.
Aceasta poate indica o problemă potenţială în statistica medicală în ceea ce priveşte depistarea şi înregistrarea BDA.
În ultimii ani Republica Moldova depune eforturi considerabile în vederea îmbunătăţirii situaţiei privind sănătatea
populaţiei. Au fost adoptate un şir de strategii, concepţii,
programe şi planuri de acţiuni, cele mai importante documente strategice fiind: Politica naţională de sănătate în Republica Moldova (2000), Planul naţional de acţiuni pentru
sănătate în relaţie cu mediul (2001), Concepţia organizării
şi funcţionării monitoringului socio-igienic în Republica
Moldova (2002), Strategia de creştere economică şi combatere a sărăciei (2004-2006), Programul nou de alimentare cu
apă şi de canalizare a localităţilor din Republica Moldova
până în anul 2015 (2005), Programul naţional de asigurare a
securităţii ecologice pentru anii 2007-2015 (2006).

1.3.5. Sistemul de învăţământ
Ministerul Educaţiei şi Tineretului, departamentele municipale de învăţământ, direcţiile generale raionale de învăţământ
şi instituţiile de învăţământ sunt responsabile de instruirea
din învăţământul primar, secundar general, secundar profesional, mediu de specialitate şi superior. Sistemul educativ
are ca suport legal Concepţia dezvoltării învăţământului în
Republica Moldova şi Curriculumul disciplinelor.
Învăţământul primar şi secundar general. La începutul anului
de studii 2007/2008, în Republica Moldova, conform datelor
statistice, funcţionau 1534 instituţii de învăţământ primar şi
secundar general, dintre care: şcoli primare – 96; gimnazii –

668; licee – 442; şcoli medii de cultură generală – 291 şi şcoli
pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică – 37. Numărul total al elevilor cuprinşi în învăţământul
primar şi secundar general a constituit 461 mii, cu 27% mai
puţin decât în anul de studii 2000/2001 (Figura 1-3).
Din totalul elevilor, 33,4% au urmat cursurile învăţământului primar, 52,0% – cursurile gimnaziale şi 14,6% – cursurile
liceale. Numărul elevilor din clasele I s-a micşorat cu 3,2%
comparativ cu anul de studii precedent şi cu 35,1% faţă de
anul de studii 2000/2001. Totodată, şi numărul elevilor din
clasele absolvente s-a micşorat faţă de anul de studii precedent cu 5,8%, iar faţă de anul de studii 2003/2004 – cu
11,2%. Numărul elevilor promovaţi din învăţământul gimnazial în anul 2007 a fost de 51,5 mii elevi (39,2% absolvenţi
ai gimnaziilor sunt din mediul urban şi 60,8% din mediul
rural). Numărul de absolvenţi ai liceelor şi şcolilor medii de
cultură generală a constituit 26,2 mii elevi (61,5% absolvenţi
sunt din mediul urban şi 38,5% din mediul rural).
Numărul elevilor înscrişi în învăţământul special, în anul de
studii 2007/2008, a înregistrat o scădere cu 6,1% comparativ
cu anul precedent şi a constituit 4,0 mii persoane. Majoritatea elevilor sunt cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală
– 79,3%, cu restanţe poliomielitice şi paralizii cerebrale –
7,2% copii, cu auz slab – 6,1%, surzi – 3,3%, cu vederea slabă
– 2,9% şi cu dereglări de comportament – 1,2%.
Învăţământul secundar profesional. La începutul anului de
studiu 2007/2008, numărul de instituţii de învăţământ secundar profesional a constituit 75 unităţi (2 licee profesionale, 50 şcoli profesionale şi 23 şcoli de meserii, din acestea
6 pe lângă instituţiile penitenciare). Numărul total de elevi a
constituit 24,5 mii persoane, cu 7,5% mai mult decât în anul
de studii 2000/2001. În anul de studii 2007/2008, numărul
total de elevi a înregistrat o majorare cu 3,6% comparativ cu
anul de studii 2006/2007 (Figura 1-4).

Figura 1-3: Instituţii şi elevi în învăţământul primar şi secundar general în RM
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Figura 1-4: Instituţii şi elevi în învăţământul secundar profesional în Republica Moldova

Din totalul de elevi, 7,7% fac studii în liceele profesionale,
78,9% – în şcolile profesionale şi 13,4% – în şcolile de meserii.
În instituţiile de învăţământ profesional, în anul de studii
2007/2008 au fost înmatriculate 16,2 mii persoane, prezentând o majorare cu 4,8% comparativ cu anul de studii precedent. Pe instituţii, distribuţia persoanelor înmatriculate s-a
prezentat astfel: 7,5% – în licee profesionale, 72,7% – în şcoli
profesionale şi 19,8% – în şcoli de meserii. Proporţia celor
înmatriculaţi din localităţile rurale în numărul total de persoane înmatriculate este de 68,4%.
Structura pe grupe de specialităţi relevă ponderi mai semnificative pentru anumite specialităţi: bucătar (15,7% din totalul înmatriculaţi), lăcătuş la repararea automobilelor (9,5%),
tencuitor şi croitor (respectiv 7,9% şi 6,9%), operator la calculatoare (5,2%), electrogazosudor – montator şi tâmplar
(câte 4,9% din totalul înmatriculaţi).

Numărul de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ secundar profesional în anul 2007 a constituit 12,9 mii persoane,
reprezentând o micşorare cu 11,0% comparativ cu anul precedent. Din numărul total al absolvenţilor, 8,4% sunt absolvenţi ai liceelor profesionale, 68,8% – ai şcolilor profesionale
şi 22,8 ai şcolilor de meserii.
Învăţământul mediu de specialitate. La începutul anului de
studiu 2007/2008 numărul de instituţii de învăţământ mediu de specialitate (colegii) a constituit 49 unităţi. Numărul
total de elevi a constituit 31,3 mii persoane, cu 57,3% mai
mult decât în anul de studii 2000/2001. În anul de studii
2007/2008, numărul total de elevi a înregistrat o majorare
cu 3,6% comparativ cu anul de studii 2006/2007 (Figura
1-5). Din contul bugetului, în anul de studii 2007/2008 sunt
instruiţi 49,4% din elevi, cu achitarea taxei pentru studii –
50,1%, iar 0,5% cu finanţare din alte surse.
În anul de studii 2007/2008, în colegii au fost înmatriculate
10,1 mii persoane, prezentând o majorare cu 2,5% compara-

Figura 1-5: Instituţii şi elevi în învăţământul mediu de specialitate în Republica Moldova

62

COMUNICAREA NAŢIONALĂ DOI A REPUBLICII MOLDOVA

tiv cu anul de studii precedent. În funcţie de nivelul de studii
al persoanelor înmatriculate se constată că 73,1% din totalul
înmatriculaţi sunt absolvenţi ai gimnaziilor, 16,6% – ai şcolilor medii de cultură generală, 10,1% – ai liceelor. Structura
pe grupe de specialităţi relevă ponderi mai semnificative
pentru anumite profiluri: medicină (13,0% din totalul înmatriculaţi), economie (11,7%), transporturi (10,4%), servicii (8,4%), pedagogie (8,0%), construcţii (5,5%), informatică (5,4%) etc. Numărul de absolvenţi ai colegiilor în anul
2007 a constituit 6,4 mii persoane, reprezentând o majorare
cu 68,4% comparativ cu anul precedent.
Învăţământul superior. La începutul anului de studiu 2007/2008
numărul de instituţii de învăţământ superior a constituit 31
unităţi, din care 17 instituţii de stat şi 14 – nestatale. Numărul total de studenţi a constituit 122,9 mii persoane, ceea ce
reprezintă 343 studenţi la 10 000 locuitori. În anul de studii
2007/2008, numărul total de studenţi a înregistrat o majorare
cu 55,5% comparativ cu anul de studii 2000/2001, însă o micşorare cu 4,0% comparativ cu anul de studii 2006/2007 (Figura 1-6). Din contul bugetului, în anul de studii 2007/2008 sunt
instruiţi 21,8% din studenţi, cu achitarea taxei pentru studii
– 77,7%, iar 0,5% – cu finanţare din alte surse.
În anul de studii 2007/2008, în instituţiile de învăţământ superior au fost înmatriculate 23,8 mii persoane, prezentând o
micşorare cu 8,1% comparativ cu anul de studii precedent.
În funcţie de nivelul de studii al persoanelor înmatriculate
se constată că 61,0% din totalul înmatriculaţi sunt absolvenţi ai liceelor, 24,5% – ai şcolilor medii de cultură generală, 11,9% – ai colegiilor şi 0,8% – după absolvirea şcolilor
profesionale. Repartizarea persoanelor înmatriculate pe
domenii fundamentale, în anul de studii 2007/2008, se prezintă astfel: educaţie – 21,3% din totalul celor înmatriculaţi,
ştiinţe umanistice şi arte – 6,3%, ştiinţe sociale, economice şi drept – 31,0%, ştiinţe – 5,8%, inginerie, tehnologii de
prelucrare, arhitectură şi construcţii – 24,2%, agricultură

– 2,8%, sănătate – 3,8%, servicii – 4,8%. Numărul de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior în anul 2007
a constituit 20,0 mii persoane, reprezentând o majorare cu
17,6% comparativ cu anul precedent. Pe grupe de specialităţi, din totalul absolvenţilor, ponderi mari s-au înregistrat
la specialităţile economice (25,9%) şi drept (21,0%), urmate
de cele filologice (8,5%) şi informatică (4,2%).
Învăţământul postuniversitar. Din numărul total de 67 organizaţii care au desfăşurat la începutul anului 2007 în Republica Moldova activităţi de cercetare-dezvoltare, 44 instituţii au avut constituit studiul de doctorat (din acestea 29
instituţii de cercetări ştiinţifice şi 15 instituţii de învăţământ
superior). Numărul total de doctoranzi a constituit 1610
persoane, înregistrând o majorare cu 29,0% comparativ cu
anul 2000, însă o reducere cu 4,5% comparativ cu anul 2006
(Figura 1-7). La începutul anului 2007, numărul instituţiilor
care au postdoctorat a constituit 17 unităţi (din acestea 10
instituţii de cercetări ştiinţifice şi 7 instituţii de învăţământ
superior). Numărul total de postdoctoranzi a constituit 52
persoane. În anul 2007 numărul total de postdoctoranzi a
înregistrat o majorare de 2,6 ori comparativ cu anul 2000 şi
o majorare de 1,3 ori comparativ cu anul 2006.

1.4. Aranjamente instituţionale
1.4.1. Instituţiile
Republica Moldova şi-a declarat independenţa pe 27 august
1991, deşi a continuat să facă parte din Uniunea Sovietică
până la desfiinţarea oficială a URSS în decembrie 1991.
Constituţia nouă a fost aprobată prin referendum şi ratificată de Parlament pe data de 28 iulie 1994. Conform acesteia,
Republica Moldova este o ţară neutră. Constituţia garantează dreptul la vot tuturor cetăţenilor care au depăşit vârsta de
18 ani şi prevede diverse drepturi şi libertăţi civile.

Figura 1-6: Instituţii şi studenţi în învăţământul superior în Republica Moldova

63

unităţi

doctoranzi

1. CARACTERISTICA GENERALĂ A TĂRII

Numărul de instituţii

Numărul de doctoranzi

Figura 1-7: Numărul instituţiilor care au doctorat şi promoţia doctoranzilor în RM

Preşedintele este şeful statului. Înainte de amenadamentele
constituţionale din 2000, preşedintele era ales în mod direct. Actualmente, preşedintele este ales de Parlament pe un
termen de patru ani şi poate ocupa această funcţie cel mult
pe parcursul a două termene consecutive. Preşedintele poate dizolva Parlamentul. Constituţia prevede că preşedintele
poate fi acuzat de delicte penale sau constituţionale.
Preşedintele îl numeşte pe primul ministru şi, la recomandarea acestuia, cabinetul de miniştri. Primul-ministru şi
cabinetul trebuie aprobaţi de Parlament. Guvernul actual
format după alegerile din martie 2005 are 16 ministere:
1. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
(MAEIE) (www.mfa.gov.md)
2. Ministerul Economiei şi Comerţului (MEC) (www.
mec.gov.md)
3. Ministerul Finanţelor (MF) (www.mf.gov.md)
4. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
(MAIA) (www.maia.gov.md)
5. Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului
(MCDT) (www.mcdt.gov.md)
6. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale (MERN)
(www.mediu.gov.md)
7. Ministerul Educaţiei şi Tineretului (MET) (www.edu.
gov.md)
8. Ministerul Sănătăţii (MS) (www.ms.gov.md)
9. Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei si Copilului
(MPSFC) (www.mpsfc.gov.md)
10. Ministerul Culturii şi Turismului (MCT) (www.turism.gov.md)
11. Ministerul Justiţiei (MJ) (www.justice.gov.md)
12. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) (www.mai.gov.
md)

13. Ministerul Apărării (MA) (www.army.gov.md)
14. Ministerul Dezvoltării Informaţionale (MDI) (www.
mdi.gov.md)
15. Ministerul Reintegrării (MR) (www.reintegrarea.gov.
md)
16. Ministerul Administraţiei Publice Locale (MAPL)
(www.mapl.gov.md)
Organul legislativ suprem este Parlamentul unicameral. În
componenţa sa intră 101 deputaţi care sunt aleşi în mod direct pe un termen de patru ani. Parlamentul se întruneşte
în două şedinţe ordinare pe an, dar poate convoca şi sesiuni extraordinare. Pe lângă adoptarea legilor şi îndeplinirea
altor funcţii legislative de bază, Parlamentul poate declara
starea de urgenţă, legea marţială sau starea de război.
Sistemul judiciar include trei curţi supreme: Curtea Supremă de Justiţie, Curtea de Apel şi Curtea Constituţională,
autoritatea supremă pe probleme constituţionale la deciziile
căreia nu se poate face apel. Tribunalele şi curţile exercită actul de justiţie la nivel local. Preşedintele numeşte judecătorii
din cadrul Curţii Supreme de Justiţie şi al Curţii de Apel, la
recomandarea Consiliului Superior al Magistraturii.
Consiliul Superior al Magistraturii, compus din 11 magistraţi
şi ales pe un termen de cinci ani, asigură numirea, transferul
şi promovarea judecătorilor. În componenţa Consiliului intră ministrul Justiţiei, preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, preşedintele Curţii de Apel, preşedintele Judecătoriei
Economice şi Procurorul General, trei membri selectaţi de
Curtea Supremă de Justiţie şi alţi trei membri aleşi de Parlament dintre profesorii universitari acreditaţi.

1.4.2. Aranjamente instituţionale privind
compilarea Comunicării Naţionale Doi
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Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale este autoritatea
de stat responsabilă de:
• elaborarea şi promovarea politicilor şi strategiilor statului în domeniul protecţiei mediului, utilizării raţionale a
resurselor naturale şi conservării biodiversităţii;
• identificarea problemelor prioritare, elaborarea şi promovarea programelor şi planurilor naţionale de acţiuni
privind rezolvarea acestora, coordonarea acţiunilor
respective şi exercitarea controlului asupra realizării
optime a celor preconizate;
• integrarea politicii de protecţie a mediului în procesele
social-economice şi în compartimentele politicii sectoriale în baza principiilor dezvoltării durabile şi armonizarea actelor legislative şi normative din domeniu cu
prevederile legislaţiei Uniunii Europene;
• participarea la promovarea politicii de stat şi la determinarea direcţiilor prioritare de cercetare-dezvoltare în
domeniul mediului, organizarea şi coordonarea realizării
programelor de cercetare, promovarea implementării
noilor tehnologii, echipamente şi aparataj;
• asigurarea colaborării internaţionale în domeniul
protecţiei mediului;
• acumularea, sistematizarea şi gestionarea, pentru
suportul activităţii sale, a unui fond informaţional propriu, asigurarea menţinerii şi optimizării sistemului
informaţional ramural;
• întreprinderea de acţiuni de reglementare şi control în
vederea asigurării securităţii ecologice şi biologice a
ţării;
• efectuarea expertizei ecologice de stat şi exercitarea
controlului de stat în sfera protecţiei mediului, utilizării
resurselor naturale, realizării programelor de extindere
a fondului silvic şi lucrărilor de regenerare şi exploatare
a pădurilor, de reconstrucţie ecologică;
• gestionarea FEN, coordonarea activităţii fondurilor
ecologice locale;
• efectuarea monitoringului ecologic integrat, elaborarea şi difuzarea prognozelor sinoptice, aeronautice,
agrometeorologice şi hidrologice, întocmirea pronosticurilor fenomenelor meteorologice periculoase
şi avertizarea, în aceste cazuri, a autorităţilor publice, a
populaţiei şi a agenţilor economici despre caracterul şi
proporţiile lor;
• antrenarea mass-media, organizaţiilor neguvernamentale şi populaţiei în procesul de realizare a acţiunilor
în domeniul mediului, organizarea activităţilor
educaţionale cu toate categoriile de cetăţeni.
În numele Guvernului Republicii Moldova, MENR este
responsabil pentru implementarea tratatelor internaţionale

de mediu la care Republica Moldova este parte (inclusiv a
Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind
schimbarea climei, semnată de Republica Moldova la 12 iunie 1992, ratificată de Parlament la 16 martie 1995, precum
şi a Protocolului de la Kyoto, ratificat de către Republica
Moldova la 13 februarie 2003, data oficială a aderării este
22 aprilie 2003).
Reprezentanţii MERN şi ai instituţiilor subordonate acestuia (Serviciul Hidrometeorologic de Stat) deţin, de asemenea,
funcţiile de Punct Focal Politic şi Operaţional GEF, precum
şi pe cea de Punct Focal a CONUSC.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 1574 din 26.12.2003, în Republica Moldova a fost creată „Comisia naţională pentru
implementarea şi realizarea prevederilor Convenţiei-cadru
a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, precum şi a prevederilor şi mecanismelor Protocolului
de la Kyoto”.
Conform articolului 2 al Regulamentului de activitate, „Comisia naţională” este autoritatea supremă în Republica Moldova responsabilă pentru implementarea şi realizarea prevederilor CONUSC, precum şi a mecanismelor şi prevederilor
Protocolului de la Kyoto. Acestei Comisii i-au fost delegate,
de asemenea, toate împuternicirile pentru elaborarea şi promovarea politicilor şi strategiilor în cadrul Mecanismului
Dezvoltării Nepoluante al Protocolului de la Kyoto. Comisia
respectivă colaborează cu Comitetul Interministerial pentru Dezvoltarea Durabilă şi Reducerea Sărăciei, cu Comisia
pentru integrarea europeană, cu Consiliul Naţional pentru
Participare, cu alte comisii şi comitete naţionale. Coordonarea activităţii Comisiei Naţionale şi supravegherea executării hotărârilor acesteia este efectuată de către secretarul
comisiei, funcţie cumulată de către managerul Oficiului
„Schimbarea climei” de pe lângă MERN.
Oficiul „Schimbarea Climei” a fost instituit prin ordinul nr.
21 din 11 februarie 2004 al Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova
(reorganizat în Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
prin Hotărârea Guvernului nr. 357 din 23 aprilie 2005 „Privind măsurile de reorganizare a unor ministere şi autorităţi
administrative centrale ale Republicii Moldova”). Sarcinile
principale ale Oficiului sunt:
• acordarea asistenţei logistice Guvernului, instituţiilor
administraţiei publice centrale şi locale, organizaţiilor
neguvernamentale şi academice, în activităţile implementate şi promovate de către Republica Moldova în
cadrul Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor
Unite cu privire la schimbarea climei şi a Protocolului
de la Kyoto;
• implementarea proiectelor şi programelor în domeniul
„schimbarea climei”, care prevăd activităţi precum:
evaluarea emisiilor de gaze cu efect de seră şi pregătirea
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rapoartelor naţionale de inventariere; elaborarea şi
implementarea activităţilor de atenuare a emisiilor de
GES; elaborarea şi implementarea măsurilor privind
adaptarea la schimbarea climei; evaluarea impactului
schimbărilor climatice asupra componentelor biologice
şi socioeconomice ale ţării; cooperarea, promovarea
şi implementarea activităţilor, şi proiectelor în cadrul
Mecanismului Dezvoltării Nepoluante al Protocolului
de la Kyoto; implementarea şi facilitarea activităţilor
de conştientizare şi informare a societăţii civile,
specialiştilor relevanţi şi a factorilor de decizie asupra
problemelor ce ţin de schimbările climatice etc.
Astfel, Oficiul „Schimbarea Climei” de pe lângă Ministerul
Ecologiei şi Resurselor Naturale deţine întreaga responsabilitate pentru activităţile asociate cu pregătirea Comunicărilor Naţionale (Figura 1-8).
În cadrul Oficiului „Schimbarea Climei”, există patru grupuri de lucru: „Inventarierea emisiilor de gaze cu efect de
seră”, „Evaluarea potenţialului de atenuare a schimbărilor
climatice”, „Evaluarea vulnerabilităţii şi adaptării la schimbările climatice” şi „Evaluări intersectoriale”.
Responsabilităţile funcţionale ale participanţilor la proces
sunt descrise în mod sumar după cum urmează:
• Experţii naţionali (angajaţi prin sistem de contract)
deţin responsabilităţi asupra procesului de colectare
a datelor de activitate, selectării metodelor de evaluare, evaluării la nivel sectorial, luării măsurilor de
corecţie ca răspuns la activităţile de verificare, controlului calităţii şi asigurării calităţii, precum şi asupra
elaborării unor părţi componente ale capitolelor-cheie
din Comunicările Naţionale.
• Şefii grupurilor de lucru sunt responsabili pentru coordonarea procesului de compilare a capitolelor-cheie
din Comunicările Naţionale. Aceştia supraveghează
procesul de evaluare la nivel sectorial, sunt responsabili
pentru interpretarea rezultatelor obţinute de experţii
naţionali, coordonarea activităţilor de verificare şi control al calităţii, procesul de documentare şi arhivare a
materialelor utilizate şi sinteza rapoartelor prezentate
de experţii naţionali.
Datele de activitate necesare pentru compilarea inventarului naţional sunt disponibile în Anuarele Statistice, Balanţele
Energetice, alte surse statistice sectoriale publicate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. Informaţii
statistice adiţionale (nepublicate) sunt obţinute la cerere,
în conformitate cu stipulările Legii nr. 412 din 09.12.2004
cu privire la statistica oficială, Articolul 9 (2), punct a) şi b),
conform căruia „organele statisticii oficiale sunt obligate să
disemineze informaţia statistică utilizatorilor în volumul,
modul şi termenele stabilite în programul de lucrări statistice”, precum şi „să asigure tuturor utilizatorilor accesul la

65

informaţia statistică neconfidenţială în condiţii de egalitate
privind volumul şi termenele de diseminare”.
Date de activitate relevante au fost oferite, de asemenea, de
un şir de instituţii - parteneri: Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Ministerul
Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Sănătăţii,
Ministerul Apărării, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia Transporturi (fostul Minister al Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor), Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva”, Serviciul Vamal, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru,
Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile, Inspectoratul Ecologic de Stat, agenţi economici (ÎS „Calea Ferată a Moldovei”,
S.A. „Moldova-Gaz”, „Lafarge-Ciment” S.A. etc.), ca răspuns
la interpelările de informaţii expediate de Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, în baza stipulărilor Legii privind
accesul la informaţie, adoptată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 982-XIV din 11.05.2000.
Articolul 1 al Legii privind accesul la informaţie reglementează raporturile dintre furnizorii de informaţie şi persoana
fizică şi/sau juridică în procesul de asigurare şi realizare a
dreptului constituţional de acces la informaţie; principiile,
condiţiile, căile şi modul de realizare a accesului la informaţiile oficiale, aflate în posesia furnizorilor de informaţii; aspectele accesului la informaţie cu caracter personal şi
protecţia acesteia în cadrul soluţionării problemei accesului; drepturile solicitanţilor informaţiei, inclusiv a celei cu
caracter personal; obligaţiile furnizorilor de informaţii în
procesul asigurării accesului la informaţiile oficiale; modalitatea apărării dreptului de acces la informaţie.
În Articolul 4 (1) se stipulează că „oricine, în condiţiile prezentei legi, are dreptul de a căuta, de a primi şi de a face
cunoscute informaţiile oficiale”.
Conform Articolului 6 (1), „drept informaţii oficiale sunt
considerate toate informaţiile aflate în posesia şi la dispoziţia furnizorilor de informaţii, care au fost elaborate, selectate,
prelucrate, sistematizate şi/sau adoptate de organe ori persoane oficiale sau puse la dispoziţia lor în condiţiile legii de către
alţi subiecţi de drept”. Articolul prezintă o trecere în revistă a
documentelor purtătoare de informaţie conform prevederilor
legii în cauză. Articolul 7 se referă la cazurile în care accesul
la informaţiile oficiale este limitat. Drepturile solicitanţilor de
informaţie sunt reflectate în Articolul 10, iar Articolul 11 se
referă la obligaţiile furnizorului de informaţii.
Conform Articolului 13 (1), modalităţile de acces la informaţiile oficiale sunt următoarele: audierea informaţiei pasibile de o expunere verbală; examinarea documentului la
sediul instituţiei; eliberarea copiei de pe documentul sau
informaţia solicitată; eliberarea copiei traducerii documentului, informaţiei într-o altă limbă decât cea a originalului,
pentru o plată suplimentară; expedierea prin poştă (inclusiv
poşta electronică) a copiei de pe document, informaţie, a co-
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Figura 1-8: Aranjamente instituţionale privind pregătirea Comunicării Naţionale Doi
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piei de pe traducerea documentului, informaţiei într-o altă
limbă, la cererea solicitantului, contra unei plăţi respective.
Articolul 13 (2) prevede că extrasele din registre, documente, informaţii, în conformitate cu cererea solicitantului, pot
fi puse la dispoziţia persoanei date, într-o formă rezonabilă
şi acceptabilă pentru aceasta.
Articolul 16 al Legii se referă la termenele de satisfacere a cererilor de acces la informaţie, şi anume: informaţiile, documentele solicitate vor fi puse la dispoziţia solicitantului din
momentul în care vor fi disponibile pentru a fi furnizate, dar
nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de acces la informaţie; termenul de furnizare a informaţiei,
documentului poate fi prelungit cu 5 zile lucrătoare de către
conducătorul instituţiei publice dacă: cererea se referă la un
volum foarte mare de informaţii care necesită selectarea lor;
sunt necesare consultaţii suplimentare pentru satisfacerea cererii. Autorul cererii va fi informat despre orice prelungire a
termenului de furnizare a informaţiei şi despre motivele acesteia cu 5 zile înainte de expirarea termenului iniţial.
Legea se mai referă şi la cazurile în care accesul la informaţie
este refuzat, la plăţile pentru furnizarea informaţiei oficiale,
la modalităţile de apărare a dreptului de acces la informaţie
şi de atacare pe cale judiciară a acţiunilor furnizorilor de
informaţii.
O serie de alte legi conţin prevederi ce vizează accesul publicului larg la informaţie în domeniul protecţiei mediului.
Astfel, în Articolul 29 (3) al Legii privind resursele naturale,
adoptată prin Hotărârea Parlamentului nr. 1102-XIII din
06.02.1997, se spune că „Guvernul, autorităţile administraţiei publice locale, organul de stat abilitat cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător, precum
şi agenţii economici, prezintă regulat publicului informaţii
veridice şi accesibile despre activitatea din domeniul folosirii resurselor naturale şi protecţiei mediului înconjurător”.
În Articolul 23 al Codului Silvic, adoptat prin Hotărârea Parlamentului nr. 887 din 21.06.1996, se stipulează că cetăţenii
şi asociaţiile obşteşti au dreptul să primească de la organele silvice de stat şi de la organele de stat pentru protecţia
mediului înconjurător informaţii despre starea fondurilor
forestier şi cinegetic, măsurile planificate şi realizate de conservare şi folosire a acestora.
Iar în Regulamentul cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug
stratul de ozon, aprobat prin Legea Republicii Moldova nr.
852-XV din 14.02.2002, este stipulată procedura de prezentare către MERN a informaţiei privind producerea, importul, exportul, comercializarea şi utilizarea (volumelor de
substanţă pură, recuperate şi reciclate) a hidrocarburilor
halogenate care distrug stratul de ozon, a căror utilizare este
reglementată de Protocolul de la Montreal.
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1.5. Indicii economici
După destrămarea URSS şi declararea independenţei, Republica Moldova a fost afectată de o criză deosebită prin proporţiile ei, chiar şi pe fondul altor ţări cu economia în tranziţie. În
1991, Republica Moldova se plasa în grupul ţărilor cu venituri
medii, iar în prezent ea reprezintă unul din cele mai sărace
state din Europa cu un produs intern brut (PIB) per capita sub
media Comunităţii Statelor Independente (CSI) şi a ţărilor
Europei Centrale. Din punct de vedere structural, economia
ei se aseamănă mai mult cu cea a ţărilor Asiei Centrale decât
cu economia altor state din partea de vest a fostei URSS.

1.5.1. Produsul intern brut
Secesiunea Transnistriei industrializate (actualele UATSN)
a lăsat Moldova cu o bază economică nediversificată, dependentă practic în totalitate de producţia agricolă şi alimentară. În 1993, sectorului agricol îi reveneau 31,2% din
PIB, iar industriei 39,0 din PIB. În 2008, cota agriculturii a
scăzut la 9,9% din PIB, iar cea a industriei până la 14,6% din
PIB (Tabelul 1-5). Cu toate acestea, agricultura continuă să
domine indicele PIB întrucât sectorul industrial se bazează
mai mult pe prelucrarea producţiei alimentare. Conform
Anuarului Statistic al RM din 2007, în industrie sunt ocupate doar 12,8% din forţa de muncă, cota forţei de muncă din
agricultură fiind de 33,6%.
De notat că economia era în declin înainte de 1991, dar separarea de URSS a grăbit acest proces. PIB a scăzut continuu
din 1990 şi până în 1999 inclusiv, an în care a ajuns la 34% din
nivelul înregistrat în 1990. Singura excepţie a avut loc în 1997,
când datorită unei producţii agricole excelente, determinate
de condiţiile climaterice favorabile, a fost înregistrată o uşoară majorare de 1,6% faţă de anul precedent (Tabelul 1-6).
Cauzele acestei prăbuşiri economice au fost multiple. În primul rând, RM era complet integrată în sistemul economic
al URSS şi odată cu independenţa au încetat subvenţiile şi
transferurile de la guvernul central. În al doilea rând, sfârşitul erei sovietice cu legături comerciale bine stabilite a dus
la crearea unor obstacole pentru circulaţia produselor şi la restricţii în ceea ce priveşte accesul la pieţele în curs de apariţie.
În al treilea rând, lipsa resurselor energetice şi a materiilor
prime proprii au făcut ca economia ţării să rămână puternic
dependentă de restul fostei URSS. Această dependenţă a generat şocuri în domeniul importurilor, din cauza sporirii preţurilor la resursele energetice din Federaţia Rusă.
În final, trebuie menţionate şi cauzele de ordin intern: tranziţia de la economia centralizată la o economie de piaţă,
pierderea ramurilor industriale situate în zona transnistreană, secetele frecvente şi conflictul civil. Cu toate acestea,
creşterea considerabilă a PIB începând cu anul 2000 pare să
indice faptul că economia este în sfârşit pe calea cea bună,
deşi trebuie de amintit că, conform ultimelor date accesibile,
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Tabelul 1-5: Structura PIB-ului în Republica Moldova în perioada 1993-2008, %
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Structura PIB, %

100

100

100

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Valoarea adăugată brută

99.0

93.4

88.6

87.5

86.0

84.6

89.3

87.5

Bunuri – total

70.2

58.6

54.3

50.6

46.2

42.5

41.9

41.7

agricultura

31.2

27.3

29.3

27.5

26.0

25.8

24.9

25.4

industria

39.0

31.4

25.0

23.1

20.2

16.7

17.0

16.3

Servicii – total

32.9

38.6

36.6

41.7

43.5

46.9

53.0

48.2

7.9

7.8

8.0

8.3

8.2

10.3

15.3

12.5

comerţul cu ridicata şi cu amănuntul
transport şi comunicaţii

4.4

6.3

5.1

5.6

6.5

7.4

8.2

9.5

construcţii

3.3

4.5

3.5

3.8

4.7

3.2

3.3

2.7

4.8

5.2

3.7

6.6

6.0

7.4

8.2

5.3

alte ramuri

activităţi financiare

12.5

15.0

16.3

17.4

18.2

18.7

18.0

18.2

Serviciile intermediarilor

-4.1

-3.9

-2.2

-4.7

-3.8

-4.8

-5.6

-2.4

1.0

6.6

11.4

12.5

14.0

15.4

10.7

12.5

Impozitele nete pe produs şi import

2001
Structura PIB, %

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Valoarea adăugată brută

88.0

87.3

85.2

85.9

84.0

83.4

83.0

81.4

Bunuri – total

41.1

38.3

35.9

34.7

32.2

29.2

24.7

24.5

agricultura

22.4

21.0

18.3

17.6

16.4

14.5

9.9

9.9

industria

18.7

17.3

17.6

17.1

15.8

14.7

14.8

14.6

Servicii – total

49.2

51.0

51.6

53.5

53.8

56.7

61.1

59.6

comerţul cu ridicata şi cu amănuntul

12.0

11.0

10.7

10.6

10.4

11.5

12.0

11.6

transport şi comunicaţii

10.4

10.0

10.8

11.8

12.2

11.8

12.1

12.0

3.1

2.9

2.9

3.4

3.3

4.0

4.8

5.4

construcţii
activităţi financiare
alte ramuri

4.5

4.3

4.5

4.7

4.6

5.0

6.7

6.4

19.2

22.7

22.6

23.0

23.2

24.5

25.5

24.2

Serviciile intermediarilor

-2.3

-2.1

-2.3

-2.3

-2.0

-2.5

-2.8

-2.7

Impozitele nete pe produs şi import

12.0

12.7

14.8

14.1

16.0

16.6

17.0

18.6

Sursa: Ministerul Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova, Direcţia analiză şi prognoze macroeconomicie.

Tabelul 1-6: Produsul intern brut în Republica Moldova în perioada 1990-2007
1990
PIB, mlrd lei (ruble în 1990-1992)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

13.00

25.90

191.90

1.82

4.74

6.48

7.80

8.92

9.12

în % faţă de anul precedent

97.6

82.5

71.0

98.8

69.1

98.6

94.1

101.6

93.5

în % faţă de anul 1990

100

82.5

58.6

57.9

40.0

39.4

37.1

37.7

1999
PIB, mlrd lei

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

35.2
2007

12.32

16.02

19.05

22.56

27.62

32.03

37.65

44.75

53.43

în % faţă de anul precedent

96.6

102.1

106.1

107.8

106.6

107.4

107.5

104.8

103.0

în % faţă de anul 1990

34.0

34.8

36.9

39.8

42.4

45.5

49.0

51.3

52.8

Sursa: Ministerul Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova, Direcţia analiză şi prognoze macroeconomicie.

în 2008 valoarea PIB constituia doar 55,3% din nivelul anului 1990. Fluxul substanţial de mijloace băneşti de la moldovenii care lucrează peste hotare a redus totuşi întru câtva
efectul scăderii activităţii economice.

1.5.2. Inflaţia
Inflaţia a crescut vertiginos până la aproximativ 1200% în
1993, dar a fost redusă la 8% în 1998. Deprecierea rublei
ruseşti în 1998 a cauzat o majorare bruscă a inflaţiei până

la 39%. Ulterior, Republica Moldova a făcut progrese mari
în domeniul controlului inflaţiei care a fost redusă la 5,2%
în 2002; totuşi, din cauza creşterii preţurilor în agricultură
(urmare a secetei puternice), rata inflaţiei medie anuale a
crescut până la 11,6% în 2003, această tendinţă continuând
şi în următorii ani; în 2004 inflaţia a ajuns la un nivel de
12,4%, iar în 2005 a scăzut la 11,9%, ca apoi să crească până
la 12,7% în anul 2006, în special, ca urmare a creşterii tarifelor la gazele naturale importate din Federaţia Rusă, preţurilor la combustibili şi medicamente.
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Tabelul 1-7: PIB-ul în Republica Moldova în perioada 1993-2008, mln $ SUA
1993
PIB, mln $ SUA

1994

1358.3

în $ SUA (PPC)

1999

2000

1699.0

1173.5

85.7

123.8

117.5

113.8

88.1

69.1

109.8

10830.2

10948.0

7586.4

7658.7

8064.4

7622.1

7413.1

7685.6

101.1

69.3

101.0

105.3

94.5

97.3

103.7

493.3

1287.2

1797.8

2166.7

2440.5

2497.5

3379.2

4402.2

1288.8

96.2

69.3

100.7

94.2

100.1

93.5

96.8

102.3

368.1

316.5

400.0

470.8

527.8

465.2

321.8

354.2

2935.0

2975.0

2105.0

2128.0

2207.0

2087.0

2033.0

2112.0

2001
PIB, mln $ SUA

1998

1928.7

în % faţă de anul precedent
în $ SUA

1997

1694.3

în % faţă de anul precedent
PIB calculat pe locuitor: în lei

1996

1441.4

în % faţă de anul precedent
PIB, mln $ SUA (PPC)

1995

1164.8

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1480.3

1662.3

1981.3

2597.9

2988.2

3408.6

4394.9

114.9

112.3

119.2

131.1

115.0

114.1

128.9

139.2

8351.0

9135.8

9713.3

10918.0

12077.9

12880.2

13504.5

14786.2

în % faţă de anul precedent

108.7

109.4

106.3

112.4

110.6

106.6

104.8

109.5
17565.5

în % faţă de anul precedent
PIB, mln $ SUA (PPC)

6117.8

PIB calculat pe locuitor: în lei

5247.1

6227.0

7645.9

8889.6

10474.6

12483.1

14916.2

în % faţă de anul precedent

106.4

108.1

106.9

107.6

107.8

105.1

103.2

107.7

în $ SUA

407.7

458.9

548.5

721.0

831.3

950.7

1228.7

1713.7

2300.0

2522.0

2689.0

3030.0

3360.0

3592.6

3775.5

4141.9

în $ SUA (PPC)

Sursa: Ministerul Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova, Direcţia analiză şi prognoze macroeconomicie.

În 2007 rata inflaţiei medii anuale a fost de circa 12,3%, având
un caracter preponderent nemonetar, fiind determinată de
majorarea preţurilor mondiale la petrol, a unor tarife la serviciile administrativ reglementate, precum şi de sporirea puterii
de cumpărare a populaţiei, condiţionată de majorarea salariilor, pensiilor şi a intrărilor valutare din munca cetăţenilor Republicii Moldova în străinătate. În anul 2008, nivelul inflaţiei
a continuat să fie relativ înalt (în perioada ianuarie-decembrie
rata inflaţiei a constituit 7,3%), fiind determinată de majorarea unor tarife la servicii comunal-locative, majorarea cererii
la produsele alimentare (în special carne şi orez), precum şi
de sporirea puterii de cumpărare a populaţiei.

1.5.3. Cursul de schimb al monedei naţionale
Moneda naţională (MDL – leul moldovenesc) a fost introdusă în circulaţie în noiembrie 1993. În perioada 19942006, cursul mediu anual de schimb al MDL (în termeni
nominali) a fost marcat de o depreciere semnificativă faţă de
dolarul SUA (Tabelul 1-8).
Tabelul 1-8: Cursul mediu anual de schimb al monedei naţionale
a RM (leul moldovenesc) faţă de dolarul SUA în termeni
nominali în perioada 1994-2007
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Curs de schimb,
MDL / $ SUA

4.07

4.50

4.60

4.62

5.37 10.50 12.43

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Curs de schimb,
12.87 13.57 13.94 12.33 12.60 13.13 12.14
MDL /$ SUA
Sursa: Ministerul Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova, Direcţia
analiză şi prognoze macroeconomicie.

Pe parcursul anului 2007, cursul de schimb al monedei naţionale s-a apreciat însă cu circa 12,3% faţă de dolarul SUA
(de la 12,91 lei pentru 1 dolar american la 01.01.2007 până
la 11,32 lei la 31.12.2007). Faţă de Euro leul moldovenesc s-a
apreciat cu 1,9%. Această tendinţă a fost caracteristică şi anului 2008. Astfel, spre exemplu, în perioada ianuarie-august a
anului 2008, cursul de schimb al monedei naţionale a marcat
o apreciere de 14,7% faţă de dolarul SUA în termeni nominali
(de la 11,32 lei pentru 1 dolar american la 01.01.2008 până la
9,65 lei la 31.08.2008). Leul moldovenesc s-a apreciat şi faţă
de Euro cu circa 14,3%. Principalii factori care au determinat
modificarea cursului de schimb au fost majorările esenţiale
ale transferurilor băneşti de peste hotare şi deprecierea dolarului SUA pe pieţele valutare internaţionale.
Ca urmare a deprecierii continue a dolarului SUA pe pieţele
valutare externe, ponderea tranzacţiilor cu această valută pe
piaţa valutară a Republicii Moldova s-a diminuat considerabil (Tabelul 1-9).
Tabelul 1-9: Structura tranzacţiilor pe piaţa valutară în perioada
2003-2008, %
2003

2004

2005

2006

2007

Dolarul SUA

82,2

78,7

79,5

73,0

67,0

2008
58,1

Euro

11,7

15,9

14,4

21,2

28,5

25,3
15,7

Rubla rusească

5,4

4,6

4,5

4,5

3,2

Altele

0,7

0,8

1,6

1,3

1,3

0,9

Total

100

100

100

100

100

100

Sursă: Banca Naţională a Moldovei.

În aceste condiţii, perioada 2003-2008 a fost marcată de majorarea esenţială a ponderii tranzacţiilor în Euro şi cu rubla
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rusă. În scopul asigurării stabilităţii leului moldovenesc, în
anul 2007, Banca Naţională a Moldovei a efectuat cumpărări nete de valută străină pe piaţa valutară internă în sumă
de 376,9 mln dolari SUA. Aceste acţiuni au condus la creşterea activelor valutare de rezervă, care la sfârşitul anului
2007 au atins nivelul de 1,3 miliarde dolari, majorându-se
de circa 1,7 ori faţă de aceeaşi dată a anului 2006. În scopul
neadmiterii aprecierii excesive a monedei naţionale în ianuarie-august 2008, Banca Naţională a Moldovei (BNM) a
efectuat cumpărări nete de valută străină pe piaţa valutară
interbancară în sumă de 297 mln dolari SUA. Aceste acţiuni
au condus la creşterea activelor valutare de rezervă, care la
sfârşitul lunii iulie 2008 au atins nivelul de 1,8 miliarde dolari, majorându-se cu 38% de la începutul anului.

1.5.4. Deficitul balanţei comerciale
Cheltuielile Republicii Moldova pentru importuri depăşesc
cu mult câştigurile ţării din exporturi, determinând apariţia
unei probleme foarte grave legate de deficitul balanţei comerciale. Acest deficit s-a ridicat la 24% din PIB în 2000 şi la
peste 54% din PIB în 2007 (Tabelul 1-10).
Aceasta reflectă dependenţa ţării de importul resurselor
energetice şi creşterea cererii la produsele de import. Creşterea importurilor este potenţată de afluxurile masive de
remitenţe de peste hotare, care sunt canalizate în consumul
casnic.

Gama produselor exportate din Moldova este relativ redusă,
fapt ce complică eforturile de pătrundere pe pieţele occidentale. Exporturile sunt dominate de produsele alimentare şi
băuturile alcoolice, materialele textile şi produsele din acestea, produsele vegetale, metalele comune şi produsele din
acestea, maşini şi aparate, echipamente electrice etc. În anul
2007, produsele alimentare şi băuturile, pe lîngă materialele
textile şi produsele din acestea au constituit circa 42% din
exporturile totale (Tabelul 1-11).
Partea cea mai mare a exporturilor este orientată spre ţările
Uniunii Europene (UE-27 (circa 50,6% din total în 2007) şi
ţările CSI (circa 41,0% din total în 2007). Primele 14 ţăripartenere în derularea exporturilor, care deţinea circa 90%
din volumul total în 2007 au fost: Federaţia Rusă (17,3%),
România (15,7%), Ucraina (12,5%), Italia (10,4%), Germania (6,4%), Belarus (6,1%), Polonia (3,6%), Kazahstan
(3,4%), Anglia (2,5%), Turcia (2,4%), Austria (2,3%), Bulgaria (2,0%), Franţa (1,8%) şi Elveţia (1,7%).

1.5.5. Transferurile băneşti şi remitenţele
Transferurile băneşti din exterior, în special remitenţele de
la persoanele care lucrează peste hotare, au o mare importanţă pentru economia Republicii Moldova. În 2007, afluxurile nete de valută străină de la moldovenii care munceau
peste hotare au constituit circa 1437 milioane $ SUA sau circa 32,7% din PIB (Tabelul 1-12).

Tabelul 1-10: Deficitul balanţei comerciale a Republicii Moldova în perioada 1992-2007
1992
Produsul intern brut, mln $ SUA
Export (SIF), mln $ SUA
în % faţă de anul precedent
Import (FOB), mln $ SUA
în % faţă de anul precedent
Deficitul balanţei comerciale, mln $ SUA

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

1700.0

1358.3

1164.8

1441.4

1694.3

1928.7

1699.0

1173.5

470.0

483.0

565.4

745.5

795.0

874.1

631.9

463.4

5802.5

102.8

117.1

131.9

106.6

109.9

72.3

73.3
586.4

640.0

628.0

659.3

840.7

1072.3

1171.2

1023.7

7619.0

98.1

105.0

127.5

127.5

109.2

87.4

57.3

170.0

145.0

93.9

95.2

277.3

297.1

391.8

123.0

Gradul de acoperire a IMP prin EXP, %

73.4

76.9

85.8

88.7

74.1

74.6

61.7

79.0

% din PIB: export

24.9

26.5

48.5

51.7

46.9

45.3

37.2

39.5

import

33.5

34.5

56.6

58.3

63.3

60.7

60.3

50.0

sold

-8.6

-8.0

-8.1

-6.6

-16.4

-15.4

-23.1

-10.5

2000
Produsul intern brut, mln $ SUA

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1288.8

1480.3

1662.3

1981.3

2597.9

2988.2

3408.6

4394.9

Export (SIF), mln $ SUA

471.5

565.5

643.8

789.9

985.2

1091.3

1051.6

1341.8

în % faţă de anul precedent

101.7

119.9

113.8

122.7

124.7

110.8

96.4

127.6
3689.9

Import (FOB), mln $ SUA

776.4

892.2

1038.0

1402.3

1768.5

2292.3

2693.2

în % faţă de anul precedent

132.4

114.9

116.3

135.1

126.1

129.6

117.5

137.0

Deficitul balanţei comerciale, mln $ SUA

304.9

326.7

394.2

612.4

783.4

1201.0

1641.6

2348.1

Gradul de acoperire a IMP prin EXP, %

60.7

63.4

62.0

56.3

55.7

47.6

39.0

36.4

% din PIB: export

36.6

38.2

38.7

39.9

37.9

36.5

30.9

30.5

import
sold

60.2

60.3

62.4

70.8

68.1

76.9

79.0

84.0

-23.7

-22.1

-23.7

-30.9

-30.2

-40.2

-48.2

-53.4

Sursa: Ministerul Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova, Direcţia analiză şi prognoze macroeconomicie.
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Tabelul 1-11: Structura exportului pe grupe de mărfuri în perioada 2000-2007, %
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Export-total, din care:

100

100

100

100

100

100

100

100

Produse alimentare, băuturi şi tutun

42.1

44.5

41.5

39.8

35.1

36.3

26.3

20.6

Produse vegetale

14.0

13.9

16.5

11.6

12.2

12.1

13.0

12.1

Animale vii şi produse animale

4.8

3.2

2.4

3.6

2.1

1.6

1.6

1.0

Grăsimi şi uleiuri animale şi vegetale

0.8

1.5

2.6

3.7

4.2

3.5

3.3

4.1

Produse minerale

0.6

1.1

1.8

2.6

3.1

1.8

2.6

4.3

Produse chimice

1.8

1.5

1.1

1.1

0.9

1.4

2.0

2.0

Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea

0.4

0.6

0.4

0.7

0.9

1.1

1.5

2.5

Piei brute, piei tăbăcite, blănuri şi produse din acestea

2.8

2.0

3.6

5.7

7.9

6.6

2.2

2.2

Lemn şi produse din lemn (exclusiv mobilier)

0.2

0.3

0.1

0.2

0.4

0.2

0.4

0.3

Hârtie, carton şi articole din acestea

0.4

0.6

0.8

1.3

0.8

1.1

1.7

2.0

Materiale textile şi articole din acestea

17.7

18.4

16.7

16.4

17.3

17.8

21.7

20.6

Încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare

0.8

0.9

1.5

1.9

2.2

2.4

2.9

3.0

Articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare

3.1

2.4

2.2

2.0

1.7

1.7

3.1

3.8

Metale comune şi articole din acestea

2.5

0.6

1.1

2.5

3.0

4.5

7.2

8.2

Maşini şi aparate, echipamente electrice

5.1

5.4

3.9

3.8

4.0

4.2

5.1

6.8

Mijloace şi materiale de transport

1.1

1.3

2.1

1.4

2.3

1.4

1.6

1.4

Instrumente şi aparate

0.7

1.1

1.0

0.9

0.8

0.7

1.2

1.8

Mărfuri şi produse diverse

1.1

0.7

0.7

0.8

1.1

1.6

2.6

3.3

Sursa: Biroul Naţional de Statistică. Dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova în anul 2007, Chişinău, 2008.

Tabelul 1-12: Remitenţele de la cetăţenii care muncesc peste hotare în perioada 2000-2007
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Remitenţe, mln $ SUA

178.0

242.2

322.6

484.0

701.4

915.0

1176.0

1437.0

în % faţă de anul precedent

161.2

136.1

133.2

150.0

144.9

130.5

128.5

122.2

în % din PIB

13.8

16.4

19.4

24.4

27.0

30.6

34.5

32.7

Ponderea remitenţelor la creşterea PIB, %

58.6

33.5

44.2

50.6

35.3

54.7

62.1

26.5

Sursa: Ministerul Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova, Direcţia analiză şi prognoze macroeconomicie.

Conform unor date neoficiale, aceste cifre subestimează volumul real al remitenţelor. În pofida deficitului balanţei comerciale la produse şi servicii care, în 2007 era de 53,4%, sumele
tot mai mari de bani provenite de la cei care muncesc peste
hotarele ţării au contribuit la scăderea deficitului de cont curent al Republicii Moldova de la o cifră de 19,7% din PIB la
sfârşitul anului 1998 până la 15,8% din PIB în 2007.
Faptul că Republica Moldova se bazează foarte mult pe remitenţele de la cetăţenii care muncesc peste hotare este un
fenomen potenţial generator de probleme şi lipsit de durabilitate, întrucât fluxul bănesc din afara ţării stimulează
consumul într-o măsură mai mare decât producţia, sporind
astfel importurile şi inflaţia, iar în cazul unei diminuări rapide a volumului de remitenţe, este posibilă generarea unui
şoc negativ imediat pentru economie. Pe termen lung, este
posibil ca sumele expediate în ţară de peste hotare să se reducă, pe măsură ce unii imigranţi se vor stabili permanent
în afara hotarelor Moldovei.

1.5.6. Investiţiile
O importanţă majoră în procesul de creştere economică a Re-

publicii Moldova revine investiţiilor. În anul 2007, investiţiile
străine directe atrase în economia naţională (în valoare netă)
au înregistrat 448 mln dolari (10,2% în raport cu PIB), majorându-se semnificativ comparativ cu anii precedenţi (399 mln
dolari în anul 2006, 267 mln dolari în 2005, 239 mln dolari
în 2004, 184,5 mln dolari în 2003, 116,2 mln dolari în 2002,
146,1 mln dolari în 2001). Această majorare se datorează în
special creşterii capitalului subscris şi a venitului reinvestit în
sectoarele economiei naţionale (investiţiile sunt direcţionate în mod special în sfera energetică, transport, comunicaţii
şi industria alimentară). Investitorii principali în Republica
Moldova sunt Olanda, Rusia, Spania, SUA, Germania, România, Franţa, Marea Britanie şi Turcia. Poziţia investiţională internaţională a constituit la finele anului 2006 – 2,09 miliarde
dolari (în 2005 – 1,72 miliarde dolari, în 2004 – 1,64 miliarde
dolari, în 2003 – 1,69 miliarde dolari).

1.5.7. Sfera socială
Salariul mediu lunar al unui salariat din economia naţională
în anul 2007 a constituit 2063 lei şi s-a majorat cu 21,5% faţă
de perioada similară a anului 2006 (Tabelul 1-13).
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Tabelul 1-13: Salariile medii lunare şi mărimea medie a pensiei lunare în RM în perioada 1994-2007
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

108.4

143.2

187.1

219.8

250.4

304.6

407.9

Salariu nominal, %

347.4

132.1

130.7

117.5

113.9

121.6

133.9

Salariu real, %

59.2

101.6

105.4

104.9

105.5

87.3

102.1

Salariu nominal, lei

Salariu nominal, $ SUA

26.7

31.9

40.7

47.5

46.6

29.0

32.8

Salariu real, $ SUA, %

114.5

119.5

127.6

116.9

98.1

62.2

113.1

Salariu nominal, $ SUA (PPC)

250.5

167.7

183.8

198.8

209.2

183.3

195.7

135.0

66.9

109.6

108.2

105.3

87.6

106.8

55.2

64.3

78.7

82.8

83.9

82.8

85.1

Salariu real, $ SUA (PPC), %
Pensia, lei
Pensia, $ SUA
Salariu nominal, lei

12.9

14.3

16.7

17.6

10.1

7.1

6.9

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

543.7

691.5

890.8

1103.1

1319.5

1650.0

2063.0

Salariu nominal, %

133.3

127.2

128.8

123.8

119.6

125.0

121.5

Salariu real, %

121.6

120.9

115.4

110.2

106.9

114.3

108.2
159.3

Salariu nominal, $ SUA

42.2

51.0

63.9

89.5

104.7

130.7

Salariu real, $ SUA, %

128.7

120.6

125.4

140.0

117.1

124.8

121.8

Salariu nominal, $ SUA (PPC)

238.3

280.1

313.3

343.9

391.1

459.3

530.0

121.8

117.5

111.9

109.8

113.7

117.4

115.4

Pensia, lei

Salariu real, $ SUA (PPC), %

135.8

161.0

210.6

326.0

383.4

428.8

474.0

Pensia, $ SUA

10.4

11.6

15.9

26.1

30.4

34.0

37.5

Sursa: Ministerul Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova, Direcţia analiză şi prognoze macroeconomicie.

Salariul real a crescut cu 8,2%. În luna decembrie 2007 salariul mediu lunar a fost de 2630 lei (cu 20% mai mare faţă
de decembrie 2006). În sectorul bugetar salariul mediu a
constituit 1832 lei, în sectorul real – 3054 lei. Sub nivelul
salariului mediu pe economia naţională este salariul în domeniul învăţământului – 1528 lei, activităţi recreative, culturale şi sportive – 1863 lei, agricultura, economia vânatului
şi silvicultura – 1921 lei, alte activităţi de servicii colective,
sociale şi personale – 2156 lei, hoteluri şi restaurante – 2271
lei, sănătate şi asistenţă socială – 2279 lei. Mărimea medie a
pensiei lunare la 1 ianuarie 2008 a constituit 548,3 lei, fiind
în creştere faţă de 1 ianuarie 2007 cu 24%, iar valoarea reală
a pensiei s-a majorat cu 9,6%.

tineri în totalul de şomeri a fost de 30,5%. De notat că o mare
parte din forţa de muncă activă (circa 25%) lucrează peste
hotare. Pe parcursul anului 2007 la oficiile forţei de muncă
au fost înregistraţi 48,4 mii şomeri, cu 6,6% mai puţini decât
numărul acestora înregistraţi în ianuarie-decembrie 2006.
În câmpul muncii au fost plasaţi 23,37 mii şomeri, cu 2,1%
mai puţini ca în anul 2006. Din numărul şomerilor înregistraţi au beneficiat de ajutor de şomaj circa 4,95 mii persoane, numărul acestora fiind în creştere cu 15,8%. Mărimea
medie a ajutorului de şomaj în ianuarie-decembrie 2007 a
constituit 549,49 lei, marcându-se o creştere de 15,7% faţă
de ianuarie-decembrie 2006.

Conform standardelor Biroului Internaţional al Muncii
(BIM), numărul şomerilor în anul 2007 a fost de 66,7 mii,
comparativ cu 99,9 mii în anul 2006. Este necesar de menţionat că din rândul şomerilor 69,7% au fost persoane cu
experienţă în muncă. Durata medie a şomajului a fost de 19
lini. Din numărul total al şomerilor 35,5% se aflau în şomaj
de lungă durată (şomaj de 1 an şi mai mult). Rata şomajului (proporţia şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel
de ţară a înregistrat în anul 2007 valoarea de 5,1%, care este
inferioară valorii de 10% înregistrată la sfârşitul anilor ’90.
S-au înregistrat disparităţi semnificative între rata şomajului
la bărbaţi – 6,3% şi la femei – 3,9%; în mediul urban – 6,9%
faţă de mediul rural – 3,6%. Rata şomajului în rândurile tinerilor (15-24 ani) a constituit 14,4%. Şi la tineri şomajul în
rândul bărbaţilor a înregistrat diferenţe faţă de şomajul în
rândul femeilor tinere (14,9% şi 13,8%). Ponderea şomerilor

1.6. Evoluţia sectoarelor reale
ale economiei
1.6.1. Producţia industrială
Volumul producţiei industriale fabricate în anul 2007 a constituit circa 26,17 miliarde lei (în preţuri curente), constituind doar 53,8% faţă de nivelul anului 1990 (Tabelul 1-14).
Datele pentru anul 2007 cu privire la volumul producţiei
industriale evidenţiază o descreştere cu 1,3% faţă de anul
2006. Pe parcursul anilor 1991-2007, evoluţia sectorului industrial a fost însoţită de fluctuaţii, cele mai bune rezultate
fiind constatate în anii 2001 şi 2003, iar cele mai negative
rezultate, respectiv în anii 1992 şi 1994 (Figura 1-9).
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Tabelul 1-14: Evoluţia sectorului industrial în Republica Moldova în perioada 1990-2007
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Industria, mlrd lei

11.50

22.20

129.80

1.19

3.75

4.27

4.69

5.89

5.98

în % faţă de anul 1990

100.0

88.9

64.9

64.9

46.9

45.0

42.1

42.1

35.8

–

–

–

885.3

921.3

948.8

1019.0

1273.8

1114.2

Industria, mln $ SUA
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Industria, mlrd lei

7.19

8.17

10.43

12.62

15.96

17.59

20.77

22.56

în % faţă de anul 1990

31.6

34.1

38.7

42.9

49.6

53.7

57.3

54.5

53.8

684.8

657.1

810.2

930.3

1145.1

1426.7

1648.4

1718.3

2156.0

Industria, mln $ SUA

26.17

Sursa: Ministerul Economiei şi Comerţului al RM, Direcţia analiză şi prognoze macroeconomicie.

Figura 1-9: Evoluţia sectorului industrial pe parcursul anilor 1991-2007, în % faţă de anul precedent

Industria prelucrătoare. Situaţia din sectorul industrial este
determinată preponderent de activitatea întreprinderilor
din industria prelucrătoare, cărora le-au revenit 89,1% din
volumul total de producţie obţinut de întreprinderile mari
cu activităţi industriale principale. Aceste întreprinderi
au realizat un volum de producţie de 16,7 miliarde lei, în
descreştere cu 3,3% faţă de anul 2006. În cadrul industriei
prelucrătoare cea mai reprezentativă activitate (40,3% din
volumul total) o deţine industria alimentară şi a băuturilor
(Tabelul 1-15), care a obţinut un volum de producţie cu 9,5%
mai puţin faţă de anul 2006, şi astfel a influenţat negativ cu
4,1% asupra indicelui general de producţie în industrie.
În acest domeniu au fost obţinute progrese la întreprinderile ce se ocupă cu: fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare (+29,5%), prelucrarea şi conservarea cărnii
şi a produselor din carne (+23,9%), fabricarea uleiurilor şi
grăsimilor (+9,2%), producerea, fabricarea berii (+10,5%),
prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor (+10,6%),
fabricarea pâinii şi a produselor din patiserie (+7,5%) etc.
Exportul nesemnificativ de vinuri pe piaţa Federaţiei Ruse a
condus la diminuarea ponderii producţiei de vinuri până la
7,5% în volumul producţiei industriale (în anul 2006, aceasta a constituit 10,3%). În perioada de raport volumul acestei
producţii s-a diminuat cu 29,5% faţă de anul 2006, şi a influenţat negativ cu 3% asupra indicelui general de producţie în
industrie. De asemenea, s-a diminuat cu 22% şi volumul producţiei întreprinderilor ce fabrică băuturi alcoolice distilate.

În anul 2007 volumul de fabricare a zahărului a constituit
3% din volumul total al producţiei industriale, iar diminuarea acestuia de 2 ori faţă anul 2006 a influenţat negativ cu
3% asupra indicelui general de producţie în industrie. Diminuarea a fost provocată de: reducerea cu 20% a suprafeţelor
însămânţate cu sfecla-de-zahăr, precum şi de seceta din vara
acestui an, care a dus la diminuarea producţiei medii la hectar cu circa 30%. Pe lângă vinificaţie şi fabricarea zahărului, a
scăzut şi volumul producţiei altor ramuri din industria prelucrătoare, precum: fabricarea de articole de îmbrăcăminte;
prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 6,7% (influenţa negativă asupra indicelui general de producţie în industrie fiind
de 0,7%), fabricarea produselor din tutun – cu 7,4% (cauzând
reducerea pe total industrie cu 0,1%), fabricarea de maşini şi
echipamente – cu 2,5% etc. Acest lucru denotă că, pe lângă
factorii de conjunctură comercială nefavorabilă, există şi bariere sistematice care împiedică dezvoltarea industriei şi transformarea acesteia într-un sector competitiv. Printre acestea se
numără uzura fizică şi morală a capacităţilor de producţie,
deficitul resurselor umane cu pregătire avansată, insuficienţa
abilităţilor de management şi marketing, accesul dificil la resursele creditare şi la pieţele externe.
În perioada vizată au fost obţinute progrese în majoritatea
sectoarelor industriei prelucrătoare: fabricarea cimentului, varului şi ipsosului – o majorare cu 26,3%, fabricarea
hârtiei şi cartonului (+17,1%), fabricarea produselor textile
(+9,5%), industria chimică (+4,7%), producţia de articole
din cauciuc şi din material plastic (+4%) etc.
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Tabelul 1-15: Producţia principalelor produse industriale în industria producătoare a Republicii Moldova în perioada 2000-2006
2000
Carne, kt

2001

2002

2003

2004

2005

2006

11.8

6.5

10.1

14.2

9.0

5.9

9.0

8.5

10.2

12.2

12.5

13.0

14.2

14.6

Sucuri de fructe şi legume, kt

46.7

59.7

31.3

56.9

36.9

30.0

29.7

Legume conservate, kt

19.4

20.3

22.7

25.5

22.7

33.0

44.4

6.1

6.3

5.2

16.1

18.6

18.3

17.3

Mezeluri, kt

Fructe prelucrate şi conservate, kt
Ulei vegetal brut, kt
Margarine, tone
Lapte şi frişcă cu conţinut de grăsimi <6%, kt

22.5

37.7

51.7

72.8

92.4

77.3

74.4

24

1034

2616

3301

3515

3390

3353

26.8

35.2

43.1

16.9

16.0

20.8

50.3

Lapte şi frişcă în formă solidă, tone

3114

5000

4186

3709

5059

4565

3806

Unt, tone

2544

3160

2617

2763

3640

3393

3321

Caşcaval şi brânză grase, tone

1112

1443

1852

1836

1904

2380

2008

Îngheţată, tone

4395

5182

6321

8073

7287

8105

8609

Făină, kt

147.7

132.4

151.4

116.7

118.2

144.0

133.5

Nutreţuri gata pentru hrana animalelor, kt

58.1

29.8

39.0

25.7

43.9

48.8

60.6

Pâine şi produse de panificaţie, kt

89.2

90.2

91.8

105.2

109.8

108.4

112.3

Produse făinoase de cofetărie, kt
Zahăr tos, kt
Melasă, kt
Produse zaharoase de cofetărie, kt
Paste făinoase, kt

7.4

11.7

14.8

17.0

16.9

19.8

20.8

102.4

129.9

165.5

107.1

110.9

133.5

149.0

54.5

56.8

54.5

29.8

42.9

42.2

42.3

6.7

8.0

11.1

11.9

11.1

12.3

12.2

12.4

10.5

10.6

7.7

8.8

7.8

7.2

Maioneză, tone

1559

1789

2183

2876

2647

2578

2141

Divin, mii dal

560.4

426.7

595.6

674.1

661.1

812.0

1189.8

Vinuri spumante, mii dal

416

584

613

739

938

1051

402

Vinuri naturale din struguri, mln dal

10.7

15.5

14.8

19.1

33.1

36.3

19.3

Bere din malţ, mln dal

2.5

3.2

4.4

5.7

6.5

7.2

8.4

Ape minerale şi gazoase, mln dal

3.1

3.8

5.3

6.2

7.5

9.6

10.6

Băuturi nealcoolice, mln dal

1.9

2.6

4.5

6.0

6.5

6.4

7.5

9262

9421

6310

7126

7050

6195

5031

Tutun fermentat, kt

20.4

19.3

12.3

8.4

7.6

8.2

5.2

Ţesături, mii m

Ţigări şi ţigarete, mln buc.

120

77

186

162

123

116

107

Covoare şi articole de covor, mii m2

527

1177

2444

3537

4474

4430

5224

Articole de ciorăpărie, mii perechi

822

1217

931

1139

988

1082

1034

6.9

10.2

11.9

11.4

18.5

17.0

16.5

1112

1244

1925

2738

3033

3650

3673

Cherestea, mii m3

13.8

15.2

15.8

16.1

23.0

21.7

25.9

Blocuri de ferestre şi uşi din lemn, mii m2

13.3

18.0

28.4

39.8

37.1

32.6

37.6

Panouri pentru parchete, mii m2

50.5

40.8

32.0

43.9

37.3

98.4

119.1

Hârtie şi cartoane ondulate, mii m2

2

Articole tricotate, mln buc.
Încălţăminte, mii perechi

560

1284

863

617

1570

2002

737

Caiete şcolare, mln buc.

7.8

9.0

5.2

7.5

11.1

11.9

11.9

Dioxid de carbon, tone

2316

2419

2523

3471

3409

3198

3227

Lacuri şi vopsele, tone

2054

2870

4095

3443

5136

6269

8295

Medicamente, mln lei

53.1

64.3

72.4

61.3

61.0

60.2

93.7

Săpun de rufe, tone

231

280

232

306

386

240

272

Preparate pentru spălat, tone

386

821

255

243

493

533

769

Articole de parfumerie şi cosmetică, mln lei

21.8

23.9

26.7

18.7

20.9

32.4

29.3

9.7

28.6

19.8

11.3

45.3

62.5

66.9

Borcane de sterilizare, mln buc. 0,5 litri

Uleiuri eterice, tone

156.2

148.8

137.4

107.4

98.9

103.1

121.3

Sticle şi flacoane, mln buc.

260.5

228.3

296.1

281.4

308.0

354.6

321.4

39.9

38.1

45.8

52.2

54.9

55.7

52.8

Cărămizi pentru construcţii, mln buc.
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2000
Ciment, kt

2001

222.0

Var, kt

2002

158.1

2003

279.0

2004

255.4

2005

440.1

2006

641.1

837.4

3.1

3.3

3.3

2.9

2.1

2.1

2.2

Ipsos, kt

32.0

55.2

91.3

116.1

102.5

130.8

186.2

Amestecuri uscate de ipsos, kt

13.1

37.8

72.9

95.7

90.2

131.5

188.2

3.7

4.8

3.1

4.3

4.4

3.7

3.3

243

461

399

476

327

260

220

Pompe centrifuge, mii buc.
Tractoare, buc.

49

82

130

38

94

39

26

Maşini de spălat, mii buc.

Maşini-unelte pentru prelucrarea lemnului, buc.

25.2

24.9

40.1

47.7

53.8

35.4

21.5

Radiatoare electrice, mii buc.

20.0

16.9

15.4

15.1

2.9

3.1

1.1

2.2

1.9

7.6

10.3

12.5

11.7

13.7

69.0

86.3

112.5

183.8

241.2

363.1

434.6

Televizoare, mii buc.
Mobilă, mln lei

Sursa: Biroul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al Republicii Moldova pentru anul 2007, Chişinău, 2007; Buletin statistic, ianuarie-iunie 2008. Chişinău,
2008.

volum de livrări ale agentului termic (apă caldă şi aburi) de
circa 24% din total; centrale termice medii – de la 20 până la
50 Gcal/h (23-58 MW) cu un volum de livrări ale agentului
termic de circa 16% din total şi respectiv, centrale termice
mici – până la 20 Gcal/h (până la 23 MW) cu un volum de
livrări ale agentului termic de circa 60%.

Industria energetică. Întreprinderilor din industria energetică
le revine circa 9,0% din volumul total de producţie obţinut
de întreprinderile mari cu activităţi industriale principale.
Aceste întreprinderi au realizat un volum de producţie de 2,4
miliarde lei, în creştere cu 1,9% faţă de anul 2006. Totodată
menţionăm că, în expresie naturală, producţia energiei electrice s-a diminuat cu 7,7% faţă de anul 2006 şi a constituit
1100 milioane kWh. Consumul de energie electrică a fost asigurat, în mare parte, din contul importurilor. Concomitent,
s-a micşorat cu 12,9% faţă de anul 2006 şi volumul producţiei
energiei termice şi a alcătuit 3094 mii Gcal (Tabelul 1-16).

Industria extractivă. Întreprinderilor din industria extractivă
le revine circa 1,9% din volumul total de producţie obţinut de
întreprinderile mari cu activităţi industriale principale. Aceste întreprinderi au realizat un volum de producţie de 0,4 miliarde lei, în creştere cu 3,6% faţă de anul 2006. În 2007, în acest
domeniu au fost obţinute progrese îndeosebi la întreprinderile ce se ocupă cu extragerea nisipului (+24,7%), pietrei de
ipsos (+19,0%), ghipsului şi anhidridei (+16,6%), pietrelor
calcaroase pentru cioplit sau construcţii (+7,0%).

Unităţile principale de producere a energiei electrice în Republica Moldova cuprind CTEM din Dnestrovsk (UATSN)
cu o putere instalată de 2520 MW (putere disponibilă de
circa 950 MW); CET-1 din Chişinău cu o putere electrică
instalată de 46 MW (putere disponibilă de circa 40 MW) şi
o putere termică instalată de 455 MW; CET-2 din Chişinău
cu o putere electrică instalată de 240 MW (putere disponibilă de circa 210 MW) şi o putere termică instalată de 1425
MW; CET-Nord din Bălţi cu o putere electrică instalată de
28 MW (putere disponibilă de circa 24 MW) şi o putere termică instalată de 610 MW; CET-urile fabricilor de zahăr cu
o putere totală instalată de 98 MW (putere disponibilă de
circa 20 MW), CHE din Dubăsari cu o putere instalată de
48 MW (putere disponibilă de circa 30 MW) şi CHE din
Costeşti cu o putere instalată de 16 MW (putere disponibilă
circa 10 MW). Unităţile principale de producere a energiei
termice în Republica Moldova (cu excepţia centralelor electrice de termoficare descrise mai sus) cuprind centrale termice mari – de la 55 până la 200 Gcal/h (58-240 MW) cu un

1.6.2. Producţia agricolă
Datele pentru anul 2007 cu privire la volumul producţiei
agricole evidenţiază o descreştere cu 23,1% faţă de anul 2006
(Figura 1-10), fiind cauzată de condiţiile climaterice deosebit de nefavorabile din anul respectiv (una din cele mai dezastruoase secete din istoria ţării). Pe parcursul anilor 19912008 evoluţia producţiei agricole a fost însoţită de fluctuaţii,
cele mai bune rezultate fiind constatate în anii 1993, 1997,
2004 şi 2008, iar cele mai negative rezultate, respectiv în anii
1992, 1994, 1996, 1998, 2003 şi 2007. Producţia agricolă în
toate categoriile de gospodării în anul 2007 a însumat 12,55
miliarde lei în preţuri curente, constituind doar 43,6% faţă
de nivelul anului 1990 (Tabelul 1-18).

Tabelul 1-16: Producerea energiei electrice şi termice în perioada 2000-2007
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Energie electrică, mln kWh

904.0

1262.8

1179.8

1045.7

1022.1

1228.9

1191.7

în % faţă de anul precedent

79.5

139.7

93.4

88.6

97.7

120.2

97.0

92.3

3057.0

3298.0

3217.0

3347.0

3147.0

3591.0

3552.0

3094.0

65.8

107.9

97.5

104.0

94.0

114.1

98.9

87.1

Energie termică, mii Gcal
în % faţă de anul precedent

1100.0

Sursa: Biroul Naţional de Statistică, Balanţa Energetică a Republicii Moldova, Culegere Statistică 2007, Chişinău, 2007; Buletin statistic, ianuarie-iunie 2008.
Chişinău, 2008.
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Tabelul 1-17: Producţia principalelor produse industriale în cadrul industriei producătoare în Republica Moldova în perioada 2000-2006
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Pietre pentru cioplit sau construcţie, mii m3

63.4

90.8

172.7

137.8

137.7

190.5

Piatră de ipsos, mii tone

202

299

387

421

491

563

726

Nisip, mii m3

246.3

255.0

376.7

559.7

832.2

790.3

721.4

Pietriş şi prundiş, mii m3

536.0

540.8

672.5

770.4

938.3

1085.1

1406.4

22.4

26.7

36.5

52.3

47.8

101.2

196.6

Amestecuri de nisip şi prundiş, mii m3

211.0

Sursa: Biroul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al Republicii Moldova pentru anul 2007, Chişinău, 2007; Buletin statistic, ianuarie-iunie 2008. Chişinău,
2008.
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Figura 1-10: Evoluţia producţiei agricole pe parcursul anilor 1991-2007, în % faţă de anul precedent
Tabelul 1-18: Evoluţia producţiei agricole în Republica Moldova în perioada 1990-2007
1990
Producţia agricolă, mlrd lei
în % faţă de anul 1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

6.10

11.30

97.30

1.07

3.21

4.24

4.64

5.10

4.78

100.0

88.9

76.0

83.9

63.3

64.5

56.8

63.3

55.9

–

–

–

796.4

789.8

943.9

1007.9

1103.0

889.4

Producţia agricolă, mln $
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Producţia agricolă, mlrd lei

6.40

8.27

8.65

9.47

10.35

11.82

12.69

13.73

în % faţă de anul 1990

51.2

49.5

52.7

54.5

47.1

56.9

57.3

56.7

43.6

609.1

665.2

671.8

698.2

742.8

958.6

1007.0

1046.0

1033.8

Producţia agricolă, mln $

12.55

Sursa: Ministerul Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova, Direcţia analiză şi prognoze macroeconomicie.

Producţia vegetală obţinută în anul 2007 în toate categoriile
de gospodării, estimată în preţuri comparabile, s-a diminuat
cu 33,4% în raport cu anul 2006, fapt ce a influenţat negativ
cu 22,5% asupra indicelui general de producţie în agricultură. Condiţiile climaterice nefavorabile au defavorizat dezvoltarea unor culturi vegetale.
În ansamblu, în anul 2007 au fost obţinute 902 mii tone de
culturi cerealiere şi leguminoase pentru boabe, acest nivel
fiind de 2,5 ori sub nivelul anului 2006 (Tabelul 1-19).
De pe cele circa 300 mii ha de terenuri însămânţate cu grâu a
fost recoltat un volum de 402 mii tone, sau cu 41% mai puţin
faţă de anul 2006. Diminuarea recoltei medii de grâu la hectar
de circa 2 ori a condus la micşorarea volumului global al acestei producţii. Reducerea de 3,7 ori a productivităţii fiecărui
hectar cultivat cu porumb pentru boabe a generat, comparativ cu anul 2006, în aceeaşi măsură, diminuarea producţiei

globale de boabe de porumb. Volumul global de seminţe de
floarea-soarelui a constituit 156 mii tone, înregistrând o descreştere de circa 2,5 ori faţă de anul 2006, fapt datorat atât
diminuării de circa 2 ori a productivităţii fiecărui hectar, precunt şi reducerii cu 19% a suprafeţelor însămânţate.
Producţia globală de rădăcini dulci a constituit 612 mii tone.
Scăderea de 2 ori a volumului global de rădăcini dulci în
anul 2007 a fost determinată de micşorarea cu 20% a suprafeţelor cultivate cu sfeclă-de-zahăr, precum şi de micşorarea
cu 40% a productivităţii fiecărui hectar.
Reducerea suprafeţelor cultivate cu tutun cu 12% şi a productivităţii unui hectar cu 14% a generat o diminuare esenţială a producţiei globale de frunze, care a constituit 4 mii
tone sau cu 25,1% sub nivelul anului 2006.
Au fost recoltate 222 mii tone de legume de câmp sau de 2 ori
mai puţin comparativ cu anul 2006, fapt generat de reducerea
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Tabelul 1-19: Producţia principalelor produse vegetale în RM în perioada 2000-2007, kt
Culturi

2000

Cereale şi leguminoase boabe
Grâu de toamnă
Orz
Porumb pentru boabe
Leguminoase boabe

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1934.6

2627.7

2587.2

1612.7

2993.7

2837.9

2290.2

902.0

725.0

1180.8

1113.1

100.6

853.9

1047.1

677.9

402.0

133.0

230.9

220.5

57.0

268.3

212.0

200.1

115.0

1031.2

1117.6

1193.6

1413.6

1794.5

1492.0

1322.2

363.0

29.4

77.6

48.0

29.6

50.1

64.5

67.5

22.0

Floarea-soarelui

268.6

254.5

317.5

390.0

335.2

331.1

379.9

156.0

Sfeclă-de-zahăr

943.5

1085.0

1129.4

656.8

911.3

991.2

1177.3

612.0

25.3

16.1

11.8

6.9

7.9

6.7

4.8

4.0

330.0

384.8

325.2

302.8

317.7

378.2

376.9

199.0

Tutun frunze
Cartofi
Legume

363.6

448.1

396.5

360.8

315.2

389.3

475.2

222.0

Fructe

255.4

317.1

327.1

617.2

430.4

386.2

329.2

266.0

Struguri

703.8

505.0

641.2

677.2

685.6

518.5

466.1

598.0

Sursa: Biroul Naţional de Statistică. Anuarul Statistic al RM pentru 2007 (pag. 339), Chişinău, 2007; Buletin statistic, ianuarie-iunie 2008, Chişinău, 2008.

1340 km conducte intergospodăreşti, 786 instalaţii şi echipamente de udare. Referitor la protecţia antigrindină au fost
îndeplinite, pe parcursul anului 2007, lucrări de protecţie pe
o suprafaţă de 1 mln ha.

suprafeţelor cultivate cu 11% şi a productivităţii unui hectar
de circa 2 ori. De asemenea, s-a redus de 2 ori faţă de anul
2006 producţia globală de cartof şi a constituit 199 mii tone.
în toate categoriile de gospodării au fost recoltate 266 mii
tone de fructe şi pomuşoare sau cu 20% sub nivelul anului
precedent, ca rezultat al diminuării cu 14% a producţiei medii la hectar. În anul 2007 au fost sădite 5078 ha de plantaţii
pomicole, inclusiv: 1750 ha – specii sămânţoase, 2205 ha –
sâmburoase, 1105 ha – plantaţii nucifere şi 18 ha de arbuşti
fructiferi.

Volumul global al producţiei animale obţinut în anul 2007
s-a micşorat cu 1,8%. La finele anului 2007, în toate categoriile de gospodării se atestă o reducere comparativ cu anul
precedent a şeptelului de animale: porcine – cu 43,8%, păsări
– cu 23,9%, bovine – cu 22,4%, inclusiv vaci – cu 18,4%, ovine şi caprine – cu 9,9% (Tabelul 1-20), generată, în special,
de micşorarea volumului de nutreţuri ca rezultat al secetei
îndelungate din vara anului 2007. Pe parcursul anului 2007,
comparativ cu anul 2006 în gospodăriile de toate categoriile
de ouă şi lapte a scăzut corespunzător cu 8% şi cu 3,8%, iar
producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor a rămas la nivelul
anului 2006 (100,6%).

În această perioadă s-a majorat cu 28,3% volumul producţiei
de struguri şi a constituit 598 mii tone, fapt datorat sporirii cu
29% a productivităţii fiecărui hectar. Pe parcursul anului 2007
s-au recoltat circa 9,5 mln buc. material săditor viticol şi a fost
efectuată plantarea viţei-de-vie pe o suprafaţă de 5,3 mln ha.
Eficacitatea producţiei agricole depinde, în mare măsură,
de nivelul mecanizării şi automatizării proceselor de producere. În anul 2007 s-au fondat 27 staţiuni de tractoare şi
maşini (STM) şi, astfel, numărul lor total este de 178. În mediul rural au fost create şi reutilate 15 unităţi de prelucrare a
materiei prime agricole.

Situaţia în sectorul zootehnic continuă să fie determinată de
situaţia în gospodăriile populaţiei şi gospodăriile ţărăneşti
(de fermier), în care s-au concentrat 94% din efectivul de
bovine (inclusiv 97% – vaci), 85% de porcine, 96% de ovine
şi caprine şi se produce cea mai mare parte a producţiei animale (producţia laptelui – 96,8%, creşterea vitelor şi păsărilor – 84,1, producţia de ouă – 66,1%).

În anul 2007, au fost irigate terenuri agricole pe o suprafaţă
de 32,4 mii ha, sau cu 45,3% mai mult comparativ cu anul
2006 (22,3 mii ha), sistemele existente de irigare incluzând
291 staţii de pompare, din care 174 – în stare funcţională,

În întreprinderile agricole, în anul 2007 comparativ cu anul
2006 s-a majorat volumul de creştere a vitelor şi păsărilor
(în masă vie) cu 14%, în special producţia de creştere a por-

Tabelul 1-20: Efectivul de animale şi păsări în gospodăriile de toate categoriile în Republica Moldova în perioada 2000-2007 (la sfârşitul
anului), mii capete
Culturi
Bovine
din care vaci

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

394

405

410

373

331

311

299

232

269

272

279

256

231

217

207

169

Porcine

447

449

508

446

398

461

532

299

Ovine şi caprine

938

947

956

938

942

938

947

853

13041

14119

14955

15756

17522

22235

22531

17157

Păsări

Sursa: Biroul Naţional de Statistică. Anuarul Statistic al RM pentru 2007 (pag. 353), Chişinău, 2007; Buletin statistic, ianuarie-iunie 2008, Chişinău, 2008;
Dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova în anul 2007, Chişinău, 2008.
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Transportul auto. Reţeaua de drumuri auto cu o lungime
totală de 10537 km (inclusiv 6537 km – modernizate, 3400
km – acoperite cu pavaj şi 600 km – fără pavaj tare, poduri
cu o lungime totală de 25,9 km) are ca nod principal municipiul Chişinău, centrul de intersecţie al traseelor principale
naţionale şi internaţionale care traversează ţara. Reţeaua de
drumuri este suficient de dezvoltată, însă starea lor ca şi a
întregii infrastructuri este deplorabilă. În ultimii ani în Republica Moldova s-a înregistrat o majorare intensă a numărului unităţilor de transport auto.

cinelor (cu 20%). Diminuarea efectivului găinilor ouătoare
în gospodăriile agricole cu 18% a generat scăderea volumului producţiei ouălor cu 16%, în pofida majorării cu 3% a
productivităţii. Volumul producţiei de lapte s-a micşorat cu
18%, atât din cauza diminuării efectivului de vaci cu 16%,
cât şi a scăderii productivităţii acestora cu 7%.
Concomitent cu crearea la sate a infrastructurii de prestare
a serviciilor zooveterinare prin intermediul oficiilor locale
şi întreprinderilor ramurale specializate şi consolidarea terenurilor agricole, s-a început procesul de înfiinţare şi revitalizare a fermelor zootehnice, de investire în crearea bazei
materiale a acestora.

La 01.01.2007, în Registrul de Stat al Transportului erau înregistrate circa 520 mii unităţi de transport auto. În 2007,
volumul mărfurilor transportate cu mijloacele de transport
auto a constituit 28,8 milioane tone şi s-a redus cu 89,0%
faţă de anul 1990, dar s-a majorat cu 6,8% faţă de nivelul
anului 2006 (Tabelul 1-21).

Astfel, în anul 2007 au fost create 11 ferme de suine (cu un
efectiv de 848 capete) şi 4 ferme de bovine (cu un efectiv
de 107 capete). De asemenea, s-a început modernizarea şi
retehnologizarea a 6 ferme de bovine de prăsilă, 6 ferme de
porcine, 3 abatoare cu destinaţie de export al cărnii, o întreprindere avicolă, precum şi utilarea a 4 miniferme - model
cu o capacitate de peste 20 vaci fiecare.

Cu autobuze şi microbuze au fost transportaţi 103,1 mln pasageri, cu 76,9% mai puţin faţă de anul 1990 şi cu 5,8% mai
puţin comparativ cu anul 2006 (Tabelul 1-22).
Transportul feroviar. Transportul feroviar funcţionează în
Republica Moldova de peste 140 ani. Lungimea căii ferate
în total este de 1809 km, dintre care peste 1100 km fiind
principale. În transportul feroviar activează circa 15 mii
de lucrători. În anul 2005 a fost construit şi dat în exploa-

1.6.3. Transporturi şi comunicaţii
Sectorul transport al Republicii Moldova în structura sa cuprinde: transportul auto, transportul feroviar, transportul
aerian şi transportul fluvial.

Tabelul 1-21: Transportul de mărfuri pe moduri de transport în Republica Moldova în perioada 1990-2007
1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Mărfuri transportate, milioane tone
Transporturi – total, din care:

331.1

54.2

45.5

45.5

38.7

28.0

65.4

13.2

12.5

12.8

11.1

6.6

8.2

auto, mln tone

262.8

41.0

33.0

32.7

27.6

21.4

20.7

fluvial, mii tone

2885.5

19.7

19.7

39.1

13.1

15.9

30.8

aerian, mii tone

12.2

1.6

1.2

1.2

1.5

1.3

1.4
2605

feroviar, mln tone

28.9

Parcursul mărfurilor, milioane tone-km
Transporturi – total, din care:

21648

4296

3891

3968

3597

2267

15007

3134

2897

2937

2575

1191

1513

6305

1159

992

1028

1018

1073

1088

fluvial

317

0.20

0.15

0.32

0.01

0.18

0.06

aerian

19.0

3.0

1.5

2.4

3.6

3.3

feroviar
auto

2001

2002

2003

2004

2005

2006

4.1
2007

Mărfuri transportate, milioane tone
Transporturi – total, din care:

27.8

31.8

34.3

34.7

36.4

38.2

42.3

feroviar, mln tone

10.6

12.6

14.7

13.3

11.7

11.1

11.8

auto, mln tone

17.2

19.1

19.5

21.3

24.6

27.0

28.8

fluvial, mii tone

103.7

107.5

120.0

119.7

111.8

141.5

166.5

aerian, mii tone

1.7

0.9

0.8

0.7

0.8

1.0

1.0
5824

Parcursul mărfurilor, milioane tone-km
Transporturi – total, din care:

3044

4007

4597

5168

5460

6242

feroviar

1980

2748

3019

3006 1

3053

3673

3120

auto

1060

1257

1577

2161

2405

2567

2862

fluvial

2.60

0.30

0.35

0.37

0.43

0.55

0.60

aerian

2.0

1.3

0.9

1.0

1.1

1.3

1.3

Sursa: Anuarele Statistice ale RM pentru anii 2007 (pag. 395) şi 1999 (pag. 385).
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tare un segment important de cale ferată cu o lungime de
45 km între Revaca şi Căinari, care permite transportarea
mărfurilor şi călătorilor spre sudul ţării ocolind oraşul Bender, care aparţine de unităţile administrativ-teritoriale din
stânga Nistrului. De asemenea, în anul 2008 a fost finisată
construcţia tronsonului de cale ferată cu lungimea de 50 km
Cahul - Giurgiuleşti, care leagă reţeaua de căi ferate cu portul
Giurgiuleşti, asigurând legătura directă cu Dunărea. În anul
2007 din volumul total de mărfuri transportate 28% au fost
transportate cu mijloacele de transport feroviar, cantitatea
cărora a constituit 11,8 milioane tone şi a reflectat o creştere
de 6,6% în raport cu anul 2006 (Tabelul 1-21). De serviciile
transportului feroviar în anul 2007 au beneficiat 5,6 mln pasageri, cu 73,5% mai puţin faţă de nivelul anului 1990, dar
cu 5,8% mai mult decât în anul 2006 (Tabelul 1-22).
Tabelul 1-22: Transportul de mărfuri pe moduri de transport
public în Republica Moldova în perioada 1990-2007
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Pasageri transportaţi, milioane pasageri
Transporturi –
757.7 410.9 373.5 337.5 384.7 406.1 326.6
total, din care:
feroviar
21.1
11.7
10.4
10.3
9,4
5,4
4,8
autobuze
446.9
84
77.8
65.6
71.7
65.5
72.4
taximetre
13.7
0.7
0.5
0.4
0.3
0.3
0.7
troleibuze
272.6 314.2 284.6
261 303.1 334.7 248.5
fluvial
2.5
–
–
–
–
–
0.03
aerian
0.90
0.24
0.23
0.24
0.22
0.20
0.22
Parcursul pasagerilor, milioane pasageri-km
Transporturi –
10102 3605 3296 3059 3013 2676 2415
total, din care:
feroviar
1626 1019
882
789
656
343
315
autobuze
4878 1163 1195 1071 1067 1013 1021
taximetre
164
15
11
7
6
5
12
troleibuze
1063 1103
914
838
969 1074
814
fluvial
19
–
–
–
–
–
0.1
aerian
2352
305
294
354
315
240
253
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Pasageri transportaţi, milioane pasageri
Transporturi –
211.5 280.6 296.2 306.9 316.4 318.1 318.1
total, din care:
feroviar
4.8
5.1
5.3
5.1
5.0
5.3
5.6
autobuze
72.7
83.9
93.4
99.3 105.6 109.4 103.1
taximetre
0.7
0.6
0.7
1.1
1.0
1.1
2.5
troleibuze
133.0 190.7 196.5 201.0 204.3 201.8 206.3
fluvial
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
aerian
0.23
0.24
0.25
0.31
0.36
0.4
0.4
Parcursul pasagerilor, milioane pasageri-km
Transporturi –
2131 2624 2963 3347 3549 3784 4167
total, din care:
feroviar
325
355
352
346
355
471
468
autobuze
1069 1298 1640 1949 2059 2197 2472
taximetre
12
11
13
20
19
20
49
troleibuze
435
636
654
667
676
615
628
fluvial
0.2
0.2
0.3
0.4
0.3
0.2
0.2
aerian
290
324
304
365
440
481
550
Sursa: Anuarele Statistice ale RM pentru anii 2007 (pag. 401) şi 1999 (pag. 389).
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Transportul fluvial. Transportul fluvial în Republica Moldova este în curs de dezvoltare şi majorare, atât a numărului de
nave, cât şi a celui de porturi. În prezent sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Navelor 74 unităţi de transport.
S-a majorat numărul de porturi cu infrastructura respectivă. Activează porturile din Bender, Dnestrovsc, Malovata,
Ungheni, Râbniţa şi portul din Giurgiuleşti, care are ieşire
la Marea Neagră. Din anul 2000 a fost reluat procesul de
transportare a mărfurilor pe râul Nistru, care fusese stopat
mai bine de 10 ani.
În 2007, cu transportul fluvial au fost transportate 166,5 mii
tone mărfuri – cu 94,2% mai puţin faţă de anul 1990, dar cu
17,7% mai mult faţă de anul 2006 (Tabelul 1-21). Numărul
pasagerilor ce au fost transportaţi pe râul Nistru a fost de
119,2 mii persoane – 95,2% mai puţin faţă de anul 1990, dar
cu 16,1% mai mult faţă de anul 2006 (Tabelul 1-22).
Transportul aerian. În prezent, în transportul aerian activează peste 30 de agenţi economici şi circa 15 companii aeriene. Rute regulate efectuează 3 companii aeriene şi alte 11
efectuează rute ocazionale; 5 companii efectuează lucrări de
specialitate. În Registrul de Stat al Navelor Aeriene sunt înregistrate 202 unităţi de transport aviatic. În ramura respectivă
activează peste 2000 de persoane.
În Republica Moldova sunt patru aeroporturi: în municipiul
Chişinău, Bălţi, Cahul şi Mărculeşti. Din acestea efectuează
rute regulate de călători doar aeroportul din Chişinău. Aeroporturile din Cahul şi Mărculeşti sunt în stare de certificare. Aeroportul din Bălţi este certificat, dar deserveşte doar
rute neregulate.
Cu transportul aerian în 2007 au fost transportate 1,0 mii
tone de mărfuri, cu 98,1% mai puţin decât în anul 1990, dar
cu 3,1% mai mult faţă de anul 2006 (Tabelul 1-21). Numărul
persoanelor care au utilizat transportul aerian în anul 2007
a constituit 415,2 mii pasageri, cu 53,9% mai puţin faţă de
anul 1990, dar cu 4,7% mai mult faţă de anul 2006 (Tabelul
1-22). Astfel, întreprinderile de transport auto, feroviar, fluvial şi aerian au transportat în total 42,3 milioane tone de
mărfuri în anul 2007, cu 87,2% mai puţin faţă de anul 1990,
dar cu 10,7% mai mult faţă de nivelul anului 2006. Reducerea considerabilă a distanţei medii de transport a condus
la micşorarea parcursului mărfurilor cu 73,1% faţă de anul
1990 şi cu 6,7% mai puţin faţă de anul 2006.
Sectorul comunicaţii. Convorbirile telefonice interurbane
(prin reţeaua de telefonie fixă) s-au micşorat în anul 2007
cu 6,7%, iar cele internaţionale au înregistrat o majorare cu
32,3%, în special datorită creşterii substanţiale a acestora cu
ţările CSI (+44,9%). Totodată, în anul 2007 a crescut numărul de expedieri ale coletelor (+4,3%), ziarelor şi revistelor
(+0,5%), pe când celelalte tipuri de expedieri poştale s-au
redus comparativ cu anul 2006. În reţeaua publică, posturile telefonice principale la 31 decembrie 2007 au depăşit un
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milion de unităţi şi au sporit cu 5,2% faţă de data similară a
anului 2006 (Tabelul 1-23). Din acestea, în reţeaua urbană –
581 mii unităţi şi în reţeaua rurală – 475,9 mii unităţi, care

faţă de situaţia din decembrie 2006 s-au majorat cu 2,6% şi,
respectiv, cu 8,7%. La domiciliu posturile telefonice principale în reţeaua publică au constituit circa 953,1 mii unităţi.

Tabelul 1-23: Principalii indicatori privind comunicaţiile poştale şi telecomunicaţiile în Republica Moldova în perioada 2000-2007
2000
2001
Numărul de expedieri:
corespondenţe, mln
12
17
ziare şi reviste, mln
19
21
colete poştale, mii
18
18
mandate poştale şi telegrafice, mln
11
10
Numărul convorbirilor telefonice prin reţeaua telefonică fixă:
interurbane, mln
117.4
163.0
internaţionale, mln
17.5
18.6
Numărul posturilor telefonice principale în reţeaua telefonică publică fixă:
total, mii
583.8
639.2
din care la domiciliu, mii
513.3
558.3

2002

2003

2004

2005

2006

2007

25
22
21
9

31
23
33
8

34
29
29
8

37
29
23
8

38
29
26
8

38
29
27
8

195.9
21.4

246.7
25.3

293.8
30.7

340.8
33.1

373.3
37.4

348.1
49.4

704.0
619.2

776.4
688.7

849.5
757.8

923.9
828.8

1004.2
904.6

1056.8
953.1

Sursa: Anuarele Statistice ale RM pentru anii 2007 (pag. 401) şi 1999 (pag. 389).

1.6.4. Turismul
În prezent, aportul turismului în economia naţională este relativ nesemnificativ. Infrastructura turistică modestă şi venitul
redus obţinut din activitatea turistică plasează Republica Moldova printre ţările în care turismul este slab dezvoltat. În anul
2007, capacitatea de cazare turistică în funcţie de structurile
de cazare turistică colectivă a constituit 27,6 mii locuri, majorându-se cu 1,2% în raport cu anul precedent (Tabelul 1-24).
Tabelul 1-24: Principalii indicatori privind structurile de cazare
turistică colectivă în Republica Moldova în perioada 2004-2007
2004 2005 2006 2007
Numărul structurilor de cazare – to184
191
211
222
tal, inclusiv în:
hoteluri şi structuri similare
69
71
76
78
structuri de internare
7
7
6
7
structuri de odihnă şi alte structuri
108
113
129
137
Numărul de camere – total, inclusiv în: 7296 7374 7970 7960
hoteluri şi structuri similare
2576 2475 2457 2297
structuri de internare
975
1037 1057 1066
structuri de odihnă şi alte structuri 3745 3862 4456 4597
Capacitatea de cazare unică – total
23827 23992 27269 27608
locuri, inclusiv în:
hoteluri şi structuri similare
4850 4581 4519 4271
structuri de internare
1780 1898 1959 1979
structuri de odihnă şi alte structuri 17197 17513 20791 21358
Numărul de turişti cazaţi – total, mii
286.7 301.7 312.0 314.6
– inclusiv:
rezidenţi
217.9 234.5 249.2 244.3
nerezidenţi
68.8
67.2
62.8
70.3
Numărul de înnoptări ale turiştilor
1487.6 1618.6 1753.0 1745.2
–total, mii – inclusiv:
rezidenţi
1313.2 1432.0 1539.0 1544.2
nerezidenţi
174.4 186.6 214.0 201.0
Indicii de utilizare a capacităţii de
37.9
43.0
44.5
44.3
cazare, %
Sursa: Biroul Naţional de Statistică, Moldova în cifre. Breviar statistic 2008.
Chişinău, 2008.

În totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune, taberele de vacanţă pentru elevi deţin o pondere de 29,0%, hotelurile şi motelurile – 27,3%, vilele turistice, satele de vacanţă
şi alte structuri de odihnă – 19,9%, structurile de întremare
– 15,9%, căminele pentru vizitatori – 5,2%, pensiunile turistice şi agroturistice – 2,7%.
Structurile de cazare turistică colective în anul 2007 au fost
frecventate de 314,6 mii turişti, cu 0,8% mai mult comparativ cu anul 2006, din care nerezidenţi – 70,3 mii turişti, cu
11,9% mai mult comparativ cu anul precedent. Ponderi mai
însemnate în numărul total al turiştilor străini în structurile
de cazare le-a revenit turiştilor sosiţi din România (21,1%),
Ucraina (10,9%), Federaţia Rusă (9,4%), Turcia (7,8%), Italia (6,8%), SUA (5,7%), Germania (5,2%).
Numărul de înnoptări ale turiştilor în structurile de cazare
colective în anul 2007 a fost de 1745,2 mii şi s-a redus cu 3,4%
comparativ cu anul 2006. Indicele total de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a constituit 44,3%.
Odată cu revigorarea economiei, începând cu anul 2000 au
crescut indicii din ramura în cauză, în special din contul turismului intern (Tabelul 1-25).
Pe parcursul ultimilor 8 ani, cererea pe piaţa turistică internă s-a majorat cu 68,6%. Numărul vizitatorilor din străinătate, de asemenea, a crescut. De notat că în ultimii trei ani
s-a înregistrat un recul al numărului turiştilor străini care
au vizitat RM, totuşi este puţin probabil ca acest fenomen să
devină unul de durată, dat fiind faptul că atât infrastructura,
cât şi oferta destinaţiilor turistice se dezvoltă rapid.
Astfel, spre exemplu, în anul 2007 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 149,9 mii turişti şi
excursionişti, cu 12,8% mai mult decât în anul precedent.
Numărul de turişti şi excursionişti străini care au vizitat Republica Moldova şi au beneficiat de serviciile agenţiilor de
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Tabelul 1-25: Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor în Republica Moldova în perioada 2000-2007
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Turism receptor, turişti

18964

15690

20161

23598

26045

25073

14239

14722

Turism emiţător, turişti

32452

30264

51577

67328

67846

57231

67826

81790

Turism intern, turişti

37476

35628

44138

62541

75960

70525

50820

53383

Total, turişti

88892

81582

115876

153467

169851

152829

132885

149895

turism şi turoperatorilor în anul 2007 s-a cifrat la 14,7 mii,
cu 3,4% mai mult decât în anul 2006.
Numărul de turişti şi excursionişti care au plecat în străinătate prin intermediul agenţiilor de turism şi turoperatorilor
în anul 2007 a totalizat 81,8 mii, cu 20,6% mai mult decât în
anul 2006. Datele statistice menţionate mai sus se referă doar
la călătoriile organizate de agenţiile de turism şi turoperatorii
din Republica Moldova şi nu cuprind informaţii referitoare la
vizitatorii care se deplasează în mod individual.
Politica actuală a statului în domeniul turismului este reflec-

tată în Strategia de dezvoltare durabilă a turismului în perioada 2003-2015. În strategie sunt prevăzute extinderea zonelor turistice, amenajarea specială a traseelor turistice etc.

1.6.5. Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată
prestate populaţiei
Volumul de vânzări cu amănuntul în anul 2007 a fost în
ascensiune. Populaţiei i-au fost comercializate mărfuri de
consum în valoare de 28,3 miliarde lei sau cu 8% mai mult
comparativ cu anul 2006 (Tabelul 1-26).

Tabelul 1-26: Evoluţia vânzărilor de mărfuri cu amănuntul în Republica Moldova în perioada 1990-2007
1990
Vânzări de mărfuri cu amănuntul, mlrd. lei

6.4

în % faţă de anul precedent

1991

1992

1993

Vânzări de mărfuri cu amănuntul, mlrd. lei
mln $ SUA

1996

1997

1998

0.4

1.4

2.8

3.8

4.0

3.7

82.0

53.0

75.0

58.0

111.7

118.0

96.2

87.7

322.4

în % faţă de anul precedent

1995

47.3

mln $ SUA
1999

1994

11.0

2000

2001

2002

335.2
2003

613.4
2004

834.2
2005

858.7
2006

685.3
2007

3.6

6.0

7.6

10.8

14.5

16. 6

19.5

23.4

28.3

72.6

104.0

114.8

134.2

118.2

105.6

105.3

106.9

108.0

343.0

483.7

591.5

792.4

1042.8

1344.3

1546.6

1778.9

2331.5

Sursa: Ministerul Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova, Direcţia analiză şi prognoze macroeconomicie.

Volumul de vânzări cu amănuntul comercializate în reţeaua organizată de comerţ a crescut, în preţuri comparabile,
cu 10,5% faţă de anul 2006, totalizând 16,9 miliarde lei.
În structura vânzărilor cu amănuntul, cota mărfurilor nealimentare a constituit 67,6%. O creştere considerabilă în
vânzări (70,3% din volumul total de vânzări în reţeaua organizată de comerţ) au fost efectuate de întreprinderile din
sectorul privat, ce au comercializat mărfuri de consum în
valoare de 11,9 miliarde lei (cu 12,8% mai mult faţă de anul
2006). Volumul vânzărilor la organizaţiile cu formă de proprietate mixtă (cu participarea capitalului străin) şi străină
au crescut cu 8,6%, publică – cu 9,2%, iar mixtă (publică şi
privată) a înregistrat o diminuare – cu 16,3%.
Din activitatea de servicii cu plată prestate populaţiei în anul

2007 a rezultat o cifră de afaceri în sumă de 11,853 miliarde
lei sau cu 3,9% mai mare, în termeni reali, faţă de anul 2006
(Tabelul 1-27).
Unităţile oficial înregistrate au prestat populaţiei servicii cu
plată în valoare de 9,582 miliarde lei, cu o creştere de 4,2%
(în preţuri comparabile) comparativ cu anul 2006. Întreprinderile din sectorul proprietăţii publice au prestat 42,9% din
totalul volumului de servicii prestate populaţiei, fiind urmate
de sectorul privat cu 32% şi mixt (cu participarea capitalului
străin şi străină) cu 20%. Agenţii economici din sectoarele
privat şi public au obţinut creşteri ale volumului de servicii
de 15,2% şi 0,4%, respectiv. Însă, în acelaşi timp, se observă o
descreştere în sectorul public şi privat – cu 5% şi sectorul cu
participarea capitalului străin şi străină – cu 0,5%.

Tabelul 1-27: Evoluţia serviciilor cu plată prestate populaţiei în Republica Moldova în perioada 1990-2007
1990
Servicii cu plată prestate populaţiei, mlrd lei

0.900

în % faţă de anul precedent

1991

1992

1.200

5.800

81.0

55.0

mln $ SUA
1999
Servicii cu plată prestate populaţiei, mlrd lei
în % faţă de anul precedent
mln $ SUA

2000

2001

1993
0.070

1994
0.424

1995
0.652

1996
0.820

1997
1.237

1998
1.299

67.0

52.0

100.1

78.1

110.2

88.3

52.2

104.2

145.1

178.1

267.6

242.0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1.897

2.600

3.404

4.222

5.299

6.970

8.210

9.964

89.8

100.1

121.2

111.8

113.3

105.3

109.2

105.6

103.9

180.6

209.1

264.5

311.1

380.1

565.3

651.5

758.9

976.4

Sursa: Ministerul Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova, Direcţia analiză şi prognoze macroeconomicie.
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1.6.6. Investiţii în capital fix
Datele pentru anul 2007 cu privire la volumul investiţiilor în
capital fix evidenţiază o creştere cu 20,7% faţă de anul 2006.
Pe parcursul perioadei 1991-2007, evoluţia acestui indicator
a fost însoţită de anumite fluctuaţii, rezultate pozitive fiind
constatate doar în anul 1998 şi mai recent, în perioada 20012007 (Figura 1-10).
În anul 2007, investiţiile în capital fix au însumat 15,18 miliarde lei în preţuri curente, constituind doar circa 24,4%
faţă de nivelul anului 1990 (Tabelul 1-28). Creşterea înregistrată în anul 2007 a indicatorului investiţii în capital fix
a fost asigurată preponderent din contul mijloacelor proprii
ale agenţilor economici şi populaţiei (53,3%), mijloacelor
investitorilor străini (22,1%), din contul bugetului de stat
(9,4%) bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale (2,3%)
şi din alte surse (12,9%). De notat că investiţiile în capital
fix finanţate din contul bugetului de stat au crescut cu circa
45% comparativ cu anul 2006.
În structura specifică a investiţiilor în capital fix cota majoritară a investiţiilor a fost orientată spre construcţia clădirilor
(cu excepţia clădirilor de locuit) şi edificiilor, care a constituit 39,8% din volumul total al investiţiilor însuşite (cu 3,6%
mai mult decât în 2006), în utilaje şi maşini, cu o pondere
de 30,8% din volumul total al investiţiilor însuşite (cu 2,6%

mai puţin decât în 2006) şi spre construcţia clădirilor de locuit, cu o pondere de 19,9% din volumul total al investiţiilor
însuşite (cu 0,3% mai mult decât în 2006). Construcţia de
locuinţe s-a realizat de agenţii economici ai sectorului nestatal, constituind 98,8% din volumul total al caselor de locuit date în folosinţă. Întreprinderile şi organizaţiile de toate
formele de proprietate au dat în folosinţă 4200 apartamente
cu suprafaţa totală de 486,6 mii m2, ceea ce este cu 8,9% mai
puţin faţă de nivelul anului 2006.
Lucrări de construcţie-montaj au fost înregistrate în valoare de 8,5 miliarde lei, ceea ce este cu 20,5% mai mult (în
preţuri comparabile) faţă de anul 2006. Pe parcursul anului
2007 întreprinderile şi organizaţiile în antrepriză au efectuat
lucrări de construcţie-montaj în valoare de 5,4 miliarde lei
(în preţuri curente), volum mai mare cu 18,1% faţă de anul
2006 (preţuri comparabile). Creşterea a fost asigurată din
contul agenţilor economici cu forma de proprietate privată,
fiind executate lucrări în antrepriză în proporţie de 82,6%
(4,5 miliarde lei) din volumul total al lucrărilor în antrepriză. În structura lucrărilor executate predomină efectuarea
lucrărilor pentru construcţii noi, reconstrucţii şi extinderea
întreprinderilor în funcţiune – 4,1 miliarde lei (în creştere
cu 20,5% faţă de anul 2006). Volumul reparaţiilor capitale a
constituit 1,0 miliarde lei (în creştere cu 23,3%) şi al reparaţiilor curente – 0,3 miliarde lei (în descreştere cu 15,7%).

Figura 1-11: Evoluţia indicatorului volumul investiţiilor în capital fix în perioada 1991-2007 (în % faţă de anul precedent)
Tabelul 1-28: Evoluţia indicatorului investiţii în capital fix în Republica Moldova în perioada 1990-2007
1990
Investiţii, mlrd lei
în % faţă de anul 1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

2.50

3.30

28.30

0.17

0.71

0.84

0.99

1.20

1.44

100.0

91.0

67.3

37.0

18.1

15.2

14.0

12.9

14.2

Investiţii, mln $ SUA

–
1999

–
2000

–
2001

127.9
2002

175.2
2003

187.9
2004

214.5
2005

260.0
2006

269.0
2007

Investiţii, mlrd lei

1.59

1.76

2.32

2.80

3.62

5.14

7.80

11.01

în % faţă de anul 1990

11.1

9.4

10.4

11.6

12.4

13.4

16.3

20.2

24.4

151.6

141.5

179.9

206.6

259.8

416.9

618.8

838.7

1250.5

Investiţii, mln $ SUA

Sursa: Ministerul Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova, Direcţia analiză şi prognoze macroeconomicie.
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2. INVENTARUL NAŢIONAL DE GAZE CU EFECT DE SERĂ

C a p i t o l u l 2.
In v e n t a r u l
n aţ i o n a l d e g a z e
cu efect de seră
2.1. Introducere
2.1.1. Convenţia, Protocolul de la Kyoto şi
angajamentele Părţilor semnatare
Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind
Schimbarea Climei (CONUSC) a fost adoptată la 9 mai 1992
la Conferinţa ONU pentru mediu şi dezvoltare durabilă de
la Rio de Janeiro, fiind privită ca un răspuns al comunităţii
internaţionale la fenomenul de încălzire globală cauzat de
poluarea atmosferei şi creşterea concentraţiei atmosferice a
gazelor cu efect de seră.
Obiectivul final al Convenţiei este de a stabiliza concentraţiile de gaze cu efect de seră (GES) în atmosferă la un nivel
care să împiedice orice perturbare antropică periculoasă a
sistemului climatic. Până în prezent, 196 de ţări sunt Părţi
la această Convenţie. CONUSC a fost semnată de Republica Moldova la 12 iunie 1992 şi ratificată de Parlament la 16
martie 1995.
Articolul 4, paragraful 1(a), şi Articolul 12, paragraful 1(a) ale
CONUSC stipulează că fiecare Parte trebuie să prezinte către
Conferinţa Părţilor (COP) un „inventar naţional al emisiilor
antropice pe surse şi al absorbţiei, prin absorbanţi, pentru
toate gazele cu efect de seră, nereglementate prin Protocolul
de la Montreal, în măsura în care mijloacele îi permit aceasta, utilizând metode comparabile asupra cărora Conferinţa
Părţilor cade de acord şi a căror utilizare o va încuraja; de
asemenea, o descriere generală a măsurilor pe care aceasta
le ia sau intenţionează să le ia pentru a aplica Convenţia; şi
orice altă informaţie pe care Partea o consideră utilă pentru a
atinge obiectivul Convenţiei şi potrivită pentru a exprima în
Comunicarea sa, în măsura posibilităţilor, date utile determinării tendinţelor emisiilor antropice in lume”.
Mecanismul principal de prezentare a acestor informaţii
sunt comunicările naţionale. La COP 2 (Geneva, 1996) a
fost adoptat Ghidul pentru comunicările naţionale ale Părţilor din non-Anexa I (Decizia 10/CP.2). Conform acestui
Ghid, între 1997-2000 Republica Moldova a elaborat Prima
Comunicare Naţională către CONUSC în cadrul Proiectului UNDP-GEF „Asigurarea suportului Republicii Moldova
în vederea pregătirii Primei Comunicări Naţionale în conformitate cu obligaţiunile sale faţă de Convenţia-cadru a
Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Schimbarea Climei”,
prezentată la COP 6 (Haga, 2000).
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La COP 8 (New Delhi, 2002) a fost adoptat un nou Ghid
pentru elaborarea comunicărilor naţionale ale ţărilor din
non-Anexa I (Decizia 17/CP.8). Conform acestuia, în perioada 2005-2009 Republica Moldova a elaborat Comunicarea Naţională Doi către CONUSC în cadrul Proiectului
UNEP-GEF „Asigurarea suportului Republicii Moldova în
vederea pregătirii Comunicării Naţionale Doi în conformitate cu obligaţiunile sale faţă de Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Schimbarea Climei”.
La COP 3 (Kyoto, 1997) a fost adoptat aşa-numitul Protocol
de la Kyoto1, care reprezintă un instrument de aprofundare
a angajamentelor Părţilor în cadrul Convenţiei, prin obligarea ţărilor industrial dezvoltate şi celor cu economia în
tranziţie, incluse în Anexa I a Convenţiei, să reducă emisiile
totale de GES direct cu cel puţin 5%, în comparaţie cu emisiile înregistrate în anul de bază (1990), în perioada 20082012. Republica Moldova a ratificat Protocolul de la Kyoto
la 13 februarie 2003 (data oficială a aderării este 22 aprilie
2003). De notat totuşi că în calitate de ţară din non-Anexa I,
Republica Moldova nu are angajamente de reducere a emisiilor de GES în cadrul acestui Protocol.
Principii detaliate privind implementarea Protocolului de
la Kyoto au fost stabilite la COP 7 (Marakech, 2001), fiind
cuprinse în Acordul de la Marakech. La COP 11 (Montreal,
2005), care a servit şi ca Prima Întâlnire a Părţilor semnatare a Protocolului de la Kyoto (COP/MOP), regulile de implementare a Protocolului de la Kyoto, discutate anterior la
Marakech, au fost în sfârşit adoptate. În prezent, negocierile
internaţionale se focusează asupra viitoarelor angajamente
ale Părţilor semnatare ale Convenţiei în perioada post-Kyoto (după 2012).

2.1.2. Gazele cu efect de seră
Cel mai important gaz cu efect de seră în atmosferă sunt vaporii de apă (H2O), responsabili pentru aproximativ 2/3 din
efectul de seră total. Conţinutul apei în atmosferă nu este
influenţat în mod direct de activităţile antropice, ci este determinat mai degrabă de ciclul natural al apei, exprimat mai
simplu, ca fiind diferenţa dintre evaporare şi precipitaţii.
Bioxidul de carbon (CO2) contribuie la efectul de seră în
proporţie de 30%, iar metanul (CH4), oxidul de azot (N2O)
şi ozonul (O3), toate trei în proporţie de 3%. Grupul de substanţe artificiale (produse de om): clorfluorcarburile (CFC)
şi substituenţii săi, hidrofluorcarburile (HCFC, HFC) şi alte
substanţe, precum perfluorcarburile (PFCs) şi hexafluoridul de sulf (SF6), de asemenea, sunt atribuite către gazele cu
efect de seră direct.
1
Protocolul de la Kyoto a intrat în vigoare pe 16 februarie 2005, la 90 de
zile după ratificarea sa de către Federaţia Rusă în noiembrie 2004, acoperind
astfel cel puţin 55 de Părţi semnatare a Convenţiei, inclusiv ţări din Anexa
I, care contribuie cu cel puţin 55% din emisiile totale de bioxid de carbon
înregistrate la nivelul anului 1990.
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Există şi alte gaze active din punct de vedere fotochimic,
precum monoxidul de carbon (CO), oxizii de azot (NOx)
şi compuşii organici volatil nemetanici (COVNM) (includ
substanţe precum: propanul, butanul şi etanul), care nu sunt
atribuite către GES direct, dar contribuie indirect la efectul de seră. Aceste gaze sunt considerate drept precursori ai
ozonului în troposferă, influenţând formarea şi dezintegrarea ozonului în atmosferă în prezenţa radiaţiei ultraviolete.
Deşi gazele cu efect de seră sunt considerate componente
naturale ale aerului, prezenţa lor în atmosferă este puternic afectată de activităţile antropice. Sporirea concentraţiei
GES în atmosferă (cauzată de emisii de origine antropică)
contribuie la consolidarea efectului de seră, ducând astfel
la încălzirea suplimentară a atmosferei. Concentraţia GES
în atmosferă este determinată de diferenţa dintre emisiile şi sechestrările de GES. A fost stabilit cu certitudine că
concentraţiile atmosferice ale GES au sporit semnificativ
în comparaţie cu perioada preindustrială. Astfel, din 1750
concentraţia CO2 a sporit cu 35%, concentraţia de CH4 cu
143%, iar concentraţia N2O – cu 18% (Tabelul 2-1).
Tabelul 2-1: Concentraţia atmosferică, rata de modificare a
concentraţiei şi durata de viaţă în atmosferă a gazelor cu efect de
seră direct
Variabile
Concentraţia atmosferică pre-industrială (anul 1750)
Concentraţia
atmosferică actuală
(nivelul anului 2005)
Rata de modificare
a concentraţiei
atmosferice
Durata de viaţă atmosferică a gazelor
cu efect de seră

CO2

CH4

N2O

SF6

CF4

278
ppm

0.715
ppm

0.270
ppm

0 ppt

40 ppt

379
ppm

1.774
ppm

0.319
ppm

5.6 ppt

74 ppt

1.4
ppm/
an

0.005
ppm/
an

0.26%/
an

linear

linear

50-200

12

114

3200

>50000

Aceste tendinţe pot fi atribuite în mare măsură activităţilor
umane – în special arderii combustibililor fosili şi defrişării
continue a suprafeţelor acoperite cu păduri.
La nivel global, cantitatea emisiilor anuale de bioxid de carbon este de circa 23,9 gigatone (Gt), majorându-se pe parcursul ultimilor 45 ani mai mult decât semnificativ (de circa
3,7 ori). Cele mai importante surse ale emisiilor de bioxid de
carbon sunt considerate arderea combustibililor fosili, deforestrările şi procesele industriale (spre exemplu, producerea
cimentului, varului, amoniacului, oţelului şi fontei etc.).
Durata de viaţă a bioxidului de carbon în atmosferă variază
între 50 şi 200 ani. Acesta poate fi sechestrat din atmosferă
printr-un complex de mecanisme de stocare naturală. De
asemenea, se consideră că circa 40% din bioxidul de carbon
emis poate fi absorbit de către oceane. Fotosinteza, în special la vegetaţia şi planctonul din mare, este un mecanism
important de sechestrare a emisiilor de CO2, deşi unul de

tranziţie, întrucât după pierea unei plante, bioxidul de carbon este emis din nou în atmosferă.
Concentraţia metanului în atmosferă este afectată de activităţi antropice precum cultivarea orezului, creşterea animalelor (fermentarea enterică şi managementul dejecţiilor
animaliere), extragerea cărbunelui, petrolului şi gazelor
naturale, transportarea şi distribuţia gazelor naturale, depozitarea deşeurilor menajere solide, arderea biomasei etc.
Dezintegrarea metanului în atmosferă are loc prin reacţii
chimice (prin intermediul radicalilor OH).
Durata de viaţă a CH4 în atmosferă este de circa 12 ani. În
comparaţie cu perioada preindustrială, concentraţia CH4 în
atmosferă s-a majorat cu circa 143%. Rata anuală de acumulare a CH4 în atmosferă este de circa 40 şi 60 Mt, sau
aproximativ 10% din emisiile totale globale de CH4. Aproximativ jumătate din emisiile globale de metan generate anual
provin din activităţi antropice. Petru a stabiliza concentraţia
metanului la nivelul actual, ar fi necesar a reduce aceste emisii cu circa 8% (IPCC, 1996b).
A fost stabilit că circa 1/3 din N2O atmosferic este de origine
antropică, provenind din solicitarea îngrăşămintelor chimice
azotate, cultivarea solurilor, creşterea animalelor (managementul dejecţiilor animaliere), tratarea apelor uzate, producerea acizilor adipic şi nitric, arderea combustibililor fosili,
arderea deşeurilor şi biomasei. Celelalte 2/3 din N2O atmosferic provin din sol şi din procesul de denitrificare a apei în
condiţii anaerobe. N2O se dezintegrează fotochimic în atmosferă. De notat că concentraţia atmosferică a protoxidului
de azot s-a majorat cu circa 18% în comparaţie cu perioada
preindustrială. Emisiile globale anuale din toate sursele sunt
estimate la circa 10 - 17,5 Mt N2O (IPCC, 1996b).
PFC (perfluorocarburile), HFC (hidrofluorcarburile) şi SF6
(hexafluoridul de sulf) sunt gaze cu efect de seră de origine
antropică. HFC este utilizat cu preponderenţă pentru înlocuirea substanţelor chimice distrugătoare a stratului de ozon,
dar este emis şi în procesul de producere a HCFC-22. PFC şi
SF6 sunt emise în variate procese industriale, inclusiv la producerea aluminiului şi magneziului, la producerea semiconductorilor, la transmiterea şi distribuţia energie electrice etc.
Toate aceste gaze au o durată mare de viaţă în atmosferă şi se
caracterizează prin o capacitate considerabilă de absorbţie a
radiaţiei infraroşii, astfel încât în viitor ar putea avea un impact considerabil asupra fenomenului de încălzire globală.

2.1.3. Potenţialul de încălzire globală
Efectul de forţă radiantă2 a unui gaz în atmosferă este o reflecţie a capacităţii sale de a cauza încălzirea atmosferei. Ne
referim la forţa radiantă directă când gazul reprezintă un
GES şi la forţa radiantă indirectă, când transformarea chi2
Termenul „forţă radiantă” se referă la potenţialul de captare a căldurii de
către orice GES. Ea se măsoară în unităţi de putere (watt) per unitate de
suprafaţă (m 2).
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mică a gazului original produce un gaz sau gaze care sunt
GES, sau când un gaz influenţează durata de viaţă atmosferică a altor gaze.
Conceptul de „potenţial de încălzire globală” (PÎG) a fost
elaborat pentru a permite savanţilor şi politicienilor să compare capacitatea fiecărui GES de a capta căldura în atmosferă. Prin definiţie, PÎG este schimbarea în timp a forţei
radiante datorită emisiei 1 kg de gaz exprimat la forţa radiantă provenită din emisia unui 1 kg CO2. Cu alte cuvinte,
PÎG este o măsurare relativă a efectului de încălzire pe care
îl poate avea un gaz radiant (GES) asupra suprafeţei troposferei. „Potenţial de încălzire globală” GES ia în consideraţie
atât forţa radiantă instantanee ce se datorează creşterii cumulative a concentraţiei gazelor cu efect de seră în atmosferă, cât şi durata de viaţă a acestor gaze în atmosferă.
În cadrul Comunicării Naţionale Doi au fost utilizate „potenţialele de încălzire globală” pentru o perioadă de 100
de ani, recomandat de Comisia Interguvernamentală pentru Schimbări Climatice (Raportul doi de evaluare IPCC,
1996) pentru utilizare la inventarierea emisiilor de GES în
cadrul CONUSC, adoptat la Conferinţa a treia a Părţilor
(Tabelul 2-2).
Tabelul 2-2: Potenţialul de încălzire globală pentru o perioadă de
100 ani şi durata de viaţă atmosferică a gazelor cu efect de seră
direct
Formula
chimică

Durata
de viaţă

Bioxidul de carbon

CO2

50-200

1

1

1

Metanul

CH4

12

21

23

25

Protoxidul de azot

N2O

120

310

296

298

Hexafluoridul de sulf

SF6

3200

23900

22200

22800
14800

GES

SAR

TAR

AR4

Hidrofluorcarburile (HFC)
HFC-23

CHF3

264

11700

12000

HFC-32

CH2F3

5.6

650

550

675

HFC-43-10mee

C5H2F10

17.1

1300

1500

1640

C2HF5

32.6

2800

3400

3500

14.6

1300

1300

1430

48.3

3800

4300

4470

1.5

140

120

124

HFC-125
HFC-134a
HFC-143a
HFC-152a

C2H2F2
(CH2FCF3)
C2H3F3
(CF3CH3)
C2H4F2
(CH3CHF2)

HFC-227ea

C3HF7

36.5

2900

3500

3220

HFC-236fa

C3H2F6

209

6300

9400

9810

Perfluorocarburile (PFC)
Perfluorometanul

CF4

50000

6500

5700

7390

Perfluoroetanul

C2F6

10000

9200

11900

12200

Perfluoropropanul

C3F8

2600

7000

8600

8860

Perfluorohexanul

C6F14

3200

7400

9000

9300

Surse: SAR – Raportul 2 de evaluare (IPCC, 1996), TAR. – Raportul 3 de
evaluare (IPCC, 2001) şi AR4 – Raportul 4 de evaluare (IPCC, 2007).
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2.1.4. Contribuţia relativă a Republicii Moldova
la încălzirea globală
În 1990, contribuţia Republicii Moldova la emisiile globale
de bioxid de carbon a fost de aproximativ 0,3% din total.
În perioada 1990-2005, emisiile totale naţionale de GES
(fără contribuţia sectorului „Utilizarea terenurilor, schimbări în utilizarea terenurilor şi gospodăria silvică”) s-au redus cu circa 72,3%, de la 42886,0 Gg CO2 echivalent în 1990
până la 11883,5 Gg CO2 echivalent în 2005 (Tabelul 2-3),
cu mult peste reducerile înregistrate de unele ţări industrial
dezvoltate sau cu economia în tranziţie incluse în Anexa I a
Convenţiei (Figura 2-1).

2.2. Aranjamente instituţionale,
procesul de inventariere
2.2.1. Aranjamente instituţionale privind
compilarea inventarului
În cadrul Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale al Republicii Moldova, Oficiul „Schimbarea Climei” deţine întreaga responsabilitate pentru activităţile asociate cu pregătirea
Comunicărilor Naţionale şi Inventarelor Naţionale de GES,
alcătuite din Raportul Naţional de Inventariere şi Inventarul
GES în format tabelar standard (IPCC, 1997, 2005). Figura
2-2 defineşte în mod schematic aranjamentele instituţionale
asociate cu compilarea inventarului naţional de gaze cu efect
de seră al Republicii Moldova. În cadrul Oficiului „Schimbarea Climei”, grupul de lucru „Inventarierea emisiilor de gaze
cu efect de seră” este responsabil pentru evaluarea emisiilor
după categorii de surse şi sechestrărilor după categorii de stocare, analiza surselor de emisie-cheie, activităţile de verificare
şi control al calităţii inventarului, analiza incertitudinilor, documentarea, administrarea şi arhivarea informaţiei asociate
cu procesul de pregătire a inventarului naţional de GES.
Responsabilităţile funcţionale ale participanţilor la proces
sunt descrise în mod sumar după cum urmează:
• Şeful grupului de lucru „Inventarierea emisiilor de gaze
cu efect de seră” (angajat de bază în cadrul Oficiului
„Schimbarea Climei”), este responsabil pentru coordonarea procesului de pregătire a inventarului naţional.
Acesta supraveghează procesul de evaluare a emisiilor după categorii individuale de surse şi sechestrărilor
după categorii individuale de stocare, realizează analiza
surselor de emisie-cheie, este responsabil pentru interpretarea rezultatelor analizei incertitudinilor, coordonează
activităţile de verificare şi control al calităţii, este responsabil de procesul de arhivare a materialelor utilizate în procesul de pregătire a inventarului, efectuează
sinteza rapoartelor sectoriale în baza cărora este com-
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Tabelul 2-3: Emisii de gaze cu efect de seră direct în Republica Moldova în perioada 1990-2005, Gg CO2 echivalent
1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Total emisii de GES (fără
42886.02 16758.16 16771.33 14650.82 12605.12 10822.35
UTSUTGS)
Total emisii de GES (cu UTSUTGS)
1. Energetica

41212.82

16002.16

2001

2002

2003

2004

2005

9839.95 10824.72 10966.56 11530.56 11680.86 11883.46

16031.71

13325.88

11448.63

9511.40

8486.80

9436.42

9734.67

10216.65

10361.81

10502.40

34520.39 11135.71 11430.27

7724.81

9526.58

7938.33

6184.74

5437.82

6639.87

6738.33

7328.40

7490.74

A. Arderea combustibililor

33837.46

10579.72

10825.94

9028.46

7472.10

5719.66

4934.43

6139.74

6196.09

6755.07

6873.21

7070.91

1. Industria energetică

19393.29

6931.76

7057.97

5370.04

4427.55

3318.36

2653.71

3416.58

3048.93

2927.52

2944.22

2989.77

2195.89

316.65

261.86

299.44

259.78

237.33

258.17

286.11

284.99

301.38

319.80

396.99

2. Industria producătoare
şi construcţiile
3. Transportul

4055.61

1328.52

1298.13

1321.21

1153.33

784.87

848.27

926.43

1157.96

1451.78

1621.59

1654.52

4. Alte sectoare

8037.78

1829.47

2062.55

1901.70

1538.61

1322.54

1122.76

1447.33

1639.70

1956.66

1864.60

1911.11

5. Alte lucrări şi necesităţi
în energetică

154.90

173.32

145.42

136.07

92.83

56.56

51.51

63.29

64.52

117.73

123.00

118.52

B. Emisiile fugitive de la ţiţei
şi gaze naturale

682.93

555.98

604.33

498.12

466.22

465.08

503.40

500.13

542.24

573.33

617.53

653.90

1. Combustibili solizi
2. Ţiţei şi gaze naturale
2. Procese industriale
A. Produsele minerale
B. Industria chimică

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

682.93

555.98

604.33

498.12

466.22

465.08

503.40

500.13

542.24

573.33

617.53

653.90

1348.75

380.65

389.81

434.97

354.72

339.26

325.60

331.13

344.10

408.04

479.52

581.90

1257.91

302.72

305.55

331.59

268.58

250.96

217.93

211.17

268.05

287.28

327.90

416.84

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

C. Producţia metalului

71.20

65.98

67.21

81.43

72.14

79.96

91.22

97.15

51.56

89.01

101.77

105.29

D. Alte produceri

19.64

11.95

17.05

21.95

14.00

8.34

12.25

17.40

16.93

21.72

36.50

40.77

E. Producţia halocorburilor
şi SF 6

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

F. Consumul halocorburilor
şi SF6

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

4.21

5.41

7.56

10.02

13.35

19.00

3. Solvenţii şi utilizarea altor produse product use

65.62

28.06

28.21

29.88

30.39

29.77

33.06

34.71

40.78

41.67

47.82

49.00

A. Solicitarea vopselelor

30.18

1.94

2.14

2.96

2.99

2.93

6.74

7.68

12.43

12.49

18.79

17.98

B. Degresarea şi curăţarea
chimică

2.00

0.22

0.66

0.93

0.35

0.95

0.34

0.60

1.19

2.28

1.23

1.24

C. Producerea şi procesarea
produselor chimice

0.55

0.03

0.02

0.02

0.02

0.03

0.10

0.13

0.19

0.16

0.22

0.29

D. Altele

32.89

25.88

25.39

25.97

27.03

25.85

25.89

26.30

26.96

26.74

27.58

29.49

5323.92

3386.18

3046.47

2839.22

2518.31

2438.03

2312.19

2215.97

2313.91

2253.13

2210.72

2127.79

A. Fermentarea enterică

1903.41

1384.63

1236.76

1077.79

982.91

961.84

903.06

872.37

912.70

894.14

843.96

792.86

B. Managementul dejecţiilor animaliere

1701.94

1088.95

1013.06

926.93

811.74

838.44

762.67

666.24

686.94

708.73

665.77

635.68

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

1718.57

912.60

796.65

834.50

723.66

637.75

646.46

677.36

714.27

650.27

700.99

699.25

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

IE

IE

IE

IE

IE

IE

IE

IE

IE

IE

IE

IE

4. Agricultura

C. Cultivarea orezului
D. Solurile agricole
E. Arderea savanelor
F. Arderea reziduurilor agricole în câmp
5. UTSUTGS

-1673.20

-756.00

-739.62 -1324.94 -1156.49 -1310.95 -1353.15 -1388.30 -1231.89 -1313.91 -1319.04 -1381.06

-2197.15

-1620.79

-1705.09

-2132.20

-2027.77

-2111.13

-2140.32

-2195.22

-2134.76

-2135.76

-2183.42

-2246.20

B. Terenurile prelucrate

1310.45

1484.33

1543.58

1536.19

1574.69

1596.57

1612.69

1651.03

1683.34

1689.93

1691.54

1684.60

C. Pajiştile

-786.50

-619.54

-578.12

-728.93

-703.41

-796.38

-825.53

-844.11

-780.47

-868.08

-827.16

-819.46

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

IE

IE

IE

IE

IE

IE

IE

IE

IE

IE

IE

IE

1627.34

1827.57

1876.57

1820.17

1763.38

1830.55

1731.28

1603.04

1529.44

1499.32

1452.05

1399.96
1186.21

A. Terenurile silvice

D. Terenurile umede
E. Terenurile localităţilor
6. Deşeuri

1321.13

1616.58

1670.25

1611.88

1560.89

1636.00

1536.42

1403.31

1327.01

1294.20

1254.51

B. Tratarea apelor uzate

A. Depozite DMS

306.21

210.98

206.32

208.29

202.49

194.55

194.86

199.72

202.42

205.12

197.54

213.75

C. Incinerarea deşeurilor

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

7. Altele

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

Buncăre internaţionale

220.43

42.46

66.62

76.52

73.32

73.26

66.95

58.81

59.30

70.80

67.95

64.64

Emisii de CO 2 de la arderea
biomasei

210.83

645.57

615.34

322.44

409.18

373.60

367.86

353.09

389.50

359.79

296.51

295.04

Abrevieri: IE – incluse în altă parte (engl.: Included Elsewhere); NE – ne estimate (engl.: Not Estimates); NO – nu se produc (engl.: Not Occurring).
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Figura 2-1: Evoluţia comparativă a emisiilor totale de GES în perioada 1990-2005, în Republica Moldova şi în ţările incluse în Anexa I a
Convenţiei (% în comparaţie cu 1990) (Sursa: http://unfccc.int/resource/docs/2007/sbi/eng/30.pdf)

pilat Raportul Naţional de Inventariere şi capitolul respectiv din Comunicarea Naţională Doi;
• Experţii naţionali (angajaţi prin sistem de contract)
sunt responsabili pentru procesul de evaluare a emisiilor după categorii individuale de surse şi sechestrărilor
după categorii individuale de stocare, la nivel sectorial
(Sectorul 1 „Energetica”, Sectorul 2 „Procese industriale”,
Sectorul 3 „Utilizarea solvenţilor şi altor produse”, Sectorul 4 „Agricultura”, Sectorul 5 „Utilizarea terenurilor,
schimbări în utilizarea terenurilor şi gospodăria silvică”
şi Sectorul 6 „Deşeuri”). Experţii naţionali sunt responsabili şi pentru elaborarea părţilor componente ale capitolelor sectoriale din Raportul Naţional de Inventariere.
De asemenea, ei deţin responsabilităţi asupra procesu-

lui de colectare a datelor de activitate, aplicării arborilor
de decizii în vederea selectării metodelor de evaluare şi
factorilor de emisie potriviţi, evaluării incertitudinilor
emisiilor provenite de la categorii individuale de surse,
precum şi pentru luarea măsurilor de corecţie, ca
răspuns la activităţile de verificare, control al calităţii şi
asigurare a calităţii.
Datele de activitate necesare pentru compilarea inventarului naţional sunt disponibile în Anuarele Statistice, Balanţele Energetice, alte publicaţii statistice sectoriale ale Biroului
Naţional de Statistică al Republicii Moldova. Informaţii statistice adiţionale (nepublicate) au fost obţinute în baza interpelărilor de informaţii din partea Ministerului Ecologiei şi
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Figura 2-2: Aranjamente instituţionale pentru compilarea inventarului naţional
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Resurselor Naturale, în conformitate cu stipulările Legii nr.
412 din 09.12.2004 cu privire la statistica oficială, Articolul 9
(2), punct a) şi b), conform căruia „organele statisticii oficiale sunt obligate să disemineze informaţia statistică utilizatorilor în volumul, modul şi termenele stabilite în programul
de lucrări statistice”, precum şi „să asigure tuturor utilizatorilor accesul la informaţia statistică neconfidenţială în condiţii
de egalitate privind volumul şi termenele de diseminare”.
În baza stipulărilor Legii privind accesul la informaţie, adoptată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.
982-XIV din 11.05.2000, au fost colectate date de activitate
adiţionale de la un şir de instituţii parteneri, precum: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Ministerul
Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Apărării,
Agenţia Transporturi (fostul Minister al Transporturilor
şi Gospodăriei Drumurilor), Agenţia pentru Silvicultură
„Moldsilva”, Agenţia agroindustrială „Moldova-Vin”, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile, Serviciul Vamal, Inspectoratul Ecologic de Stat,
Oficiul Ozon de pe lângă MERN, Institutul „IPROCOM”,
agenţi economici (ÎS „Calea Ferată a Moldovei”, S.A. „Moldova-Gaz”, „Lafarge-Ciment” S.A.) etc.

2.2.2. Procesul de inventariere în Republica Moldova
Oficiul „Schimbarea Climei” a aplicat o abordare centralizată în procesul de pregătire a inventarului naţional, care
constă din Raportul Naţional de Inventariere (RNI) şi tabele standard de evaluare şi raportare (IPCC, 1997, 2005).
Procesul de pregătire a inventarului naţional este prezentat
schematic în Figura 2-3.
Evaluarea emisiilor pentru categorii de surse individuale şi
sechestrărilor după categorii individuale de stocare ţine de
responsabilitatea experţilor naţionali, care sunt mai familiari cu caracteristicile individuale ale categoriilor de surse şi
stocare. Sub coordonarea directă a şefului de grup, experţii
naţionali decid, prin solicitarea arborilor de decizii, asupra
utilizării celei mai potrivite metodologii de evaluare, de asemenea, colectează datele de activitate necesare pentru efectuarea evaluărilor. Pentru majoritatea categoriilor de surse,
se aplică metodologiile folosite anterior în ciclul precedent
de inventariere. În acest caz, este necesar a colecta doar noi
date de activitate pentru perioada mai recentă de evaluare
sau, pentru întreaga perioadă de studiu, în cazul în care
este necesar a efectua precizări şi recalculări ale datelor de
activitate istorice. Dacă evaluarea s-a făcut pentru o nouă
categorie de surse sau stocare, sau dacă s-a aplicat o abordare metodologică de nivel mai înalt, şeful de grup împreună
cu experţii naţionali decid asupra aplicării metodologiei de
evaluare, colectează cele mai rezonabile date de activitate
şi factori de emisie, calculează emisiile de GES, analizează
incertitudinile, asigură realizarea procedurilor de verificare,
control al calităţii şi asigurare a calităţii, inclusiv prin revi-
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zia tehnică a rezultatelor obţinute de către experţi relevanţi
independenţi, reprezentând instituţii din învăţământ, academice, ministere şi instituţii subordonate, autorităţi administrative centrale şi/sau sectorul privat.
Experţii naţionali produc texte explicative pentru studiile
efectuate privind evaluarea emisiilor provenite de la categorii individuale de surse şi sechestrărilor pentru categorii
individuale de stocare, anexe la acestea, prezentând, de asemenea, şi sursele biografice utilizate.
Şeful grupului este responsabil pentru colectarea şi sinteza
acestor materiale, în vederea producerii capitolelor sectoriale
ale Raportului Naţional de Inventariere (Capitolul 3 „Energetica”, Capitolul 4 „Procese industriale”, Capitolul 5 „Utilizarea
solvenţilor şi altor produse”, Capitolul 6 „Agricultura”, Capitolul 7 „UTSUTGS”, Capitolul 8 „Deşeurile”). De asemenea,
şeful grupului de lucru „Inventarierea emisiilor de gaze cu
efect de seră” este responsabil pentru producerea altor părţi
componente ale Raportului Naţional de Inventariere (Rezumatului, Capitolului 1 „Introducere”, Capitolului 2 „Tendinţe
în emisiile naţionale de GES”, Capitolul 9 „Recalculări”, Bibliografiei şi Anexelor), precum şi pentru efectuarea analizei
surselor de emisie-cheie, disponibile în Ghidul bunelor practici (IPCC, 2000) şi Ghidul bunelor practici pentru sectorul
„Utilizarea Terenurilor, Schimbări în Utilizarea Terenurilor
şi Gospodăria Silvică” (IPCC, 2003).
De notat că Raportul Naţional de Inventariere: 1990-2005
a fost produs într-o manieră compatibilă cu Ghidurile CONUSC privind compilarea Rapoartelor Naţionale de Inventariere. Adiţional Raportului, au fost completate şi tabelele
de raportare standard (IPCC, 1997, 2005) – şeful grupului
de lucru a avut sarcina de a monitoriza procesul de compilare a tabelelor de raportare standard în vederea asigurării
compatibilităţii rezultatelor.
Analiza incertitudinilor, precum şi activitatea de verificare,
control al calităţii şi asigurare a calităţii au fost realizate de
către experţii naţionali în strânsă cooperare cu şeful grupului
de lucru „Inventarierea emisiilor de gaze cu efect de seră”.
De notat că activităţile de asigurare al calităţii, control a calităţii şi verificare au fost realizate în conformitate cu stipulările Planului de asigurare al calităţii şi control al calităţii,
produs în anul 2005 în cadrul proiectului regional UNDPGEF „Fortificarea capacităţilor pentru sporirea calităţii inventarelor naţionale de GES (Europa Centrală şi ţările CSI)”.
Pe durata procedurii de revizie tehnică, versiunea-proiect a
Raportului Naţional de Inventariere: 1990-2005, a fost expediată unui grup select de experţi care anterior nu au participat la etapele de pregătire a inventarului naţional. Scopul reviziei tehnice a fost de a recepţiona din partea unor experţi
relevanţi în domenii de interes major avize privind calitatea
lucrului efectuat, în special privind corectitudinea aplicării

Figura 2-3: Procesul de inventariere în Republica Moldova
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abordărilor metodologice, factorilor de emisie şi datelor de
activitate. Avizele recepţionate au fost mai întâi analizate,
după care s-au întreprins măsuri de corecţie a evaluărilor şi
textelor explicative la acestea.
După ultima revizie, în vederea încorporării comentariilor
recepţionate ca urmare a procesului de revizie tehnică, Oficiul „Schimbarea Climei” a pregătit versiunea finală a Raportului Naţional de Inventariere: 1990-2005, în baza căruia
a fost compilat capitolul respectiv din Comunicarea Naţională Doi. Documentele respective urmează a fi prezentate
de MERN către COP, în conformitate cu angajamentele internaţionale ale Republicii Moldova în cadrul CONUSC.

2.3. Aspecte metodologice
2.3.1. Metodologii, factori de emisie şi date de
activitate utilizate
Inventarul naţional este structurat pentru a satisface cerinţele
de raportare către CONUSC şi este divizat în şase sectoare de
bază: (1) Energetica, (2) Procesele industriale, (3) Solvenţii şi
Utilizarea Altor Produse, (4) Agricultura, (5) Utilizarea Terenurilor, Schimbări în Utilizarea Terenurilor şi Gospodăria
Silvică (UTSUTGS) şi (6) Deşeuri. Fiecare sector este dezagregat în continuare pe categorii de surse (Tabelul 2-4).
Emisiile gazelor cu efect de seră direct (CO2, CH4, N2O,
HFC, PFC, şi SF6) şi indirect (NOx, CO, COVNM şi SO2),
au fost estimate prin solicitarea unor metodologii compatibile cu Ghidul revăzut 1996 pentru inventarierea emisiilor
naţionale de gaze cu efect de seră (IPCC, 1997). Adiţional,
grupul de lucru „Inventarierea emisiilor de gaze cu efect de
seră” a aplicat metodologii disponibile în Ghidul bunelor
practici şi Managementul incertitudinilor în inventarierea
emisiilor naţionale ale gazelor cu efect de seră (IPCC, 2000),
Ghidul bunelor practici pentru sectorul „Utilizarea Terenurilor, Schimbări în Utilizarea Terenurilor şi Gospodăria
Silvică” (IPCC, 2003), Ghidul pentru inventarierea emisiilor din atmosferă (CORINAIR, 1996, 1999) şi Ghidul 2006
pentru inventarierea emisiilor naţionale de gaze cu efect de
seră (IPCC, 2006).
Dacă ar fi să îl definim ca noţiune, un inventar de GES ar
reprezenta „un registru complex al surselor antropice de
emisii după categorii de surse, respectiv al surselor de sechestrare după categorii de stocare, provenite de pe un anumit teritoriu într-o perioadă fixă de timp”.
Inventarierea poate fi efectuată „de sus în jos”, „de jos în
sus” sau printr-o abordare combinată. Inventarul naţional al
Republicii Moldova a fost compilat prin solicitarea abordării „de sus în jos”, oferind evaluări ale emisiilor şi stocărilor
de GES la nivel naţional. În mod ideal, un inventar de GES
ar trebui elaborat prin utilizarea unor măsurări directe ale
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emisiilor şi sechestrărilor provenite de la categorii individuale de surse sau sechestrare din ţară, considerând abordarea
metodologică „de jos în sus”.
Grupul de lucru „Inventarierea emisiilor de gaze cu efect de
seră” lucrează în continuare în vederea sporirii acurateţei,
completitudinii şi transparenţei inventarului naţional, deocamdată însă solicitarea abordării „de jos în sus” nu a fost
posibilă, chiar dacă pentru anumite sectoare, evaluarea emisiilor derivă de la surse individuale cunoscute din punctul
de vedere al poziţionării geografice.
În măsura posibilităţilor, datele de activitate utilizate în acest
raport se bazează pe informaţii publicate oficial: publicaţii
statistice naţionale (Anuarele Statistice ale Republicii Moldova, respectiv cele ale unităţilor administrativ-teritoriale
din stânga Nistrului (UATSN), Balanţele Energetice, Agricultura Moldovei 2004 etc.) şi internaţionale (Anuarul Statistic Internaţional al Fierului şi Oţelului, baza de date FAO a
Organizaţiei ONU pentru hrană şi alimentaţie), publicaţii ale
instituţiilor academice şi din sfera cercetare-dezvoltare (Institutul de Pedologie şi Agrochimie „N. Dimo”, Institutul de
Ecologie şi Geografie, Institutul de Energetică, Institutul de
Cercetări şi Amenajări Silvice etc.), date de activitate oferite
de ministere şi instituţii subordonate (Ministerul Economiei
şi Comerţului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Apărării, Ministerul Sănătăţii, Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Inspectoratul
Ecologic de Stat, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Oficiul
Ozon) şi autorităţi administrative centrale (Biroul Naţional de
Statistică, Agenţia Transporturi, Agenţia pentru Silvicultură
„Moldsilva”, Agenţia agroindustrială „Moldova-Vin”, Agenţia
Relaţii Funciare şi Cadastru, Serviciul Vamal), date obţinute
de la întreprinderi economice (ÎS „Calea Ferată a Moldovei”,
S.A. „Moldova-Gaz”, „Lafarge-Ciment” S.A.), acte legislative
(Programul naţional complex de sporire a fertilităţii solului în
2001-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 591 din
20.06.2000; Programul complex de valorificare a terenurilor
degradate şi sporirea fertilităţii solului. Partea I Ameliorarea
terenurilor degradate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
636 din 26.05.2003 şi Programul complex de valorificare a terenurilor degradate şi sporirea fertilităţii solului. Partea II Sporirea fertilităţii solurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 841 din 26.07.2004).

2.3.2. Analiza surselor de emisie-cheie
Conform recomandărilor Ghidului bunelor practici (IPCC,
2000), se consideră o practică bună identificarea surselor de
emisie-cheie, inclusiv în vederea prioritizării eforturilor privind îmbunătăţirea calităţii inventarului.
O sursă de emisie-cheie este definită ca „o categorie prioritară în cadrul sistemului naţional de inventariere, întrucât
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Tabelul 2-4: Rezumat al metodelor şi factorilor de emisie utilizaţi în procesul de pregătire a inventarului naţional al Republicii Moldova
Categorii de emisii şi stocuri

CH4

CO2

N2O

HFC

Metode

FE

Metode

FE

Metode

FE

1. Energetica

T1

D, CS

T1

D

T1

D

A. Arderea combustibililor

T1

D, CS

T1

D

T1

D

1. Industria energetică

T1

D, CS

T1

D

T1

D

2. Industria producătoare şi construcţiile

T1

D, CS

T1

D

T1

D

PFC

SF6

Metode

FE

Metode

FE

Metode

FE

T2, T1

D

NO,NE

NO,NE

T2, T1

D

E. Producţia halocorburilor şi SF6

NO,NE

NO,NE

NO,NE

NO,NE

NO,NE

NO,NE

F. Consumul halocorburilor şi SF6

T2, T1

D

NO,NE

NO,NE

T2, T1

D

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

3. Transportul

T1

D, CS

T1

D

T1

D

4. Alte sectoare

T1

D, CS

T1

D

T1

D

5. Alte lucrări şi necesităţi în energetică

T1

D, CS

T1

D

T1

D

B. Emisiile fugitive de la ţiţei şi
gaze naturale

T1

D, CS

T1

D

T1

D

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

T1

D, CS

T1

D

T1

D

2. Procesele industriale

T2, T1

D, CS

T1

D

T1

D

A. Produsele minerale

T2, T1

D, CS

NA

NA

NA

NA

B. Industria chimică

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

1. Combustibili solizi
2. Ţiţei şi gaze naturale

C. Producţia metalului

T1

D

T1

D

T1

D

D. Alte produceri

T1

D, CS

NA

NA

NA

NA

3. Solvenţii şi utilizarea altor
produse

C

D

NA

NA

C

D

A. Solicitarea vopselelor

C

D

NA

NA

NA

NA

B. Degresarea şi curăţarea chimică

C

D

NA

NA

NA

NA

C. Producerea şi procesarea produselor chimice

C

D

NA

NA

NA

NA

D. Altele

C

D

NA

NA

C

D

4. Agricultura

T2, T1

D, CS

T2, T1

D, CS

A. Fermentarea enterică

T2, T1

D, CS

NA

NA

B. Managementul dejecţiilor animaliere

T2, T1

D, CS

T2, T1

D, CS

NO

NO

NA

NA

C. Cultivarea orezului
D. Solurile agricole

NA

NA

T1

D, CS

E. Arderea savanelor

NO

NO

NA

NA

IE

IE

IE

IE

F. Arderea reziduurilor agricole în
câmp
5. UTSUTGS

T2, T1

D, CS

T1

D

T1

D

A. Terenurile silvice

T2, T1

D, CS

T1

D

T1

D

B. Terenurile prelucrate

T2, T1

D, CS

T1

D

T1

D

C. Pajiştile

T2, T1

D, CS

NE

NE

NE

NE

D. Terenurile umede

NE

NE

NE

NE

NE

NE

E. Terenurile localităţilor

IE

IE

NE

NE

NE

NE

6. Deşeuri

T2, T1

D, CS

T1

D

A. Depozite DMS

T2, T1

D, CS

NA

NA

T1

D, CS

T1

D

B. Tratarea apelor uzate
C. Incinerarea deşeurilor

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

7. Altele

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

Buncărele internaţionale

T2, T1

D, CS

T1

D

T1

D

T1

D, CS

Emisii CO2 de la arderea biomasei

Abrevieri: T1 – metodă de Nivelul 1 (engl.: Tier 1); T2 – metodă de Nivelul 2 (engl.: Tier 2); C – CORINAIR; CS – cu specific naţional (engl.: Country
Specific); D – utilizate în mod implicit (engl.: Default); IE – incluse în altă parte (engl.: Included Elsewhere); NA – neaplicabil (engl.: Not Applicable); NE –
neestimate (engl.: Not Estimates); NO – nu se produc (engl.: Not Occurring).
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estimările provenite de la aceasta influenţează semnificativ
emisiile totale naţionale ale gazelor cu efect de seră direct,
atât în termeni de nivel absolut al emisiilor anuale, cât şi ca
tendinţă pe parcursul unei perioade de timp, sau a ambelor”.
În Tabelul 2-5 sunt prezentate rezultatele analizei surselor de
emisie cheie ale inventarului naţional al Republicii Moldova
pentru perioada 1990-2005, realizate prin solicitarea unei
abordări metodologice de Nivelul 1, din care cu contrbuţia sectorului 5 „UTSUTGS” – 18 surse-cheie de nivel (L) şi
16 surse-cheie de tendinţă (T), şi respectiv, fără contribuţia
sectorului 5 „UTSUTGS” – 17 surse-cheie de nivel (L) şi 13
surse-cheie de tendinţă (T).
Urmând recomandările GBP (CISC, 2000, 2003), inventarul
mai întâi a fost dezagregat pe categorii de surse, din care
apoi au fost identificate sursele-cheie. Categoriile de surse

au fost definite în conformitate cu următoarele recomandări: (1) emisiile/sechestrările provenite de la categorii individuale de surse/stocare, identificate conform clasificării
standard (CISC, 1997), au fost exprimate în unităţi de CO2
echivalent, calculate prin utilizarea „potenţialului de încălzire globală pentru o perioadă de 100 ani”; (2) categoriile de
surse/stocare au fost identificate pentru fiecare gaz în parte,
întrucât pentru diferite gaze cu efect de seră direct abordările metodologice utilizate, factorii de emisie şi incertitudinile diferă semnificativ; (3) categoriile de surse/stocare, care
utilizează factori de emisie identici, în baza unor abordări
metodologice comune, au fost agregate înainte de efectuarea
analizei.
Sursele-cheie au fost identificate din două perspective: (1)
reieşind din contribuţia de nivel a fiecărei surse la emisiile totale naţionale şi (2) reieşind din tendinţa contribuţiei fiecărei
surse la emisiile totale naţionale pe parcursul perioadei ana-

Tabelul 2-5: Rezultatele analizei surselor de emisii-cheie ale inventarului naţional pentru perioada 1990-2005, evaluate conform abordării
metodologice de Nivelul 1
Analiza surselor de emisie-cheie
cu UTSUTGS
fără UTSUTGS
L
T
L
T

Clasificarea
CISC

Categorii de emisii / sechestrare cheie

Gazul

1A

Arderea staţionară a combustibilului – gaze naturale

CO2

X

X

X

X

Emisii de GES
în 2005
(Gg CO2 eq.)
4441.8224

5A

Terenurile silvice

CO2

X

X

5B

Terenurile prelucrate

CO2

X

X

Transportul auto

CO2

X

X

X

X

1459.4096

6A

Depozite de deşeuri menajere solide

CH4

X

X

X

X

1186.2060

5C

Pajiştile

CO2

X

X

4A

Fermentarea enterică

CH4

X

X

X

X

792.8592

1B2

Emisii fugitive de la operaţii cu petrol şi gaze naturale

CH4

X

X

X

X

652.0090

4D

Emisii directe de la solurile agricole

N2O

X

X

X

X

560.1846

4B

Emisii directe de la managementul dejecţiilor animaliere

N2O

X

X

X

X

469.1675

1A

Arderea staţionară a combustibilului - cărbuni

CO2

X

X

X

X

450.0661

2A1

Producerea cimentului

CO2

X

X

X

X

373.2628

Emisii CO2de la arderea biomasei

CO2

X

X

X

X

295.0374

Arderea staţionară a combustibilului - petrol

CO2

X

X

X

X

231.9371

Arderea mobilă a combustibilului: Agricultura / Silvicultura / Piscicultura

CO2

X

X

X

X

177.6497

4D

Emisii indirecte de la solurile agricole

N2O

X

X

X

139.0628

6B

Tratarea apelor uzate

CH4

X

X

121.0136

1A3c

Transportul feroviar

CO2

X

X

115.1175

1A3b

7
1A
1A4c

Arderea mobilă a combustibilului: alte lucrări şi nece1A5
sităţi în energetică
Emisii indirecte de la managementul dejecţiilor ani4B
maliere
Subtotal fără contribuţia sectorului 5 „UTSUTGS”
Emisii totale naţionale fără contribuţia sectorului 5 „UTSUTGS”
Procente din total fără contribuţia sectorului 5 „UTSUTGS”
Subtotal cu contribuţia sectorului 5 „UTSUTGS”
Emisii totale naţionale cu contribuţia sectorului 5 „UTSUTGS”
Procente din total cu contribuţia sectorului 5 „UTSUTGS”

-2246.2332
1684.2815

-819.4560

CO2

X

N2O

X

Abrevieri: L – evaluarea de nivel (engl.: Level Assessment); T – evaluarea de tendinţă (engl.: Trend Assessment).

X

107.9239
95.9399
11668.6691
11883.4583
98.2%
10287.2613
10502.3958
98.0%
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lizate de timp (în vederea identificării schimbărilor absolute
înregistrate: reduceri sau majorări). Contribuţia procentuală,
atât cea de nivel (L), cât şi cea de trend (T), a fost calculată
şi sortată de la cea mai mare, la cea mai mică (vezi detalii în
Anexa 1 a Raportului Naţional de Inventariere: 1990-2005).
Un prag de contribuţie cumulativ de 95% a fost utilizat în
această analiză pentru a defini limita maximă de identificare
a surselor cheie. Analiza surselor de emisie-cheie a fost efectuată prin utilizarea instrumentarului de calcul al surselor de
emisie-cheie elaborat de Agenţia de Protecţie a Mediului a
Statelor Unite ale Americei (US EPA).

2.3.3. Asigurarea calităţii şi controlul calităţii
Conform recomandărilor Ghidului bunelor practici (IPCC,
2000), inventarele naţionale urmează a fi transparente, bine
documentate, consecvente în timp, complete, comparabile
cu incertitudinile evaluate, supuse activităţilor de verificare,
asigurare şi control al calităţii.
Ghidul bunelor practici (CISC, 2000) defineşte noţiunile de
control al calităţii şi asigurare a calităţii în felul următor:
• Controlul calităţii – reprezintă un sistem de activităţi
tehnice de rutină privind aprecierea şi verificarea
calităţii inventarului pe durata dezvoltării acestuia. Un
sistem robust de control al calităţii urmează să asigure
prin verificări sistemice integritatea datelor, corectitudinea şi completitudinea lor; să identifice şi să corecteze
erorile şi omisiunile; şi să asigure documentarea şi arhivarea tuturor materialelor ce se referă la activităţile de
control al calităţii inventarului.
• Asigurarea calităţii – reprezintă un sistem planificat de
proceduri de revizie tehnică (audit), efectuate de un
personal neimplicat direct în procesul de elaborare şi
dezvoltare a inventarului naţional.
Ca parte a efortului continuu privind realizarea unui inventar calitativ, transparent şi credibil, Republica Moldova a
elaborat pe parcursul anului 2005, în cadrul proiectului regional UNDP-GEF „Fortificarea capacităţilor pentru sporirea calităţii inventarelor naţionale de GES (Europa Centrală
şi ţările CSI)” un „Plan de asigurare a calităţii şi control al
calităţii” şi un „Manual de procedură pentru Planul de asigurare a calităţii şi control al calităţii”.
Particularităţile cheie ale „Planului de asigurare a calităţii
şi control al calităţii” includ proceduri specifice detaliate
(Figura 2-4) şi formulare tipice de verificare şi control al
calităţii, prin solicitarea abordărilor metodologice de Nivelul 1 – proceduri generale şi Nivelul 2 – proceduri specifice
pentru categorii individuale de surse (vezi informaţii mai
detaliate în Anexa 6 a Raportului Naţional de Inventariere:
1990-2005), în vederea standardizării procesului de implementare a activităţilor de asigurare a calităţii şi control al
calităţii inventarului naţional; de asemenea, revizia tehnică

(auditul) efectuat de un personal neimplicat direct în procesul de elaborare şi dezvoltare a inventarului naţional; verificarea calităţii datelor de activitate, inclusiv prin compararea
seturilor de date obţinute din diferite surse; planificarea şi
coordonarea procesului de inventariere la nivel inter-instituţional; precum şi documentarea continuă a procesului de
dezvoltare a inventarului naţional.
Este bine cunoscut faptul că elaborarea inventarului naţional
solicită colectarea, manipularea şi păstrarea unor cantităţi
mari de informaţie. Durabilitatea procesului este asigurată
prin o bună gestionare şi arhivare a materialelor utilizate
în procesul de inventariere. Grupul de lucru „Inventarierea
emisiilor de gaze cu efect de seră” deţine o documentaţie suficient de transparentă pentru a reproduce în întregime evaluările emisiilor de GES. Este utilizat un sistem standard de
documentare şi arhivare a informaţiei numerice şi calitative,
compatibil cu recomandările Ghidului revăzut 1996 (IPCC,
1997) şi GBP (IPCC, 2000). Sursele datelor de activitate
sunt documentate prin includerea în textul de bază al Raportului Naţional de Inventariere: 1990-2005 a referinţelor
la acestea. Metodele de evaluare, sursele factorilor de emisie
şi argumentarea selecţiei acestora sunt documentate în capitolele respective ale Raportului Naţional de Inventariere:
1990-2005. Recalculările efectuate sunt documentate şi justificate, atât în capitolele sectoriale (3-8), cât şi în Capitolul
9 „Recalculări ale emisiilor de GES şi ameliorări planificate”
ale Raportului Naţional de Inventariere: 1990-2005.
Documentaţia asociată cu categorii individuale de surse include: (1) lista personalului responsabil de realizarea evaluărilor şi responsabilităţile individuale conform caietului de
sarcini; (2) sursele de referinţă pentru datele de activitate
utilizate; (3); justificarea selectării metodelor de evaluare
şi factorilor de emisie aplicaţi; (4) mostre ale procesului de
calcul al emisiilor de gaze cu efect de seră (în format Excel);
(5) rezultatele analizei incertitudinilor pentru categorii individuale de surse; (6) anexe; (7) lista referinţelor.
Arhivarea materialelor utilizate în procesul de dezvoltare a
inventarului naţional a fost efectuată atât în format electronic, cât şi în mod tradiţional (pe suport de hârtie). Oficiul
„Schimbarea climei”, în calitate de instituţie responsabilă
pentru dezvoltarea inventarului naţional, deţine toată documentaţia utilizată la compilarea acestuia.
Generalizând, putem afirma că transparenţa şi credibilitatea inventarului naţional sunt asigurate prin: (1) capacitatea
de a demonstra prin documentare adecvată transparenţa
procesului de dezvoltare a inventarului; (2) realizarea unor
îmbunătăţiri continue a procesului de inventariere şi produselor de bază; şi (3) asigurarea faptului că în procesul de
inventariere au fost aplicate abordări consecvente, care au
permis obţinerea unor rezultate comparabile pentru toate
categoriile de surse. Este evident că în comparaţie cu ciclurile anterioare de inventariere, prin integrarea continuă a acti-

2. INVENTARUL NAŢIONAL DE GAZE CU EFECT DE SERĂ

97

Figura 2-4: Rolul activităţilor de verificare, control al calităţii şi asigurare a calităţii în procesul de pregătire a inventarului naţional
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grupul de lucru „Inventarierea emisiilor de gaze cu efect de
seră” a evaluat emisiile de gaze cu efect de seră cu o acurateţe maximal posibilă, cu toate acestea rezultatele obţinute au
un anumit grad de incertitudine. Unele evaluări ale emisiilor,
precum spre exemplu emisiile de CO2 de la arderea combustibililor fosili, sau emisiile de CO2 de la producerea cimentului, sunt considerate a avea o incertitudine minimală. Pentru
alte categorii de surse însă, datorită calităţii reduse a datelor
de activitate, incertitudinii mari a factorilor de emisie şi altor
parametri utilizaţi la evaluarea emisiilor, precumt şi ca urmarea a înţelegerii limitate a procesului de generare a emisiilor,
incertitudinea emisiilor este destul de mare.

vităţilor de asigurare a calităţii şi control al calităţii, Republica Moldova a asigurat o calitate mai înaltă a inventarului.

2.3.4. Recalculări
Grupul de lucru responsabil pentru compilarea inventarului
naţional de gaze cu efect de seră a efectuat revizia şi recalcularea emisiilor de GES şi sechestrărilor de CO2 pentru fiecare an calendaristic inclus în primul inventar naţional de
GES pentru perioada 1990-1998, parte componentă a PCN
a RM către CONUSC (2000).
Aceste activităţi au fost realizate în cadrul procesului continuu de îmbunătăţire a calităţii inventarului naţional de
GES (inclusiv prin luarea în calcul a unor date de activitate
actualizate, noi abordări metodologice, factori de emisie,
implementarea unor noi ghiduri metodologice şi corectarea
erorilor identificate).

Studii adiţionale în următoarele domenii ar putea reduce
incertitudinea emisiilor în cadrul inventarului naţional al
Republicii Moldova:
• Încorporarea surselor de emisii actualmente excluse evaluări cantitative pentru unele categorii de surse şi
stocare nu sunt disponibile la acest moment, în particular, emisii de la un şir de categorii în cadrul sectorului 2 „Procese industriale” şi sectorului 5 „Utilizarea Terenurilor, Schimbări în Utilizarea Terenurilor şi
Gospodăria Silvică” nu au fost incluse în inventar ca
urmare a absenţei datelor de activitate.

În actualul ciclu de inventariere au fost realizate îmbunătăţiri pentru toate sectoarele (utilizarea unor metodologii
de nivel mai înalt, revizia abordărilor metodologice aplicate
anterior, factorilor de emisie, datelor de activitate, includerea unor noi surse de emisie etc.), fapt ce a rezultat în necesitatea efectuării recalculării emisiilor naţionale de GES
pentru perioada 1990-1998, reflectate în PCN a RM către
CONUSC (2000).

• Îmbunătăţirea acurateţei factorilor de emisie – în unele
cazuri sunt necesare cercetări în vederea îmbunătăţirii
calităţii factorilor de emisie utilizaţi la evaluarea emisiilor provenite de la categorii de surse specifice (spre
exemplu, acurateţea factorilor de emisie aplicaţi la
evaluarea emisiilor fugitive de CH4 de la ţiţei şi gazele
naturale, emisiilor de CO2 de la utilizarea solvenţilor
şi altor produse, emisiilor indirecte de N2O de la managementul dejecţiilor animaliere, emisiilor indirecte de
N2O de la solurile agricole etc.).

În comparaţie cu rezultatele înregistrate în PCN a RM către
CONUSC (2000), modificările întreprinse în procesul de
compilare a prezentului inventar au rezultat într-o majorare
a emisiilor naţionale totale ale gazelor cu efect de seră direct în perioada 1990-1998, aceasta variind de la minimum
18,7% în 1998 până la maximum 34,5% în 1995 (Tabelul
2-7). Rezultatele recalculărilor la nivel sectorial sunt reflectate mai pe larg în Raportul Naţional de Inventariere: 19902005.

• Colectarea unor date de activitate mai detaliate – deşi există
metodologii destinate evaluării emisiilor provenite de la
unele categorii de surse, utilizarea acestora este limitată
de absenţa datelor de activitate, în special celor ce ţin
de evaluarea emisiilor de gaze-F (HFC, PFC şi SF6) în
cadrul sectorului 2 „Procese industriale”.

2.3.5. Evaluarea incertitudinilor
Evaluarea incertitudinilor reprezintă un element esenţial
pentru un inventar complet şi transparent. Informaţia privind incertitudinile nu este prezentată cu scopul de a disputa validitatea evaluării emisiilor de gaze cu efect de seră în
cadrul inventarului naţional, ci pentru a prioritiza eforturile
privind îmbunătăţirea acurateţei viitoarelor inventare, precum şi pentru a ghida viitoarele decizii privind selectarea celor mai potrivite metode de evaluare. În Republica Moldova,

Evaluarea incertitudinii emisiilor de gaze cu efect de seră
în cadrul inventarului naţional al Republicii Moldova a fost
realizată prin solicitarea abordării metodologice de Nivelul
1 (IPCC, 2000). Evaluarea cantitativă a incertitudinii generale a inventarului (±16,0% incertitudini de nivel, respectiv

Tabelul 2-6: Rezultatele recalculării emisiilor naţionale totale ale gazelor cu efect de seră direct incluse în cadrul PCN a RM către
CONUSC, Gg CO2 echivalent
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

PCN

33272.6

30141.6

23538.7

17777.1

15358.8

12455.1

12861.2

11604.9

10620.6

CND

42886.0

38175.5

28376.2

22760.9

19847.6

16758.2

16771.3

14650.8

12605.1

28.9

26.7

20.6

28.0

29.2

34.5

30.4

26.2

18.7

Diferenţa, %

Abrevieri: PCN – Prima Comunicare Naţională; CND – Comunicarea Naţională Doi.
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±3,9% incertitudini de tendinţă) este prezentată mai jos (Tabelul 2-7) şi într-un mod mai detaliat în Anexa 7 a Raportului Naţional de Inventariere: 1990-2005.
Tabelul 2-7: Evaluarea cantitativă a incertitudinilor generale
şi după principalele gaze cu efect de seră direct, în cadrul
inventarului naţional al Republicii Moldova
Indice
Incertitudinea
de nivel
Incertitudinea
de trend

CO2

CH4

N2O

Total GES
direct

±14.1

±48.6

±22.0

±16.0

±3.3

±17.6

±5.3

±3.9

Emisiile de gaze cu efect de seră evaluate în cadrul inventarului naţional al Republicii Moldova reflectă cele mai bune
practici de inventariere disponibile la acest moment. Totuşi,
în unele cazuri, estimările emisiilor se bazează pe metode de
evaluare aproximative şi date de activitate incomplete. Odată cu obţinerea unor informaţii mai detaliate şi argumentate,
grupul de lucru „Inventarierea emisiilor de gaze cu efect de
seră” va asigura îmbunătăţirea calităţii inventarului, inclusiv
prin revizia şi recalcularea emisiilor actuale de GES.

2.3.9. Integritatea inventarului
Inventarul naţional al Republicii Moldova, în mare parte,
reprezintă un registru complet al următoarelor gaze cu efect
de seră direct – CO2, CH4, N2O, HFC şi SF6 (nu au fost înregistrate deocamdată emisii de perfluorcarburi – PFC).
În inventarul naţional au fost cuprinse şi gazele cu efect de
seră indirect, după cum urmează: CO, NOx, COVNM şi SO2.

În ciuda efortului de a cuprinde în cadrul inventarului toate
categoriile existente de surse şi stocare, în inventar mai persistă anumite lacune, majoritatea fiind determinate de lipsa
datelor de activitate pentru evaluarea respectivelor emisii/
sechestrări, precum: emisiile de CO2 de la categoria de surse 2A3 „Utilizarea varului şi dolomitei”; emisiile gazelor-F
(HFC, PFC şi SF6) de la categoriile de surse 2F2 „Spume
expandate”, 2F3 „Extinctoare”, 2F5 „Solvenţi” şi 2F6 „Alte
aplicaţii cu utilizarea ODS”; emisiile / sechestrările de CO2
de la categoria de surse 5D „Terenuri umede”; şi emisiile de
GES de la categoria de surse 6C „Incinerarea deşeurilor” (în
special a deşeurilor medicale).
În cadrul următoarelor cicluri de inventariere, echipa naţională va continua activitatea de identificare a informaţiilor
necesare pentru evaluarea emisiilor / sechestrărilor de GES
de la categoriile de surse respective. Informaţii suplimentare
privind categoriile de surse excluse din inventar pot fi găsite
în cadrul capitolelor sectoriale (3 – 8) ale Raportului Naţional de Inventariere, la rubrica „Integritatea inventarului”.

2.4. Raportarea emisiilor de gaze
cu efect de seră
2.4.1. Emisii de gaze cu efect de seră direct
În perioada 1990-2005, dinamica emisiilor totale de gaze cu
efect de seră (GES) direct, exprimate în CO2 echivalent, a
relevat în Republica Moldova o tendinţă de diminuare (Figura 2-6), reducându-se cu circa 72,3%: de la 42886,02 Gg
CO2 echivalent în 1990 până la 11883,46 Gg CO2 echivalent
în 2005.

45000
40000
35000

Gg CO 2 echivalent

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
-5000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Emisii totale de GES

Sechestrări de GES

Emisii nete de GES

Figura 2-5: Dinamica emisiilor totale naţionale ale gazelor cu efect de seră direct, sechestrărilor şi emisiilor nete în Republica Moldova,
1990-2005
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Cele mai semnificative reduceri ale emisiilor de gaze cu efect
de seră direct s-au înregistrat în această perioada în cadrul
următoarelor categorii de surse: 1A1 „Industria energetică” (-84,6%), 1A2 „Industria producătoare şi construcţii”
(-81,9%), 1A4 „Alte sectoare” (-76,2%), 2A „Produsele minerale” (-66,9%), 4B „Managementul dejecţiilor animaliere”
(-62,6%), 4D „Solurile agricole” (-59,3%), 1A3 „Transportul”
(-59,2%), 4A „Fermentarea enterică” (-58,3%) etc. Între anii
2004 şi 2005 emisiile totale de gaze cu efect de seră direct
s-au majorat în Republica Moldova cu circa 3,1%, în particular emisiile provenite de la categoriile de surse 2F „Consumul halocarburilor şi hexafluoridului de sulf ” (+42,3%), 2A
„Produsele minerale” (+27,1%), 1A2 „Industria producătoare şi construcţiile” (+24,1%), 2D2 „Alte produceri” (producerea băuturilor alcoolice) (+11,7%), 6B „Tratarea apelor
uzate” (+8,2%), 1B2 „Emisii fugitive de la ţiţei şi gazele naturale” (+5,9%), 2C1 „Producerea oţelului” (+3,5%), 3A-D
„Solvenţii şi alte produse menajere” (+2,5%) etc.
În perioada 1990-2005 emisiile totale de bioxid de carbon
(fără contribuţia sectorului 5 „Utilizarea terenurilor, schimbări în utilizarea terenurilor şi gospodăria silvică” s-au redus
cu circa 78,2%: de la 34765,3 Gg în 1990 până la 7576,6 Gg în
2005. Atenuarea emisiilor de CO2 este şi mai semnificativă
în cazul considerării contribuţiei sectorului 5 „UTSUTGS”,
fiind de circa 81,3% (de la 33080,8 Gg în 1990 până la 6195,2
Gg în 2005). Emisiile de CH4 (fără contribuţia sectorului 5
„UTSUTGS) s-au redus cu circa 39,5%, de la 4766,1 Gg de

CO2 echivalent în 1990 până la 2883,8 Gg CO2 echivalent
în 2005, iar emisiile de N2O (fără contribuţia sectorului 5
„UTSUTGS) s-au redus cu circa 58,1%, de la 3354,7 Gg CO2
echivalent în 1990 până la 1404,1 Gg CO2 echivalent în 2005
(Tabelul 2-8).
Monitorizarea emisiilor de halocarburi (în special HFC utilizate în echipamentul frigorific şi de condiţionare a aerului,
aerosolii presurizaţi dozaţi etc.) şi hexafluorid de sulf (întrebuinţat ca dielectric în întrerupătoare electrice de tensiune
înaltă, în conductoare umplute cu gaze şi lasere chimice cu
mediu de lucru gazos) a fost iniţiată începând cu anul 2000,
considerat în Republica Moldova ca an de referinţă pentru
gazele-F. Dinamica acestor emisii denotă o tendinţă stabilă
de majorare în ultimii ani, chiar dacă ponderea lor în structura emisiilor totale naţionale de GES este deocamdată nesemnificativă.
Bioxidul de carbon contribuie cel mai mult la emisiile totale
de gaze cu efect de seră direct în Republica Moldova. Figura
2-6 demonstrează cum a variat ponderea gazelor cu efect de
seră direct în structura emisiilor totale naţionale de GES în
anii 1990 şi 2005.
În anul 2005, categoriile de surse cu cea mai mare pondere
în structura emisiilor totale de CO2 au fost în RM: 1A1 „Industria energetică” (2986,57 Gg sau 39,4% din total), 1A3b
„Transportul auto” (1459,41 Gg sau 19,3% din total), 1A4b
„Sectorul rezidenţial” (1327,44 Gg sau 17,5% din total), 1A2

Tabelul 2-8: Dinamica emisiilor de gaze cu efect de seră direct în Republica Moldova în perioada 1990-2005, Gg CO2 echivalent
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

CO2 (fără UTSUTGS)

34765.28

30343.62

21197.71

16317.45

13704.76

10852.00

11092.66

1997
9380.50

CO2 (cu UTSUTGS)

33088.79

29184.86

20279.14

15772.25

12829.33

10093.24

10350.88

8051.67

CH4 (fără UTSUTGS)

4766.08

4571.88

4416.79

4057.75

4026.04

3920.22

3875.33

3507.32

CH4 (cu UTSUTGS)

4768.39

4573.85

4418.62

4060.43

4027.81

3922.22

3876.88

3510.13

N2O (fără UTSUTGS)

3354.66

3259.97

2761.74

2385.69

2116.82

1985.93

1803.34

1763.00

N2O (cu UTSUTGS)

3355.64

3260.75

2762.45

2386.76

2117.53

1986.70

1803.94

1764.08

NE, NO

NE, NO

NE, NO

NE, NO

NE, NO

NE, NO

NE, NO

NE, NO

HFCs
SF6
Total (fără UTSUTGS)
Total (cu UTSUTGS)
CO2 (fără UTSUTGS)

NE, NO

NE, NO

NE, NO

NE, NO

NE, NO

NE, NO

NE, NO

NE, NO

42886.02

38175.48

28376.24

22760.89

19847.63

16758.16

16771.33

14650.82

41212.82

37019.46

27460.21

22219.44

18974.66

16002.16

16031.71

13325.88

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

7759.55

6008.48

5206.70

6415.19

6484.98

7086.39

7283.96

7576.58

CO2 (cu UTSUTGS)

6599.56

4694.30

3852.41

5025.16

5252.71

5772.36

5964.54

6195.17

CH4 (fără UTSUTGS)

3292.29

3347.72

3209.71

3026.60

3031.39

3025.00

2961.96

2883.82

CH4 (cu UTSUTGS)

3294.80

3350.04

3210.53

3027.81

3031.65

3025.07

2962.18

2884.06

N2O (fără UTSUTGS)

1553.28

1466.15

1419.33

1377.52

1442.63

1409.15

1421.59

1404.06

N2O (cu UTSUTGS)

1554.27

1467.06

1419.65

1378.04

1442.75

1409.20

1421.75

1404.16

NE, NO

NE, NO

4.21

5.41

7.56

10.02

13.07

18.72

HFCs
SF6

NE, NO

NE, NO

NE, NO

NE, NO

NE, NO

0.01

0.28

0.28

Total (fără UTSUTGS)

12605.12

10822.35

9839.95

10824.72

10966.56

11530.56

11680.85

11883.46

Total (cu UTSUTGS)

11448.63

9511.40

8486.80

9436.42

9734.67

10216.65

10361.81

10502.40

Abrevieri: NE – nu s-au estimat [ „engl.: Not Estimated”]; NO – nu s-au produs [ „engl.: Not Occurring”].
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Figura 2-6: Ponderea gazelor cu efect de seră direct în structura emisiilor totale de GES în Republica Moldova în anii 1990 şi 2005

din total) şi 1A3 „Transportul” (36,07 Gg CO2 echivalent sau
2,6% din total) (Figura 2-9).

„Industria producătoare şi construcţiile” (396,38 Gg sau
5,2% din total), 2A1 „Producerea cimentului” (373,26 Gg
sau 4,9% din total) şi 1A4a „Sectoarele instituţional şi comercial” (361,52 Gg sau 4,8% din total) (Figura 2-7).

În conformitate cu recomandările ghidurilor Comisiei
Interguvernamentale pentru Schimbarea Climei privind
inventarierea emisiilor naţionale de gaze cu efect de seră
(CISC, 1997, 2000), evaluarea emisiilor de GES s-a efectuat în cadrul a 6 sectoare: sectorul 1 „Energetica”, sectorul 2
„Procese industriale”, sectorul 3 „Solvenţii şi utilizarea altor
produse”, sectorul 4 „Agricultura”, sectorul 5 „Utilizarea terenurilor, schimbări în utilizarea terenurilor şi gospodăria
silvică” şi sectorul 6 „Deşeuri”.

Categoriile de surse cu cea mai mare pondere în structura
emisiilor totale de metan în anul 2005 au fost: 6A „Depozitele de deşeuri menajere solide” (1186,21 Gg CO2 echivalent
sau 41,1% din total), 4A „Fermentarea enterică” (792,86 Gg
CO2 echivalent sau 27,5% din total), 1B2 „Emisii fugitive
de la ţiţei şi gazele naturale” (652,01 Gg CO2 echivalent sau
22,6% din total) şi 6B „Tratarea apelor uzate” (121,01 Gg
CO2 echivalent sau 4,2% din total) (Figura 2-8).

Interpretarea rezultatelor inventarierii emisiilor de GES în
cadrul sectorului 5 „Utilizarea terenurilor, schimbări în utilizarea terenurilor şi gospodăria silvică” este oarecum diferită de celelalte: cifrele pozitive indicând asupra faptului că
sectorul reprezintă o sursă netă de emisii, iar cifrele negative
stabilesc că sectorul reprezintă o sursă netă de sechestrare.

În anul 2005, categoriile de surse cu cea mai mare pondere
în structura emisiilor totale de N2O în Republica Moldova
au fost: 4D „Solurile agricole” (699,25 Gg CO2 echivalent
sau 49,8% din total), 4B „Managementul dejecţiilor animaliere” (565,11 Gg CO2 echivalent sau 40,2% din total), 6B
„Tratarea apelor uzate” (92,74 Gg CO2 echivalent sau 6,6%
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

Figura 2-7: Ponderea categoriilor de surse în structura emisiilor totale CO2 în anul 2005
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Figura 2-8: Ponderea categoriilor de surse în structura emisiilor totale CH4 în anul 2005

În perioada 1990-2005, emisiile şi sechestrările totale ale gazelor cu efect de seră direct în Republica Moldova au avut
o tendinţă de diminuare, astfel emisiile provenite de la sectorul 1 „Energetica” s-au redus cu circa 77,6% (s-au majorat însă cu 3,1% din 2004), cele de la sectorul 2 „Procese
industriale” s-au micşorat cu circa 56,9% (o majorare semnificativă cu 21,3%, în comparaţie cu nivelul anului 2004),
emisiile provenite de la sectorul 3 „Solvenţii şi utilizarea altor produse” s-au atenuat cu circa 25,3% (creştere cu 2,5%
în comparaţie cu nivelul anului 2004), emisiile de la sectorul
4 „Agricultura” s-au micşorat cu 60,0% (reducere cu 3,8%
în comparaţie cu 2004), sechestrările nete de la sectorul 5
„Utilizarea terenurilor, schimbări în utilizarea terenurilor şi
gospodăria silvică” s-au redus cu 17,5% (o majorare cu 4,7%

în comparaţie cu anul 2004), iar emisiile provenite de la sectorul 6 „Deşeuri” s-au micşorat cu 14,0% (reducere cu 3,6%
în comparaţie cu nivelul anului 2004) (Tabelul 2-9).
Sectorul energetic reprezintă cea mai importantă sursă a
emisiilor naţionale de gaze cu efect de seră direct (fără contribuţia sectorului 5 „UTSUTGS”), ponderea acestuia variind pe parcursul perioadei 1990-2005 între 80,5% şi 65,0%.
Alte surse relevante de GES sunt reprezentate de sectorul
4 „Agricultura” (cu o pondere de 12,4% în 1990 şi respectiv
17,9% în 2005), sectorul 6 „Deşeuri” (3,8% în 1990 şi respectiv 11,8% în 2005) şi sectorul 2 „Procesele industriale” (3,1%
în 1990 şi respectiv 4,9% în 2005) (Figura 2-10).

Figura 2-9: Ponderea categoriilor de surse în structura emisiilor totale de N2O în anul 2005
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Tabelul 2-9: Dinamica emisiilor de gaze cu efect de seră direct în Republicii Moldova după sectoare în perioada 1990-2005, Gg CO2
echivalent
1. Energetica
2. Procese industriale
3. Solvenţi
4. Agricultura
5. UTSUTGS
6. Deşeuri

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

34520.39

30220.38

21384.24

16475.22

13975.19

11135.71

11430.27

9526.58

1348.75

1103.55

575.77

516.87

382.14

380.65

389.81

434.97

65.62

59.68

46.88

37.07

31.29

28.06

28.21

29.88

5323.92

5035.34

4494.45

3839.78

3599.75

3386.18

3046.47

2839.22

-1673.20

-1156.02

-916.03

-541.45

-872.97

-756.00

-739.62

-1324.94

1627.34

1756.53

1874.89

1891.95

1859.26

1827.57

1876.57

1998
1. Energetica
2. Procese industriale
3. Solvenţii
4. Agricultura
5. UTSUTGS
6. Deşeuri

1999

2000

2001

2002

2003

2004

1997

1820.17
2005

7938.33

6184.74

5437.82

6639.87

6738.33

7328.40

7490.74

7724.81

354.72

339.26

325.60

331.13

344.10

408.04

479.52

581.90

30.39

29.77

33.06

34.71

40.78

41.67

47.82

49.00

2518.31

2438.03

2312.19

2215.97

2313.91

2253.13

2210.72

2127.79

-1156.49

-1310.95

-1353.15

-1388.30

-1231.89

-1313.91

-1319.04

-1381.06

1763.38

1830.55

1731.28

1603.04

1529.44

1499.32

1452.05

1399.96

Figura 2-10: Ponderea diferitor sectoare în structura emisiilor naţionale totale de GES în Republica Moldova în anii 1990 şi 2005

Sectorul 1 „Energetica”
În Republica Moldova sectorul energetic reprezintă cea mai
importantă sursă a emisiilor de gaze cu efect de seră, incluzând emisiile provenite de la arderea staţionară şi mobilă a
combustibililor în scopul obţinerii energiei (91,5% din emisiile totale pe sector, la nivelul anului 2005), şi emisiile fugitive de la producerea, procesarea, transportarea, păstrarea,
livrarea şi distribuţia ţiţeiului şi gazelor naturale (8,5% din
emisiile totale pe sector, la nivelul anului 2005). Împreună,
aceste emisii au reprezentat în 2005 circa 65,0% din emisiile
naţionale totale de gaze cu efect de seră direct.
În perioada 1990-2005, emisiile totale de GES provenite de la
sectorul energetic s-au redus cu circa 77,6%: de la 34520,39
Gg CO2 echivalent în 1990 până la 7724,81 Gg CO2 echivalent în 2005 (Tabelul 2-10).
În cadrul sectorului energetic, cea mai importantă categorie de surse este 1A1 „Industria energetică”, cu o pondere
de circa 38,7% din totalul pe sector la nivelul anului 2005
(56,2% în 1990).

Alte surse relevante sunt reprezentate de categoria de surse
1A4 „Alte sectoare” cu o pondere de 24,7% din totalul pe
sector (23,3% în 1990), categoria de surse 1A3 „Transportul”
cu o pondere de circa 21,4% din total (11,7% în 1990) şi categoria de surse 1B2 „Emisii fugitive” cu o pondere de 8,5%
(2,0% în 1990) (Figura 2-11).
Emisii de la arderea combustibililor
Emisiile de gaze cu efect de seră direct provenite de la arderea combustibililor pentru obţinerea energiei s-au redus în
perioada 1990-2005 cu circa 79,1%: de la 33837,5 Gg CO2
echivalent în 1990 până la 7070,9 Gg CO2 echivalent în 2005
(Tabelul 2-10).
Emisiile provenite de la arderea combustibililor sunt divizate conform clasificării Comisiei Interguvernamentale
pentru Schimbarea Climei (CISC, 1997) în 5 subsectoare:
1A1 „Industria energetică”, 1A2 „Industria producătoare şi
construcţii”, 1A3 „Transportul” (inclusiv: 1A3a „Transportul
aviatic”, 1A3b „Transportul auto”, 1A3c „Transportul feroviar”, 1A3d „Transportul naval”, 1A3e „Altele: transportul
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Figura 2-11: Ponderea diferitor categorii în structura emisiilor totale de GES în cadrul sectorului 1 „Energetica” în Republica Moldova în
anii 1990 şi 2005

prin conducte”), 1A4 „Alte sectoare (inclusiv: 1A4a „Instituţional şi comercial”, 1A4b „Rezidenţial” şi 1A4c „Agricol /
Silvic / Piscicol”) şi 1A5 „Altele” (arderea combustibililor în
scopuri energetice pentru alte lucrări şi necesităţi, inclusiv
transportul militar).
Industria energetică (emisii de GES în 2005 - 2989,77 Gg CO2
echivalent)
Categoria de surse 1A1 „Industria energetică” reprezintă cea
mai relevantă sursă de emisii de GES în cadrul sectorului
energetic, cu o pondere de circa 38,7% din totalul pe sector
la nivelul anului 2005 (56,2% în 1990). În acest subsector
emisiile provin din arderea staţionară a combustibililor pentru producerea energiei electrice şi termice.
În perioada 1990-2005, emisiile de gaze cu efect de seră direct provenite de la categoria de surse 1A1 „Industria energetică” s-au redus cu circa 84,6%: de la 19393,29 Gg CO2
echivalent în 1990 până la 2989,77 Gg CO2 echivalent în
2005. Cu toate acestea, între 2004 şi 2005, emisiile respective
s-au majorat cu 1,5% (Tabelul 2-10).

În anul 1990 emisiile CO2 provenite de la categoria de surse 1A1 „Industria energetică” au rezultat în proporţie de
35,1% din arderea combustibililor lichizi, 33,1% din arderea
combustibililor solizi şi 31,8% din arderea combustibililor
gazoşi (Tabelul 2-11). Către anul 2005, ponderea gazelor
naturale în structura emisiilor de CO2 provenite de la categoria de surse 1A1 „Industria energetică” a ajuns la circa
97,6% din total, ponderea altor tipuri de combustibili reducându-se mai mult ca semnificativ: 2,0% – combustibilii
lichizi (păcură, motorină, gaze lampante, kerosen) şi doar
0,4% – combustibilii solizi (antracit, cărbuni bituminoşi,
lignit, cocs). Atenuarea emisiilor de CO2 în perioada 19902005 este asociată cel mai frecvent cu reducerea drastică a
consumului de combustibili solizi la producerea energiei
electrice, în special la Centrala Termoelectrică Moldovenească din Dnestrovsc (CTEM), la care din 1999 nu se mai
consumă cărbuni. Combustibilul de bază utilizat în prezent
în Republica Moldova pentru producerea energiei electrice
şi termice sunt gazele naturale, mai puţin poluante în comparaţie cu cărbunii şi păcura.

Tabelul 2-10: Emisii de GES de la sectorul 1 „Energetica”, 1990 - 2005
1990

1995

34520.3934

11135.7054

A. Arderea combustibililor

33837.4613

10579.7236

4934.4264

6873.2101

7070.9133

A.1. Industria energetică

19393.2858

6931.7635

2653.7086

2944.2215

2989.7745

CATEGORII DE SURSE
1. Energetica

2000

2004

2005

Gg CO2 eq
5437.8217

7490.7434

7724.8084

A.2. Industria producătoare şi construcţiile

2195.8930

316.6535

258.1721

319.8028

396.9942

A.3. Transportul

4055.6062

1328.5183

848.2701

1621.5871

1654.5168

A.4. Alte sectoare

8037.7787

1829.4654

1122.7638

1864.5957

1911.1082

A.5. Altele

154.8976

173.3229

51.5118

123.0030

118.5196

B. Emisii fugitive

682.9320

555.9818

503.3952

617.5333

653.8950

B.2. Emisii fugitive de la ţiţei şi gazele naturale

682.9320

555.9818

503.3952

617.5333

653.8950
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Tabelul 2-11: Emisii de CO2 de la categoria de surse 1A1
„Industria energetică” în perioada 1990-2005, Gg
1990
Arderea
combustibililor solizi
Arderea
combustibililor lichizi
Arderea
combustibililor gazoşi
Total emisii
CO2 de la
arderea combustibililor

1995

6394.4000 2183.1189

2000
1.1820

6785.7400 1067.4143 143.2291

2004

Tabelul 2-12: Emisii de CO2 de la categoria de surse 1A2 „Industria
producătoare şi construcţii” în perioada 1990 - 2005, Gg

2005

14.6774

12.3896

62.2841

59.2146

6152.6300 3663.0845 2506.4509 2863.9835 2914.9673

19332.7700 6913.6176 2650.8620 2940.9450 2986.5715

Industria producătoare şi construcţiile (emisii de GES în 2005
– 396,99 Gg CO2 echivalent)
În anul 2005, categoria de surse 1A2 „Industria producătoare şi construcţii” a avut o pondere de circa 5,1% din totalul
pe sector al emisiilor de gaze cu efect de seră (6,4% în 1990).
În perioada 1990-2005, emisiile de gaze cu efect de seră direct provenite de la această categorie de surse s-au redus cu
circa 81,9%: de la 2195,89 Gg CO2 echivalent în 1990 până
la 396,99 Gg CO2 echivalent în 2005. Cu toate acestea, între
2004 şi 2005 emisiile respective s-au majorat cu circa 24,1%
(Tabelul 2-10).
În anul 1990, emisiile de CO2 provenite de la categoria de surse 1A2 „Industria producătoare şi construcţii” au rezultat în
Republica Moldova în proporţie de 67,9% din arderea staţionară a combustibililor lichizi, 22,7% din arderea combustibililor gazoşi şi 9,4% din arderea combustibililor solizi (Tabelul
2-12). Către anul 2005, ponderea gazelor naturale în structura emisiilor de CO2 provenite de la categoria de surse 1A2
„Industria producătoare şi construcţii” a ajuns la circa 86,3%
din total, ponderea altor tipuri de combustibili reducânduse semnificativ: doar circa 5,0% a constituit ponderea combustibililor solizi (antracit, cocs, cărbuni bituminoşi, lignit) şi
circa 8,7% – ponderea combustibililor lichizi (păcură, motorină, benzină, gaze petroliere lichefiate). Atenuarea emisiilor
de CO2 în perioada 1990-2005, este asociată cel mai frecvent
cu reducerea semnificativă a ponderii consumului de combustibili lichizi (păcurii şi motorinei) şi solizi (antracitului şi
cocsului) în structura consumului total de combustibili fosili
în industria producătoare şi sectorul construcţii.

1990

1995

2000

2004

2005

Arderea combustibililor
204.6881 45.8130 19.9224 17.6240 19.9660
solizi
Arderea combustibililor
1486.3593 97.1065 34.5368 37.6063 34.4961
lichizi
Arderea combustibililor
497.6811 172.8587 203.2514 264.0369 341.9183
gazoşi
Total emisii
CO2 de la
2188.7285 315.7781 257.7106 319.2672 396.3804
arderea combustibililor

Transportul (emisii de GES în 2005 – 1654,52 Gg CO2 echivalent)
Categoria de surse 1A3 „Transportul” reprezintă una din
cele mai importante surse de emisii de GES în cadrul sectorului energetic, cu o pondere de circa 21,4% din totalul
pe sector la nivelul anului 2005 (11,7% în 1990). În acest
subsector emisiile de GES provin din arderea mobilă a combustibililor pentru funcţionarea transportului auto, feroviar,
naval şi transportului prin conducte (emisiile de GES de la
transportul aviatic a fost considerat în cadrul categoriei de
surse „Memo Items: Aviaţia internaţională”, întrucât ponderea aviaţiei domestice este absolut nesemnificativă).
În perioada 1990-2005, emisiile de gaze cu efect de seră direct provenite de la categoria de surse 1A3 „Transportul”
s-au redus cu circa 59,2%: de la 4055,61 Gg CO2 echivalent
în 1990 până la 1654,52 Gg CO2 echivalent în 2005. Cu toate
acestea, între 2004 şi 2005, emisiile respective s-au majorat
cu 2,0% (Tabelul 2-13).
În anul 1990, emisiile de GES provenite de la categoria de
surse 1A3 „Transportul” au rezultat în proporţie de 84,8%
de la categoria de surse 1A3b „Transportul auto”, 12,5% de
la categoria de surse 1A3c „Transportul feroviar”, 2,2% de la
categoria de surse 1A3e „Transportul prin conducte” şi 0,5%
de la categoria de surse 1A3d „Transportul naval” (Figura
2-12).
Către anul 2005, ponderea categoriei de surse 1A3b „Transportul auto” în structura emisiilor de GES provenite de la

Tabelul 2-13: Emisii de GES de la categoria de surse 1A3 „Transportul”, 1990-2005
Categoriile de surse
1A3 Sectorul transport
1A3b Transportul auto
1A3c Transportul feroviar

1990

1995

2000
Gg CO2 eq

2004

2005

4055.6062

1328.5183

848.2701

1621.5871

1654.5168

3438.2863

1083.0985

734.6764

1457.2197

1489.0584
129.0329

507.0418

161.6583

82.9941

126.0804

1A3d Transportul naval

19.0998

0.1815

0.2069

0.2961

0.3343

1A3e Transportul prin conducte

91.1782

83.5800

30.3927

37.9909

36.0914
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Figura 2-12: Ponderea diferitor surse în structura emisiilor de GES în cadrul categoriei de surse 1A3 „Transportul” în Republica Moldova
în anii 1990 şi 2005

subsectorul „Transport” a ajuns la circa 90,0% din total,
ponderea categoriilor de surse 1A3c „Transportul feroviar” şi 1A3d „Transportul naval” reducându-se semnificativ,
doar circa 7,8% şi respectiv 0,02% din total, în timp ce ponderea categoriei de surse 1A3e „Transportul prin conducte”
a rămas neschimbată, circa 2,2% din totalul pe subsector.
Alte sectoare (emisii de GES în 2005 – 1911,11 Gg CO2 echivalent)
Categoria de surse 1A4 „Alte sectoare” reprezintă una din
cele mai importante surse de emisii de GES în cadrul sectorului energetic, cu o pondere de circa 24,7% din totalul
pe sector la nivelul anului 2005 (23,3% în 1990). În acest
subsector emisiile de GES provin din arderea staţionară şi
mobilă a combustibililor pentru încălzirea spaţiului comercial, instituţional şi rezidenţial, de asemenea pentru funcţionarea transportului în agricultură.
În perioada 1990-2005, emisiile de gaze cu efect de seră direct provenite de la categoria de surse 1A4 „Alte sectoare”
s-au redus cu circa 76,2%: de la 8037,78 Gg CO2 echivalent
în 1990 până la 1911,11 Gg CO2 echivalent în 2005. Cu toate
acestea, între anii 2004 şi 2005, emisiile respective s-au majorat cu 2,5% (Tabelul 2-14).
În anul 1990, emisiile de GES provenite de la categoria de
surse 1A4 „Alte sectoare” au rezultat în proporţie de 57,9%
de la categoria de surse 1A4b „Sectorul rezidenţial”, 24,3%
de la categoria de surse 1A4c „Sectoarele agricol / silvic /
piscicol” şi 17,7% de la categoria de surse 1A4a „Sectoarele
instituţional şi comercial”. Către anul 2005, ponderea 1A4b
„Sectorul rezidenţial” şi 1A4a „Sectoarele instituţional şi

comercial” în structura emisiilor de GES provenite de la categoria de surse 1A4 „Alte sectoare” au ajuns la circa 71,2%
şi respectiv 19,1% din total, în timp ce ponderea 1A4c „Sectoarele agricol / silvic / piscicol” s-a redus până la circa 9,6%
din total (Figura 2-13).
Sectoarele comercial şi instituţional (emisii de GES în 2005 –
365,32 Gg CO2 echivalent)
În anul 2005, categoria de surse 1A4a „Sectoarele instituţional şi comercial” a avut o pondere de circa 4,7% din emisiile
totale de gaze cu efect de seră direct provenite de la sectorul
energetic (4,1% în 1990). În acest subsector emisiile provin
preponderent din arderea staţionară a combustibililor pentru încălzirea spaţiului comercial şi instituţional. În perioada 1990-2005, emisiile de gaze cu efect de seră direct provenite de la categoria de surse 1A4a „Sectoarele instituţional
şi comercial” s-au redus cu circa 74,3%: de la 1424,07 Gg
CO2 echivalent în 1990 până la 365,32 Gg CO2 echivalent în
2005. Între anii 2004 şi 2005, emisiile respective s-au redus
cu 7,6% (Tabelul 2-14).
În anul 1990, emisiile de CO2 provenite de la categoria de
surse 1A4a „Sectoarele instituţional şi comercial” au rezultat în proporţie de 81,1% din arderea combustibililor solizi,
13,2% din arderea combustibililor lichizi şi 5,6% din arderea
combustibililor gazoşi (Tabelul 2-15). Către anul 2005, ponderea combustibililor solizi şi lichizi în structura emisiilor
de CO2 provenite de la categoria de surse 1A4a „Sectoarele
instituţional şi comercial” s-a redus până la circa 58,4%,
respectiv 1,7% din total, iar ponderea gazelor naturale a
crescut până la 39,9% din total.

Tabelul 2-14: Emisii de GES de la categoria de surse 1A4 „Alte sectoare”, 1990–2005
Categoriile de surse
1A4 Alte sectoare
1A4a Instituţional / Comercial
1A4b Rezidenţial
1A4c Agricol / Silvic / Piscicol

1990
8037.7787
1424.0685
4657.3239
1956.3862

1995
1829.4654
395.0255
712.4244
722.0155

2000
Gg CO2 echivalent
1122.7639
212.3073
666.0628
244.3937

2004
1864.5957
395.2562
1252.3923
216.9473

2005
1911.1082
365.3157
1361.4120
184.3805
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Figura 2-13: Ponderea diferitor surse în structura emisiilor de GES în cadrul categoriei de surse 1A4 „Alte sectoare” în Republica
Moldova în anii 1990 şi 2005
Tabelul 2-15: Emisii de CO2 de la categoria de surse 1A4a
„Sectoarele instituţional şi comercial” în perioada 1990-2005, Gg
1990

1995

2000

2004

2005

Arderea com1146.0452 331.2165 150.8716 251.2682 211.0987
bustibililor solizi
Arderea combus186.6671 27.8673 28.9304 12.5625
6.0556
tibililor lichizi
Arderea combus79.7809 32.2923 30.3927 127.2696 144.3655
tibililor gazoşi
Total emisii CO2
de la arderea
1412.4933 391.3760 210.1948 391.1004 361.5198
combustibililor

Atenuarea emisiilor de CO2 provenite de la categoria de surse 1A4a „Sectoarele instituţional şi comercial” în perioada
1990-2005 este asociată atât cu reducerea consumului total
de combustibili, cât şi cu modificarea ponderii diferitor tipuri de combustibili în structura consumului total (s-a redus
semnificativ ponderea combustibililor solizi şi lichizi – mai
poluanţi, respectiv s-a majorat ponderea gazelor naturale –
mai puţin poluante).
Sectorul rezidenţial (emisii de GES în 2005 – 1361,41Gg CO2
echivalent)
În anul 2005 categoria de surse 1A4b „Sectorul rezidenţial” a avut o pondere de circa 17,6% din emisiile totale de
gaze cu efect de seră direct provenite de la sectorul energetic
(13,5% în 1990). În acest subsector emisiile provin preponderent din arderea staţionară a combustibililor pentru încălzirea spaţiului locativ. În perioada 1990-2005, emisiile de
gaze cu efect de seră direct provenite de la categoria de surse
1A4b „Sectorul rezidenţial” s-au redus cu circa 70,8%: de la
4657,32 Gg CO2 echivalent în 1990 până la 1361,41 Gg CO2
echivalent în 2005. Între anii 2004 şi 2005, emisiile respective s-au majorat cu 8,7% (Tabelul 2-14).
În anul 1990, emisiile de CO2 provenite de la categoria de
surse 1A4b „Sectorul rezidenţial” au rezultat în proporţie de
78,0% din arderea combustibililor solizi, 10,9% din arderea
combustibililor lichizi şi 11,1% din arderea combustibililor

gazoşi (Tabelul 2-16). Către anul 2005, ponderea combustibililor solizi şi lichizi în structura emisiilor de CO2 provenite
de la categoria de surse 1A4b „Sectorul rezidenţial” s-a redus
până la circa 15,4%, respectiv 10,0% din total, iar ponderea
gazelor naturale a crescut până la 74,7% din total.
Tabelul 2-16: Emisii de CO2 de la categoria de surse 1A4b
„Rezidenţial” în perioada 1990 - 2005, Gg
1990

1995

2000

Arderea com3437.1256 181.7013 125.5597
bustibililor solizi
Arderea combus482.3247 34.8582 87.5968
tibililor lichizi
Arderea combus488.1833 440.6947 419.1538
tibililor gazoşi
Total emisii CO2
de la arderea
4407.6336 657.2541 632.3103
combustibililor

2004

2005

176.4252 204.0864
135.0756 132.1707
909.5026 991.1831
1221.0034 1327.4402

Atenuarea emisiilor de CO2 provenite de la categoria de surse 1A4b „Sectorul rezidenţial” în perioada 1990-2005 este
asociată atât cu reducerea consumului total de combustibili,
cât şi cu modificarea ponderii diferitor tipuri de combustibili în structura consumului total (s-a redus drastic ponderea combustibililor solizi – mai poluanţi, pe când ponderea
gazelor naturale s-a majorat mai mult ca semnificativ, de
circa 7 ori).
Agricultura, gospodăria silvică şi piscicultura (emisii de GES
în 2005 – 184,38 Gg CO2 echivalent)
În anul 2005 categoria de surse 1A4c „Sectoarele agricol /
silvic / piscicol” a avut o pondere de circa 2,4% din emisiile
totale de gaze cu efect de seră direct provenite de la sectorul
energetic (5,7% în 1990). În acest subsector emisiile provin
atât din arderea staţionară a combustibililor pentru încălzirea spaţiului, serelor, funcţionarea instalaţiilor de pompare
a apei pentru irigare etc., cât şi din arderea mobilă a combustibililor pentru funcţionarea unităţilor de transport agricol. În perioada 1990-2005, emisiile de gaze cu efect de seră
direct provenite de la categoria de surse 1A4c „Sectoarele
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agricol / silvic / piscicol” s-au redus cu circa 90,6%: de la
1956,39 Gg CO2 echivalent în 1990 până la 184,38 Gg CO2
echivalent în 2005. Între anii 2004 şi 2005, emisiile respective s-au redus cu 15,0% (Tabelul 2-14).
În anul 1990, emisiile de CO2 provenite de la categoria de
surse 1A4c „Sectoarele agricol / silvic / piscicol” au rezultat
în proporţie de 91,6% din arderea mobilă a combustibililor
lichizi, 5,5% din arderea staţionară a combustibililor lichizi,
2,7% din arderea combustibililor solizi şi 0,2% din arderea
combustibililor gazoşi. În anul 2005, nu au fost înregistrate
emisii de CO2 din arderea combustibililor solizi şi arderea
staţionară a combustibililor lichizi. Ponderea emisiilor de
CO2 provenite din arderea mobilă a combustibililor lichizi
s-a majorat până la 96,9%, restul – 3,1% din total revenind
gazelor naturale (Tabelul 2-17).
Tabelul 2-17: Emisii de CO2 de la categoria de surse 1A4c
„Sectoarele agricol / silvic / piscicol” în perioada 1990 - 2005, Gg
1990

1995

2000

2004

Arderea combus53.0345 8.5207 0.0000 0.0000
tibililor solizi
Arderea staţionară a combustibili- 106.6372 3.1508 12.6032 0.0000
lor lichizi
Arderea mobilă
a combustibililor 1778.8921 696.2703 220.9502 202.4670
lichizi
Arderea combus3.7991
9.4977 9.4977 13.2968
tibililor gazoşi
Total emisii CO2
de la arderea
1942.3629 717.4395 243.0511 215.7638
combustibililor

2005
0.0000
0.0000

177.6497
5.6986
183.3484

Atenuarea emisiilor de CO2 provenite de la categoria de surse 1A4c „Sectoarele agricol / silvic / piscicol” în perioada
1990-2005 este asociată, în principal, cu reducerea drastică
a consumului total de combustibili, în special a consumului
de combustibili lichizi (păcură, gaze lampante, motorină,
kerosen).
Altele (emisii de GES în 2005 – 118,52 Gg CO2 echivalent)
În anul 2005, categoria de surse 1A5 „Altele” (arderea combustibililor în scopuri energetice pentru alte lucrări şi necesităţi, inclusiv transportul militar) a avut o pondere de circa
0,4% din totalul pe sector al emisiilor de gaze cu efect de
seră (1,0% în 1990). În perioada 1990-2005, emisiile de gaze
cu efect de seră direct provenite de la această categorie de
surse s-au redus cu circa 23,5%: de la 154,90 Gg CO2 echivalent în 1990 până la 118,52 Gg CO2 echivalent în 2005. Între 2004 şi 2005 emisiile respective s-au redus cu circa 3,6%
(Tabelul 2-10).
În anul 1990, emisiile de CO2 provenite de la categoria de
surse 1A5 „Altele” au rezultat în RM în proporţie de 52,6%
din arderea combustibililor lichizi, 29,3% din arderea com-

bustibililor solizi şi 18,2% din arderea combustibililor gazoşi
(Tabelul 2-18). Către anul 2005, ponderea combustibililor
lichizi (păcură, motorină, benzină, kerosen, gaze petroliere lichefiate, bitum, lubrifianţi, alte produse petroliere) în
structura emisiilor de CO2 provenite de la categoria de surse
1A5 „Altele” a ajuns la circa 91,4% din total, ponderea altor
tipuri de combustibili reducându-se semnificativ: doar circa
2,1% a constituit ponderea combustibililor solizi (antracit,
cărbuni bituminoşi, lignit) şi circa 6,4% – ponderea gazelor
naturale.
Tabelul 2-18: Emisii de CO2 de la categoria de surse 1A5 „Altele”
în perioada 1990-2005, Gg
1990
Arderea combus45.1353
tibililor solizi
Arderea combus81.0989
tibililor lichizi
Arderea combus28.0373
tibililor gazoşi
Total emisii CO2
de la arderea
154.2715
combustibililor

1995

2000

2004

2005

24.4293

9.6757

4.9321

2.5255

145.9833 41.5776 111.9394 107.9239
2.2605

0.0000

5.6986

7.5982

172.6731 51.2533 122.5701 118.0475

Atenuarea emisiilor de CO2 în perioada 1990-2005 este asociată în primul rând cu reducerea semnificativă a consumului de combustibili solizi (antracitului, lignitului) şi gazelor
naturale.
Emisii fugitive de la ţiţei şi gazele naturale (emisii de GES în
2005 – 653,90 Gg CO2 echivalent)
Categoria de surse 1B2 „Emisii fugitive de la ţiţei şi gazele naturale” reprezintă o sursă relevantă de emisii de GES
în cadrul sectorului energetic, cu o pondere de circa 8,5%
din totalul pe sector la nivelul anului 2005 (2,0% în 1990).
În perioada 1990-2005 emisiile fugitive de la producerea,
procesarea, transportarea, păstrarea, livrarea şi distribuţia
ţiţeiului şi gazelor naturale s-au redus cu circa 4,3% (Tabelul
2-10, Figura 2-14), de la 682,93 Gg CO2 echivalent în 1990
până la 653,90 Gg CO2 echivalent în 2005.
Aviaţia internaţională (emisii de GES în 2005 – 64,64 Gg CO2
echivalent)
În perioada 1990-2005, emisiile de GES provenite de la categoria de surse „Memo items: aviaţia internaţională” s-au
redus cu circa 70,7%: de la 220,43 Gg CO2 echivalent în
1990 până la 64,64 Gg CO2 echivalent în 2005 (Figura 2-15,
Tabelul 2-19).
Emisiile de СО2 s-au redus cu 70,6%: de la 217,37 Gg în
1990 până la 63,96 Gg în 2005; cele de Сн4 cu 97,7%: de la
0,90 Gg în anul de 1990 până la 0,02 Gg în 2005, iar emisiile
de N2O cu circa 69,4%: de la 2,16 Gg în 1990 până la 0,66
Gg în 2005.
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Figura 2-14: Emisii de gaze cu efect direct de seră provenite de la categoria de surse 1B2 „Emisii fugitive de la ţiţei şi gazele naturale” în
Republica Moldova în perioada 1990-2005

Figura 2-15: Emisii de GES provenite de la categoria de surse „Memo items: aviaţia internaţională” în Republica Moldova în perioada
1990-2005
Tabelul 2-19: Emisii de GES de la categoria de surse „Memo
Emisii CO2 de la arderea biomasei (emisii de CO2 în 2005 –
items: aviaţia internaţională”, 1990–2005
Categoriile de
surse

1990

1995

2000
Gg CO2 eq

2004

2005

Memo Items: avia220.4264 42.4613 66.9503 67.9534 64.6384
ţia internaţională
217.3668 41.9185 66.1989 67.2294 63.9592
emisii CO2
0.9036 0.1267 0.0851
0.0375 0.0203
emisii CH4
2.1560 0.4161 0.6663
0.6865 0.6589
emisii N2O

295,04 Gg)

În perioada 1990-2005, dinamica emisiilor provenite de la
categoria de surse „Memo items: emisii de CO2 de la arderea
biomasei” a înregistrat în Republica Moldova o tendinţă de
creştere, majorându-se cu circa 39,9%: de la 210,83 Gg în
1990 până la 295,04 Gg în 2005 (Figura 2-16).

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Figura 2-16: Emisii de CO2 provenite de la categoria de surse „Memo items: emisii de CO2 de la arderea biomasei” în RM în perioada
1990-2005
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Tabelul 2-20: Compararea emisiilor de CO2 calculate prin metoda de referinţă şi sectorială, %
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Metoda de referinţă

33153.09

28964.68

20492.67

15714.89

13266.94

10415.33

10623.45

8857.12

Metoda sectorială

33364.92

29192.48

20586.87

15775.64

13303.94

10456.35

10687.89

8931.13

0.64

0.79

0.46

0.39

0.28

0.39

0.61

0.84

Diferenţă, %

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

1997

2005

Metoda de referinţă

7317.16

5583.79

4805.08

6016.58

6059.83

6595.29

6723.10

6921.70

Metoda sectorială

7388.07

5654.72

4869.83

6073.53

6117.16

6663.78

6788.91

6984.26

0.97

1.27

1.35

0.95

0.95

1.04

0.98

0.90

Diferenţă, %

Compararea emisiilor de CO2 calculate prin metodele de referinţă şi sectorială

ca 56,9%: de la 1348,75 Gg CO2 echivalent în 1990 până la
581,90 Gg CO2 echivalent în 2005 (Tabelul 2-21).

În conformitate cu recomandările GBP (CISC, 2000), au
fost comparate emisiile de CO2, calculate prin două abordări
distincte: metoda de referinţă şi cea sectorială. A fost stabilit
că emisiile totale naţionale de CO2, calculate prin abordarea
de „jos în sus” (metoda sectorială) sunt mai mari decât cele
calculate prin abordarea de „sus în jos” (metoda de referinţă), diferenţele înregistrate variind între minimum 0,28% în
anul 1994 şi maximum 1,35% în anul 2000 (Tabelul 2-20).

Cu toate acestea, între 2004 şi 2005, emisiile respective s-au
majorat cu 21,3%, în special ca urmare a majorării producţiei de ciment (Figura 2-17).
În cadrul sectorului 2 „Procese industriale”, cea mai importantă categorie de surse este 2A „Produse minerale”, cu o
pondere de circa 71,6% din totalul pe sector la nivelul anului
2005 (93,3% în 1990). Alte categorii de surse relevante în
2005 au fost reprezentate de 2C „Producerea metalelor” cu o
pondere de 18,1% din total (5,3% în 1990), 2D „Alte produceri” cu o pondere de circa 7,0% din total (1,5% în 1990) şi
2F „Consumul de halocarburi şi SF6” cu o pondere de 3,3%
din total (Figura 2-18).

Aceste diferenţe provin de la datele de activitate privind
consumul combustibililor lichizi, în special de la cantitatea
de kerosen utilizată pentru funcţionarea transportului aviatic internaţional.
Sectorul 2 „Procese industriale”

În anul 1990 emisiile de GES provenite de la cea mai relevantă categorie de surse – 2A „Produse minerale” au rezultat în proporţie de 78,6% de la 2A1 „Producerea cimentului”, 11,9% de la 2A2 „Producerea varului”, 4,7% de la 2A7a
„Producerea sticlei”, 4,2% de la 2A7c „Producerea cărămizii”, 0,6% de la 2A7b „Producerea vatei minerale” şi 0,03%

Sectorul 2 „Procese industriale” reprezintă o sursă relevantă
a emisiilor de GES în RM şi include emisiile generate din activităţi industriale nonenergetice. În anul 2005, acest sector
a avut o pondere de circa 4,9% din totalul emisiilor naţionale de GES (3,1% în 1990). În perioada 1990-2005, emisiile
totale de GES provenite de la acest sector s-au redus cu cir-

Tabelul 2-21: Emisii de GES de la sectorul 2 „Procese industriale”, 1990-2005
CATEGORII DE SURSE
2. Procese industriale

1990

1995

2000

2004

2005

Gg CO2 eq
1348.7472

380.6453

325.6035

479.5229

581.9002

1257.9118

302.7174

217.9316

327.9019

416.8448

1. Producerea cimentului

988.2518

252.3529

175.5925

288.9106

373.2628

2. Producerea varului

149.2228

28.3399

11.0292

2.2643

6.6467

0.3156

0.0957

0.0084

0.0114

0.0168

59.4234

8.1300

19.3617

19.0404

20.8035

A. Produse minerale

6. Producerea asfaltului
7a. Producerea sticlei
7b. Producerea vatei minerale

8.0816

0.5721

0.0848

0.0000

0.0000

52.6166

13.2268

11.8549

17.6752

16.1150

C. Producerea metalelor

71.1959

65.9755

91.2183

101.7723

105.2857

1. Producerea oţelului

71.1959

65.9755

91.2183

101.7723

105.2857

19.6395

11.9524

12.2455

36.4980

40.7669

19.6395

11.9524

12.2455

36.4980

40.7669

0.0000

0.0000

4.2080

13.3506

19.0028

1. Echipament frigorific şi de condiţionare a aerului

0.0000

0.0000

4.2080

13.0716

18.7185

4. Aerosoli presurizaţi dozaţi

0.0000

0.0000

0.0000

0.0007

0.0004

8. Echipament electric

0.0000

0.0000

0.0000

0.2782

0.2839

7c. Producerea cărămizii

D. Alte produceri
2. Producerea alimentelor şi băuturilor alcoolice
F. Consumul de halocarburi şi SF6
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Figura 2-17: Dinamica emisiilor totale de GES generate în cadrul sectorului 2 „Procese industriale” în Republica Moldova, 1990 - 2005

Figura 2-18: Ponderea diferitor categorii de surse în structura emisiilor totale de GES în cadrul sectorului 2 „Procese industriale” în
Republica Moldova în anii 1990 şi 2005

de la 2A6 „Producerea asfaltului”. Către anul 2005, s-a majorat întru câtva ponderea 2A1 „Producerea cimentului” şi
2A7a „Producerea sticlei”, în timp ce ponderea altor surse în
cadrul categoriei respective s-a redus semnificativ (Figura
2-19).

Sectorul 3 „Solvenţii şi utilizarea altor produse”
În RM, sectorul 3 „Solvenţii şi utilizarea altor produse” reprezintă o sursă modestă şi include emisii ale compuşilor
organici volatil nemetanici (COVNM), concomitent consi-

Figura 2-19: Ponderea diferitor surse în structura emisiilor de GES provenite de la categoria 2A „Produse minerale” în Republica Moldova
în anii 1990 şi 2005
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Tabelul 2-22: Emisii de GES de la sectorul 3 „Solvenţii şi utilizarea altor produse”, 1990-2005
Categorii de surse

1990

1995

2000

2004

2005

Gg CO2 eq

3. Solvenţii şi utilizarea altor produse

65.6245

28.0645

33.0638

47.8176

49.0022

3.A Solicitarea vopselelor

30.1849

1.9381

6.7433

18.7906

17.9812

1.9978

0.2212

0.3363

1.2258

1.2401

3.B Degresarea şi curăţarea chimică
3.C Producerea şi prelucrarea produselor chimice

0.5470

0.0281

0.0960

0.2163

0.2931

32.8948

25.8773

25.8882

27.5849

29.4878

3.D.1 Utilizarea cleiului

5.8905

0.9343

1.5481

3.4019

3.9807

3.D.2 Utilizarea cernelurilor

0.5408

0.0563

0.0866

0.2371

0.3428

3.D.3 Extracţia uleiului

1.9745

0.4946

0.2207

1.8399

1.8791

24.4686

24.3917

24.0192

22.0905

23.2664

0.0205

0.0003

0.0136

0.0155

0.0189

3.D Altele

3.D.4 Utilizarea produselor menajere
3.D.5 Utilizarea N2O în anestezie

derate şi o sursă a emisiilor de CO2 (întrucât majoritatea solvenţilor sunt obţinuţi din combustibili fosili), de asemenea
emisii de N2O de la utilizarea acestui gaz în anestezie. În
anul 2005, acest sector a avut o pondere de doar circa 0,4%
din totalul emisiilor naţionale de GES (0,2% în 1990).
În perioada 1990-2005 emisiile totale de GES provenite de
la acest sector s-au redus cu circa 25,3%: de la 65,62 Gg CO2
echivalent în 1990, până la 49,00 Gg CO2 echivalent în 2005
(Tabelul 2-22). Cu toate acestea, între 2004 şi 2005, emisiile
respective s-au majorat în RM cu circa 2,5%, în special ca
urmare a majorării consumului de produse menajere.
În cadrul sectorului 3 „Solvenţii şi utilizarea altor produse”,
cea mai importantă categorie de surse în Republica Moldova este 3D „Altele”, cu o pondere de circa 60,2% din totalul
pe sector la nivelul anului 2005 (50,1% în 1990). Alte categorii de surse relevante sunt reprezentate de 3A „Solicitarea
vopselelor” cu o pondere de 36,7% din totalul pe sector la
nivelul anului 2005 (46,0% în 1990), 3B „Degresarea şi curăţarea chimică” cu o pondere de circa 2,5% din totalul pe
sector la nivelul anului 2005 (3,0% în 1990) şi 3C „Producerea şi procesarea produselor chimice” cu o pondere de 0,6%
la nivelul anului 2005 (0,8% în 1990) (Figura 2-20).

În anul 2005, emisiile de GES provenite de la cea mai relevantă categorie de surse – 3D „Altele” au rezultat în proporţie de 78,9% de la 3D4 „Utilizarea produselor menajere” (74,4% în 1990), 13,5% de la 3D1 „Utilizarea cleiului”
(17,9% în 1990), 6,4% de la 3D3 „Extracţia uleiului” (6,0%
în 1990), 1,2% de la 3D2 „Utilizarea cernelurilor” (1,6% în
1990) şi 0,1% de la 3D5 „Utilizarea N2O în anestezie” (0,1%
în 1990) (Figura 2-21).
Sectorul 4 „Agricultura”
Sectorul 4 „Agricultura” reprezintă o sursă importantă a
emisiilor de gaze cu efect de seră în Republica Moldova:
emisiilor de metan generate în sectorul zootehnic, în special de la „Fermentarea enterică” (categoria 4A) si „Managementul dejecţiilor animaliere” (categoria 4B), şi emisiilor
de protoxid de azot de la „Managementul dejecţiilor animaliere” (categoria 4B) şi „Solurile agricole” (categoria 4D). În
anul 2005, sectorul 4 „Agricultura” a avut o pondere de circa
17,9% din totalul emisiilor naţionale de gaze cu efect de seră
direct (12,4% în 1990).
În perioada 1990-2005, emisiile totale de GES provenite de
la acest sector s-au redus cu circa 60,0%: de la 5323,92 Gg

Figura 2-20: Ponderea diferitor surse în structura emisiilor de GES provenite de la categoria 3D „Altele” în Republica Moldova în anii
1990 şi 2005

2. INVENTARUL NAŢIONAL DE GAZE CU EFECT DE SERĂ

113

Figura 2-21: Ponderea diferitor surse în structura emisiilor de GES provenite de la categoria 3D „Altele” în Republica Moldova în anii
1990 şi 2005

Figura 2-22 Dinamica emisiilor totale de GES generate în cadrul sectorului 4 „Agricultura” în Republica Moldova, 1990 - 2005

CO2 echivalent în 1990 până la 2127,79 Gg CO2 echivalent
în 2005 (Figura 2-23, Tabelul 2-23).

emisiile de gaze cu efect de seră direct generate de la sectorul 4 „Agricultura” s-au redus cu circa 3,8%.

Tabelul 2-23: Emisii de GES de la sectorul 4 „Agricultura”, 19902005

În anul 2005, cea mai importantă categorie de surse a fost
4A „Fermentarea enterică”, cu o pondere de circa 37,3% din
totalul pe sector (35,8% în 1990) (Figura 2-24). Alte categorii de surse relevante sunt reprezentate de 4D „Solurile
agricole” cu o pondere de 32,9% din total (32,3% în 1990) şi
4B „Managementul dejecţiilor animaliere” cu o pondere de
circa 29,9% din total (32,0% în 1990).

Categorii de
surse
4. Agricultura
A. Fermentarea
enterică
B. Managementul dejecţiilor
animaliere
D. Solurile agricole

1990

1995

2000

2004

2005

Gg CO2 echivalent
5323.92 3386.18 2214.74 2210.72 2127.79
1903.41 1384.63

903.06

843.96

792.86

1701.94 1088.95

665.22

665.77

635.68

1718.57

646.46

700.99

699.25

912.60

Reducerea emisiilor de GES în sectorul agricol s-a produs în
principal datorită diminuării unor astfel de indicatori precum: şeptelului de animale şi păsări domestice, cantităţilor
de îngrăşăminte chimice azotate şi organice încorporate în
sol, cantităţilor de reziduuri agricole vegetale returnate în
sol, pierderilor de carbon ce rezultă din modificarea modului de folosinţă a terenurilor agricole. Între 2004 şi 2005,

Întrucât în RM nu se cultivă orez şi nu există savane, nu au
fost înregistrate emisii de GES de la categoriile 4C „Cultivarea orezului” şi 4E „Arderea savanei”. Emisiile de GES de
la categoria de surse 4F „Arderea reziduurilor agricole în
câmp” au fost raportate în cadrul sectorului 5 „UTSUTGS”
– categoria de surse 5B1 „Terenuri prelucrate care rămân terenuri prelucrate”.
Sectorul 5 „Utilizarea terenurilor, schimbări în utilizarea
terenurilor şi gospodăria silvică”
Sectorul 5 „Utilizarea terenurilor, schimbări în utilizarea
terenurilor şi gospodăria silvică” (UTSUTGS) reprezintă în
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Figura 2-23: Ponderea diferitor categorii de surse în structura emisiilor totale de GES în cadrul sectorului 4 „Agricultura” în Republica
Moldova în anii 1990 şi 2005

Republica Moldova o sursă de sechestrări nete ale carbonului. În perioada 1990-2005, dinamica sechestrărilor nete a
înregistrat o tendinţă de diminuare, reducându-se cu circa
17,5%, de la -1673,2 Gg CO2 înregistrate în 1990 până la
-1381,1 Gg CO2 în 2005 (Tabelul 2-24, Figura 2-24). Între
2004 şi 2005, sechestrările nete de CO2 de la sectorul 5 „UTSUTGS” s-au majorat cu circa 4,7%.
Tabelul 2-24: Emisii şi sechestrări de CO2 de la sectorul 5
„UTSUTGS”, 1990-2005
Categorii de
surse
5. UTSUTGS

1990

1995

2000

2004

2005

Gg CO2
-1673.1984

-755.9972 -1353.1508 -1319.0407 -1381.0626

A. Terenurile
-2197.1526 -1620.7880 -2140.3153 -2183.4198 -2246.2034
silvice
B. Terenurile
prelucrate

1310.4542 1484.3328 1612.6925 1691.5351 1684.5968

C. Pajiştile

-786.5000

-619.5420

-825.5280

-827.1560

-819.4560

Aceasta se datorează, în primul rând, schimbărilor în gospodărirea şi utilizarea pădurilor: sporirea volumelor de
recoltare autorizată de masă lemnoasă, creşterea substanţială a volumului tăierilor ilicite, accentuarea procesului de
conversiune a terenurilor forestiere în terenuri agricole etc.,

precum şi creşterii treptate a emisiilor de CO2 de la terenurile prelucrate, inclusiv datorită micşorării cantităţilor de îngrăşăminte organice aplicate în sol, precum şi a cantităţilor
returnate în sol de reziduuri agricole (inclusiv ca urmare a
diminuării de circa două-trei ori a recoltelor culturilor agricole de bază).
Principala sursă de sechestrare a carbonului în cadrul sectorului 5 „UTSUTGS” este vegetaţia forestieră (categoria 5A
„Terenurile silvice”) cu o pondere de 69% din total. O altă
sursă relevantă sunt pajiştile (categoria 5C „Pajiştile”), cu o
pondere de 24%. Contribuţia plantaţiilor multianuale (categoria 5B „Terenurile prelucrate”) constituie doar circa 7%
din total, fapt ce se datorează în special reducerii treptate a
suprafeţelor respective.
În perioada 1990-2005, contribuţia ecosistemelor forestiere
în procesul de sechestrare GES în cadrul sectorului 5 a fost
în continuă creştere (Figura 2-25), datorându-se, în special,
extinderii suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră (Figura 2-26).
Sectorul 5 „UTSUTGS” reprezintă şi o sursă a emisiilor

Figura 2-24: Dinamica sechestrărilor nete de CO2 în cadrul sectorului 5 „Utilizarea terenurilor, schimbări în utilizarea terenurilor şi
gospodăria silvică” în perioada 1990-2005
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Figura 2-25: Dinamica emisiilor / sechestrărilor de CO2 pe categorii de surse în cadrul sectorului 5 „UTSUTGS” în perioada 1990-2005

Figura 2-26: Evoluţia suprafeţelor acoperite cu păduri în Republica Moldova, mii ha

non-CO2 cu efect de seră direct (CH4 şi N2O), rezultate din
incendiile de pădure (categoria 5A „Terenurile silvice”) şi arderea reziduurilor agricole pe câmp – fenomenul de ardere
a miriştii (categoria 5B „Terenurile prelucrate”). În perioa-

da 1990-2005, dinamica emisiilor non-CO2 cu efect de seră
direct a înregistrat o tendinţă de diminuare, reducându-se
cu circa 89,5%: de la 3,29 Gg CO2 echivalent înregistrate în
1990 până la 0,35 Gg CO2 echivalent în 2005 (Figura 2-27).

Figura 2-27: Emisii de GES cu efect de seră direct (non-CO2) înregistrate în cadrul sectorului 5 ca urmare a incendiilor de pădure şi
arderii miriştii în perioada 1990-2005
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Tabelul 2-25: Emisii de GES de la sectorul 6 „Deşeuri”, 1990-2005

Între 2004 şi 2005, emisiile non-CO2 de la sectorul 5 „UTSUTGS” s-au majorat de circa 4,7 ori. Evoluţia acestor emisii
a fost influenţată atât de ineficacitatea măsurilor de protecţie a terenurilor silvice de incendiile de pădure şi combaterii
practicii ilegale de ardere a miriştii, cât şi de condiţiile climaterice nefaste înregistrate pe parcursul acestei perioade
în Republica Moldova.

Categorii de
surse
6. Deşeuri

1990

1995

2000

2004

2005

Gg CO2 echivalent
1627.3364 1827.5652 1731.2751 1452.0512 1399.9575

A. Depozite de
deşeuri mena- 1321.1268 1616.5821 1536.4167 1254.5064 1186.2060
jere solide
B. Tratarea
306.2096 210.9831 194.8584 197.5448 213.7515
apelor uzate

Sectorul 6 „Deşeuri”
Sectorul 6 „Deşeuri” reprezintă o sursă importantă a emisiilor de gaze cu efect de seră în Republica Moldova: emisii de
metan de la depozitele de deşeuri menajere solide (categoria 6A) şi tratarea apelor uzate (categoria 6B), de asemenea
emisii de protoxid de azot de la tratarea apelor uzate (în special de la dejecţiile umane) (categoria 6B).

Reducerea emisiilor totale de GES provenite de la sectorul
6 „Deşeuri” se explică, în special, prin declinul economic
înregistrat în Republica Moldova în perioada de referinţă,
reducerea semnificativă a bunăstării populaţiei, respectiv şi
a capacităţii de generare a deşeurilor (Tabelul 2-26).
În anul 2005, cea mai importantă categorie de surse în cadrul acestui sector a fost 6A „Depozite de DMS”, cu o pondere de circa 84,7% din totalul pe sector (81,2% în 1990)
(Figura 2-29).

În anul 2005, sectorul 6 „Deşeuri” a avut o pondere de circa
11,8% din totalul emisiilor naţionale de gaze cu efect de seră
direct (3,8% în 1990). În perioada 1990-2005, emisiile totale
de GES provenite de la acest sector s-au redus cu circa 14,0%:
de la 1627,34 Gg CO2 echivalent în 1990 până la 1399,96 Gg
CO2 echivalent în 2005 (Tabelul 2-25, Figura 2-28).

Emisiile de GES pe cap de locuitor provenite de la sectorul 6
„Deşeuri” s-au redus în perioada de referinţă cu circa 9,5%,
de la circa 373 kg CO2 echivalent pe cap de locuitor în 1990,
până la circa 338 kg CO2 echivalent pe cap de locuitor în
2005 (Figura 2-30).

Între 2004 şi 2005, emisiile de gaze cu efect de seră direct generate de la sectorul 6 „Deşeuri” s-au redus cu circa 3,6%.

Figura 2-28: Dinamica emisiilor totale de GES în cadrul sectorului 6 „Deşeuri” în Republica Moldova, 1990-2005
Tabelul 2-26: Eliminarea medie pe cap de locuitor a deşeurilor la depozite în perioada 1990-2005
1990
DMS, kg/cap/zi
Total deşeuri, kg/cap/zi

0.85
1.28
1998

1991
0.86
1.30
1999

1992
0.85
1.30
2000

1993
0.48
0.84
2001

1994
0.46
0.80
2002

1995
0.43
0.76
2003

1996
0.44
0.78
2004

1997
0.42
0.74
2005

DMS, kg/cap/zi

0.42

0.40

0.38

0.37

0.38

0.38

0.43

0.42

Total deşeuri, kg/cap/zi

0.75

0.71

0.72

0.70

0.72

0.72

0.80

0.79

Notă: indicii din tabel au fost generaţi în baza informaţiei privind volumul de DMS şi deşeurilor industriale eliminate la depozitele de DMS în 1990-2005 (vezi
detalii în Capitolul 8 „Deşeuri” din Raportul Naţional de Inventariere: 1990-2005).
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Figura 2-29: Ponderea diferitor categorii de surse în structura emisiilor totale de GES în cadrul sectorului 6 „Deşeuri” în Republica
Moldova în anii 1990 şi 2005

Figura 2-30: Emisii totale de GES pe cap de locuitor de la sectorul 6 „Deşeuri” în Republica Moldova, 1990-2005

2.4.2. Emisii de gaze cu efect de seră indirect
şi de SO2
Gazele active din punct de vedere fotochimic, precum monoxidul de carbon (CO), oxizii de azot (NOx) şi compuşii organici volatili nemetanici (COVNM), nu sunt considerate gaze
cu efect de seră, dar contribuie în mod indirect la efectul de
seră. Toate aceste gaze sunt considerate precursori ai ozonu-

lui, influenţând formarea şi dezintegrarea ozonului în atmosferă. În principal, acestea persistă în gazele de eşapament de
la unităţile de transport, provin, de asemenea, de la arderea
combustibilului fosil la sursele staţionare, de la utilizarea solvenţilor şi altor produse menajere etc. În inventarul naţional
de gaze cu efect de seră al Republicii Moldova au fost incluse
emisiile de la următoarele gaze-precursori ai ozonului şi aerosolilor NOx, CO, COVNM şi SO2 (Tabelul 2-27).

Tabelul 2-27: Dinamica emisiilor de gaze cu efect de seră indirect (NOx, CO şi COVNM) şi SO2 în Republica Moldova în perioada 19902005, Gg
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

NOx

137.7408

119.3428

80.2690

63.4771

54.0902

47.1408

44.4726

39.9567

CO

429.0537

371.6038

190.4780

155.4473

141.2932

139.2113

136.9144

131.5095

COVNM

103.1150

90.6729

54.1789

44.0071

39.3583

39.8312

38.6704

38.0953

SO2

294.9678

256.2761

170.1090

145.6472

102.5218

60.8743

58.8716

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

33.8937
2005

NOx

32.8847

23.7914

22.0042

25.3798

27.1859

29.9830

31.1675

31.5802

CO

116.0268

79.5244

75.5600

78.9760

95.1302

110.2302

112.6899

115.2218

COVNM

34.4315

25.6009

26.7160

28.2556

33.9985

36.9111

40.9736

42.2495

SO2

26.9145

13.9877

9.8661

9.4254

10.4569

12.9969

11.1841

11.7886

118

COMUNICAREA NAŢIONALĂ DOI A REPUBLICII MOLDOVA

În perioada 1990-2005 emisiile totale ale oxizilor de azot s-au
redus cu circa 77,1%: de la 137,74 Gg în 1990 până la 31,58 Gg
în 2005, emisiile totale de monoxid de carbon s-au diminuat
cu circa 73,1%: de la 429,05 Gg în 1990 până la 115,22 Gg
în 2005, emisiile compuşilor organici volatili nemetanici s-au
redus cu circa 59,0%: de la 103,12 Gg în 1990 până la 42,25
Gg în 2005, iar emisiile de dioxid de sulf s-au redus cu circa
96,0%: de la 294,97 Gg în 1990 până la 11,79 Gg în 2005.

În anul 2005, categoriile de surse cu cea mai mare pondere
în structura emisiilor totale ale oxizilor de azot au fost în
Republica Moldova: 1A3 „Transportul” (16,08 Gg sau 50,9%
din total), 1A1 „Industria energetică” (8,00 Gg sau 15,3%
din total), 1A2 „Industria producătoare şi construcţiile”
(4,83 Gg sau 3,4% din total) şi 2A1-7 „Produsele minerale”
(0,97 Gg sau 3,1% din total) (Figura 2-31).

Figura 2-31: Ponderea categoriilor de surse în structura emisiilor totale de NOx în 2005

Categoriile de surse cu cea mai mare pondere în structura
emisiilor totale ale monoxizilor de carbon în 2005 au fost:
1A3 „Transportul” (87,32 Gg sau 75,8% din total), 1A4 „Alte
sectoare” (24,36 Gg sau 21,1% din total), 2C1 „Producerea
oţelului” (1,47 Gg sau 1,3% din total) şi 1A1 „Industria energetică” (1,19 Gg sau 1,0% din total) (Figura 2-32).
În anul 2005, categoriile de surse cu cea mai mare pondere în

structura emisiilor totale ale COVNM au fost: 1A3 „Transportul” (16,49 Gg sau 39,0% din total), 3A-D „Solvenţii şi
utilizarea altor produse” (15,72 Gg sau 37,2% din total), 2D2
„Alte produceri” (produse alimentare şi băuturi alcoolice)
(4,46 Gg sau 10,6% din total), 1A4 „Alte sectoare” (2,93 Gg
sau 6,9% din total), 1B2 „Emisii fugitive de la ţiţei şi gazele
naturale” (1,18 Gg sau 2,8% din total) şi 2A1-7 „Produsele
minerale” (1,04 Gg sau 2,5% din total) (Figura 2-33).

Figura 2-32: Ponderea categoriilor de surse în structura emisiilor totale de CO în anul 2005
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Categoriile de surse cu cea mai mare pondere în structura
emisiilor totale de SO2 în 2005 au fost: 1A4 „Alte sectoare” (6,14 Gg sau 52,1% din total), 1A3 „Transportul” (2,15
Gg sau 18,2% din total), 1A5 „Alte necesităţi şi lucrări în
energetică” (1,17 Gg sau 9,9% din total), 1A1 „Industria

119

energetică” (1,16 Gg sau 9,8% din total), 2A1-7 „Produsele minerale” (0,57 Gg sau 4,8% din total), 1A2 „Industria
producătoare şi construcţiile” (0,46 Gg sau 3,9% din total)
şi 2C1 „Producerea oţelului” (0,14 Gg sau 1,2% din total)
(Figura 2-34).

Figura 2-33: Ponderea categoriilor de surse în structura emisiilor totale de COVNM în anul 2005

Figura 2-34: Ponderea categoriilor de surse în structura emisiilor totale de SO2 în anul 2005
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3. DESCRIEREA GENERALĂ A ACTIVITĂŢILOR
DESTINATE IMPLEMENTĂRII CONVENŢIEI

C a p i t o l u l 3.
D e s cr i e r e a
generală
a ac t i v i tăţ i lo r
d e s t i n at e
i mpl e m e n t ă r i i
Convenţiei
3.1. Angajamentele Republicii Moldova
în cadrul Convenţiei
Republica Moldova a aderat la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Schimbarea Climei la 16 martie 1995 (HP RM nr.404-XIII, MO nr. 23 din 27.04.1995).
Obiectivul major al CONUSC este stabilizarea concentraţiei
atmosferice a gazelor cu efect de seră la un nivel la care ar
fi evitat impactul antropogenic periculos asupra climei. Un
asemenea nivel urmează a fi atins într-un interval de timp
suficient pentru adaptarea în mod natural a ecosistemelor la
modificările de climă.
În scopul realizării acestui obiectiv, ţările semnatare ale
Convenţiei şi-au asumat angajamente care ţin de câteva domenii importante.

3.1.1. Angajamente de inventariere şi atenuare
a emisiilor de GES
Angajamente de inventariere şi atenuare a emisiilor de GES
(Art. 4 p. 1 al. a, b, c, d; Art. 12 p. 1 şi 4) urmează a fi onorate
prin:
• elaborarea, actualizarea periodică şi publicarea inventarelor naţionale ale emisiilor antropice, pe baza
surselor acestora şi ale captatorilor tuturor gazelor cu
efect de seră;
• elaborarea şi realizarea de programe naţionale, iar dacă
este cazul – şi regionale, care conţin măsuri de atenuare
a schimbărilor climatice, luând în consideraţie emisiile
antropice şi diminuarea de către captatori a emisiilor de
gaze cu efect de seră, precum şi de măsuri ce ţin de facilitarea adaptării corespunzătoare la schimbările climatice;
• încurajarea şi susţinerea transferului de tehnologii,
practicilor şi procedeelor ce permit controlul, reducerea
sau prevenirea emisiilor antropice de gaze cu efect de
seră, în toate sectoarele inclusiv (energetic, transporturi, industrie, agricultură, gospodăria silvică şi gestionarea deşeurilor);

123

• încurajarea gospodăririi durabile, conservarea şi consolidarea captatorilor rezervoarelor tuturor gazelor cu
efect de seră, în special a pădurilor.

3.1.2. Angajamente privind adaptarea la impactul
schimbărilor climatice
Angajamente privind adaptarea la impactul schimbărilor
climatice (Art. 4 p. 1 al. e, f) urmează a fi realizate prin:
• elaborarea şi realizarea programelor naţionale pentru
gospodărirea resurselor de apă şi agricultură, pentru
protecţia şi refacerea zonelor afectate de secetă, de
deşertificare şi a celor afectate de inundaţii;
• politici şi acţiuni sociale, economice şi de mediu ţinând
cont de schimbările climatice şi utilizând metode aplicate la nivel naţional pentru a reduce la minimum
efectele dăunătoare economiei, sănătăţii publice şi
calităţii mediului.

3.1.3. Angajamente privind promovarea cercetării
şi observaţiilor sistematice
Promovarea cercetării şi observaţiilor sistematice (Art. 4 p.
1 al. g, h; Art. 5) urmează a fi realizate prin:
• încurajarea şi susţinerea organizaţiilor, programelor
şi reţelelor naţionale şi internaţionale de cercetare
ştiinţifică, tehnologică, socioeconomică, de observaţie
sistematică şi constituirea de arhive de date asupra sistemului climatic;
• eforturi orientate spre consolidarea capacităţii şi mijloacelor tehnice ale sistemului naţional de observaţie sistematică
şi cercetare ştiinţifică;
• încurajarea cooperării, schimbului de date ştiinţifice,
tehnologice, tehnice, socioeconomice şi juridice asupra sistemului climatic, precum şi asupra consecinţelor
economice şi sociale ale diferitor strategii de adaptare.

3.1.4. Angajamente privind educaţia, formarea
şi sensibilizarea publicului
Promovarea educaţiei, formării şi sensibilizării publicului
(Art. 4 p. 1 al. i; Art. 6 al. a, b) urmează a fi realizate prin:
• încurajarea şi facilitarea elaborării şi aplicării de programe naţionale de educaţie şi de sensibilizare a publicului asupra schimbărilor climatice şi a efectelor acestora;
• accesul publicului la informaţii privind schimbările climatice şi efectele lor;
• participarea publicului larg la dezbateri privind
schimbările climatice şi efectele lor şi elaborarea şi realizarea măsurilor corespunzătoare pentru a face faţă
acestora;
• formarea de personal ştiinţific, tehnic şi administrativ;
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• promovarea schimbului de material educativ şi de material destinat sensibilizării publicului la schimbările
climatice şi la efectele acestora;
• elaborarea şi realizarea de programe de educaţie şi formare.

3.1.5. Aspecte generale privind angajamentele ţării
în cadrul CONUSC
Subliniem că în cadrul CONUSC se ţine cont de impactul
provocat asupra mediului de unele ţări industrial dezvoltate, dar şi de vulnerabilitatea economiilor ţărilor în curs de
dezvoltare şi incapacitatea acestora de a face faţă dezastrelor
ce se declanşează ca urmare a schimbărilor climatice. De
asemenea, se iau în calcul deosebirile dintre ţări, structura
lor economică şi baza lor de resurse, necesitatea de a menţine o creştere economică puternică şi durabilă, tehnologiile disponibile şi alte circumstanţe ce diferă de la caz la caz,
precum şi necesitatea de a contribui în mod corespunzător
şi echitabil la efortul întreprins la scară mondială pentru a
atinge acest obiectiv.
Din considerentele expuse mai sus, ţările semnatare ale
Convenţiei sunt clasate în două grupuri de bază: ţările din
Anexa I şi cele din non-Anexa (ţara noastră face parte din
grupul ţărilor din non-Anexa I). În Anexa I sunt incluse 41
de state puternic industrializate, care au provocat în cea mai
mare măsură schimbarea climei.
Protocolul de la Kyoto, semnat la Conferinţa Părţilor în
1997, stabileşte şi recomandă Părţilor Semnatare a CONUSC domeniile şi acţiunile prioritare, defineşte instrumentele economice şi organizatorice prin intermediul cărora fiecare dintre ţările semnatare – în mod individual sau
prin asociere – pot atinge obiectivele Convenţiei.
În cadrul Protocolului de la Kyoto au fost instituite trei mecanisme economice de reducere a emisiilor de GES: Implementarea în Comun a Proiectelor (Joint Implementation);
Comercializarea Cotelor de Emisie (Emission Trading) şi
Mecanismul de Dezvoltare Nepoluantă (Clean Development Mechanism).
Prin ratificarea Protocolului de la Kyoto statele semnatare
puternic industrializate se obligă să reducă nivelul de emisie
a şase dintre cele mai nocive GES cu cel puţin 5% faţă de nivelul anului 1990 în perioada 2008-2012. Cotele individuale
ale statelor sunt specificate în Anexa B a Protocolului. Pentru a atinge scopul propus de Protocol, statele din Anexa I a
Convenţiei urmează să implementeze o serie de politici prevăzute în Protocol, care vor contribui la adaptarea la efectele
schimbării climei şi la dezvoltarea durabilă.
Fiecare dintre ţările în curs de dezvoltare (incluse în nonAnexa I) poate să-şi asume angajamente pentru a-şi aduce
contribuţia, în măsura posibilităţilor, la eforturile globale de

diminuare a impactului antropic asupra climei globale. Statele care figurează în Anexa I furnizează resurse financiare
pentru a acoperi costurile convenite, pe care le suportă ţările
enumerate în non-Anexa I ca urmare a onorării obligaţiilor
ce le incumbă în cadrul Convenţiei. În acest proces, statele
ce figurează în Anexa I susţin dezvoltarea şi consolidarea
capacităţilor şi a tehnologiilor non-poluante în ţările în curs
de dezvoltare, Părţi Semnatare ale Convenţiei.
Deşi a aderat la Protocolul de la Kyoto în 2003 (Legea RM
nr. 29-XV din 13.02.2003), totuşi la semnarea acestui Protocol RM nu şi-a asumat angajamente speciale, decât cele obligatorii pentru toate Părţile Semnatare în cadrul CONUSC.
De notat că în conformitate cu art. 2 al Legii nr. 29-XV din
13.02.2003, responsabilitatea pentru asigurarea realizării
prevederilor Protocolului este pusă în sarcină Ministerului
Ecologiei şi Resurselor Naturale. Prin Hotărârea Guvernului
RM nr. 1574 din 26 decembrie 2003 a fost aprobată componenţa nominală şi Regulamentul Comisiei Naţionale pentru
implementarea şi realizarea prevederilor CONUSC, precum
şi a mecanismelor şi prevederilor Protocolului de la Kyoto
(în prezent, RM este eligibilă pentru promovarea activităţilor doar în cadrul Mecanismului de Dezvoltare Nepoluantă
a Protocolului de la Kyoto). Comisia este învestită cu atribuţii de autoritate naţională supremă în acest domeniu.

3.2. Priorităţi naţionale
în implementarea Convenţiei
Reieşind din angajamentele ţării, în cadrul CONUSC au fost
identificate priorităţile naţionale privind implementarea
Convenţiei în Republica Moldova.

3.2.1. Fortificarea politicilor naţionale în domeniul
„Schimbarea climei”
Până în prezent, Republica Moldova nu a elaborat un document separat consacrat politicii naţionale privind realizarea
prevederilor CONUSC. Drept priorităţi naţionale în acest
domeniu pot fi considerate următoarele acţiuni:
• elaborarea Planului Naţional de Acţiuni privind adaptarea la schimbările climatice;
• elaborarea Strategiei Naţionale privind atenuarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

3.2.2. Evaluarea vulnerabilităţii şi măsurilor
de adaptare la schimbările climatice
Situaţia ecosistemelor naturale, a agriculturii şi a sănătăţii
populaţiei depinde în mare măsură de impactul schimbărilor
climatice. Factorii de risc care determină gradul de vulnerabilitate pentru ecosisteme şi sănătatea populaţiei sunt următorii: insuficienţa de umiditate în sol, distribuţia neuniformă a
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precipitaţiilor, inundaţiile frecvente, temperaturile caniculare,
îndeosebi la început de vară şi la sfârşit de primăvară.
Priorităţile privind adaptarea la noile condiţii climatice, determinate în baza evaluării vulnerabilităţii ecosistemelor şi a
factorilor de risc, au fost definite după cum urmează:
a. pentru ecosistemele naturale:
• extinderea ariilor naturale;
• organizarea observărilor în scopul aprecierii stabilităţii
speciilor şi ecosistemelor în funcţie de schimbările climatice;
• elaborarea şi realizarea programelor de extindere a
pădurilor şi altor spaţii verzi, administrarea eficientă a
fondului forestier;
• restabilirea zonelor umede.
b. pentru resursele acvatice:
• protecţia apelor împotriva poluării şi epuizării cauzate
de activităţile antropogene;
• prevenirea efectelor distructive ale apelor;
• identificarea zonelor expuse la inundaţii şi efectuarea
măsurilor de prevenire a acestora;
• consolidarea construcţiilor hidrotehnice de protecţie
împotriva inundaţiilor.
c. pentru agroecosisteme:
• introducerea procedurilor de management durabil al
solului, inclusiv al terenurilor agricole şi al păşunilor;
• crearea condiţiilor socioeconomice pentru activităţi
profitabile ale gospodăriilor agricole;
• elaborarea de soiuri, hibrizi şi tehnologii adaptate la
noile condiţii climatice;
• elaborarea şi implementarea sistemelor complexe
(hidro- şi agrotehnice) de acumulare şi utilizare
eficientă a precipitaţiilor atmosferice;
• implementarea sistemelor de agricultură care ar contribui la reducerea eroziunii şi degradării solului.
d. în domeniul sănătăţii publice:
• îmbunătăţirea şi fortificarea sistemului de monitorizare
a sănătăţii publice;
• îndepărtarea obiectivelor poluante de zonele de muncă
şi recreere.

3.2.3. Consolidarea Sistemului Naţional
de inventariere a emisiilor de GES
Priorităţile naţionale în acest domeniu sunt următoarele:
• consolidarea capacităţilor instituţionale privind realizarea angajamentelor Republicii Moldova în cadrul
CONUSC, inclusiv privind întocmirea periodică a Inventarului Naţional al gazelor cu efect de seră;

125

• îmbunătăţirea calităţii Inventarului Naţional prin utilizarea unor abordări metodologice de nivel mai înalt
(Nivelul 2) privind evaluarea emisiilor, inclusiv celor cu
specific naţional (Nivelul 3), elaborarea coeficienţilor de
emisie naţionali, realizarea mai profundă a activităţilor
de control al calităţii, asigurare a calităţii şi verificare,
reducerea gradului de incertitudine a inventarului, inclusiv prin ajustarea sistemului statistic de colectare a
datelor la exigenţele Convenţiei.

3.2.4. Atenuarea emisiilor de GES
Măsurile prioritare de atenuare a emisiilor de GES şi sechestrare a carbonului pe tipuri de surse sunt enumerate în ordinea ce urmează:
Sectorul energetic:
• promovarea politicilor şi măsurilor de atenuare a emisiilor de GES în toate verigile complexului energetic: la
producere, transportare şi consum; şi implementarea
largă a noilor tehnologii energoeficiente;
• sporirea eficienţei energetice în toate ramurile economiei
naţionale, inclusiv în sectorul locativ;
• introducerea în bilanţul energetic a combustibililor locali, resurselor energetice secundare, surselor regenerabile de energie (în special a biomasei, energiei eoliene
şi solare) şi deşeurilor energetice de origine industrială
sau menajeră;
• utilizarea combustibililor cu emisii reduse de gaze cu
efect de seră – gazificarea complexă a republicii;
• conformarea la normele şi standardele europene de
prevenire a poluării mediului;
• elaborarea unui Program de stat privind liberalizarea
pieţei energetice şi crearea condiţiilor pentru atragerea
investiţiilor în sectorul energetic.
Sectorul „Transport”:
• aplicarea măsurilor economice şi de impozitare pentru
stimularea reînnoirii parcului de vehicule şi material
rulant;
• reabilitarea şi reconstrucţia drumurilor auto şi a căilor
feroviare;
• optimizarea reţelelor de transport urban şi interurban,
optimizarea traficului de mărfuri şi pasageri, inclusiv prin devierea traficului din zonele dens populate
(construcţia drumurilor de centură în jurul oraşelor,
impunerea restricţiilor de circulaţie prin centrul
oraşului etc.);
• facilitarea utilizării transportului public şi dezvoltarea
reţelelor de transport în comun în principalele municipii ale ţării;
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• utilizarea pe scară largă a transportului electric, inclusiv prin sporirea reţelelor de transport electric urban şi
interurban;
• creşterea ponderii autovehiculelor care folosesc în calitate de combustibil gazele naturale comprimate şi gazele petroliere lichefiate;
• utilizarea autovehiculelor pe consum de hidrogen şi
biocombustibili, altor tehnologii moderne aplicabile în
sectorul transporturi;
• limitarea termenului de exploatare a autovehiculelor la
importul lor în ţară (de la 7 la 5 ani pentru autoturisme
şi de la 10 la 7 ani pentru autocamioane şi autocare);
• implementarea testării tehnice obligatorii a tuturor autovehiculelor şi remorcilor acestora.
Sectorul „Procese industriale”:
• menţinerea în stare bună a echipamentului şi utilizarea
proceselor tehnologice moderne în scopul exploatării
raţionale a resurselor naturale şi energetice şi reducerii
deşeurilor de producţie;
• contabilitatea consumului de materii prime şi energie,
gospodărirea eficientă a procesului de producţie;
• solicitarea sistemelor performante de management şi
reducerea pierderilor de producţie, inclusiv prin utilizarea materiei prime reciclate;
• recuperarea emisiilor fugitive;
• perfecţionarea şi completarea cadrului legislativ cu
standarde europene de eficienţă energetică şi de emisii
(limite admisibile pentru emisii).
• implementarea iniţiativelor privind solicitarea
diferenţiată a taxelor pentru eficienţa energetică şi reducerea emisiilor;
• încheierea acordurilor pe bază de voluntariat privind
reducerea emisiilor la întreprinderile industriale din
ţară;
• realizarea unei politici agresive de transfer de tehnologii
şi inovaţii şi demonstrarea comercială a tehnologiilor
non-poluante, inclusiv în cadrul parcurilor industriale
şi inovaţionale.
Sectorul „Agricultura şi industria de prelucrare a producţiei agricole”:
• utilizarea surselor regenerabile de energie (solară,
eoliană, biomasa) ca mijloc de reducere a consumului
de combustibil tradiţional;
• utilizarea tehnologiilor moderne cu un consum redus
de energie;

• valorificarea deşeurilor industriei prelucrătoare şi a celor provenite din agricultură.
Sectorul „Utilizarea terenurilor, schimbări în utilizarea
terenurilor şi gospodăria silvică”:
• solicitarea regulată şi continuă a măsurilor de protecţie
a pădurilor contra bolilor şi vătămătorilor;
• împădurirea zonelor de protecţie a bazinelor acvatice şi
extinderea perdelelor forestiere de protecţie de-a lungul
principalelor căi de comunicaţie;
• împădurirea zonelor cu soluri degradate;
• consolidarea bazei semincere şi de creştere a materialului săditor de reproducere din specii autohtone.
Sectorul „Deşeuri”:
• valorificarea deşeurilor;
• minimizarea surselor generatoare de deşeuri;
• renunţarea la materia primă ce conţine substanţe toxice;
• utilizarea în scopuri energetice a deşeurilor organice şi
a biogazului obţinut din deşeuri.

3.2.5. Solicitarea Mecanismului de Dezvoltare
Nepoluantă
În calitatea sa de ţară din non-Anexa I, în cadrul Protocolului de la Kyoto RM este eligibilă doar pentru Mecanismul de
Dezvoltare Nepoluantă. Priorităţile RM ce derivă din acest
mecanism sunt următoarele:
• elaborarea şi implementarea unui Program naţional
privind solicitarea Mecanismului de Dezvoltare
Nepoluantă a Protocolului de la Kyoto;
• implementarea proiectelor, finanţate de ţările-părţi din
Anexa I, privind atenuarea emisiilor de gaze cu efect de
seră şi sechestrare a carbonului în cadrul Mecanismului
de Dezvoltare Nepoluantă a Protocolului de la Kyoto.

3.2.6. Transferul tehnologiilor favorabile mediului
Priorităţile naţionale în acest domeniu sunt următoarele:
• încurajarea transferului de tehnologii, practicilor şi procedeelor ce permit controlul, reducerea sau prevenirea
emisiilor de GES în toate sectoarele economiei naţionale,
inclusiv în energetică, transporturi, industrie, agricultură,
sectorul forestier şi gospodărirea deşeurilor;
• elaborarea şi aprobarea unui Program naţional privind
utilizarea tehnologiilor favorabile mediului;
• instituirea unei baze de date în domeniul tehnologiilor
favorabile mediului;
• susţinerea cercetărilor ştiinţifice, tehnologice, socioeconomice, a observaţiei sistematice etc. prin intermediul
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cărora pot fi constatate şi evaluate cauzele, efectele, amploarea schimbărilor climatice, precum şi consecinţele
economice şi sociale ale diverselor strategii de răspuns.

3.2.7. Dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice
şi sistemului de observaţii
Priorităţile naţionale în acest domeniu sunt următoarele:
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de diferite niveluri) privind negocierea cu investitorii strategici şi conlucrarea cu agenţiile regionale şi
internaţionale de mediu.

3.3. Politici sectoriale cu impact asupra
procesului de implementare a Convenţiei

• dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul
schimbării climei şi perfecţionarea sistemului naţional
de observaţii sistematice;

3.3.1. Sectorul energetic

• asigurarea cu echipament performant şi consolidarea suportului logistic în vederea îmbunătăţirii calităţii
monitoringului operativ privind realizarea angajamentelor ţării în cadrul CONUSC.

Dezvoltarea durabilă a sectorului energetic şi ajustarea acestuia la standardele europene urmează a fi realizate doar în
condiţiile existenţei unui cadru de acte normative adecvat.

3.2.8. Sensibilizarea publicului şi educaţia ecologică
Priorităţile naţionale în domeniul sensibilizării publicului şi
educaţiei ecologice sunt următoarele:
• îmbunătăţirea accesului populaţiei la informaţia de
mediu şi fortificarea capacităţilor privind implicarea
cetăţenilor în procesul adoptării deciziilor de mediu;
• ecologizarea disciplinelor şi activităţilor din
învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal prin
introducerea în Curriculumul Naţional a obiectelor şi
conţinuturilor privind protecţia mediului, inclusiv cu
aspecte ce ţin de implementarea CONUSC;
• elaborarea şi includerea subiectelor importante în programele de învăţământ, actualizarea programelor de
pregătire universitară şi postuniversitară a cadrelor cu
aspecte ce ţin de implementarea CONUSC;
• propagarea prevederilor şi obiectivelor CONUSC, a culturii ecologice şi a modului de convieţuire durabilă cu
natura şi editarea materialelor informative cu tematică
de mediu;
• organizarea unor cicluri de emisiuni TV şi radio
consacrate CONUSC şi publicarea în mass-media a
articolelor tematice ce ţin de implementarea acestei
convenţii.

3.2.9. Cooperarea internaţională şi procesul
de negocieri
Priorităţile naţionale în acest domeniu sunt următoarele:
• propagarea informaţiei privind oportunităţile de acces la fondurile internaţionale pentru promovarea şi
realizarea proiectelor axate pe domeniul „Schimbarea
climei”;
• atragerea asistenţei financiare în scopul îmbunătăţirii
cunoştinţelor şi abilităţilor personalului care activează
în cadrul instituţiilor de mediu (manageri şi specialişti

A. Perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ

Politica şi strategia ţării în domeniul funcţionării şi dezvoltării sistemului energetic este reflectată în următoarele documente de baza: Legea nr. 1525-XIII din 19.02.1998 cu privire
la energetică, Legea nr. 136-XIV din 17.09.1998 cu privire la
gaze, Legea nr. 137-XIV din 17.09.1998 cu privire la energia
electrică, Legea nr. 1136-XIV din 13.07.2000 privind conservarea energiei, Legea nr. 160-XVI din 12.07.2007 cu privire la
energia regenerabilă, Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 2020 (adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 958 din 21.08.2007), Strategia cu privire la Creşterea
Economică şi Reducere a Sărăciei (2004-2006), Strategia naţională de dezvoltare pe anii 2008-2011 (aprobată prin Legea
nr. 295-XVI din 21.12.2007), precum şi în legislaţia secundară aprobată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în
Energetică (ANRE) (Metodologii tarifare, Regulile pieţei de
energie electrică, Codul de măsurare etc.).
Constatând că cadrul normativ-legislativ referitor la sector
este deja bine definitivat, dar, totodată, necesită a fi dezvoltat
şi perfecţionat în concordanţă cu exigenţele moderne orientate spre realizarea obiectivelor fundamentale ale sectorului
energetic al ţării: securitate energetică adecvată; eficienţă
energetică înaltă; preţuri minime la resursele energetice,
obţinute prin competiţie; si impact negativ minim asupra
mediului înconjurător. Legislaţia urmează a fi armonizată în
continuare în mod adecvat cu Tratatul Comunităţii Energetice şi Acquis-ul Comunitar în domeniul energetic.
În acest sens se cere excluderea treptată a subvenţionării încrucişate la stabilirea tarifelor la energia electrică şi termică,
inclusiv prin diferenţierea tarifară; favorizarea producerii
energiei regenerabile; orientarea spre diversificarea resurselor energetice în balanţa energetică, inclusiv a celor importate; stimularea şi normarea eficienţei energetice etc.
Este de menţionat că pe parcursul anilor 2000-2006, în ciuda prezenţei în vigoare a unor acte normative relativ reuşite,
realizarea obiectivelor aduse la zi a întâmpinat dificultăţi,
ele fiind create, în mare parte, din carenţa unui cadru instituţional adecvat. Bunăoară, Agenţia Naţională pentru Con-
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servarea Energiei a funcţionat la o capacitate insuficientă,
fapt care a obligat organele abilitate s-o desfiinţeze şi să creeze Agenţia pentru Eficienţa Energetică.
Se cere sporirea independenţei şi competenţei Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, care ar avea dreptul să aprobe toate actele normative de gradul II, să calculeze
şi să aprobe tarifele la energia termică produsă centralizat în
centrele urbane din republică etc. Strategia de dezvoltare a
sistemului energetic se cere a fi valorificată prin intermediul
unor scheme, aprobate de Guvern, de dezvoltare a sectorului pentru 4-5 ani, care lipseşte la moment etc.
B. Acoperirea cererii de energie electrică
Conform Strategiei Energetice a Republicii Moldova până în
anul 2020, asigurarea securităţi energetice a ţării urmează a
fi realizată prin două modalităţi: lărgirea capacităţilor interconexiunilor cu ţările vecine şi construcţia de surse de energie locale, combustibilul fiind de import şi cel regenerabil,
produs pe teritoriul ţării.
Din punctul de vedere al securităţii energetice, preferinţă ar
trebui să se acorde construcţiei de centrale proprii, dar investiţiile importante în construcţia centralelor şi lipsa combustibilului fosil propriu, face ca preţul la energia electrică produsă de sursele construite pe teritoriul ţării să fie mult mai
mare decât cel al energiei de import. De aceea, în condiţiile
unei slabe capacităţi de plată a consumatorilor din republică,
în perioada precedentă şi în momentul de faţă, preferinţă se
acordă lărgirii capacităţii interconexiunilor cu ţările vecine.
Într-o astfel de schemă, refuzul de import dintr-o ţară duce
la importul din altă ţară, dar, bineînţeles, la un preţ mai înalt.
Diferenţa corespunde plăţii pentru securitatea energetică.
Astfel, dezvoltarea surselor locale va fi susţinută în funcţie
de capacitatea de plată a consumatorilor, de nivelul preţului
la combustibilul fosil în creştere, de tariful la energia electrică în ţările vecine şi capacitatea generatoare disponibilă în
regiune. Aceşti din urmă factori au fost de natură în perioada anilor precedenţi să frâneze dezvoltarea surselor.
Până în prezent Guvernul a emis cinci directive prin care
permite investitorilor să construiască centrale electrice nereglementate. Trei din ele au fost deja abrogate, investitorii
găsind piaţa neatractivă. Celelalte două decizii au fost emise
în anul 2004: compania „ITERA” a obţinut dreptul de a construi o centrală electrică în regim de condensare în s. Burlăceni (sudul ţării) cu o capacitate de 450 MW; iar compania
EFC „RW-DC ENERGY INVESTMENT” – o altă centrală
electrică de aceeaşi capacitate în Bălţi (nordul ţării).
În pofida acestui fapt, pe termen scurt aceste centrale electrice nu vor putea crea o piaţă competitivă de energie electrică în Moldova şi nu vor putea contribui la îmbunătăţirea
securităţii energetice a ţării. Impactul acestora, probabil,
s-ar putea produce doar peste 7-10 ani, când presupunem

că se va modifica configuraţia reţelei regionale de energie
electrică drept rezultat al intenţiei Moldovei şi Ucrainei de
a adera al UCTE. Astfel încât măsura principală de soluţionare a problemelor ce ţin de securitatea şi concurenţa pe
piaţa energiei electrice continuă a fi cea legată de punerea
în solicitare a capacităţii liniilor electrice de interconexiune
între Moldova - Ucraina - România.
Liniile electrice de interconexiune cu Vestul pentru moment
sunt foarte slabe (3 linii electrice de 110 kV şi una de 400
kV Isaccea (România) - Vulcăneşti (Moldova), în timp ce
interconexiunile cu Estul sunt destul de puternice (7 linii
electrice de 330 kV şi 14 de 110 kV, toate cu Ucraina).
În vederea creşterii capacităţii de import de energie electrică, în anul 2007 au demarat lucrările de construcţie a liniei
de interconexiune cu România LEA 110 kV Fălciu - Goteşti.
S-a elaborat Memorandumul privind construcţia LEA 400
kV Bălţi - Suceava între ÎS Moldelectrica (R. Moldova) şi ÎS
Transelectrica (România).
În cadrul Proiectului Energetic II, finanţat de Banca Mondială, au fost modernizate şi reutilate staţiile de transformare
de 330 kV din Chişinău şi Străşeni.
În ultimul timp a fost înregistrată o creştere semnificativă a consumului de energie electrică (cu 4,4% în 2005, cu
11% în 2006, cu 6% în 2007). În cazul în care se menţine o
atare evoluţie a cererii de energie electrică în următorii ani,
atunci riscul unei crize electroenergetice va persista în timp.
Aceasta obligă să fie elaborate măsuri urgente pe termen
scurt (1-3 ani), prevăzute în Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 2020, în primul rând:
• a reconstrui liniile electrice interne existente de 110 kV
şi a construi noi linii electrice interne de transport de
110 kV, pentru a avea mai multe posibilităţi de a importa energie electrică din România prin intermediul interconexiunii de 400 kV Isaccea (România) - Vulcăneşti
(Moldova);
• a consolida liniile electrice existente de 110 kV de interconexiune cu România;
• a construi noi interconexiuni 110 kV cu România:
Fălciu - Gotesti (Cantemir), Mitoc - Burlăceni (Cahul),
Ţuţora - Ungheni (al doilea circuit);
• a crea condiţii pentru funcţionarea CTEM din
Dnestrovsk (UATSN) la capacitate maximă (cu cât
centrala este mai încărcată, cu atât capacitatea de import de energie din Ucraina este mai mare);
• a efectua analize cost-beneficiu privind identificarea
posibilităţii pentru sporirea capacităţilor proprii de producere a energiei electrice (reconstrucţia şi modernizarea
CET-2 din municipiul Chişinău, cu creşterea capacităţii
până la 440 MW, a CET-1 din municipiul Chişinău –
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până la 90 MW şi a CET-Nord din municipiul Bălţi –
până la 100 MW);
• a studia caracterul creşterii consumului de energie,
identificându-se şi implementându-se măsuri de
management al cererii de energie în scopul stopării
creşterii semnificative a sarcinii pe parcursul orelor de
vârf ale curbei de sarcină – una din cele mai eficiente
măsuri ar fi implementarea unei politici tarifare motivate (atât tarife diferenţiate, cât şi tarife multizonale);
politica actuală, care este bazată pe un singur preţ al
energiei electrice consumate, nu favorizează nicicum
reducerea sarcinii electrice în orele de vârf;
• a pune în vigoare tarife diferenţiate şi multizonale.
În perspectiva de durată medie (următorii 4-6 ani), conceptul de dezvoltare a liniilor electrice de interconexiune
este bazat pe scopul de a consolida capacitatea Republicii
Moldova de a transporta energie electrică în ambele axe EstVest şi Nord-Sud.
În acest sens, cele mai bune soluţii de majorare a capacităţii
de transport pe axa Est - Vest ar fi construcţia:
• liniilor electrice de interconexiune de 400 kV Bălţi Suceava şi Străşeni - Iaşi,
• liniilor electrice de interconexiune de 330 kV Râbniţa Bălţi şi Râbniţa - Străşeni.
Aceasta este cea mai ieftină soluţie şi permite conectarea cu
un nod de o capacitate mult mai mare decât la altele şi asigură capacităţi mult mai mari pentru schimbul de energie
electrică dintre Ucraina şi Moldova. Deocamdată însă, liniile electrice de 330 kV Râbniţa - Bălţi şi Râbniţa - Străşeni nu
pot fi tratate ca linii fiabile (Râbniţa este situată pe teritoriul
UATSN). Din aceste considerente soluţia respectivă rămâne
deocamdată suspendată.
Referitor la axa Nord-Sud, se planifică:
• construcţia liniei electrice de transport de 400 kV
Dnestrovsc (Ucraina) – Bălţi (Moldova) - Suceava
(România); este planificată semnarea de către toate
cele trei părţi a unui Memorandum corespunzător de
intenţii, iar EBRD este de acord să susţină efectuarea studiilor necesare cu posibila finanţare ulterioară
a construcţiei liniei electrice; în anul 2007 Ministerul
Industriei şi Infrastructurii a realizat proiectul liniei 400
kV Dnestrovsc (Ucraina) - Bălţi (Moldova);
• reconstrucţia staţiei electrice 330/110/10 kV Bălţi;
• reconstrucţia staţiei electrice 330/110/10 kV Străşeni;
• reconstrucţia staţiei electrice 330/110/10 kV Chişinău;
• linia electrică planificată 330 kV Bălţi - Străşeni, Străşeni
- Chişinău, se va construi în cazul în care creşte puterea
generatoare în Nodul energetic Chişinău.
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De menţionat că strategia de acoperire a cererii prin intermediul importului energiei din Ucraina este justificată şi prin
acţiunile ţării vecine în sector. În conformitate cu planurile de
dezvoltare a reţelei de transport de înaltă tensiune a Ucrainei,
toate aceste linii electrice intră în regiunea geografică în care
este situată Republica Moldova. Conform Planului ucrainean,
pe parcursul următorilor 3-5 ani, partea de vest a sistemului electroenergetic al ţării va avea exces de energie electrică,
în special datorită faptului că va creşte producerea de energie electrică la centralele nucleare de la Hmelniţk şi Rovno.
Ucraina prognozează să finalizeze Centrala hidroelectrică cu
acumulare prin pompaj Dnestrovsc (CHEAP Dnestrovsc), cu
puterea de 2450 MW. Pentru a avea posibilitatea de a transporta energie electrică de la CHEAP Dnestrovsc se planifică
construcţia în următorii 5-6 ani a unei linii electrice dublu
circuit de 330 kV, CHE Dnestrovsc - CHEAP Dnestrovsc şi
linia electrică de 330 kV Bar – CHEAP Dnestrovsc. În partea
de sud a ţării în anul 2007 va fi construit încă un circuit electric la linia electrică de 330 kV Adjalîc - Usatovo. Realizarea
dezvoltării reţelei electrice sus-menţionate va majora capacitatea de transport pe axa nord-sud până la 1000 MW.
C. Acoperirea cererii de gaze naturale
Conform Strategiei Energetice a Republicii Moldova până
în anul 2020, alimentarea cu gaze naturale a ţării este posibilă din două direcţii:
a. prin gazoductele magistrale Ananiev - Cernăuţi - Bogorodceni, Rîbniţa - Chişinău şi derivaţia Olişcani Saharna, cu interconectare la gazoductele magistrale
internaţionale Progres, Soiuz, Urengoi - Pomarî Ujgorod şi rezervorul natural subteran Bogorodceni;
b. prin gazoductul Odesa - Chişinău, interconectat la
gazoductele internaţionale de tranzit Razdelinaia - Ismail, Şebelinka - Dnepropetrovsk - Krivoi Rog - Ismail şi Ananiev - Tiraspol - Ismail.
Odată cu punerea în funcţiune a gazoductului Tocuz - Căinari - Mereni în vara anului 2007, a apărut posibilitatea
suplimentară de aprovizionare cu gaze pentru asigurarea securităţii alimentării cu gaze naturale a ţării.
Localităţile care nu vor fi conectate la gazoductele sistemului de gaze naturale vor beneficia de gaze lichefiate, piaţa cărora este liberalizată. Gazele petroliere lichefiate (GPL) sunt
importate din Ucraina, Federaţia Rusă, România, Kazahstan
şi Belarus de către întreprinderile private, care deţin o vastă
reţea de distribuţie a GPL şi staţii de stocare a acestora, cu o
capacitate de 4450 tone.
Dezvoltarea sectorului gaze este determinată de Programul
Naţional de gazificare al Republicii Moldova până în anul
2010 şi de Programul Naţional „Satul Moldovenesc” (20052015). Realizarea programelor respective a condus la o creştere a numărului de sate gazificate, de la 175 localităţi în
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2000 la 787 în 2007, nivelul gazificării atingând 52%. Până
la finele anului 2009 se planifică gazificarea totală a ţării.
În vederea realizării măsurilor prevăzute în Programul Naţional de gazificare al Republicii Moldova până în anul 2010
vor fi date în exploatare gazoducte magistrale cu o lungime de
186 km, gazoducte-branşamente de presiune înaltă cu o lungime de 365 km, 6265 km gazoducte între localităţile rurale,
20 staţii de distribuire şi 7 staţii de compresoare a gazelor. La
extinderea reţelei staţiilor de distribuţie se va examina posibilitatea montării turboinstalaţiilor de tip lent pentru a produce
energie electrică prin utilizarea energiei suprapresiunii gazului extras din gazoductele magistrale de presiune înaltă. Volumul total de investiţii pentru gazificarea integrală a republicii
constituie circa 2 miliarde lei (120 milioane euro).
D. Acoperirea cererii în combustibili lichizi şi solizi
Cererea de combustibil lichid şi solid a ţării este practic în
întregime acoperită din import, cu excepţia unei cantităţi
mici de gaze dobândite în localitatea Văleni din sudul ţării,
precum şi lemnelor şi deşeurilor lemnoase din silvicultură
şi sectorul agrar.
Conform Balanţelor Energetice ale Republicii Moldova, în
ultimii ani consumul anual pe ţară este de circa 550 mii tone
produse petroliere (546 mii tone în 2005, 532 mii tone în
2006, 554 mii tone în 2007). Capacitatea ţării de stocare a
produselor petroliere, în special motorină şi benzină, constituie circa 600 mii tone.
În vederea ridicării independenţei energetice se cere examinarea posibilităţii construcţiei unei rafinării de petrol
în nordul ţării (variante fiabile sunt oraşele Otaci, Soroca
sau Rezina), precum şi finalizarea construcţiei terminalului
petrolier de la Giurgiuleşti cu reţelele aferente şi întărirea
treptată a capacităţii operaţionale a acestui obiect. Accesul
din două direcţii la sursele de petrol va soluţiona integral
problema asigurării ţării cu produse petroliere. Realizarea
acestor proiecte este posibilă cu eforturi comune la nivel
interstatal, precum şi prin cooperarea structurilor locale
interesate cu organizaţiile internaţionale specializate în cadrul acestor programe, cum ar fi Programul INOGATE, cu
implicarea organizaţiilor financiare internaţionale (BERD,
Banca Mondială şi FMI).
În vederea diversificării resurselor energetice utilizate, cărbunele poate fi privit ca o alternativă a gazelor naturale,
dacă se asigură solicitarea tehnologiilor cărbunelui curat şi
activitatea dată se dovedeşte a fi economic viabilă. Ca opţiune acceptabilă de furnizare se prezintă importul cărbunelui
din Ucraina, precum şi din România şi Polonia, ţări aflate în
vecinătate cu Republica Moldova.
E. Valorificarea surselor de energie regenenerabilă

Conform Strategiei Energetice a Republicii Moldova până
în anul 2020, cota surselor regenerabile în balanţa ţării urmează să atingă 6% în 2010 şi 20% în 2020. Dacă vor fi atinse obiectivele menţionate mai sus, acestea vor contribui la
reducerea anuală a emisiilor de CO2 cu circa 167-210 mii
tone CO2 echivalent.
În ţară s-a acumulat deja o anumita experienţă privind valorificarea energiei regenerabile. Până în prezent au fost implementate mai multe proiecte-pilot aferente surselor regenerabile de energie, inclusiv:
• în anul 2005 în comuna Coloniţa, cu asistenţa tehnică
a Olandei, a fost construită o centrală electrică ce
activează pe consum de biogaz obţinut din dejecţiile
animaliere provenite de la o fermă de vite mari cornute
(capacitatea generatorului este de 100 kW, fapt ce permite acoperirea necesităţilor proprii ale fermei în energie electrică);
• în perioada februarie 2006 - aprilie 2007 la instituţii de
învăţământ din şase localităţi rurale din ţară au fost instalate termocentrale pe consum de paie balotate (putere instalată: 600 kW – comuna Chişcăreni, r. Sîngerei,
300 kW – comuna Antoneşti, r. Ştefan Vodă, 147 kW –
comuna Taraclia, r. Căuşeni, 153 kW – comuna Viişoara,
r. Glodeni, 140 kW – comuna Viişoara, r. Edineţ şi 190
kW – comuna Boghenii Noi, r. Ungheni) în cadrul proiectului finanţat de Banca Mondială „Energie renovabilă
din deşeuri agricole”;
• în perioada 2006-2007, cu sprijinul Băncii Mondiale,
au fost instalate mai multe colectoare solare pentru
încălzire şi asigurare cu apă caldă a unor complexe hoteliere din ţară;
• în anul 2007 a fost instalată o pompă termică pentru
asigurarea cu căldură şi apă menajeră a unei case de locuit cu suprafaţa de 100 m2 în municipiul Chişinău;
• în perioada 2008-2009 se planifică construcţia unei
mini hidrocentrale cu o capacitate de 1,2 MW pe râul
Răut, în apropierea satului Trebujeni, raionul Orhei,
finanţată din creditul oferit de Guvernul Poloniei.
Legea nr. 160-XVI din 12.07.2007 cu privire la energia regenerabilă va contribui la valorificarea pe scară mai largă a
energiei solare, vântului, biomasei, energiei râurilor, pompelor de căldură etc. În acest sens se cere elaborarea şi aprobarea legislaţiei secundare, o parte din care se prevede a fi
promovată în anul 2008 de către Agenţia Naţională pentru
Reglementare în Energetică.
F. Promovarea activităţilor de conservare a energiei
În anul 2003, prin Hotărârea Guvernului nr. 1078 din
05.09.2003 a fost aprobat Programului Naţional de Conservare
a Energiei pentru perioada 2003-2010, având ca scop diminuarea semnificativă a consumului de energie, prin promovarea
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• realizarea unor proiecte de eficienţă energetică la Centrul mamei şi copilului din municipiul Chişinău şi Centrul pneumologic pentru copii din comuna Târnova;

unor activităţi concrete şi obligatorii, precum şi încurajarea
consumatorilor să utilizeze eficient resursele energetice. Programul a stabilit două direcţii prioritare pentru atingerea
obiectivelor propuse. În primul rând, este accentuat rolul statului în conservarea energiei. Şi în al doilea rând, este evidenţiată responsabilitatea consumatorilor pentru conformarea la
standardele internaţionale privind consumul energiei.

3.3.2. Sectorul transport

Acţiunile prioritare ale Programului sunt focusate asupra
dezvoltării şi implementării tehnologiilor eficiente energetic; reabilitării termice a clădirilor; reabilitării reţelelor de
transport şi distribuţie; implementării acţionărilor electrice
automate; utilizării surselor regenerabile de energie; instruirii tuturor categoriilor de consumatori; implementării proiectelor-pilot de scurtă durată etc.

Linia strategică în domeniul transporturilor este axată pe
sporirea securităţii rutiere şi reducerea impactului asupra
mediului ambiant prin consolidarea cadrului legislativ, eficientizarea sistemelor de transport prin activităţi de reabilitare a infrastructurii transporturilor terestre şi implementarea
măsurilor tehnice şi tehnologice de reducere a consumului
de carburanţi.

Până în prezent s-au implementat şi/sau se află în derulare
mai multe proiecte de eficienţă energetică. Printre acestea se
distinge Proiectul Energetic II finanţat de Banca Mondială,
având ca obiectiv creşterea disponibilităţii, calităţii şi eficienţei sistemului de încălzire în clădirile publice selectate în
baza principiului de prioritate. În cadrul proiectului respectiv, deja au fost construite 28 centrale termice cu instalarea
utilajului modern, fiind respectate cerinţele standardelor
europene. Cu suportul autorităţilor publice centrale şi locale, au fost construite 190 centrale termice performante în
localităţile rurale.

A. Consolidarea cadrului legislativ-normativ

În susţinerea activităţilor de conservare a energiei, în perioada 2002-2003 au fost oferite resurse şi de către Agenţia pentru Dezvoltare Internaţională a Statelor Unite ale Americei
(USAID), inclusiv prin intermediul Alianţei pentru Salvarea
Energiei (Alliance to Save Energy) creată în 2001 în scopul
promovării eficienţei energetice la nivel municipal. Obiectivul Alianţei a fost (i) de a elabora şi a implementa politici de
eficienţă energetică şi de a identifica barierele existente în
adoptarea cu succes a acestora; (ii) de a fortifica capacităţile locale ale partenerilor la nivel regional şi municipal; (iii)
de a elabora şi implementa proiecte de eficienţă energetică
în Republica Moldova; (iv) de a disemina experienţa utilă a
altor ţări privind un management energetic mai bun; (v) de
a implementa proiecte demonstrative pentru a convinge că
investiţii mici în eficienţă energetică pot reduce costurile,
îmbunătăţi confortul şi aduce alte beneficii relevante.
Pentru moment se află în proces de examinare lansarea unor
proiecte de asistenţă tehnică în domeniul eficienţei energetice, cu susţinerea financiară a Agenţiei Internaţionale Suedeze de Cooperare şi Dezvoltare (SIDA – Swedish International Development Cooperation Agency). Din acestea fac
parte:
• reabilitarea şi extinderea CET-1 şi CET-2 din municipiul
Chişinău şi CET-Nord din municipiul Bălţi;

• oferirea de asistenţă în dezvoltarea capacităţii instituţionale a Agenţiei pentru Eficienţă Energetică etc.

În perioada 1999 – 2008, Republica Moldova a semnat principalele acorduri şi convenţii europene privind transportul
rutier, feroviar şi naval. Au fost elaborate şi aprobate Codul
transporturilor auto (1999), Codul transportului feroviar
(2003), Codul navigaţiei maritime comerciale (1999), Concepţia dezvoltării transportului naval (2008), Legea aviaţiei
civile (1997); Legile şi Regulamentele care se referă la transportul mărfurilor periculoase, un şir de Hotărâri de Guvern
care specifică regulile de testare tehnică a mijloacelor de
transport. Actele respective preiau în bună măsură normele
europene menţionate în directive şi regulamente.
Prin Legea nr. 154 din 21.07.2005, Parlamentul a aprobat
modificările în Codul Vamal care prevăd interzicerea importului autoturismelor şi microbuzelor cu vârsta de exploatare mai mare de 7 ani şi a autocamioanelor şi autobuzelor
cu vârsta de exploatare mai mare de 10 ani. Măsurile întreprinse conduc la completarea parcului auto cu automobile
noi şi scoaterea din exploatare a automobilelor vechi care nu
corespund cerinţelor standardelor naţionale. În ultimii ani
parcul auto din ţară se completează cu unităţi de transport
noi, care sunt mai puţin poluante.
B. Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii transportului
terestru
Prin Hotărârea de Guvern nr. 85 din 01.02.2008 a fost aprobată Strategia infrastructurii transportului terestru pe anii
2008-2017, elaborată în urma analizei situaţiei curente în
sectorul transportului rutier, feroviar şi urban şi care este
în deplină concordanţă cu Planul general de activitate a Guvernului şi Strategia naţională de dezvoltare pe anii 20082011 (aprobată prin Legea nr. 295-XVI din 21.12.2007), care
reprezintă o continuare a Strategiei cu privire la Creşterea
Economică şi Reducere a Sărăciei (2004-2006).
Strategia descrie situaţia curentă în domeniu şi defineşte
obiectivele, acţiunile şi măsurile necesare în scopul abordă-
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rii şi soluţionării problemelor existente, conform direcţiilor
strategice stabilite de Guvern, inclusiv în Planul de Acţiuni
Republica Moldova - Uniunea Europeană, prin implementarea Acordului de finanţare (Proiectul de Susţinere a Programului în sectorul Drumurilor), încheiat între Republica
Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare.
Obiectivul de bază al sectorului transporturilor este de a
oferi ţării un sistem eficient care ar satisface necesitatea cetăţenilor în mobilitate şi ar facilita comerţul pe pieţele autohtone şi internaţionale, ţinând cont de rolul pe care Moldova îl poate avea în calitate de punte dintre UE şi ţările
Comunităţii Statelor Independente (CSI).
Implementarea proiectului menţionat va avea impacturi
pozitive importante asupra sănătăţii şi siguranţei populaţiei
prin micşorarea numărului de accidente şi prin reducerea
nivelului de poluare a aerului, ca urmare a unor viteze mai
constante de deplasare pe segmentele de drum reabilitate.
Pentru construcţia oricărui proiect nou de infrastructură,
se va evalua impactul asupra mediului (inclusiv organizarea
consultaţiilor publice).
Strategia se axează pe trei direcţii prioritare: (i) reabilitarea
infrastructurii; (ii) cadrul instituţional; şi (iii) dezvoltarea
infrastructurii. În cadrul direcţiilor prioritare, sunt definite
acţiuni pe termen scurt şi mediu.
Planul de reabilitare a infrstructurii rutiere include:
• programul de reabilitare a întregii reţele de drumuri
naţionale şi locale;
• lucrări urgente de reparaţie şi întreţinere, efectuate pe
drumurile considerate „în stare rea”, până la demararea
lucrărilor de reabilitare;
• întreţinerea ordinară (de rutină şi periodică) a tuturor
drumurilor reabilitate; întreţinerea periodică înseamnă
acoperirea cu un strat nou de beton asfaltic sau tratament al suprafeţei cel puţin o dată la 8 ani.
După reabilitarea reţelei existente de drumuri, se va examina posibilitatea unor noi investiţii în drumuri pe termen
mediu-lung. Ţinând cont de suprafaţa şi de populaţia ţării,
menţionăm că mărimea reţelei de drumuri a Republicii
Moldova este satisfăcătoare, fiind necesară doar o mică extindere a acesteia. Sunt acoperite, de asemenea, şi principalele linii de transport, iar necesităţile pentru investiţii în
drumuri pot fi clasificate în următoarele direcţii:
• îmbunătăţirea calităţii drumurilor existente;
• îmbunătăţirea accesului către zonele de importanţă
strategică (Portul de la Giurgiuleşti);
• asigurarea tuturor localităţilor cu accese la reţeaua drumurilor publice;
• construcţia drumurilor de ocolire a localităţilor.

Modernizarea sectorului feroviar constituie, de asemenea, o
condiţie de bază pentru acordarea unor servicii de calitate
în domeniul transportului feroviar pentru călători la un preţ
redus, pentru susţinerea operaţiunilor comerciale internaţionale pe distanţe lungi, furnizarea carburanţilor şi materiei
prime în vederea eficientizării activităţii economice a ţării
şi pentru valorificarea din plin a beneficiilor oferite de amplasarea teritorială a Moldovei. Restructurarea căilor ferate
necesită să fie însoţită şi susţinută de reabilitarea reţelei feroviare existente, precum şi de crearea unui cadru adecvat
de finanţare.
Infrastructura transportului urban se confruntă cu aceleaşi
probleme ca şi infrastructura drumurilor din Moldova:
reabilitarea şi finanţarea stabilă a întreţinerii drumurilor.
Deciziile referitoare la acest domeniu ţin de competenţa
autorităţilor municipale. Obiectivele strategice de bază ale
transportului urban sunt:
• funcţionarea transportului public cu costuri accesibile
pentru utilizatori şi bugetul public;
• îmbunătăţirea calităţii serviciilor;
• dezvoltarea optimă a reţelei străzilor şi a infrastructurii
transportului;
• eficientizarea sistemului de transport;
• minimizarea impactului negativ asupra mediului;
• optimizarea gestionării transportului public urban de
călători;
• optimizarea reţelei transportului public urban.
Cheltuielile totale pentru acţiunile stipulate în Strategie
sînt estimate la 40,1 miliarde lei (3,2 miliarde dolari SUA).
Perioada de timp necesară pentru implementarea acestor
acţiuni depinde de mijloacele financiare disponibile pe
parcursul anilor viitori. Sumele necesare pentru acoperirea
cheltuielilor ce ţin de elaborarea proiectului şi alte costuri
pot fi obţinute parţial din finanţare externă (împrumuturi
şi granturi), Bugetul de Stat şi Fondul Rutier. Asistenţa tehnică urmează a fi acordată preponderent din granturi sau
împrumuturi cu dobândă mică de la instituţiile financiare
internaţionale. Va fi necesară, de asemenea, o mobilizare
importantă de mijloace financiare locale. Sursa de bază a
acestor mijloace adiţionale locale, în afară de alocările de la
buget, vor fi sursele Fondului Rutier.
Indicatorii de baza care vor caracteriza rezultatele implementării strategiei nominalizate sunt: creşterea traficului de
mărfuri şi pasageri, creşterea vitezei de circulaţie pe reţelele
reabilitate, reducerea costurilor operaţionale de exploatare
a vehiculelor, inclusiv reducerea consumului de carburanţi;
evoluţia pozitivă a accidentelor rutiere etc.
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C. Identificarea şi implementarea măsurilor organizatorice
şi tehnologice de reducere a emisiilor poluante

c) Autorizarea staţiilor de reutilare, reparare şi deservire
tehnică

Pentru majorarea nivelului serviciilor acordate de transportul
auto, sporirea nivelului securităţii circulaţiei rutiere şi minimizarea impactului asupra mediului înconjurător, au fost elaborate şi parţial implementate următoarele tehnologii:

În prezent peste 90% din unităţile de transport, care transportă călători sunt reutilate din mijloace de transport marfare în călători. În legătură cu aceasta au fost autorizate 2 staţii
de reutilare a autovehiculelor de transport călători, care a
fost posibilă după aprobarea HG RM Nr. 415 din 08.04.2003.
Scopul autorizării agenţilor economici ce prestează servicii
de reparaţie, deservire tehnică şi reutilare a autovehiculelor
şi remorcilor acestora în condiţiile întreprinderilor specializate ale uzinelor producătoare este îmbunătăţirea calităţii
serviciilor prestate şi îmbunătăţirea securităţii circulaţiei
rutiere şi protecţiei mediului ambiant. La fel este importantă reutilarea automobilelor pentru trecerea funcţionării
motoarelor de la consum de benzină la consum de gaze naturale comprimate, care va contribui la atenuarea emisiilor
de gaze cu efect de seră. În prezent se efectuează autorizarea
staţiilor de reutilare a automobilelor.

a) Testarea tehnică a autovehiculelor şi remorcilor acestora
În conformitate cu cerinţele Directivei 96/96 a Consiliului Europei din anul 1996 (obligatorie şi pentru Republica
Moldova), în care sunt stipulate cerinţele tehnice al autovehiculelor şi remorcilor acestora şi metodologia de testare a
acestora, a fost aprobată Hotărârea Guvernului Republicii
Moldova nr. 1047 din 08.11.1999, care prevede implementarea testării tehnice şi verificării vehiculelor, în vederea corespunderii normelor şi standardelor naţionale de securitate
a circulaţiei rutiere şi a protecţiei mediului, depistării vehiculelor şi agregatelor acestora aflate în căutare, respectării
de către posesorii acestora a legislaţiei fiscale şi de asigurarea, precum şi completarea bazei de date a Registrului de
Stat al Transporturilor.
Pentru implementarea pe larg a testării tehnice de către
Agenţia Transporturi (fostul Minister al Transporturilor şi
Gospodăriei Drumurilor) au fost întreprinse măsurile corespunzătoare. Testarea tehnică se efectuează de către agenţi
economici autorizaţi în acest domeniu în modul stabilit. În
prezent sunt autorizate 20 staţii de testare, 10 în municipiul
Chişinău şi câte una în municipiul Bălţi, oraşele Edineţ, Orhei, Hânceşti, Comrat, Căuşeni, Şoldăneşti, Ceadâr-Lunga,
Criuleni şi Cahul. În prezent sunt în stare de proiectare şi
construcţie staţii de testare în 18 localităţi din ţară, inclusiv
în municipiile Bender şi Tiraspol.
Este necesar de menţionat că implementarea testării tehnice
a contribuit la micşorarea numărului accidentelor rutiere
(care în anul 2006 s-au redus cu 12% faţă de nivelul anului
2002), excluderea din exploatare a autovehiculelor care nu
corespund cerinţelor tehnice şi ecologice.
b) Certificarea autovehiculelor şi remorcilor acestora
În conformitate cu cerinţele Acordului European de Transport Internaţional de Mărfuri Periculoase (ADR) şi cerinţelor Conferinţei Europene a Miniştrilor Transporturilor
(CEMT) de către Agenţia Transporturi (fostul Minister al
Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor) au fost acreditate 8 staţii de certificare a autovehiculelor şi remorcilor
acestora. Implementarea pe larg a prevederilor Acordului
European (ADR) a fost posibilă după aprobarea Hotărârii
Guvernului Republicii Moldova nr. 672 din 28.05.2002, care
contribuie la micşorarea nivelului poluării mediului ambiant şi micşorarea numărului accidentelor rutiere. Până nu
demult aceste servicii se efectuau în ţările vecine la preţuri
mult mai mari.

d) Instruirea şi reciclarea personalului din domeniul transportului auto
S-a creat deja o reţea de centre de reciclare a personalului
din domeniul transporturilor auto, inclusiv o bază de date
a şoferilor ce deservesc transporturile rutiere naţionale
şi internaţionale de călători şi mărfuri, inclusiv în scopul
îmbunătăţirii performantelor profesionale şi responsabilităţilor acestora, sporirii siguranţei circulaţiei rutiere. Se
prevede crearea unei baze de date similare şi pentru şoferii de camioane ce efectuează transporturi internaţionale.
În prezent sunt acreditate şi dispun de licenţe 11 centre de
instruire şi reciclare a personalului din domeniul transportului auto (toate în municipiul Chişinău). Dar mai este necesar a crea încă circa 20 de centre în Republica Moldova,
pentru a realiza Hotărârile Guvernului Republicii Moldova
nr. 1047 din 08.11.1999 şi nr. 672 din 28.05.2002 şi nr. 854
din 05.08.2006. La centrele de instruire şi reciclare se efectuează pregătirea personalului din domeniul transportul auto
în conformitate cu cerinţele directivelor europene, pentru
efectuarea transportului de mărfuri şi călători în trafic auto
internaţional.
e) Evaluarea conformităţii produselor şi serviciilor
din transport
Evaluarea conformităţii produselor şi serviciilor din domeniul transportului auto se efectuează în baza Legii Republicii Moldova nr. 186-XV din 24.04.2003 în scopul asigurării
securităţii naţionale, evitării fraudelor, apărării drepturilor,
protecţiei vieţii, eredităţii, sănătăţii şi bunurilor consumatorilor şi protecţiei mediului.
Importarea în Republica Moldova a mijloacelor de transport
şi pieselor de schimb care nu corespund cerinţelor standar-
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delor în vigoare duce la sporirea poluării mediului ambiant
şi creşterea numărului de accidente rutiere.
Totodată, aderarea Republicii Moldova la Organizaţia Mondială a Comerţului şi Legea Republicii Moldova nr. 866–XIV
din 10.03.2000 privind barierele tehnice în calea comerţului prevăd implementarea certificării obligatorii a pieselor
componente şi pieselor de schimb ce influenţează securitatea circulaţiei rutiere şi mediul ambiant. În acest scop se
efectuează lucrări pentru instituirea sistemului de certificare în domeniul transportului auto. În prezent funcţionează
trei organisme de certificare (OC), care îndeplinesc lucrările
de certificare a produselor şi serviciilor din domeniul transporturilor auto.
f) Implementarea aparatelor de control al regimului de lucru şi odihnă al şoferilor (AETR)
În conformitate cu Acordul European cu privire la regimul
de lucru şi odihnă al şoferilor, la care Republica Moldova
este parte, a fost adoptată Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1039 din 06.09.2006 cu privire la aprobarea
Planului de acţiuni pentru redresarea situaţiei în domeniul
securitatea circulaţiei rutiere până în anul 2009, care prevede utilizarea tahografelor la autobuzele şi autocamioanele
destinate circulaţiei în traficul naţional şi internaţional, care
la fel va contribui la micşorarea numărului de accidente rutiere şi la reducerea nivelului de poluare a aerului.
Implementarea tehnologiilor menţionate în domeniul transporturilor contribuie la:
• reducerea numărului de accidente rutiere;
• sporirea nivelului calităţii serviciilor acordate;
• importul unităţilor de transport cu uzură mai mică;
• posibilitatea agenţilor economici transportatori de a activa pe piaţa europeană;
• reducerea poluării mediului ambiant, inclusiv a emisiilor de gaze cu efect de seră.
D) Renovarea parcului unităţilor de transport urban
Conform planului de acţiuni privind dezvoltarea transportului urban din municipiul Chişinău, în ultimii ani substanţial s-a reînnoit parcul de troleibuze şi autobuze cu maşini
moderne. Astfel, în perioada 2001-2005 Regia de Transport
Electric Chişinău (RTEC) a procurat 34 troleibuze noi, din
care 30 de marca Šcoda (parcul de troleibuze al RTEC necesită a fi reînnoit în continuare, întrucât din cele 328 de
troleibuze ale RTEC aflate în uz către sfârşitul anului 2005,
doar circa 14% aveau o vârstă mai mică de 10 ani, majoritatea de marca ZiU-9 şi ZiU-10). De asemenea, în anul 2006
au fost procurate 20 autobuze noi de marca MAN Lion’s
Classic, iar în anul 2008 14 autobuze noi de marca Hyunday
Super Aero City, caracterizate prin consum redus de carbu-

ranţi, care corespund cerinţelor ecologice Euro-3 (parcul de
autobuze necesită a fi reînnoit în continuare, întrucât din
cele circa 190 de autobuze aflate în uz către sfârşitul anului
2005, doar circa 52% aveau o vârstă mai mică de 10 ani, majoritatea fiind reprezentate de marca Icarus-280, Icarus-263,
Icarus-260, LiAZ-5256 şi LiAZ-5205). Reînnoirea parcului
unităţilor de transport urban va contribui esenţial la îmbunătăţirea calităţii mediului ambiant şi creşterea nivelului calităţii serviciului de transportare a călătorilor în municipiu.

3.3.3. Sectorul industrial
A. Politicile şi strategiile de dezvoltare a sectorului industrial
în contextul problemelor de mediu
Conform Concepţiei politicii de mediu a Republicii Moldova, cerinţele protecţiei mediului urmează a fi integrate în
politicile sectoriale. Priorităţile de mediu în sectorul industrial sunt: reducerea consumului de resurse energetice prin
promovarea eficienţei energetice şi politicilor de conservare
a energiei, promovarea producerii mai pure prin utilizarea
tehnologiilor non-poluante, stimularea întreprinderilor în
vederea reducerii cantităţii de deşeuri formate şi reutilizării deşeurilor ca materie primă secundară, modernizarea şi
folosirea instalaţiilor de colectare şi tratare a substanţelor
toxice.
Pe parcursul perioadei de tranziţie au fost elaborate şi implementate peste 30 de documente (politici, strategii şi programe) care abordează dezvoltarea industriei în context cu
dezvoltarea durabilă a economiei naţionale. Mai jos sunt
menţionate câteva din acestea:
• Programul naţional de valorificare a deşeurilor (2000),
care prevedea îmbunătăţirea bazei legislative în scopul
introducerii instrumentelor de stimulare a reciclării
deşeurilor şi de utilizare a materiei prime secundare
(spre exemplu, scutirea plăţii taxei pe profit pentru
activităţile de colectare şi furnizare a materiei prime secundare; s-a propus eliminarea de taxe şi acordarea de
împrumuturi preferenţiale întreprinderilor care folosesc
deşeurile în calitate de materie primă etc.);
• Planul naţional de acţiuni pentru sănătate în relaţie
cu mediul (2001), în care sunt stipulate cerinţele faţă
de sectorul industrial în domeniul protecţiei aerului
şi în domeniul managementului deşeurilor. Acest plan
prevedea şi elaborarea unor programe naţionale şi teritoriale pentru reducerea emisiilor de poluanţi principali
în atmosferă;
• Programul naţional de asigurare a securităţii ecologice
(2003), care nominalizează principalele probleme legate
de sectorul industrial – poluanţii organici persistenţi
(POP) şi activităţile industriale periculoase reglementate de Legea privind securitatea industrială a obiectelor
industrial periculoase (2000);
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• Programul de implementare a sistemelor de management al calităţii conform ISO 9000 a demarat în anul
2004 şi s-a materializat cu implementarea şi certificarea
sistemelor de management al calităţii la 25 întreprinderi,
procesul de proiectare a demarat încă la 35 de întreprinderi din sectorul industrial;
• Programul de implementare a noilor tehnologii în industrie (2004), care prevede întărirea cooperării dintre instituţiile ştiinţifice şi întreprinderi în domeniul
inovaţiei tehnologice, crearea parcurilor industriale şi a
asociaţiilor ştiinţifice de producere;
• Politica industrială în contextul integrării ţării în UE,
ce se bazează pe Planul de Acţiuni „Republica Moldova – UE”, document politic convenit între Uniunea
Europeană şi Republica Moldova, care stabileşte obiectivele strategice şi priorităţile în relaţiile dintre aceste
părţi în anii 2005-2007;
• Strategia sectorială de dezvoltare a industriei pe termen
scurt, până în anul 2006, elaborată ca parte integrantă
a Strategiei de Creştere Economică şi Combatere a
Sărăciei (2004-2006). Strategia a fost extinsă pentru
anii 2004-2008 şi a fost armonizată cu obiectivele politicii industriale în contextul integrării în UE. Strategia a servit ca bază pentru elaborarea unor programe de
dezvoltare pentru diferite ramuri industriale;
• Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice în
industrie (pentru perioada 2004-2008), care integrează
obiectivele de conservare a energiei în politicile sectorului industrial.
De notat că în sectorul industrial problemele ce ţin de mediul ambiant sunt reglementate de un şir de acte legislative
cum ar fi: Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi
(1992), Legea cu privire la standardizare (1995), Legea cu
privire la certificare (1999), Legea cu privire la licenţierea
unor genuri de activitate (2001), Legea privind securitatea
industrială a obiectelor industriale periculoase (2000), Legea privind activitatea de reglementare tehnică (2006) etc.
B. Promovarea politicilor de conservare a energiei
Problema reducerii consumurilor specifice de energie în
sectorul industrial este una prioritară. Programul naţional
de conservare a energiei pentru perioada 2003-2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1078 din 05.09.2003,
stabileşte domeniile prioritare de acţiuni şi are drept scop
sporirea eficienţei energetice la întreprinderile din sector
prin minimizarea intensităţii energetice cu circa 2-3% anual. Având drept obiectiv substituirea a circă 5% din totalul
energiei furnizate în sector către anul 2010, acest document
anticipează, de asemenea, elaborarea unor programe sectoriale de eficienţă energetică. Printre acestea se regăseşte Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice în industrie în
perioada 2004-2008. Obiectivul acestuia a fost economisirea

135

a 10% din consumul anual de energie pentru întreprinderile
din sectorul industrial.
Cu toate că aceste programe au fixate obiective generale şi
scopuri concrete, deocamdată nu au fost elaborate mecanisme economice adecvate care ar stimula implementarea
măsurilor recomandate. Nici plăţile pentru energie, nici
evaluarea taxelor pentru poluare nu creează stimulente reale pentru sporirea eficienţei energetice sau pentru utilizarea
surselor regenerabile de energie.
Acţiunile posibile privind diminuarea emisiilor de gaze cu
efect de seră provenite de la sectorul industrial ar fi: reutilarea tehnică a capacităţilor de producere ale întreprinderilor industriale, implementarea tehnologiilor noi mai puţin
poluante, implementarea sistemelor de producere mai pură,
implementarea măsurilor de conservare a energiei, implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice din domeniu ce
se referă la acţiunile de diminuare a resurselor de materie
primă şi energie utilizate, trecerea la utilizarea combustibililor mai puţin poluanţi (spre exemplu, în perioada 19971998 a avut loc o trecere masivă de la utilizarea cărbunelui şi
produselor petroliere la consumul de gaze naturale, fapt ce a
condus la o reducere semnificativă a emisiilor de poluanţi în
atmosferă, inclusiv a emisiilor gazelor cu efect de seră).
Reutilarea tehnică a capacităţilor de producere învechite,
care are loc in industria Republicii Moldova, va permite de
a substitui utilajele cu consumuri specifice majore de energie cu altele mai performante, însă această opţiune necesită
investiţii masive. Aceeaşi situaţie este şi în domeniul implementării tehnologiilor nonpoluante şi cu consum de energie
mai redus.
Pe termen scurt şi mediu se pot obţine rezultate bune prin activităţi de conservare a energiei. Pe o perioadă mai îndelungată paralel cu procesul de revitalizare a capacităţilor de producere, rezultate bune în reducerea emisiilor vor fi obţinute în
urma reutilării şi retehnologizării proceselor de producere.
C. Promovarea producţiei mai pure şi eficienţei energetice
În cooperare cu parteneri din Norvegia, NEEG (Norwegian Energy Efficiency Group) şi NIF (Norwegian Sociaty
of Charted Engineers) în perioada 2000-2005 Centrul de
Producere mai Pură şi Eficienţă Energetică, creat în 1999 cu
statut de ONG, a realizat proiecte în domeniul producerii
mai pure şi eficienţei energetice la întreprinderi din municipiile Chişinău, Bălţi, Tiraspol, Bender şi Comrat, inclusiv la:
Fabrica de conserve „Agroconservit”, Fabrica avicolă „Avicolo-Roso, Combinatul de panificaţie din Cahul, CET-1 din
municipiul Chişinău, Combinatul de drojdie din Chişinău,
Fabrica de covoare „Floare Carpet”, Uzina „Giuvaier”, Combinatul de lactate „Lapte”, Uzina materialelor de construcţii
„Macon”, Uzina „Mezon”, Combinatul de piele „Piele S.A.”,
Combinatul de tutun „Tutun” şi alte întreprinderi.
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În cadrul acestor programe de studiu au fost identificate circa 300 de proiecte (proiecte de categoria A, B şi C), din care
proiecte de categoria A cu caracter pur organizatoric, fără
cheltuieli suplimentare, au constituit 57%; proiecte de categoria B, care au necesitat cheltuieli minime - au constituit
23%; şi proiecte de categoria C, care au necesitat investiţii
mai mari – au constituit 20% din total. Au fost implementate 197 de proiecte, din care 79% din categoria A, 15% din
categoria B şi 6% din categoria C. Au fost instruiţi circa 100
de ingineri reprezentând 37 de companii din Moldova. Urmare a implementării proiectelor menţionate s-au obţinut
economii anuale în valoare de circa 1535 mii dolari SUA,
inclusiv prin economisiri de energie electrică – 11480425
kWh, apă – 2595589 m3/an, energie termică – 3710 Gcal/an,
gaze naturale – 451660 m3/an, materii prime – 5600 tone/
an, diminuarea emisiilor – 348 tone/an.
În cadrul acestei cooperări a fost finalizat un program privind stabilirea Sistemului de Management al Mediului –
şase companii din Republica Moldova şi-au dezvoltat pentru prima oară propriul Sistem de Management al Mediului,
iar două companii au aplicat pentru obţinerea certificatului
ISO 14001. Pentru manageri şi ingineri au fost realizate programe de training privind efectuarea auditelor energetice
ale clădirilor (în cadrul unor proiecte demonstrative, pentru şase clădiri s-au identificat măsuri de eficienţă energetică care au permis economisirea a circa 44,7 mii dolari
SUA anual). Au fost promovate traininguri, mese rotunde,
conferinţe, prelegeri la subiect în instituţii din sistemul de
învăţământ şi cel al sănătăţii.
În cadrul Proiectului TASIS „Producere mai pură în trei ţări
– Moldova, Georgia şi Kazahstan”, implementat în perioada
2003-2006 au fost fortificate capacităţile Centrelor de Producere mai Pură şi Eficienţă Energetică din ţările participante la proiect, s-au implementat proiecte demonstrative la
întreprinderi şi s-a ridicat nivelului de informare a persoanelor cu funcţii de decizie din cadrul instituţiilor publice în
vederea promovării producerii mai pure şi eficienţei energetice la întreprinderile industriale.
În Republica Moldova proiecte demonstrative au fost implementate la Fabrica „Avicola-Roso” S.A. din Chişinău,
combinatul de lactate „Lactis” din Rîşcani şi întreprinderea
materialelor de construcţie „Macon” din Chişinău. Urmare
a implementării proiectelor la aceste 3 întreprinderi a fost
obţinut un beneficiu în sumă de circa 340 mii dolari SUA,
inclusiv ca rezultat al reducerii consumului de energie electrică şi termică, atenuării emisiilor poluante, reducerii consumului de apă şi micşorării consumului de materii prime.

3.3.4. Sectorul agricol
A. Actualizarea şi consolidarea cadrului legislativ şi normativ
Prin ratificarea Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor
Unite cu privire la schimbarea climei, Republica Moldo-

va şi-a asumat angajamente, realizarea cărora va contribui
esenţial la implementarea Convenţiei. Unul din angajamentele asumate prevede armonizarea cadrului legislativ-normativ cu prevederile CONUSC.
Cadrul legislativ-normativ în domeniul agriculturii, cu impact direct sau indirect asupra procesului de implementare
a Convenţiei în Republica Moldova cuprinde mai multe legi
adoptate în perioada anilor 1991-2005, inclusiv: Codul funciar (1991), Codul apelor (1993), Codul silvic (1997), Legea
privind protecţia mediului înconjurător (1993), Legea viei şi
vinului (1993), Legea privind activitatea veterinară (1993),
Legea privind selecţia şi reproducţia în zootehnie (1995),
Legea cu privire la pomicultură (1996), Legea privind protecţia soiurilor de plante (1996, 2008), Legea cu privire la
resursele naturale (1997), Legea privind deşeurile de producţie şi menajere (1997), Legea privind plata pentru poluarea mediului (1999), Legea cu privire la protecţia plantelor
(1999), Legea zootehniei (1999), Legea culturilor nucifere
(1999), Legea cu privire la tutun şi la produsele din tutun
(2001), Legea privind produsele alimentare (2004), Legea
privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie
în agricultură (2004), Legea cu privire la produsele de uz
fitosanitar şi la fertilizanţi (2004) etc.
În vederea dezvoltării durabile a ţării şi onorării angajamentelor asumate la nivel internaţional în cadrul Convenţiilor
de mediu, în Republica Moldova au fost adoptate un şir
de Strategii şi Programe Naţionale, precum: Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă „Moldova 21” (2000),
Programul complex pentru ameliorarea solurilor degradate
(2003), Programul naţional de acţiuni pentru combaterea
deşertificării (2000), Programul naţional complex de sporire a fertilităţii solurilor (2000), Programul de valorificare
a terenurilor noi şi sporire a fertilităţii solurilor în perioada
2003-2010 (2003), Programul de valorificare a terenurilor
noi şi sporire a fertilităţii solurilor. Partea II. Sporirea fertilităţii solurilor (2004) şi Strategia naţională de dezvoltare
durabilă a complexului agroindustrial al Republicii Moldova pentru anii 2008-2015 (2008). Realizarea strategiilor şi
programelor adoptate ar putea contribui esenţial la îmbunătăţirea calităţii măsurilor de protecţie a învelişului de soluri
şi atenuare a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de
activităţile agricole. Punctul slab este legat de lipsa unei acoperiri financiare adecvate pentru activităţile preconizate.
În vederea aplicării Legii privind poluarea mediului (1999)
şi Legii privind protecţia mediului înconjurător (1993), Guvernul Republicii Moldova a aprobat un Regulament provizoriu cu privire la estimarea despăgubirilor pentru prejudiciile cauzate mediului, care conţine nouă acte normative
referitoare la protecţia solurilor. Mai importante din punctul
de vedere al atenuării emisiilor de GES din agricultură sunt
actele normative care permit estimarea pagubei şi solicitarea
sancţiunilor economice pentru arderea rămăşiţelor de plante pe teren şi pentru reducerea conţinutului de humus în sol.
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Regulamentul elaborat merită o apreciere pozitivă doar ca
o primă încercare de solicitare a legilor menţionate. Totuşi
acesta cere o perfecţionare serioasă pentru o solicitare mai
eficientă în practică.
Schimbări pozitive semnificative în domeniu pot fi aduse şi
prin adoptarea Legii solului, care cuprinde toate aspectele
privind exploatarea şi protecţia resurselor funciare. Cadrul
legislativ în acest domeniu necesită o revizuire calitativă,
mai ales în privinţa mecanismelor de solicitare a legilor elaborate.
Important este ca legile şi actele normative deja elaborate
sau în curs de elaborare să fie armonizate cu legislaţia comunitară europeană în domeniu, după cum este prevăzut
în Strategia Naţională de dezvoltare durabilă a complexului
agroindustrial al Republicii Moldova pentru anii 2008-2015.
Astfel, Planul de acţiuni al strategiei prevede elaborarea proiectelor unui şir de Legi noi (termen de realizare: anul 2008)
în vederea fortificării cadrului legislativ şi normativ în sectorul agricol:
• Proiectul de Lege cu privire la activitatea agricolă (legea
agriculturii);
• Proiectul de Lege cu privire la consolidarea terenurilor
agricole;
• Proiectul de Lege cu privire la terenurile slab productive;
• Proiectul de Lege cu privire la cadastrul agricol;
• Proiectul de Lege privind protecţia plantelor şi carantina fitosanitară.
Se anticipează că armonizarea cadrului legislativ-normativ
şi programelor sectoriale de dezvoltare în Republica Moldova cu legislaţia comunitară europeană în domeniu, inclusiv
cu Liniile directoare strategice ale Comunităţii Europene, va
avea ca impact atenuarea riscurilor în agricultură, adaptarea
mai bună a sectorului la impactul schimbărilor climatice,
precum şi atenuarea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite de la acest sector.
B. Revitalizarea sectorului zootehnic
În structura emisiilor totale ale gazelor cu efect de seră provenite din sectorul agricol, sectorul zootehnic are o pondere
de circa 2/3 (inclusiv prin emisiile de metan provenite de
la fermentarea enterică, respectiv emisiile de metan şi protoxid de azot de la managementul dejecţiilor animaliere).
Reducerea cu circa 65% a emisiilor de metan în perioada
anilor 1990-2005 a fost condiţionată, în mod special, de reducerea efectivului de animale. Pierderile cantitative au fost
însoţite şi de înrăutăţirea indicatorilor de productivitate,
fapt ce a favorizat majorarea emisiilor de GES per unitate
de producţie.

137

Criza economică de proporţii care a afectat sectorul zootehnic al Republicii Moldova deocamdată nu a fost depăşită, ba
dimpotrivă s-a aprofundat şi mai mult ca urmare a secetei
deosebit de profunde înregistrată în anul 2007. Pentru moment, ramura zootehniei se caracterizează printr-un şeptel
de animale de productivitate redusă. De notat că asigurarea
cerinţelor pieţei interne în produse animaliere este acoperită doar în proporţie de circa 30-40% din necesităţi.
Politicile şi măsurile cu referinţă la sectorul zootehnic, cu
impact direct sau indirect asupra implementării CONUSC
în Republica Moldova, au ca bază Strategia naţională de
dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial al Republicii Moldova pe anii 2008-2015, care prevede:
• implementarea Programului naţional de creştere a taurinelor în anii 2006-2015 (termen de realizare: anual);
• implementarea şi realizarea Programului Naţional de
creştere a suinelor în perioada anilor 2003-2010 (termen de realizare: anual);
• implementarea Programului de redresare şi ameliorare a ramurii avicole 2002-2010 (termen de realizare:
anual);
• implementarea Programului de dezvoltare a apiculturii în perioada 2006-2015 (termen de realizare: anual)
etc.;
• renovarea şeptelului de animale cu o productivitate
înaltă şi asigurarea suportului în vederea creării fermelor
de lapte şi carne moderne prin solicitarea tehnologiilor
avansate;
• menţinerea şi ameliorarea fondului genetic al animalelor de prăsilă (selecţia, reproducţia, creşterea şi
sănătatea animalelor);
• stimularea utilării şi reutilării tehnologice a fermelor
mici şi mijlocii de creştere a animalelor la sate în extravilanul localităţii;
• crearea unui sistem agricol complex şi stabil în cadrul
fiecărei zone agropedoclimatice prin integrarea sectorului producţiei vegetale cu sectorul zootehnic;
• asigurarea suficienţei alimentare a ţării.
Realizarea obiectivelor strategice, prin elaborarea şi implementarea programelor sectoriale, regionale şi de altă natură,
va fi însoţită de schimbări calitative în ramura de creştere a
animalelor. Astfel, modernizarea tehnologiilor de creştere a
animalelor va conduce la reducerea consumului specific de
furaje, la minimizarea emisiilor de CH4 şi N2O provenite de
la dejecţiile animaliere ca urmare a aplicării unor tehnologii
moderne de administrare a dejecţiilor animaliere, precum şi
la solicitarea tehnologiilor de recuperare a emisiilor de metan (producerea biogazului). Chiar fiind o tendinţă, realizarea obiectivelor strategice va contribui la creşterea emisiilor
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de GES provenite de la sectorul zootehnic, în special ca urmare a majorării şeptelului de animale şi păsări domestice,
se anticipează că cantităţile de GES raportate la o unitate de
producţie animalieră se vor reduce datorită realizării schimbărilor tehnologice calitative.
C. Dezvoltarea durabilă a sectorului agroindustrial
Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale
de dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial pentru
perioada anilor 2008-2015 prevede mai multe acţiuni care
urmăresc schimbarea treptată a agriculturii tradiţionale actuale cu o agricultură bazată pe practici durabile de exploatare a fertilităţii solurilor agricole. Programele care urmează
a fi elaborate şi implementate vor cuprinde neapărat şi măsuri de conservare a carbonului din soluri, deoarece acest
lucru constituie temelia unei agriculturi durabile:
• implementarea Programului de combatere a eroziunii
solului şi valorificare a terenurilor slab productive (termen de realizare: 2008-2015);
• implementarea Programului de consolidare a terenurilor
agricole (termen de realizare: 2008-2015);
• îmbunătăţirea managementului terenurilor agricole,
implementarea proiectelor-pilot (termen de realizare:
2008-2011);
• evaluarea complexă a solului şi identificarea resurselor
disponibile, a priorităţilor, restricţiilor şi riscurilor (termen de realizare: 2008-2011);
• elaborarea şi implementarea proiectelor de creare a
perdelelor forestiere de protecţie (termen de realizare:
2008-2015);
• crearea şi implementarea unui sistem integrat de sporire
şi reproducere a fertilităţii solului (termen de realizare:
2009-2011);
• actualizarea Programului naţional de dezvoltare a
pomiculturii (termen de realizare: anul 2008);
• elaborarea Programului de dezvoltare a culturilor tehnice (termen de realizare: 2008);
• elaborarea Programului de cultivare a legumelor (termen de realizare: anul 2008);
• elaborarea Programului de dezvoltare a culturilor cerealiere (termen de realizare: 2008-2009);
• implementarea Programului de dezvoltare a ramurii tutunului în anii 2003-2010 (termen de realizare: anual);
• implementarea Programului naţional pentru dezvoltarea culturilor nucifere până în anul 2020 (termen de
realizare: anual).
Optimizarea structurii culturilor agricole are o însemnătate
deosebită în acest sens. Structura actuală cu suprafeţe exce-

sive de prăşitoare, mai ales a florii-soarelui şi o cotă foarte
mică a ierburilor perene şi anuale favorizează pierderile de
carbon din soluri prin emisii de CO2 şi eroziunea cu apa,
contribuind astfel la degradarea solurilor şi la majorarea
concentraţiei gazelor cu efect de seră în atmosferă. În asolamentele optimizate se va mări şi cota culturilor leguminoase care îmbogăţesc solul cu azot şi care vor avea un impact
pozitiv din punctul de vedere al atenuării emisiilor de GES
provenite de la fitotehnie.
La îmbogăţirea solurilor agricole cu carbon, şi ca o consecinţă, la sporirea productivităţii acestora, un aport semnificativ îl va avea reducerea suprafeţei pârloagelor, regenerarea
solurilor degradate, solicitarea practicilor durabile de fertilizare în urma returnării resturilor vegetale în sol. Eficiente
din acest punct de vedere sunt şi alte componente ale agriculturii durabile, precum: practica forestieră, practicarea
culturilor integrate şi a îngrăşămintelor verzi.
Încă o condiţie foarte importantă privind trecerea la agricultura durabilă este reducerea lucrării solului. Arătura
tradiţională practicată în prezent pe toată suprafaţa arabilă favorizează descompunerea materiei organice din soluri
contribuind esenţial la sporirea concentraţiei bioxidului de
carbon în atmosferă. Solicitarea practicilor agricole durabile
în complex va asigura creşterea fertilităţii solurilor, a producţiei vegetale şi animaliere şi reducerea considerabilă a
emisiilor de GES provenite de la acest sector.

3.3.5. Sectorul forestier
A. Perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ
Problemele gestionării durabile a pădurilor pot fi soluţionate cu succes doar prin promovarea unei politici forestiere
adecvate noilor condiţii. Sunt necesare formarea unei noi
mentalităţi silvice, implementarea prevederilor convenţiilor
internaţionale de mediu la care Republica Moldova este parte, organizarea valorificării raţionale a produselor pădurii
în contextul asigurării continuităţii pădurilor ca structură şi
funcţii, în corelaţie cu condiţiile de creştere, contribuirea la
menţinerea potenţialului polifuncţional al pădurilor.
În politica forestieră a Republicii Moldova este pus accentul pe
conservarea diversităţii biologice la toate nivelurile, instruirea
cadrelor în domeniul silviculturii, armonizarea cadrului legislativ, cooperarea internaţională. Cadrul legislativ aflat la baza
politicii statului promovate în sectorul forestier include Legea
nr. 1515-XII din 16.06.1993 cu privire la protecţia mediului
înconjurător (1993), Codul Silvic (Hotărârea Parlamentului
nr. 887-XII din 26.06.1996), Legea pentru ameliorarea prin
împădurire a terenurilor degradate (Hotărârea Parlamentului
nr. 1041-XIV din 15.06.2000), Strategia de dezvoltare durabilă a sectorului forestier (Hotărârea Parlamentului nr. 350-XV
din 12.07.2001), Strategia Naţională şi Planul de Acţiuni în
domeniul conservării diversităţii biologice (Hotărârea Parla-
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mentului nr. 112-XV din 27.04.2001), Hotărârea de Guvern
nr. 636 din 26.05.2003 privind aprobarea Programului de
valorificare a terenurilor şi de sporire a fertilităţii solurilor
(2003), Hotărârea de Guvern nr. 737 din 17.06.2003 privind
aprobarea Programului de stat de regenerare şi împădurire a
terenurilor fondului forestier pe anii 2003-2020, Hotărârea de
Guvern nr. 739 din 17.06.2003 privind implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier naţional, alte
legi şi hotărâri ale Guvernului care se referă, în mod direct
sau indirect, la sectorul respectiv. Implementarea cu succes a
acestor documente va contribui la atingerea de către sectorul
forestier a unor indici cantitativi şi calitativi noi, sporindu-şi
aportul la rezolvarea problemelor naţionale de ordin ecologic
şi social-economic.
B. Consolidarea potenţialului bioproductiv şi ecoproductiv
al pădurilor existente
Consolidarea potenţialului ecoprotectiv şi bioproductiv al
pădurilor existente prevede stoparea degradării acestora,
conservarea, regenerarea şi reconstrucţia ecosistemelor forestiere prin trecerea de la regimul „crâng” la regimul „codru”, solicitarea mai largă a tratamentelor cu regenerare sub
masiv, substituirea treptată a arboretelor slab productive şi
necorespunzătoare condiţiilor staţionare. În perioada 19972005 lucrările respective au fost realizate pe o suprafaţă de
circa 33 mii ha (tabelul 3-1).
Tabelul 3-1: Suprafeţele păduri parcurse cu lucrări de regenerare
şi reconstrucţie ecologică
Anii
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Total
5040
3989
3065
3309
2809
3643
3050
3171
2944

Regenerarea pădurilor, ha
inclusiv:
Plantarea cul- Ajutorarea regeturilor silvice nerării naturale
1011
4029
1152
2837
1030
2035
816
2493
953
1856
1219
2424
998
2052
977
2194
981
1963

Reconstrucţia
ecologică,
ha
0
0
169
74
77
455
375
393
381

C. Folosirea raţională a resurselor forestiere
Contribuţia sectorului forestier la economia naţională se exprimă prin produsele (lemnoase şi nelemnoase) pădurii livrate ca produse finite sau semifabricate/materie primă, precum
şi prin serviciile acordate. În urma efectuării lucrărilor de îngrijire şi de asigurare a continuităţii arboretelor anual în fondul forestier gestionat de Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva” se recoltează în medie circa 400 mii m3 masă lemnoasă
(tabelul 3-2), din care circa 85% constituie lemnul de foc. Recoltarea masei lemnoase din pădurile gestionate de Agenţia
pentru Silvicultură „Moldsilva” se realizează în procesul tăierilor de produse secundare (degajări, curăţiri, rărituri, tăieri
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de igienă), tăierilor de produse principale (tăieri de regenerare, conservare, de igienă rase) şi de reconstrucţie ecologică. În
perioada menţionată s-au recoltat şi realizat circa 10 300 tone
produse nelemnoase ale pădurilor, inclusiv 2910 tone fructe
de pădure, 410 tone plante medicinale, 69 906 tone produse
agricole şi animaliere şi circa 300 mii pomi de Crăciun, puieţi
de specii decorative şi de pomi fructiferi.
Tabelul 3-2:Volumul masei lemnoase recoltat în păduri şi alte
tipuri de vegetaţie forestieră
Volumul masei lemnoaVolumul masei
se recoltate prin tăieri
Total masă
Anii de silvice autorizate, mii m3 lemnoase tăiat
lemnoasă,
referinţă
nelegitim (lemn
mii m3
Lemn de
de foc), mii m3
Lemn de foc
lucru
1997
52,7
280,2
21,4
354,3
1998
38,0
332,4
64,2
434,6
1999
38,8
326,1
22,0
386,9
2000
39,7
330,5
7,5
377,7
2001
37,3
308,1
6,0
351,4
2002
50,4
337,3
5,4
393,1
2003
47,0
372,8
5,9
425,7
2004
43,5
372,3
4,4
420,2
2005
39,0
352,2
4,2
395,4

D. Sporirea eficienţei activităţilor de pază şi protecţie a fondului forestier
Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva” întreprinde măsuri
îndreptate spre îmbunătăţirea pazei fondului forestier, micşorarea volumului de tăieri ilicite, reducerea altor încălcări
ale legislaţiei silvice. În acest context, în perioada 1997–2005
angajaţii Agenţiei pentru Silvicultură „Moldsilva” au efectuat 13 644 raiduri în urma cărora au fost întocmite 30 320
procese-verbale asupra cazurilor de tăieri ilicite, cu depistarea unui volum de masă lemnoasă de 49 mii m3.
Situaţia cea mai gravă a fost în pădurile şi alte tipuri de vegetaţie forestieră gestionate de primării, unde în legătură cu
necesităţile populaţiei în combustibil pentru foc şi pregătirea
hranei, materiale de construcţie etc., în perioada 1997-2005,
s-au tăiat ilicit circa 104 mii m3 (Figura 3-1). Astfel, media
pe perioadă a volumului tăiat ilicit la 1000 ha acoperite cu
păduri / vegetaţie forestieră pentru Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva” constituie circa 12 m3, în timp ce pentru
primării acest indice este de circa 30 m3 sau de 2,4 ori mai
mare. Tot aici trebuie spus că o parte a tăierilor ilicite, îndeosebi pe terenurile cu vegetaţie forestieră ale primăriilor nu
sunt pur şi simplu înregistrate. Începând cu anul 1999, situaţia treptat se normalizează, având loc o diminuare decisivă
a volumelor de tăieri ilicite, inclusiv în pădurile primăriilor.
E. Asigurarea suportului ştiinţific
Un rol important pentru dezvoltarea durabilă a sectorului
forestier naţional revine cercetărilor ştiinţifice. Pentru rezolvarea problemelor stringente care stau în faţa cercetărilor şti-
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Figura 3-1: Volumul tăierilor ilicite în păduri şi alte tipuri de vegetaţie forestieră, mii m3

inţifice de profil silvic se realizează investigaţii ştiinţifice atât
de ordin fundamental, câtşi cu caracter aplicativ. Cercetările
cu caracter aplicativ se axează pe elaborarea de tehnologii silvotehnice ecologice, capabile să readucă starea pădurilor la
capacitate productivă, structurală şi funcţională în conformitate cu potenţialul staţional, asigurând o rezistenţă sporită a
acestora contra factorilor perturbanţi exteriori. În acest context, de către Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice a fost
realizat un şir de activităţi, printre care pot fi menţionate:
• cercetarea particularităţilor de regenerare naturală a arboretelor afectate de calamităţi naturale (spre exemplu:
chiciura din noiembrie 2000);
• cercetarea stării şi productivităţii arboretelor în funcţie
de caracterul şi intensitatea lucrărilor silvotehnice aplicate;
• cercetarea biodiversităţii vegetale în rezervaţiile fondului ariilor naturale protejate de stat;
• selectarea şi caracterizarea arboretelor valoroase de stejar pufos;
• efectuarea cercetărilor privind stabilirea vârstelor
exploatabilităţii la cvercinee;
• evidenţierea stării actuale a bazei semincere şi propunerea unor măsuri de redresare a acesteia;
• elaborarea recomandărilor şi actelor normative care ţin
de baza seminceră şi de conservarea fondului genetic,
reconstrucţia ecologică a arboretelor etc.
F. Extinderea suprafeţelor acoperite cu păduri
În contextul implementării programelor şi strategiilor naţionale în domeniu în perioada 1999-2005 în ţară au fost
realizate lucrări de extindere a suprafeţelor împădurite pe
30119 ha terenuri agricole degradate, care nu intrau anterior
în cadrul fondului forestier naţional.

Pentru a asigura efectuarea lucrărilor de regenerare a pădurilor şi extindere a suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră în perioada 1999-2005 de către unităţile silvice au fost
au fost crescuţi circa 280 milioane puieţi.
Pentru asigurarea unui echilibru ecologic constant şi a unei
influenţe mai pronunţate asupra regimului climatic şi hidrologic din teritoriu, crearea unor coridoare ecologice de interconexiune între trupurile de pădure şi sporirea productivităţii
terenurilor agricole, este prevăzut a planta până în anul 2020
circa 128 mii ha terenuri cu vegetaţie forestieră (Figura 3-2),
circa 5 mii ha plantaţii din specii repede crescătoare şi circa 5
mii ha spaţii verzi ale localităţilor urbane şi rurale.
G. Proiectul „Conservarea solurilor în Moldova”
Unul din principalele componente ale complexului de acţiuni destinate extinderii suprafeţelor împădurite este proiectul „Conservarea solurilor în Moldova” care este implementat de Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva” în cadrul
Mecanismului de Dezvoltare Nepoluantă a Protocolului de
la Kyoto. În cadrul acestui proiect s-au împădurit 20,3 mii
ha terenuri aflate în proces avansat de degradare. Reducerea
netă a emisiilor de CO2 în atmosferă prin creşterile de biomasă va constitui 3,5 milioane tone (prima perioadă de 20
ani), din care 1,9 milioane tone sunt deja contractate pentru
perioada 2004-2017 de fondurile Băncii Mondiale „Prototip
Carbon” şi „BioCarbon”. Suma tranzacţiei constituie circa 7
milioane dolari SUA, ceea ce va acoperi circa 37% din costul
total al investiţiilor necesare pentru implementarea proiectului, restul sumelor fiind suportate de Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva”.
H. Sporirea suprafeţei şi calităţii pajiştilor
O componentă importantă în reducerea emisiilor de GES
sunt pajiştile. Această categorie are o pondere de circa 24%
din totalul reducerilor de emisii pe sector. Totodată, pon-
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Figura 3-2: Suprafaţa preconizată împădurii în perioada 2003-2020 pe zone geografice şi categorii de vegetaţie forestieră (ha)

derea cantitativă în structura generală funciară pe ţară a
acestora constituie circa 11%. Astfel, conform datelor Cadastrului funciar general la 01.01.2005, suprafaţa pajiştilor a
constituit 373,5 mii ha (33,4 mii ha – proprietatea publică a
statului, 336,9 mii ha – proprietatea publică a unităţilor teritorial-administrative şi 3,2 mii ha – proprietate privată).
Aportul pajiştilor în procesul de sechestrare a GES poate fi
majorat din contul sporirii productivităţii acestora, deoarece actualmente majoritatea sunt într-o stare deplorabilă.
Astfel, conform studiilor existente, productivitatea pajiştilor
pe pante este de 400-1200 kg/ha/masă constantă, iar în lunci
de la 2000 până la 4200 kg/ha/masă constantă. Repartiţia pe
categorii este următoare: lunci – 15,3% (2,3 t mc/ha/an); soluri erodate – 31,7% (0,6 t mc/ha/an); pante – 53% (1,2 t mc/
ha/an). Creşterea medie anuală ponderată pe toate pajiştile
existente constituie 1,2 t mc/ha/an. Potenţialul de sporire a
productivităţii pajiştilor este de circa 300%.
I. Proiectul „Dezvoltarea pădurilor comunale”
În scopul încurajării comunităţilor participante la proiectul
„Conservarea solurilor în Moldova”, Guvernul Japoniei a
acordat Grantul „Dezvoltarea pădurilor comunale” în sumă
de 919.900 dolari SUA, administrat de Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva”. Obiectivul principal al grantului este de
a contribui la asigurarea durabilităţii activităţilor de împădurire în Republica Moldova, ridicarea bunăstării populaţiei
din zonele rurale prin perfecţionarea managementului pădurilor şi pajiştilor comunale. Proiectul este semnificativ şi
prin faptul că majoritatea mijloacelor sunt direcţionate spre
acţiuni concrete. Obiectul grantului sunt pădurile (păduri,
predele forestiere de protecţie a câmpurilor, spaţii verzi, alte
tipuri de vegetaţie forestieră) şi pajiştile aflate în proprietatea publică a primăriilor.
La proiect au aderat 50 de primării. Lucrările programate
de acestea vor avea o influenţă pozitivă asupra pădurilor şi
pajiştilor comunelor respective, contribuind substanţial la
ameliorarea stării lor generale, ridicarea nivelului de gospodărire, obţinerea unor beneficii ecologice şi economice

apreciabile pentru populaţia rurală. La acest moment s-au
efectuat deja lucrări de ameliorare prin diferite metode a
circa 2000 ha pajişti comunale.

3.3.6. Sectorul deşeuri
A. Perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ
Actualmente cadrul legal naţional în domeniul protecţiei
mediului înconjurător constituie circa 35 de legi şi circa 50
de regulamente, instrucţiuni, hotărâri de guvern etc. ce reglementează activitatea agenţilor economici în scopul protecţiei mediului înconjurător la nivel local şi internaţional.
La elaborarea legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei
mediului, s-au luat în consideraţie, în linii generale, şi prevederile convenţiilor internaţionale de mediu.
Aspectul juridic al protecţiei mediului, inclusiv al administrării deşeurilor în contextul reflectării problemelor privind
schimbarea climei şi întreprinderea măsurilor în scopul diminuării impactului cauzat mediului, inclusiv prin emisiile
de GES, este reflectat doar parţial.
• Legea nr. 1347-XIII din 09.10.1997 privind deşeurile
de producţie şi menajere reglementează, conform
prevederilor Legii nr. 515-XII din 16.06.1993 privind
protecţia mediului înconjurător, gestionarea deşeurilor
de producţie şi menajere în scopul reducerii acestora şi
reintroducerii lor maximale în circuitul economic, prevenirii poluării mediului.
• Legea nr. 1422-XIII din 17.12.1997 privind protecţia
aerului atmosferic are drept obiective păstrarea purităţii
şi ameliorarea calităţilor aerului atmosferic, prevenirea
şi reducerea efectelor nocive ale factorilor fizici, chimici,
biologici, radioactivi şi de altă natură asupra atmosferei,
cu consecinţe nefaste pentru populaţie şi / sau mediul
înconjurător.
• Legea nr. 1540-XIII din 25.02.1998 privind plata pentru
poluarea mediului are drept obiective crearea unui sistem
de activitate economică în care devine neconvenabilă
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cauzarea oricărui prejudiciu mediului, implementarea
de tehnologii non-poluante, realizarea altor măsuri care
ar micşora volumul emisiilor (deversărilor) de poluanţi
în mediu şi formarea deşeurilor de producţie, stimularea
activităţilor orientate spre ameliorarea calităţii mediului
Legislaţia naţională este implementată prin intermediul regulamentelor, programelor, instrucţiunilor, aprobate prin
hotărâri de guvern, ordine ale ministrului, norme sanitare,
standarde după cum urmează:
• Hotărârea Guvernului nr. 606 din 28.06.2000 cu privire la Programul naţional de valorificare a deşeurilor de
producţie şi menajere;
• Hotărârea Guvernului nr. 276 din 20.03.2000 cu privire la
reglementarea colectării, achiziţionării şi comercializării
resurselor secundare;
• Hotărârea Guvernului nr. 637 din 27.05.2003 privind
controlul transportării transfrontiere a deşeurilor şi
eliminării acestora;
• Ordinul Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale nr.
233 din 10.11.2002 cu privire la realizarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 637 din 27.05.2003 prin
care a fost aprobată Instrucţiunea privind completarea
notificării şi Instrucţiunea privind completarea formularului de expediţie;
• Hotărârea Guvernului nr. 1155 din 20.10.2004 privind
aprobarea Strategiei Naţionale cu privire la reducerea
şi eliminarea poluanţilor organici persistenţi şi Planului Naţional de Implementare a Convenţiei de la Stockholm;
• Ordinul Departamentului Analize Statistice şi Sociologie al RM nr. 46 din 04.06.1999 privind aprobarea
Instrucţiunii privind modul de întocmire a raportului
statistic „Formarea, utilizarea şi neutralizarea deşeurilor
toxice”, formularul nr. 1 – deşeuri toxice;
• Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 06.6.3.11 din
1.02.1995 privind aprobarea Regulamentului sanitar
privind stocarea, neutralizarea, utilizarea şi înhumarea
substanţelor şi reziduurilor toxice;
• STAS 25150-82 Sistemul de canalizare. Termeni şi
definiţii;
• SR 13330:1996 Salubrizarea localităţilor. Vocabular;
• SR 13350:1996 Salubrizarea localităţilor. Deşeuri urbane şi rurale. Clasificare;
• SR 13351:1996 Salubrizarea localităţilor. Deşeuri urbane
şi rurale. Prescripţii generale de colectare selectivă;
• SR 13343:1996 Salubrizarea localităţilor. Deşeuri urbane. Prescripţii generale de proiectare pentru depozitarea controlată;

• SR 13388:1997 Salubrizarea localităţilor. Deşeuri urbane. Prescripţii de amplasare a depozitelor controlate.
La capitolul elaborării standardelor în domeniul gestionării
deşeurilor situaţia este precară, deoarece în ţară nu există
instituţie specializată în acest domeniu. De cele mai dese
ori standardele elaborate de către alte state (România sau
Federaţia Rusă) sunt declarate naţionale, deşi acestea nu întotdeauna se încadrează în limitele legislaţiei naţionale. Cu
toate că unele aspecte de ordin general ce ţin de clasificare, cerinţele de reglementare a eliminării deşeurilor etc. ar
trebui să fie acoperite de Institutul Naţional de Geografie
şi Ecologie, iar celelalte domenii ale sectoarelor economiei
naţionale – de instituţiile de ramură relevante, actualmente
cadrul normativ al gestionării deşeurilor rămâne a fi incomplet, iar standardele menţionate nu conţin referinţe privind
monitorizarea şi diminuarea emisiilor de GES.
Programul Naţional de Valorificare a Deşeurilor de producţie
şi menajere (Hotărârea Guvernului nr. 606 din 28.06.2000)
a avut drept scop elaborarea şi implementare unor activităţi
de gestionare a deşeurilor de producţie şi menajere în concordanţă cu principiul „Poluatorul plăteşte”.
Obiectivele de bază ale Programului naţional au constat în
valorificarea şi neutralizarea deşeurilor existente, minimizarea generării deşeurilor, excluderea din utilizare a materiei
prime cu conţinut de substanţe toxice, micşorare a volumului şi toxicităţii deşeurilor până la eliminarea lor, implementarea colectării separate a deşeurilor menajere, perfecţionarea cadrului legislativ. Nu s-a reuşit elaborarea şi solicitarea
unor mecanisme economice eficiente privind stimularea
agenţilor economici care practică activităţi de gestionare a
deşeurilor. Cauza principală a ne realizării celor preconizate
a constat în neacoperirea financiară a programului şi lipsa
suportului adecvat din partea ministerelor ramurale şi autorităţilor publice locale.
Concepţia salubrizării localităţilor din Republica Moldova este direcţionarea şi concretizarea politicii în domeniul
salubrizării şi igienizării localităţilor, îmbunătăţirea stării
igienice a localităţilor ţării, diversificării şi consolidării capacităţilor serviciilor publice de salubrizare, creşterea responsabilităţii administraţiei publice locale în acest domeniu.
Obiectivele organizării şi activităţii serviciilor publice de salubrizare sunt următoarele:
• îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei prin
creşterea calităţii şi eficienţei acestor servicii;
• creşterea calităţii vieţii populaţiei prin susţinerea
dezvoltării economice a localităţilor, în principal prin
stimularea mecanismelor economiei de piaţă şi prin
realizarea unei structuri edilitare moderne, ca bază a
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DESTINATE IMPLEMENTĂRII CONVENŢIEI

dezvoltării economice şi în scopul atragerii investiţiilor
profitabile pentru autorităţile locale;
• dezvoltarea durabilă a serviciilor;
• protecţia mediului înconjurător.
Reieşind din cele menţionate mai sus, putem concluziona că
în Republica Moldova cadrul legal privind protecţia mediului reglementează doar în linii generale aspectul reducerii
emisiilor de GES. Lipsesc cu desăvârşire stipulări privind
dotarea depozitelor de deşeuri menajere solide cu sisteme de
recuperare a biogazului. Introducerea unor tehnologii performante în gestionarea deşeurilor şi introducerea colectării
separate a deşeurilor menajere solide cu prelucrarea ulterioară ar contribui esenţial la reducerea emisiilor de GES. Republica Moldova tinde spre aderarea la Uniunea Europeană,
iar domeniul managementului deşeurilor solicită întreprinderea unor eforturi privind alinierea la standardele juridice,
organizatorice şi tehnice ale Comunităţii Europene. Necesită a fi elaborate modificări ale cadrului legal cu stipularea
prevederilor privind promovarea implementării măsurilor
de atenuare a emisiilor de GES provenite de la sectorul de
gestionare a deşeurilor.
B. Minimizarea şi reciclarea deşeurilor
Ţinând cont de obiectivele Programului Naţional de valorificare a deşeurilor, autorităţile publice locale urmează a crea
condiţii pentru colectarea separată a fracţiilor reciclabile de
deşeuri menajere solide. În acest context, în oraşele şi centrele raionale din ţară, prin intermediul proiectelor susţinute de Comisia Europeană şi Fondul Ecologic Naţional sunt
amenajate în prezent platforme dotate cu containere speciale
pentru colectarea fracţiilor reciclabile: hârtie, sticlă, PET. În
procesul de implementare a colectării separate a deşeurilor
menajere solide în vederea micşorării volumului deşeurilor
supuse depozitării şi promovării reciclării adecvate a fracţiilor separate, autorităţile publice locale antrenează nu doar
agenţii economici, ci şi populaţia. Întrucât întreprinderile
ce sunt preocupate de recuperarea fracţiilor reciclabile nu
raportează organelor de statistică informaţia privind cantitatea deşeurilor colectate şi recuperate, aceste date deocamdată nu sunt cunoscute. Reieşind din cele menţionate mai
sus, putem concluziona că la moment, în Republica Moldova există rezerve considerabile privind promovarea mai
activă a activităţilor de colectare selectivă şi implementare a
metodelor optime de gospodărire a deşeurilor.
C. Depozitarea centralizată a deşeurilor
Albumul de proiecte model al „Schemei tehnologice tipice
a depozitelor de deşeuri menajere solide” a fost elaborat de
către Institutul de Proiectări de Stat „IPROCOM’’ şi aprobat
prin ordinul Ministrului Mediului şi Amenajării Teritoriului nr. 67 din 02.05.2001.
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Albumul conţine soliţii tehnologice şi tehnice pentru construcţia depozitelor de deşeuri menajere solide pentru localităţile cu numărul de locuitori între 3-5 mii, 10-15 mii
şi 20-30 mii elaborate în conformitate cu cerinţele actelor
normative şi legislative în construcţii şi în domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii umane.
Indicii principali calculaţi pentru proiectarea depozitelor
de deşeuri menajere solide pe un teren de exploatare de 20
ani sunt: suprafaţa terenului, dimensiunile depozitului, dimensiunile săpăturii de fundaţie, capacitatea de facto a depozitului de deşeuri menajere solide, numărul de maşini şi
mecanisme necesare pentru efectuarea lucrărilor, numărul
de persoane antrenate la deservirea depozitului.
Calculul capacităţii depozitului se efectuează conform normativului de acumulare anuală a DMS pe cap de locuitor;
reieşind din datele utilizate la estimarea emisiilor de CH4 în
cadrul Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite privind Schimbare Climei, conform Ghidului revăzut 1996 privind inventarierea emisiilor naţionale de GES a Comisiei Interguvernamentale privind Schimbarea Climei. Urmează a menţiona
că soluţiile de proiect poartă un caracter recomandabil şi
necesită în mod obligatoriu adaptare la condiţiile geologice
şi climaterice ale localităţii preconizate pentru construcţia
depozitului.
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4. EVALUAREA VULNERABILITĂŢII ŞI MĂSURI DE
ADAPTARE LA NOILE CONDIŢII DE MEDIU

C a p i t o l u l 4.
Evaluarea
v u ln e r a b i l i t ă ţ i i
şi măsuri de
adaptare l a
n o i l e c o nd i ţ i i
de mediu
4.1. Scenarii privind schimbarea climei
4.1.1. Identificarea celor mai reprezentative modele
climatice
Identificarea posibilelor scenarii privind evoluţia indicilor
climaterici pe teritoriul Republicii Moldova (RM) s-a efectuat în baza calculelor întreprinse cu ajutorul a şapte modele
de circulaţie generală a atmosferei – HadCM2, ECHAM4,
CGCM1, GFDL-R15, CSIRO-Mk2, NCAR-DOE, CCSR. Ca
date de bază privind evoluţia emisiilor de gaze cu efect de
seră şi aerosolilor a servit scenariul IS92a. Pentru identificarea celor mai adecvate modele climatice, care ar corespunde
în mod reprezentativ viitoarele prospecţiuni ale principalilor indici climaterici pe teritoriul Republicii Moldova în
contextul schimbărilor climatice, au fost comparaţi indicii
ce caracterizează temperatura medie lunară şi precipitaţiile
medii zilnice obţinuţi în urma calculelor cu ajutorul modelor climatice respective cu indicii similari, real înregistraţi
în Republica Moldova în perioada anilor 1961-1990. Ca
date de reper au servit indicii climaterici real înregistraţi în
această perioadă la cinci staţii meteorologice Briceni, Bălţi,
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Chişinău, Tiraspol şi Cahul, care sunt uniform distribuite
pe întreg teritoriul ţării. În urma acestor evaluări au fost
identificate trei modele de circulaţie generală a atmosferei
(ECHAM4, HadCM2, CSIRO-Mk2) cu un grad mai avansat
de corelare cu indicii climaterici similari, real observaţi pe
teritoriul RM în perioada 1961-1990 (Tabelul 4-1). În conformitate cu acest fapt s-a considerat că aceste trei modele
pot reprezenta mai adecvat viitoarele prospecţiuni privind
evoluţia indicilor climaterici pe teritoriul RM în funcţie
de fenomenul schimbărilor climaterice până în anul 2100.
Acestea sunt: ECHAM4, HadCM2, CSIRO-Mk2. Ulterior
toate prospecţiunile privind evaluarea impactului schimbărilor climatice asupra diferitor sectoare şi sisteme s-au
efectuat în baza scenariilor climaterice obţinute cu ajutorul
acestor trei modele.

4.1.2. Descrierea posibilelor scenarii climatice
pentru perioada de până în anul 2100
a) Temperatura
După cum a fost menţionat anterior în procesul identificării
scenariilor climaterice caracteristice teritoriului Republicii
Moldova pentru perioada 2010-2100, în funcţie de fenomenul schimbărilor climatice în conceptul actual al Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la
Schimbarea Climei (CONUSC), au fost utilizate trei modele
climatice – ECHAM4, HadCM2, CSIRO-Mk2. Prospecţiunile privind tendinţele de modificare a resurselor termice
au relevat că spre sfârşitul anului 2039 temperatura medie
anuală a aerului va creşte cu 1,7-1,9oС. În perioada anilor
2070-2099 creşterea temperaturii medii a aerului va fi esenţială nu numai în timpul iernii, dar şi în perioada primăvară
- vară. Astfel, temperatura celei mai calde luni - iulie, poate
să crească cu 3,6-5,3oС. Temperatura medie anuală a aerului spre sfârşitul secolului XXI poate să crească cu 4,0-5,0oС

Tabelul 4-1: Valorile temperaturii şi precipitaţiilor real observate pe teritoriul RM în perioada de referinţă (1961-1990), precum şi cele
modelate prin intermediul modelelor de circulaţie generală a atmosferei
Perioada

Valoarea reală a indicelui climateric în
1961-1990

Valoarea indicilor climaterici pentru perioada 1961-1990 conform modelelor de circulaţie generală a
atmosferei
ECHAM4

CGCM1

CSIRO-Mk2

HadCM2

GFDL R15

Temperatura (0C)
Ianuarie
-3.62
-3.47
-1.12
-1.72
-3.46
-5.02
Iulie
20.39
22.10
21.65
20.80
19.87
19.94
Precipitaţii (mm/zi)
Ianuarie
1.13
2.32
1.72
1.62
2.29
1.67
Iulie
2.32
1.70
3.51
2.64
2.82
2.04
Diferenţa, valoare medie a indicelui conform modelului de circulaţie generală a atmosferei – valoarea medie real observată pe teritoriul
RM în perioada 1961-1990
Temperatura (0C)
Ianuarie
NA
0.15
2.50
1.90
0.16
1.40
Iulie
NA
1.71
1.26
0.41
0.52
0.45
Precipitaţii (mm/zi)
Ianuarie
NA
1.19
0.59
0.49
1.16
0.54
Iulie
NA
0.62
1.19
0.32
0.50
0.28
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(Tabelul 4-2). Dinamica valorilor temperaturii medii lunare indică modificări destul de accentuate pentru toate cele
trei modele utilizate. Către sfârşitul anilor ’60 ai secolului
XXI valorile medii ale temperaturii lunilor de iarnă cu valori negative pot dispărea totalmente. La fel, toate modelele
climatice au constatat o creştere mai esenţială a valorii temperaturii medii lunare pentru lunile de iarnă, comparativ cu
cele de vară.
Pentru identificarea impactului schimbărilor climatice asupra duratei anotimpurilor s-a stabilit că acestea au următoarele caracteristici: iarna – este perioada anului cu temperatura medie diurnă mai jos de 0oC; primăvara – perioada cu
temperatura mai mare de 0oC dar mai mică de 15oC; vara
– perioada cu temperatura mai mare de 15oC şi toamna –
perioada cu temperatura mai mică de 15oC dar mai mare
de 0oC.
În conformitate cu rezultatele obţinute (Figura 4-1) s-a constatat că numărul de zile caracteristice perioadei de iarnă
în zona de Centru se va micşorea comparativ cu perioada
climei de bază (1961-1990) cu 39 (HadCM2), 70 (CSIROMk2) şi 87 zile (ECHAM4) către anul 2070, respectiv cu 85
de zile în conformitate cu toate modelele către anul 2100.
Pentru zona de Centru şi cea de Sud zilele caracteristice
perioadei de iarnă practic vor dispărea către anul 2100. În
zona de Nord a ţării numărul de zile caracteristice perioadei
de iarnă se va reduce de cel puţin 2 ori şi va constitui 50-52
zile, comparativ cu 105 zile care au fost constatate în perioada de referinţă (1961-1990). Această situaţie va conduce la mărirea numărului de zile caracteristice perioadei de
toamnă, primăvară şi vară. Astfel, în zona de Centru şi Sud
perioada de vară se va mări cu 25-40 zile, iar în cea de Nord
cu cel puţin 35-53 zile.

b) Precipitaţiile
Spre deosebire de tendinţa de modificare a temperaturii
pentru viitoarea sută de ani, care are un ritm continuu de
creştere stabilit cu ajutorul tuturor modelelor climatice şi
pentru toată perioada analizată, evoluţia indicelui ce reflectă cantitatea precipitaţiilor are o tendinţă fluctuantă care depinde atât de perioada anului, cât şi de modelul climatic cu
ajutorul căreia a fost modelat. În conformitate cu scenariile
analizate (Tabelul 4-3) s-a constatat că cantitatea anuală de
precipitaţii către anul 2100 se va mări cu 107,71 mm şi 51,81
mm respectiv în cazul modelelor HadCM2 şi CSIRO-Mk2,
şi se va micşora cu 48,61 mm conform modelului ECHAM4.
Dinamica modificărilor cantităţilor de precipitaţii este destul de neuniformă pe parcursul anului. Astfel, pentru scenariile care indică o creştere a valorii mediei anuale a acestui
indice s-a stabilit că această creştere are loc mai accentuat în
perioada lunilor de iarnă (decembrie-februarie) şi primăvară (martie-mai). Pentru perioada de vară (august) şi toamnă
(septembrie-noiembrie) toate modelele climatice indică o
reducere a cantităţii medii lunare de precipitaţii începând
cu perioada cuprinsă între anii 2010-2039.
c) Gradul de asigurare cu căldură şi umiditate
În calitate de indice ce caracterizează asigurarea cu căldură a teritoriului RM a fost utilizată durata perioadelor cu
temperatură medie zilnică peste limitele de 0oC, 5oC, 10oC şi
15oC şi suma acestor temperaturi. Utilizând această abordare şi datele real observate pe teritoriul RM privind trecerea
temperaturii zilnice medii peste aceste valori în perioada de
referinţă (1961-1990), cu ajutorul modelelor CSIRO-Mk2,
HadCM2 şi ECHAM4 au fost modelate valorile indicilor
respectivi pentru viitoarea sută de ani în cele trei zone geografice ale ţării (Nord, Centru şi Sud). În Tabelul 4-4 este

Tabelul 4-2: Dinamica valorilor medii lunare ale temperaturii pe teritoriul RM conform modelelor ECHAM4, HadCM2 şi CSIRO-Mk2
pentru perioada 2010 - 2099
Modelul
climatic

Media
anuală

CSIRO-Mk2
HadCM2
ECHAM4

11.41
11.30
11.52

CSIRO-Mk2
HadCM2
ECHAM4

12.36
12.43
12.53

CSIRO-Mk2
HadCM2
ECHAM4

13.63
13.77
14.77

1961-1990

9.62

Lunile anului
II
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Temperatura medie anuală a aerului (0C)
2010-2039
-1.39
-0.18
5.50
12.75
17.22
20.76
22.24
21.80
18.56
-0.23
-0.55
2.97
11.15
17.63
20.13
22.83
23.76
18.25
-1.50
0.78
5.42
11.95
17.19
20.68
22.85
22.91
18.73
2040-2069
-0.18
1.18
6.43
13.37
18.13
21.81
23.31
23.17
19.05
-1.4
0.04
4.31
11.93
19.23
22.38
24.19
24.46
19.80
1.24
3.88
6.76
13.22
18.18
21.43
23.75
24.13
19.25
2070-2099
1.97
2.78
6.16
14.97
18.91
22.76
24.52
24.20
20.39
2.66
2.01
4.93
11.95
20.31
24.12
25.60
25.25
21.01
1.91
5.01
9.17
15.10
19.87
23.66
26.19
26.08
21.92
Valorile medii ale temperaturii (oC) observate pe teritoriul ţării în perioada de referinţă
-3.20
-1.72
2.82
10.26
16.08
19.39
20.86
20.51
16.23
I

II

X

XI

XII

10.97
12.55
11.18

6.94
6.25
6.38

1.79
1.04
1.63

13.03
14.09
12.68

6.95
7.19
8.05

2.04
3.01
3.14

13.51
14.19
14.63

9.31
9.72
9.54

4.13
3.48
4.21

10.15

4.38

-0.31
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Figura 4-1: Dinamica duratei anotimpurilor pentru perioada 2010-2100 pentru zona de Centru a Republicii Moldova
Tabelul 4-3: Dinamica evoluţiei valorilor medii anuale şi lunare ale precipitaţiilor în zona de Centru a RM pentru perioada 2010-2099
conform modelelor ECHAM4, HadCM2 şi CSIRO-Mk2, comparativ cu perioada de referinţă
Modelul
climatic

Media
anuală

CSIRO-Mk2
HadCM2
ECHAM4

600.36
545.63
511.67

CSIRO-Mk2
HadCM2
ECHAM4

602.15
590.86
517.09

CSIRO-Mk2
HadCM2
ECHAM4

599.98
655.88
499.56

1961-1990

548.17

Lunile anului
I
II
II
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Valorile medii ale precipitaţiilor (mm) modelate cu modelele ECHAM4, HadCM2 şi CSIRO-Mk2
2010-2039
51.99
43.91
41.59
51.57
61.73
82.97
71.81
40.62
38.57
25.42
37.73
41.67
37.56
45.06
44.37
74.27
69.33
43.41
43.07
27.28
32.77
36.07
29.50
41.07
46.85
71.87
69.64
45.58
45.77
23.25
2040-2069
54.78
46.99
34.15
51.27
59.87
80.87
73.05
44.65
41.57
24.80
52.30
43.07
37.56
47.07
51.50
79.37
71.19
42.79
46.07
24.49
37.11
35.79
50.27
41.07
52.12
75.17
65.92
41.24
39.86
15.87
2070-2099
55.71
48.11
45.93
47.97
60.49
84.17
59.41
41.24
37.67
28.83
54.16
43.77
42.83
44.67
50.88
80.57
73.67
46.20
47.57
27.90
43.00
40.27
38.49
38.97
45.61
64.97
51.66
34.73
45.44
20.77
Valorile medii ale precipitaţiilor (mm) observate pe teritoriul ţării în perioada de referinţă
39.90
38.03
34.77
42.27
50.57
76.07
69.33
45.27
46.37
26.97

XI

XII

37.60
44.80
31.60

52.59
37.09
37.71

38.50
46.90
16.60

51.66
48.56
46.08

38.80
51.40
27.10

51.66
53.21
48.56

40.30

38.33
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prezentată durata perioadelor cu temperatura medie zilnică
peste limitele de 0oC, 5oC, 10oC şi 15oC pentru zona de Centru a ţării înregistrată în perioada de referinţă (1961-1990).
Tabelul 4-4: Durata perioadelor cu temperaturii medii zilnice a
aerului peste limitele de 0oC, 5oC, 10oC şi 15oC pentru zona de
Centru a RM în perioada 1961-1990
Temperaturi
medii zilnice
peste
0oC
5oC
10oC
15oC

Temperaturi medii
Numărul de zile cu
zilnice peste 0oC, 5oC,
temperaturi medii peste
10oC şi 15oC
0oC, 5oC, 10oC şi 15oC
Primăvara Toamna
06.03
10.12
279
26.03
11.11
230
20.04
16.10
179
09.05
23.09
137

În conformitate cu rezultatele înregistrate s-a constatat că
durata perioadei cu temperatura medie zilnică mai mare de
5oC pentru perioada climei de bază (1961-1990) a constituit
în zona de Centru 230 zile, variind între 220 zile în zona de
Nord şi 235 în zona de Sud a ţării.
Rezultatele obţinute cu ajutorul modelelor climatice relevă
faptul că pe viitor aceste perioade se vor extinde pe întreg
teritoriul ţării. Către anul 2099, aceste perioade se vor mări
cu 29-67 zile în zona de Centru (Tabelul 4-5).
Pentru teritoriul Republicii Moldova perioada cu astfel de
temperaturi determină durata perioadei de vegetaţie a majorităţii speciilor de cultură şi celor sălbatice. Extinderea
acestei perioade va determina şi termene mai extinse de ve-

getaţie a acestor specii. La fel, s-a constatat că se va produce
extinderea semnificativă a perioadei cu zile a cărei temperaturi medii depăşeşte limita de 5oC, 10oC şi 15oC. Suma
temperaturilor respective determină arealul de răspândire a
diferitor specii de plante animale şi insecte care pot influenţa aspectele economice, sociale şi de mediu ale ţării. În acest
scop au fost calculate sumele temperaturilor anuale pentru
perioadele cu zile ale căror temperaturi medii depăşesc limita de 0oC, 5oC, 10oC şi 15oC. Rezultatele obţinute relevă
faptul că pe parcursul următorilor 100 ani se va menţine o
tendinţă clară şi semnificativă de creştere a sumei temperaturilor pentru zilele cu temperatura mai mare de 0oC, 5oC,
10oC şi 15oC.
Pentru majoritatea speciilor de plante de cultură din Republica Moldova temperaturile biologic active se consideră
suma temperaturilor mai mare de +10oC. Deja către sfârşitul anului 2039 în zona de Nord a ţării suma temperaturilor biologic active pentru zilele cu media mai mare de 10oC
în conformitate cu modelele CSIRO-Mk2 şi HadCM2 se
va majora cu 429 şi 479oC şi va constitui respectiv 3174 şi
3224oC, pe când în conformitate cu modelul ECHAM4 acest
indice se va majora cu 381oC şi respectiv va atinge valoarea
de 3126oC. Către anul 2099 suma temperaturilor biologic
active pentru zilele cu o medie mai mare de 10oC va constitui în zona de Nord a ţării 3763-4175oC, iar în zonele de
Centru şi Sud ele vor atinge respectiv valori de 4379-4715oC
şi 4472-4861oC (Tabelul 4-6).

Tabelul 4-5: Dinamica trecerii valorii temperaturii medii zilnice a aerului peste limitele de 0oC, 5oC, 10oC şi 15oC şi durata perioadelor cu
temperatura medie zilnică mai mare de aceste valori pentru zona de Centru a RM

T0C medie
zilnică
peste

CSIRO-Mk2
Data trecerii temperaturii
medii zilnice peste 0oC,
5oC, 10oC şi 15oC
PrimăToamna
vara

Diferenţa (±)
comparativ
cu 19611990

0oC
5oC
10oC
15oC

25.02
17.03
30.03
29.04

02.01
26.11
19.10
30.09

+30
+24
+24
+17

0oC
5oC
10oC
15oC

24.01
16.03
29.03
28.04

07.01
26.11
26.10
10.10

+70
+25
+33
+28

0oC
5oC
10oC
15oC

NA
16.03
29.03
21.04

NA
07.12
07.11
12.10

+86
+36
+45
+37

Modele climatice
HadCM2
Data trecerii temperaturii
Diferenţa
medii zilnice peste 0oC,
(±)
o
o
o
5 C, 10 C şi 15 C
comparativ
cu 1961PrimăToamna
1990
vara
2010-2039
07.01
25.11
23.10
02.10
2040-2069
20.02
03.01
21.03
01.12
04.04
31.10
01.05
15.10
2070-2099
NA
NA
17.03
01.12
04.04
13.11
01.05
15.10
06.03
26.03
08.04
05.05

ECHAM4
Data trecerii temperaturii
medii zilnice peste 0oC,
5oC, 10oC şi 15oC
PrimăToamna
vara

Diferenţa (±)
comparativ
cu 19611990

+28
+14
+20
+14

05.02
17.03
04.04
05.05

02.01
25.11
20.10
30.09

+52
+23
+21
+12

+28
+25
+32
+26

NA
09.03
27.03
28.04

NA
01.12
26.10
02.10

+86
+37
+35
+21

+86
+29
+45
+31

NA
18.02
21.03
21.04

NA
08.12
12.11
15.10

+86
+67
+58
+43

Note: NA – neaplicabil, întrucât pe parcursul întregului an calendaristic temperaturile medii ale aerului vor fi peste limita de 0oC, diferenţa (±) comparativ cu
perioada de referinţă 1961-1990 (279 zile cu temperatura medie a aerului peste limita de 0oC) va constitui 86 zile (365 - 279 = 86 zile).
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Tabelul 4-6: Proiecţii privind modificarea sumelor temperaturilor active şi efective peste limita de 10oC în Republica Moldova pe
parcursul secolului XXI, în conformitate cu modelele CSIRO-Mk2, HadCM2 şi ECHAM4, comparativ cu perioada de refinţă

1961-1990

(+/-)

∑TEF>100С

1961-1990

(+/-)

∑TAC>100С

1961-1990

ECHAM4

(+/-)

∑TEF>100С

1961-1990

(+/-)

∑TAC>100С

1961-1990

HadCM2

(+/-)

∑TEF>100С

1961-1990

(+/-)

Zona

∑TAC>100С

CSIRO-Mk2

2010-2039
Nord

3224

+479

1294

+269

3174

+429

1354

+329

3126

+381

1336

+311

Centru

3719

+554

1679

+304

3758

+593

1728

+353

3712

+547

1713

+338

Sud

3788

+566

1708

+306

3798

+376

1758

+356

3824

+602

1744

+342

1627

+602

3513

+768

1523

+498

2040-2069
Nord

3504

+759

1494

+469

3507

+762

Centru

4025

+860

1904

+529

4134

+969

2024

+649

4066

+901

1926

+551

Sud

4121

+899

1931

+529

4207

+985

2057

+655

4234

+1012

1964

+562

Nord

3763

+1018

1714

+689

3837

1817

+792

4117

+1372

1967

+942

2070-2099
+1092

Centru

4379

+1214

2139

+764

4523

+1358

2233

+858

4715

+1550

2406

+1031

Sud

4472

+1250

2172

+770

4564

+1342

2274

+872

4861

+1639

2451

+1049

Notă: Suma medie anuală a temperaturilor active şi efective peste limita de 100С în perioada de referinţă (1961-1990) a fost după cum urmează: ∑TAC >100С
– în zona de Nord (27450С); în zona de Centru (31650С); şi în zona de Sud (32220С). ∑TEF >100С – în zona de Nord (10250С); în zona de Centru (13750С) şi
în zona de Sud (14020С).

Pentru o analiză mai amplă a dinamicii relaţiilor temperatură/umiditate a fost evaluat coeficientul de ariditate (K) după
Ivanov (Иванов, 1962). K = P/E, unde Р reprezintă suma
precipitaţiilor (mm), iar Е reprezintă nivelul evapotranspiraţiei. Acest indice permite de a evalua dinamica gradului
de ariditate a climei pe durata întregului an sau în anumite
perioade critice pentru unele culturi sau specii.
Evaluarea gradului de ariditate a fost efectuată conform următoarei scări de apreciere K ≤ 0,05 – condiţii hiperaride;
K = (0,05-0,20) – condiţii aride; K = (0,21-0,50) – condiţii
semiaride; K = (0,51 – 0,65) – condiţii uscat-subumide şi K
≥ 0,65 – condiţii subumide şi umede.
În conformitate cu această clasificare la momentul actual cea
mai mare parte a teritoriului Republicii Moldova este amplasată în condiţii de climă uscat-subumidă (0,50≥K≤0,65).
Partea de sud-est a ţării se caracterizează prin climă semiaridă (K≥0,48), iar zonele de Nord şi cele cu o altitudine mai
mare 350-400 metri de asupra nivelului mării au o climă
subumedă şi umedă (K≥0,65).
În urma analizei rezultatelor obţinute s-a constatat că în viitor pe teritoriul Republicii Moldova procesul de aridizare a
climei se poate intensifica destul de accentuat. Astfel, deja
către anul 2040 se va observa o intensificare evidentă a acestui proces comparativ cu perioada de referinţă (1961-1990).
Îndeosebi acest fenomen se va observa în lunile iunie-octombrie (Figura 4-2).
Către anul 2100, fenomenul de aridizare a climei se va mani-

festa pe parcursul întregii perioade de vegetaţie a plantelor
(aprilie - octombrie), va fi cu mult mai accentuat şi va putea
atinge valori caracteristice pentru tipul de climă semiaridă
(K = 0,21-0,50). Comparativ cu perioada 1961-1990, toate
modelele climatice cu ajutorul cărora s-au întreprins evaluări indică un grad sporit de ariditate, iar pentru luna august
acest indice poate atinge chiar valori caracteristice tipului de
climă aridă (K = 0,05-0,20).
Pentru identificarea tendinţelor schimbărilor climatice în
perioada de vegetaţie a plantelor a fost evaluată dinamica
„coeficientului hidrotermic” (CHT). Acesta este un indice
empiric relativ, care reflectă gradul de umiditate şi este reprezentat prin relaţia dintre suma precipitaţiilor (R) exprimată în mm pentru perioada de timp cu temperatura medie
zilnică a aerului mai mare de 10oC raportată la suma temperaturilor zilnice medii mai mare de 10oC (∑ T) pentru aceeaşi perioadă împărţit la 10 (CHT = R/0,1 x ∑ T). Valoarea
1,0 a acestui coeficient arată că cantitatea de precipitaţii este
egală cu cantitatea de apă evaporată.
În condiţiile de climă actuală în Republicii Moldova coeficientul CHT are valori de la 1,2 în zona de Nord până la
0,7 în partea de sud-est a ţării, valori care sunt caracteristice
pentru condiţii moderat uscate în primul caz, şi condiţii de
climă uscată în al doilea caz.
În urma evaluării acestui indice s-a stabilit că pentru viitor
insuficienţa umidităţii va deveni mai accentuată comparativ
cu perioada climei de bază (Tabelul 4-7).
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2010-2039
Coeficientul de ariditate
după Ivanov

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

VIII

IX

X

VIII

IX

X

Lunile anului

2040-2069
Coeficientul de ariditate
după Ivanov

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
IV

V

VI

VII

Lunile anului

2070-2099

Coeficientul de ariditate
după Ivanov

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
IV

V

VI

VII

Lunile anului

Figura 4-2: Dinamica evoluţiei indicelui coeficientului de ariditate (AC) caracteristic zonei de Centru a RM pe parcursul perioadei 20102099, în conformitate cu modelele ECHAM4, HadCM2 şi CSIRO-Mk2, comparativ cu perioada de referinţă (1961-1990)
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Tabelul 4-7: Proiecţia evoluţiei coeficientului hidrotermic (CHT)
caracteristic zonei de Centru a RM în perioada 2010-2099, în
conformitate cu modelele ECHAM4, HadCM2 şi CSIRO-Mk2,
comparativ cu perioada de referinţă (1961-1990)
Lunile anului
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
IV- X
Valorile medii lunare ale indicelui CHT calculate conform modelelor ECHAM4, HadCM2 şi CSIRO-Mk2
2010-2039
CSIRO-Mk2
1.35 1.16 1.33 1.04 0.60 0.69 0.43 0.94
HadCM2
1.31 0.81 1.24 0.98 0.59 0.79 0.68 0.91
ECHAM4
1.15 0.88 1.16 0.98 0.64 0.81 0.60 0.89
2040-2069
CSIRO-Mk2
1.24 1.03 1.20 0.98 0.60 0.70 0.51 0.90
HadCM2
1.29 0.86 1.18 0.95 0.56 0.78 0.56 0.88
ECHAM4
1.04 1.31 1.17 0.90 0.55 0.69 0.38 0.86
2070-2099
CSIRO-Mk2
1.03 1.00 1.19 0.78 0.53 0.60 0.67 0.83
HadCM2
1.25 0.81 1.11 0.93 0.59 0.75 0.63 0.87
ECHAM4
0.86 0.74 0.92 0.64 0.43 0.69 0.46 0.68
Valorile medii lunare ale indicelui CHT observat în Republica
Moldova pe parcursul perioadei de referinţă
1961-1990
0.89 1.15 1.31 1.02 0.90 0.99 0.85 1.02
Modelul
climatic

Notă: Caracteristica condiţiilor de umiditate pe parcursul perioadei de
vegetaţie este relatată prin utilizarea coeficientului hidrotermic (CHT)
după Selyanov, când CHT > 1 reprezintă condiţii de umiditate suficientă;
HTC ≤ 0.7 – condiţii de secetă de intensitate slabă; HTC = 0.6 – condiţii de
secetă de intensitate medie şi HTC ≤ 0.5 – condiţii de secetă de intensitate
puternică.

Astfel, către anul 2100 datorită creşterii intensităţii evaporării determinată de temperaturi mai sporite, deficitul de
umiditate din sol se va majora cu 12,7 - 33,3% comparativ
cu perioada climei de bază (Tabelul 4-8).
Tabelul 4-8: Proiecţia evoluţiei indicelui CHT caracteristic
zonei de Centru a RM în perioada 2010-2099, în conformitate
cu modelele ECHAM4, HadCM2 şi CSIRO-Mk2, comparativ cu
perioada de referinţă (1961-1990), în %
Perioada
2010 - 2039
2040 - 2069
2070 - 2099

Modele climatice, devierea (în %) comparativ cu
perioada de referinţă
CSIRO-Mk2
HadCM2
ECHAM4
7.8
10.8
12.7
11.8
13.7
15.7
12.7
14.7
33.3

Principalii indicatorii climaterici menţionaţi anterior, identificaţi în baza observaţiilor înregistrate în perioada de referinţă (1961-1990) la cinci staţii meteorologice amplasate
uniform pe teritoriul Republicii Moldova, au fost extrapolaţi
cu o rezoluţie de 600 x 600 metri pentru întreg teritoriul ţării. Ulterior în baza tendinţelor obţinute pentru perioada de
bază aceşti indici climaterici au fost calculaţi şi pentru alte
perioade distincte din secolul XXI (2010-2039, 2040-2069
şi 2070-2099) conform modelelor climaterice de circulaţie
generală a atmosferei CSIRO-Mk2, HadCM2 şi ECHAM4.
Ca rezultat a fost realzată o bază de date pentru întreg teritoriul ţării, care ulterior a fost suprapusă pe harta digitală a
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Republicii Moldova. Concomitent, în această bază de date au
fost introduse şi cerinţele către indicii climaterici respectivi
ai diferitor soiuri şi hibrizi de plante agricole, ai unor agenţi
patogeni, precum şi ai unor dăunători ai culturilor agricole.
Ca rezultat a fost obţinut un model computerizat, denumit
BioClass, care permite a obţine hărţi digitale pentru diferite
perioade distincte ale secolului XXI, reprezentate grafic în
conformitate cu indicii climaterici respectivi, determinaţi
conform modelelor climaterice de circulaţie generală a atmosferei CSIRO-Mk2, HadCM2, ECHAM4 în raport cu relieful ţării şi care reflectă următoarele aspecte:
• arealul de răspândire a soiurilor şi hibrizilor plantelor
de cultură omologate, a speciilor din flora sălbatică, a
bolilor sau dăunătorilor plantelor de cultură sau celor
din flora spontană în raport cu cerinţele acestora faţă de
suma temperaturilor active;
• identificarea indicilor climaterici menţionaţi pentru
orice punct de pe teritoriul Republicii Moldova cunoscând longitudinea şi latitudinea acestui punct geografic.
În Figura 4-3, spre exemplu, este prezentată evoluţia arealului de răspândire a soiului de viţă-de-vie „Moldova”, conform modelului HadCM2 pentru perioada 2010-2099 comparativ cu indicii climaterici pentru perioada climei de bază
(1961-1990). Pentru maturizarea strugurilor acest soi are
nevoie de o sumă de temperaturi active mai mare de 10oC
de circa 3000-3100oC. În perioada 1961-1990 (Figura 4-3a)
acest soi avea condiţii favorabile de dezvoltare doar în zona
de Sud şi pe teritorii destul de limitate în Centrul şi Vestul
ţării. Către anul 2100 (Figura 4-3d) condiţii favorabile de
dezvoltare acest soi va avea aproape pe tot teritoriul Republicii Moldova.
În mod similar exemplului pentru soiul de viţă-de-vie „Moldova”, cu ajutorul acestui program pot fi obţinute hărţi privind condiţiile optime care vor determina arealul potenţial
de răspândire pentru oricare alte soiuri şi hibrizi cultivaţi
sau planificaţi pentru cultivare pe teritoriul ţării, a oricărei
specii de plante din flora sălbatică, a oricărui dăunător sau
patogen ce provoacă daune sau boli la plante pentru orice
moment al perioadei 2010-2100.

4.2. Abordări privind evaluarea
vulnerabilităţii şi adaptării
În contextul acestor evaluări, prin noţiunea de vulnerabilitate a unui sistem se înţelege funcţia dintre caracterul, mărimea şi variaţia indicilor climaterici la care este supus acest
sistem şi capacitatea lui de adaptare la aceste condiţii.
Valorile absolute şi durata expoziţiei indicilor climaterici
determină gradul impactului potenţial al lor asupra siste-
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Figura 4-3: Distribuţia arealului potenţial de răspândire a soiului de viţă-de-vie „Moldova”, conform condiţiilor climaterice stabilite în
cadrul modelului HadCM2 pentru perioada 2010-2099, în comparaţie cu perioada climei de bază (1961-1991) conform cerinţelor acestui
soi faţă de indicele „suma temperaturilor active cu limita peste 10oC” calculate prin intermediul programului computerizat „BioClass”

mului, iar posibilitatea sistemului de a răspunde la acest impact determină capacitatea lui de adaptare. În sistemele în
care în astfel de relaţii sunt implicate componente biologice
(spre exemplu, cenozele artificiale de plante agricole în cadrul sectorului agricol, flora şi fauna în cadrul ecosistemelor
naturale, oamenii în cadrul aşezărilor umane etc.), capacitatea de adaptare este determinată de mecanismele biologice,
sociale şi economice atât a indivizilor în parte, cât şi a sistemului în întregime.
Spectrul şi intensitatea factorilor care determină pericolul
potenţialului impact asupra sistemului au fost determinaţi
ca factori de risc ce condiţionează vulnerabilitatea. Aprecierea impactului potenţial al schimbărilor climatice asupra
principalelor sectoare din Republica Moldova s-a întreprins
în două etape:
1. iniţial, au fost identificaţi factorii de risc şi gradul de
vulnerabilitate a sistemelor în funcţie de actualii indici
climaterici;
2. ulterior, a fost apreciat impactul şi identificate
oportunităţile de adaptare la noile condiţii de climă,
determinate de schimbările climatice.

4.3. Factorii de risc ce condiţionează
vulnerabilitatea
4.3.1. Ecosistemele artificiale. Agroecosistemele
Către anul 2008, în Republica Moldova au fost înregistrate şi
admise pentru cultivare în sectorul agrar 156 specii de plante, reprezentate de 1263 soiuri, hibrizi şi clone. Comparativ
cu datele pentru anul 1998, prezentate în Prima Comunicare Naţională a Republicii Moldova către CONUSC (2000),
în prezent numărul speciilor admise pentru cultivare a crescut cu 82, iar numărul soiurilor, hibrizilor şi clonelor – cu
752 unităţi.

Din toată suprafaţa terenurilor agricole ale ţării (2 506 200
hectare), 6 specii pentru moment ocupă peste 50% din suprafaţa respectivă. Acestea sunt: porumbul (Zea mays L.)
18,6%, grâul (Triticum aestivum L.) 12,3%, floarea-soarelui
(Helianthus annuus) 6,3%, orzul (Hordeum vulgare L.) 5,1%
şi soia (Glycine max (L.) Merrill) 2,0%.
Tendinţa de creştere a numărului de specii şi mai ales a numărului de soiuri, hibrizi şi clone ale acestora este o tendinţă
pozitivă, însă numărul relativ mic de specii cultivate de facto
mai constituie un potenţial factor de risc pentru actualele
agrocenoze în cadrul sectorului agrar al ţării.

4.3.2. Ecosistemele naturale
a) Ecosistemele forestiere
La 1 ianuarie 2008 ecosistemele forestiere erau reprezentate
de păduri şi altă vegetaţie forestieră, care ocupau 456,2 mii
hectare, cea ce a constituit 13,5% din fondul funciar al Republicii Moldova.
Resursele forestiere din Republica Moldova sunt constituite
din resursele fondului forestier şi ale vegetaţiei forestiere de
pe terenurile din afara acestuia. Majoritatea terenurilor fondului forestier (84,1%) se află în proprietatea statului, restul
fiind deţinute de autorităţile publice locale (15,7%) şi de proprietari privaţi (0,2%).
În limitele fondului forestier ecosistemele dispun de o diversitate vastă întrunind 28 de tipuri de ecosisteme şi un şir de
subtipuri biogeocenotice (după gradul de productivitate).
Aceste tipuri de ecosisteme relevă următoarele tipuri principale de pădure: stejărete, gorunete, făgete, zăvoaie şi un
şir de variaţii ale acestora. În cadrul ecosistemelor forestiere
sunt cunoscute 123 de asociaţii dintre care peste 25 de taxoni fitocenotici sunt apreciaţi ca fitocenoze-etalon.
La momentul actual nu există ecosisteme forestiere neafectate de impactul uman, exprimat prin distrugerea biotopu-
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rilor, sustragerea nereglementată a resurselor biologice sau
prin gospodărirea neadecvată legităţilor ecositemice. Mai
afectate structural şi funcţional sunt ecosistemele din trupurile mici şi relativ mici de vegetaţie forestieră, unde biotopurile de regulă sunt degradate şi în mare măsură ocupate
de specii invazive arborescente (Acer negundo), arbustive
(Sambucus) şi erbacee (Urticaceae, Lamiaceae, Apiaceae,
Brasicaceae).
În limitele fondului forestier naţional există şi tipuri de ecosisteme rare cum ar fi făgetele şi ecosistemele petrofite de
stejar şi de gorun, unicale din punctul de vedere al biodiversităţii. Compoziţia pădurilor este predominată de specii
de foioase (97,8 procente), inclusiv cvercinee – 143,8 mii ha
(39,6%), frăsinete – 16,6 mii ha (4,6%), cărpinete – 9,4 mii
ha (2,6%), salcâmete – 131,0 mii ha (36,1%), plopişuri – 5,7
mii ha (1,6%) etc., răşinoasele fiind prezentate doar în proporţie de 2,2% (Figura 4-4).
48,5
9,4

7,7
143,8

5,7

16,6

131,0
Cvercinee
Salcametepădurilor pe principalele
Frasinete
Carpinete
Figura
4-4: Repartizarea
formaţiuni
Plopisuri forestiere
Alte specii
foioase Moldova,
Pinetemii ha
în Republica

Cvercineele sunt cele mai valoroase arborete ale fondului
forestier. Din suprafaţa totală a acestora – 27% provin din
sămânţă şi 73% din lăstari. Ponderea mare a cvercineelor
provenite din lăstari este una din consecinţele gospodăririi
lor în crâng pe parcursul mai multor secole. Această repartiţie influenţează şi productivitatea cvercineelor, din care 43%
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sunt de productivitate superioară şi 57% de productivitate
inferioară.
Circa o treime din arboretele fondului forestier este constituită din specii introduse artificial, care nu se înscriu în ecosistemele naturale ale ţării. Astfel, în ultimii ani suprafaţa
pădurilor a crescut concomitent cu o majorare considerabilă a ponderii salcâmetelor şi răşinoaselor. Suprafaţa totală a
cvercineelor, deşi a crescut cu circa 20 mii ha, ponderea lor
în structura totală a pădurilor a scăzut cu 14,3%.
Ecosistemele forestiere sunt populate de circa 860 specii de
plante, care constituie 43% din întreaga biodiversitate floristică spontană întâlnită pe teritoriul Republicii Moldova.
Din toate speciile de animale vertebrate şi nevertebrate circa
60% pot fi întâlnite frecvent în biocenozele forestiere. Semnificativ este şi faptul că peste 50% din lista speciilor vegetale şi animale incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldovei
fac parte din biotopurile silvice.
Caracterizând vegetaţia forestieră în ansamblu, este necesar
să menţionăm ponderea mare a salcâmului şi a altor specii
introduse (38,7%). Cele circa 5 mii trupuri de pădure (cu
suprafaţa de la 5 ha la 15 mii ha) sunt dispersate neuniform,
lipsind practic coridoarele forestiere de interconexiune de
importanţă majoră, atât pentru viabilitatea fondului forestier, precum şi pentru protecţia diversităţii biologice, a solurilor şi apelor.
Ecosistemele şi asociaţiile forestiare s-au format în funcţie
de condiţiile climaterice, geomorfologice, pedologice etc.
Cele mai multe asociaţii vegetale includ gorunetele – 52 asociaţii, pădurile de stejar pedunculat (Quercus robur) – 26 şi
cele de stejar pufos (Quercus pubescens) 6 asociaţii vegetale
(Postolache, 1995).
Fauna biocenozelor forestiere cuprinde 116 specii de animale incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova. Numărul de
specii care se află în pericol este mult mai mare, în special
printre nevertebrate. Caracteristica de bază a multor specii
de vertebrate periclitate, în primul rând a carnivorelor, a

Tabelul 4-9: Caracteristica principalilor factori de risc ce determină vulnerabilitatea ecosistemelor forestiere
Factorii de risc
Grad redus de împădurire a teritoriului ţării.

Caracterul prejudiciului
Reducerea potenţialului de menţinere a echilibrului ecologic constant.

Capacitate redusă de interconexiune între cenozele forestiere determinaGradul înalt de dispersare a trupurilor de pădure şi amplasarea lor neută de insuficienţa reţelelor de comunicare. Izolarea spaţială şi reducerea
niformă.
spectrului variabilităţii componentelor ecosistemului.
Provenienţa vegetativă din lăstari de generaţia a 2-4 a circa 60 la sută a
Impact cu consecinţe mai grave a factorilor biotici şi abiotici.
arborilor forestieri (la gorun ponderea respectivă este de circa 90%).
Reducerea spectrului variabilităţii genetice a populaţiilor forestiere care
Nivel de fructificaţie redus ce nu asigură regenerarea pe cale sexuală a
la rândul său determină rezistenţă redusă a acestora către factorii biotici
cvercineelor.
şi abiotici nefavorabili.
Arborete aflate într-o stare avansată de degradare şi arborete de specii Concurenţă avansată între speciile autohtone şi cele introduse cu elimiintroduse care au un grad înalt de concurenţă cu speciile autohtone.
narea treptată a celor autohtone şi invazia celor introduse.
Focare extinse cu ritm şi grad înalt de uscare. Pericol înalt de afectare de
Degradare în urma pagubelor determinate de boli şi dăunători.
boli şi dăunători.
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păsărilor şi a mamiferelor, este dependentă de existenţa arborilor masivi (cu scorburi, semiuscaţi) extraşi în procesul
tăierilor silvice de îngrijire, de igienă etc. Multe specii de insecte periclitate depind în dezvoltarea lor de existenţa unui
volum de masă lemnoasă moartă, care este extrasă intensiv
în cadrul lucrărilor de igienizare a pădurilor. Supravieţuirea
acestor specii de animale poate fi asigurată numai prin respectarea strictă a normelor tehnice la compartimentele ce
ţin de protecţia faunei sălbatice în procesul efectuării lucrărilor de igienizare şi a folosinţelor silvice. Aspectele determinate de actuala stare de lucruri în ecosistemele forestiere
pot servi ca potenţiali factori de risc în contextul schimbărilor climaterice (Tabelul 4-9).

Principalii factori care afectează calitatea solurilor în Republica Moldova la momentul actual şi care constituie potenţiali factori de risc în raport cu schimbările climatice sunt:
eroziunea (eroziunea prin apă în suprafaţă şi eroziunea prin
apă în adâncime); alunecările de teren; colmatarea solurilor deluviale; compactarea primară şi secundară a solurilor; desfundarea solurilor; dehumificarea solurilor arabile
neerodate; salinizarea; degradarea în urma nerespectării
tehnologiilor de irigare; degradarea biologică şi degradarea
determinată de aspectele socioeconomice ale economiei de
tranziţie la condiţiile de piaţă.

b) Resursele funciare

Resursele acvatice ale Republicii Moldova sunt reprezentate
de apele de suprafaţă şi de apele subterane. Apele de suprafaţă sunt cele stătătoare şi curgătoare ale căror suprafeţe sunt
în contact cu atmosfera. În Republica Moldova ele sunt reprezentate de bazinele hidrografice (Figura 4-5) constituite
la rândul lor din fluviul Nistru, râul Prut, care sunt şi surse
de apă transfrontaliere, râurile interne şi lacurile de acumulare naturale şi artificiale.

Fondul funciar al Republicii Moldova la 1.01.2008 a constituit 3384,6 mii ha. Suprafaţa terenurilor cu destinaţie
agricolă a constituit 2506,2 mii ha sau 74,0 la sută din fondul funciar al ţării. Terenurile arabile ocupă o suprafaţă de
1821,7 mii hectare, ceea ce constituie 53,8% din totalul fondului funciar.
Ca factor de risc principal ce ţine de calitatea resurselor funciare au fost luaţi indicii ce caracterizează gradul de degradare a solului (Tabelul 4-10).
În formă generală degradarea solului este determinată de
manifestarea stabilă a proceselor negative de origine naturală sau antropică ce condiţionează scăderea productivităţii lui
şi a calităţii producţiei obţinute. Concomitent, înlăturarea
consecinţelor acestui proces necesită cheltuieli suplimentare
pentru restabilirea nivelului anterior al productivităţii solurilor afectate.

c) Resursele acvatice

Cea mai mare sursă de apă de suprafaţă este fluviul Nistru
cu un debit anual total de apă care constituie circa 10,7 km3.
Cel mai mare râu este râul Prut, care are un debit anual mediu de circa 2,9 km3, iar toate celelalte râuri interioare de pe
teritoriul ţării au un debit mediu anual de circa 1,22 km3.
Bazinul hidrografic al fluviului Nistru cu afluenţii săi ocupă
circa 67% din teritoriul ţării, iar cel al râului Prut circa 24%.
Reţeaua hidrografică a Republicii Moldova este reprezentată de circa 3621 cursuri de apă cu o lungime totală de aproximativ 16 000 km şi o densitate medie de la 0,48 km/km2 în
nordul ţării, până la 0,12 km/km2 în partea de sud.

Tabelul 4-10: Caracteristica şi impactul principalilor factori de risc ce determină vulnerabilitatea resurselor funciare în RM la momentul
actual
Caracterul prejudiciului

Suprafaţa totală afectată,
mii ha

Eroziunea în suprafaţă prin apă

a) Pierderea anuală a 21 mln tone de sol humifer
b) Reducerea capacităţii productive a solului; scăderea recoltei.

705,4

2058

Eroziunea în adâncime prin apă

Distrugerea completă a solului, anual – 180 ha.

7,7

83

13,8

93

50,9

10

Factorii de risc

Distrugerea completă a solurilor de alunecări
Distrugerea completă a solului, anual 200 ha.
de teren
Colmatarea solurilor depresiunilor cu depozite
Reducerea capacităţii productive a solurilor, scăderea recoltei.
slab humifere

Prejudiciul
anual,
mln MDL

Compactarea primară a solurilor

Reducerea capacităţii productive a solurilor, scăderea recoltei.

17,8

9

Compactarea secundară a solurilor arabile

Reducerea capacităţii productive a solurilor, scăderea recoltei.

1281,9

385

Desfundarea şi utilizarea solurilor desfundate

Reducerea capacităţii productive a solurilor, scăderea recoltei.

176,0

35

Salinizarea solurilor

Reducerea capacităţii productive a solurilor, scăderea recoltei.

107,5

43

Degradarea solurilor în urma irigării

Reducerea capacităţii productive a solurilor, scăderea recoltei.

13,0

12

Dehumificarea solurilor arabile neerodate

Reducerea capacităţii productive a solurilor, scăderea recoltei.

854,9

256

Alte tipuri de degradare

Reducerea capacităţii productive a solurilor, scăderea recoltei.

77
TOTAL

3061
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impermeabil de la suprafaţa pământului la o adâncime medie de circa 30 metri care alimentează izvoarele şi fântânile
obişnuite. Apele de adâncime sunt cele care sunt stocate la
adâncimi mai mari şi sunt în contact cu subsolul. Reţeaua
surselor de apă subterane include circa 112 mii de fântâni şi
izvoare (publice şi individuale) şi peste 3000 sonde arteziene
funcţionale. Principala sursă de alimentare cu apă potabilă în Republica Moldova sunt sursele de apă subterane, din
care se alimentează 100% din populaţia rurală şi 30% din
cea urbană sau 65% din toată populaţia ţării. Celelalte 35%
din populaţia ţării se alimentează cu apă potabilă din sursele
de suprafaţă, inclusiv 32% din fluviul Nistru, 2,8 din râul
Prut şi 0,2% din alte surse de apă de suprafaţă.
Principalii factori care afectează resursele acvatice se referă la calitate, distribuţie neuniformă pe anotimpuri şi pe
teritoriul ţării, neuniformitate şi insuficienţă de reţele de
distribuţie (Tabelul 4-11). Conform indicilor hidrochimici,
apele fluviului Nistru şi ale râului Prut se consideră curate şi
moderat poluate. Apele râurilor mici sunt cu un grad înalt
de poluare. Ponderea probelor necorespunzătoare indicilor
sanitaro-chimici necesari din sursele centralizate subterane
constituie peste 50 la sută şi peste 80 la sută a celor din fântânile cu apă provenită din orizonturile freatice.
Figura 4-5: Bazinele hidrografice de pe teritoriul Republicii
Moldova

Pe lângă cele menţionate, reţeaua hidrografică naţională
mai include 3500 lacuri. Ţinând cont de divizarea proporţională a resurselor comune de apă cu Ucraina şi România,
resursele de apă de suprafaţă ale Republicii Moldova sunt de
circa 4,6 km3/an.
Apele subterane sunt cele care se află sub suprafaţa terenului
în zona de saturaţie şi în contact direct cu solul sau subsolul.
La rândul lor, apele subterane sunt de două categorii – freatice şi de adâncime. Apele freatice sunt cele din primul strat

Circa 44% din populaţia ţării nu are acces la surse sigure de
aprovizionare cu apă potabilă. În prezent, de sisteme centralizate de alimentare cu apă potabilă dispun toate oraşele şi
municipiile şi peste 65 la sută din localităţile rurale. O stare tehnică satisfăcătoare din numărul total al acestui tip de
sisteme o au doar circa 50 la sută. Restul necesită reparaţii
capitale sau chiar reconstrucţie.
Posibilitatea utilizării resurselor de apă pentru irigare depinde de starea lor de calitate. Apa fluviului Nistru şi râului
Prut este calitativă şi poate fi utilizată în aceste scopuri. Apa
râurilor şi lacurilor de acumulare interne, de regulă, este poluată, mineralizaţia ei depăşeşte 1g/l şi poate fi utilizată doar

Tabelul 4-11: Caracteristica şi impactul principalilor factori de risc ce determină vulnerabilitatea asigurării cu resurse de apă în Republica
Moldova la momentul actual
Factorii de risc

Caracterul prejudiciului

Calitatea redusă a apei potabile şi distribuţia neuniforNivel mai înalt de morbiditate (mortalitate) totală şi specifică a populaţiei.
mă pe teritoriul ţării.
Nivel mai înalt de morbiditate (mortalitate) totală şi specifică a populaţiei determinat de:
Starea avansată de uzură tehnică şi morală a sistemelor
- neconformitatea calităţii apei potabile normelor igienice;
centralizate de alimentare cu apă potabilă.
- insuficienţa cantităţii sau lipsa surselor de apă potabilă;
Dependenţa înaltă de volumul şi distribuţia sezonieră a
Risc înalt de insuficienţă de apă potabilă şi de afectare a securităţii alimentare.
precipitaţiilor atmosferice.
Insuficienţa de resurse acvatice pentru irigare determiRisc înalt de pagube mari provocat de secete şi potenţial de afectare a securităţii alimentare
nată de calitate neadecvată, distribuţie teritorială neua ţării.
niformă şi insuficienţă de reţele de distribuţie.
- Nivel înalt de poluare a resurselor acvatice, colmataea sporită a lacurilor de acumulare şi
Lipsa sau starea nesatisfăcătoare a zonelor de protecţie capacitatea redusă de reglare a debitului;
a apelor.
- Creşterea substanţială a gradului de mineralizare şi a conţinutului de substanţe poluante
în apele de suprafaţă mai ales în perioadele secetoase.
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în scopuri tehnologice. Din rezervele de ape subterane doar
50% corespund cerinţelor privind indicii de calitate. Aşadar,
pentru irigare sunt pretabile, în primul rând, apele râurilor
transfrontaliere. Apele râurilor şi bazinelor lăuntrice pot fi
utilizate la irigare numai după aducerea acestora la condiţiile care exclud salinizarea şi soloneţizarea solurilor. Utilizarea largă a resurselor acvatice în scopuri de irigare este
limitată de gradul avansat de uzură a sistemelor de irigare şi
insuficienţa acestora.

4.3.3. Sectorul agrar
Sectorul agrar ocupă un loc central în economia naţională
a ţării. În ultimii zece ani ponderea contribuţiei sectorului
agrar la formarea produsului intern brut (PIB) a variat între
14,5 - 22,4%. Principalul mijloc de producţie a sectorului
agricol din Republica Moldova – terenurile cu destinaţie
agricolă, care la 1 ianuarie 2009 au constituit 1 984 550,1 mii
hectare, sunt preponderent în proprietate privată.
Destinaţia acestei categorii de terenuri este producerea produselor agricole marfă. Ponderea terenurilor cu destinaţie
agricolă în proprietate privată constituie 85%. Principalele
formaţiuni economice prin intermediul cărora se activează
în sectorul agrar pentru prelucrarea terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în proprietate privată sunt (i) cooperativele agricole, (ii) societăţile pe acţiuni, (iii) societăţile cu răspundere limitată, (iv) gospodării ţărăneşti şi (v) prelucrarea
individuală a terenurilor de către proprietarii acestora.
La 1 ianuarie 2009 numărul acestora a constituit: cooperative
agricole – 283, societăţi pe acţiuni – 81, societăţi cu răspundere limitată – 1423, gospodării ţărăneşti (de fermier) – 380

935 (inclusiv gospodării ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţă
până la 1 ha – 151 617, de la 1 ha până la 5 ha – 223 526, de la
5 ha până la 10 ha – 4320, de la 10 ha până la 50 ha – 1126,
de la 50 ha până la 100 ha – 143, mai mult de 100 ha – 203)
şi prelucrarea individuală a terenurilor de către proprietarii
acestora – 765 921. Celelalte 15% ale suprafeţelor terenurilor
cu destinaţie agricolă şunt gestionate de către întreprinderi
de stat sau de către administraţiile publice locale.
În localităţile rurale locuieşte peste jumătate din populaţia
ţării (59,0%) iar în sectorul agrar sunt antrenaţi circa 40,7%
din totalul persoanelor ocupate în câmpul muncii. În ultima
perioadă s-a stabilit o tendinţă accentuată şi stabilă de micşorare a numărului angajaţilor în sectorul agrar.
Pe teritoriul Republicii Moldova sunt evidenţiate trei zone
agropedoclimatice: cea de Nord, Centru şi Sud. În zona
de Nord suma temperaturilor active (T > 10°C) constituie
2750-2850°C, valorile medii anuale ale precipitaţiilor se încadrează în limita 550-630 mm iar secetele se manifestă o
dată în zece ani. În zona de Sud suma temperaturilor active
(T >10°C) constituie 3100-3350°C, suma anuală a precipitaţiilor, respectiv 450-550 mm, cu o frecvenţă de 3-4 secete
în 10 ani.
Principalii factori care afectează pentru moment sectorul
agrar ţin de două aspecte generale – vulnerabilitatea sectorului respectiv faţă de factorii climaterici şi orientarea
exagerată spre pieţe de desfacere instabile. Pe de altă parte, aceste două circumstanţe sunt rezultatul unor deficienţe
structurale existente pentru moment în mediul de afaceri
agrar (Tabelul 4-12).

Tabelul 4-12: Caracteristica actualilor factori de risc pentru sectorul agrar al Republicii Moldova
Factorii de risc

Caracterul prejudiciului

Productivitatea şi calitatea relativ joase în comparaţie cu ţările din regi- Reducerea profitabilităţii activităţilor din cadrul sectorului şi a capacităţi
une.
de adaptare către noile condiţii de climă.
Reducerea profitabilităţii activităţilor din cadrul sectorului şi a capacităţi
Dependenţa foarte mare a productivităţii şi calităţii produselor agricole
de adaptare la noile condiţii de climă.
vegetale şi animaliere de condiţiile mediului ambiant.
Potenţial de afectare a securităţii alimentare a ţării.
Creşterea lentă şi instabilă în ultimii 10 ani (2000-2009) a produsului agri- Reducerea investiţiilor în sectorul agrar cu menţinerea tehnologiilor învecol brut (PAB) crescând cu mai puţin de 10% în această perioadă.
chite.
Frecvenţa înaltă a fenomenelor extreme şi a situaţiilor excepţionale în Reducerea sau nimicirea recoltei, afectarea securităţii alimentare la nivel
sectorul agrar (ploi torenţiale, grindină, îngheţuri, inundaţii, secete).
regional sau naţional.
Reducerea productivităţii şi a capacităţilor investiţionale în aceste domeStare avansată de vârstă a viilor şi livezilor.
nii.
Reducerea productivităţii, a capacităţilor investiţionale şi a securităţii aliInfrastructura sistemelor de irigare învechită şi uzată.
mentare.
Preponderenţa recoltelor de valoare joasă şi grad redus al nivelului de
Reducerea capacităţilor investiţionale în scopul retehnologizării.
prelucrare până la produse finale.
Capacitate redusă de utilizare a tehnologiilor avansate, recolte reduse şi
Fragmentarea înaltă a terenurilor private cu destinaţie agricolă.
capacităţi investiţionale mici.
Legătura slabă a actualelor practici agricole cu conceptul de dezvoltare Extindere fenomenelor negative a acestor practici asupra fertilităţii solului
durabilă a sectorului respectiv.
şi mediului ambiant.
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4.3.4. Sănătatea umană
Speranţa medie de viaţă în Republica Moldova demonstrează tendinţe similare evoluţiilor observate în statele vecine
şi în unele ţări ale Europei de Est. Declinul indicatorului în
cauză la momentul actual a fost stopat şi media acestuia la
nivelul anului 2007 constituie 65,0 ani pentru bărbaţi şi 72,6
ani pentru femei. Pozitivă şi stabilă începând cu anul 2000
se caracterizează şi situaţia privind evoluţia numărului de
bolnavi luaţi la evidenţă cu diagnosticul stabilit pentru prima dată raportat la 1000 locuitori. Astfel, în ultimii trei ani
acest indice s-a redus de la 366,7 până la 325,9 persoane.
Cele mai frecvente tipuri de boli cu diagnosticul stabilit pentru prima dată la 1000 de locuitori la nivelul anului 2007 sunt:
(i) bolile aparatului respirator (99,6 cazuri), (ii) complicaţii
ale sarcinii, naşterii şi lăuziei (40,4 cazuri), (iii) leziuni traumatice, otrăviri şi alte consecinţe ale cauzelor externe (38,1
cazuri), (iv) boli infecţioase şi parazitare (29,3 cazuri), (v) boli
ale pielii şi ţesutului celular subcutanant (23,4 cazuri). Alte
maladii care au o pondere relativ mare la momentul actual
sunt bolile aparatului digestiv şi bolile aparatului circular.
Cele mai importante cauze ale deceselor în Republica Moldova sunt bolile aparatului circulator, traumele şi otrăvirile,
tumorile maligne. Bolile aparatului digestiv sunt, de asemenea, o cauză importantă a deceselor în ţară. Pe parcursul
anului 2006, 66,0% din numărul total de decese ale persoanelor în vârstă apte de muncă au survenit prin boli ale
aparatului circulator, ale aparatului respirator, ale aparatului
digestiv, precum şi prin tumori maligne. Această proporţie
se menţine în majoritatea categoriilor de vârstă ale populaţiei ţării apte de muncă.
La copii (vârsta 0-17 ani) cele mai frecvente tipuri de boli la
nivelul anului 2007 au fost bolile aparatului respirator (45%),
bolile infecţioase şi parazitare (13,2%), leziuni traumatice,
otrăviri şi alte consecinţe ale cauzelor extreme (8,9%), boli
ale pielii şi ţesutului celular (8%) şi boli ale sistemului nervos şi ale organelor de simţ (7%).
Aproximativ acest raport al morbidităţii copiilor pe principalele clase de boli se menţine şi pentru perioada 2003-2007.
În condiţiile Republicii Moldova bolile aparatului circular şi
bolile infecţioase au cel mai avansat grad de corelare cu valoarea indicilor climaterici. Pe parcursul ultimilor ani numărul persoanelor cu boli ale aparatului circular cu diagnosticul stabilit pentru prima dată a fost într-o uşoară descreştere
având valoarea în 2007 de 19,7 persoane la 1000 locuitori.
O tendinţă similară de uşoară descreştere începând cu anul
2000 s-a menţinut şi pentru bolile infecţioase.
Numărul medicilor la 10 000 de locuitori în perioada 20002007 a avut o fluctuaţie nesemnificativă, în anul 2007 constituind 35,6 medici per 10 000 locuitori. Principalii factori
de risc pentru sănătatea umană în raport cu calitatea factorilor de mediu sunt: creşterea temperaturii aerului, poluarea
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intensivă a atmosferei şi poluarea surselor de apă potabilă,
inclusiv prin inundaţii (Tabelul 4-13). Alţi multipli factori
de risc pentru sănătatea umană la momentul actual au o
motivaţie preponderent socioeconomică.
Tabelul 4-13: Caracteristica principalelor factori de risc pentru
sănătatea umană în raport cu calitatea factorilor de mediu
Factorii de risc

Caracterul prejudiciului

Consecinţe cu impact direct – boli ale sistemului circulator: hipertensiunea, ateroscleroza,
cardiopatia ischemică, infarctul miocardic, insuficienţa cardiacă, miocarditele etc.; boli ale sisCreşterea temperatemului respirator: pneumonia, bronşitele etc.
turii aerului
Consecinţe cu impact indirect – potenţial sporit
de răspândire a malariei, cauzate de creşterea
populaţiei de ţânţari, precum şi creşterea frecvenţei bolilor asociate cu boala Lyme.
Consecinţe cu impact direct – creşterea frecvenţei bolilor sistemului respirator (ex., astmele
bronşice), asociate cu creşterea concentraţiei
ozonului la suprafaţa pământului, în special în
Poluarea atmosferei zonele urbane.
Consecinţe cu impact indirect – creşterea
frecvenţei alergiilor asociate cu schimbări în
distribuţia polenului, în contextul schimbărilor
climatice.
Consecinţe cu impact direct – creşterea
frecvenţei cazurilor de îmbolnăviri cu dizenteria baciliară, holeră, infecţii salmonelozice, febra tifoidă şi febra paratifoidă etc.
Poluarea surselor de
Consecinţe cu impact indirect – creşterea frecapă potabilă
venţei bolilor aparatului digestiv (ex., ulcerul
gastric, colicestitele), aparatului genito-urinar
(ex., litiaza urinară) şi aparatului osteoarticular
(ex., artrita, piliartrita).
Consecinţe cu impact direct – creşterea frecvenţei cazurilor de înec, leziunilor şi bolilor diareice.
Consecinţe cu impact indirect – deteriorarea inInundaţii
frastructurii sistemului de sănătate, sistemelor
de aprovizionare cu apă potabilă şi sistemelor
de canalizare.
Nivel redus de
Pondere redusă de implementare a măsurilor
cunoştinţe în
preventive de profilaxie a bolilor infecţioase şi
problema ocrotirii
probabilitate mare de trecere a bolilor obişnusănătăţii
ite în faza cronică.

4.4. Impactul şi oportunităţile de
adaptare către noile condiţii de climă
Aceste evaluări au fost efectuate în conformitate cu conceptul privind adaptarea la schimbările climatice care ia în
calcul aspectele potenţialului impact şi posibilităţile de reducere a consecinţelor lui (Figura 4-6).
În aspect metodologic au fost utilizate două abordări. Prima
ţine de utilizarea unor metode şi instrumente bine formalizate de apreciere a impactului schimbărilor climatice (metode de calcul, programe computerizate etc.), iar a doua a fost
realizată prin intermediul analizelor la nivel de expert.
La fel, s-a ţinut cont şi de faptul ca actualele evaluări să aprofundeze şi să complementeze rezultatele obţinute şi prezen-
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Emisii de Gaze
cu Efect de Seră

Figura 4-6: Conceptul privind evaluarea vulnerabilităţii şi necesităţilor de adaptare către noile condiţii climaterice

tate deja în cadrul Primei Comunicări Naţionale a Republicii Moldova către CONUSC (2000).

• studiu de caz bazat pe condiţiile climaterice ale anului
2007;

În acest subcapitol sunt prezentate doar câteva din cele mai
relevante rezultate obţinute cu ajutorul unor modele strict
formalizate de evaluare a impactului schimbărilor climatice.

• modelări matematice privind evoluţia stabilităţii fondului forestier şi a productivităţii forestiere în condiţiile
schimbărilor climatice.

Planurile de acţiuni sectoriale pe termen mediu (2009-2013)
privind necesităţile de atenuare şi adaptare la noile condiţii
climaterice, precum şi costurile măsurilor planificate spre
realizare sunt prezentate în Anexele 2.5 - 2.6 şi 2.8.

Studiu de caz bazat pe evoluţia în timp a stării fitosanitare
a pădurilor

4.4.1. Impactul potenţial al schimbărilor climatice
a) Ecosistemele forestiere
Pădurile naturale din Republica Moldova reprezintă o componentă bine păstrată a landşaftului care însă se află în mare
dependenţă de factorii climaterici. Actualele păduri mezofile de fag, gorun şi stejar depind preponderent de doi indici
climaterici – temperatură şi cantitatea de precipitaţii.
Pentru evaluarea impactului viitoarelor schimbări climatice
asupra ecosistemelor forestiere au fost aplicate următoarele
abordări:
• studiu de caz bazat pe evoluţia în timp a stării fitosanitare a pădurilor;
• studiu de caz bazat pe evoluţia în timp a speciilor introduse, salcâmete şi monoculturile de frasin;

Luând în consideraţie starea fitosanitară actuală, particularităţile bioecologice ale pădurilor din Republica Moldova,
modificările de climă care vor surveni, calculate în raport cu
modelele CSIRO-Mk2, HadCM2 şi ECHAM4 au fost stabilite următoarele tendinţe. Pentru prospecţiunile climaterice
stabilite cu ajutorul modelelor CSIRO-Mk2 şi HadCM2: în
perioada 2010-2039 situaţia fitosanitară se va modifica semnificativ; modificări nefavorabile se vor înregistra în pădurile din nordul ţării, unde către sfârşitul acestei perioade se va
produce extinderea zonelor cu grad înalt de uscare a arborilor, cu circa 15-25%. În perioada 2040-2069 modificările
stării fitosanitare determinate de gradul de uscare a arborilor
în zona de nord se va accentua puternic cu o extindere spre
sud şi sud-est. Modificări destul de substanţiale în acest aspect se vor manifesta în perioada 2070-2099. În zona de nord
pădurile vor atinge un grad foarte intens de uscare. Pădurile
din stepa Bălţilor, constituite în exclusivitate din arborete artificiale, vor fi supuse unor fenomene de uscare în masă deosebit de grave şi nu este exclus ca actualele specii din culturile
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silvice să dispară complet. Aceeaşi situaţie se poate crea şi în
cazul culturilor silvice din zona de sud şi de centru, în special
din partea estică a zonei de centru a ţării. În sud, arboretele
fiind majoritar provenit din lăstari de generaţii multiple va fi,
de asemenea, supus unor fenomene grave de uscare în masă.
În zona de centru va spori cu peste 25% suprafaţa zonelor
cu uscare foarte intensă a pădurilor, în ultima încadrânduse practic tot estul şi sud-estul Codrilor. În conformitate cu
scenariul climatic stabilit cu ajutorul modelului ECHAM4
fenomenul de uscare a actualelor ecosisteme forestiere va fi
cu mult mai puternic. Astfel, conform acestui scenariu climateric către sfârşitul secolului XXI datorită fenomenului de aridizare a climei în zona de nord a ţării, pădurile vor fi supuse
unor fenomene de uscare deosebit de grave, nefiind exclusă
dispariţia lor treptată. Aceeaşi situaţie se poate crea şi în zona
de sud a ţării, unde stejăretele din lăstari îşi va reduce consistenţa, nemaifiind capabil să stăpânească staţiunea, dacă nu va
fi regenerat la timp şi din sămânţă.
Studiu de caz bazat pe evoluţia în timp a speciilor introduse,
salcâmete şi monoculturile de frasin
Din actualele ecosisteme silvice cele mai puternic afectate de
viitoarele modificări climatice pot fi culturile silvice constituite din specii introduse şi din monoculturile de frasin. Aceste
ecosisteme au fost înfiinţate preponderent pe terenuri degradate. În majoritatea cazurilor, fiind regenerate din lăstari, ele
au un sistem radicular fasciculat, care are o amplasare mai
superficială comparativ cu arborii crescuţi din seminţe. Datorită tehnologiilor de împădurire din trecut, la vârsta de 40-50
ani, culturile silvice de cvercinee devin pure, chiar dacă ele au
fost concepute iniţial ca şi culturi amestecate.
În aceste condiţii este strict necesar şi ecologic util un subetaj de umbră protector. În cazul când această protecţie lipseşte, se intensifică acţiunea nefavorabilă a păturii erbacee,
care capătă o dezvoltare puternică, iar tulpinile arborilor
suferă de insolaţie.
În contextul schimbărilor ce vor surveni în cazul evoluţiei
climei în conformitate cu scenariile climatice CSIRO-Mk2
şi HadCM2 spre sfârşitul secolului XXI, iar în conformitate
cu scenariul ECHAM4, deja la mijlocul acestui secol, culturile respective pot nimeri în condiţii improprii de dezvoltare, care pot conduce la reduceri substanţiale de creştere în
volum, apariţia focarelor considerabile de boli şi dăunători
şi drept rezultat, este posibilă apariţia unor procese de uscare în masă a arborilor. Situaţia poate fi prevenită numai prin
intermediul unor lucrări complexe şi costisitoare de reconstrucţie ecologică, lucrări care vor viza introducerea speciilor de subetaj în scopul prevenirii situaţiei menţionate.
Studiu de caz bazat pe condiţiile climaterice extreme ale anului 2007
Acest studiu de caz a fost efectuat în rezervaţia ştiinţifică
„Codrii”. Rezervaţia dată este amplasată în zona de centru
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a ţării (comuna Lozova, raionul Străşeni) şi are o suprafaţă
totală de 17 475,8 ha (720 ha – zona strict protejată, 4455,8
ha – zona de tampon şi 12 300,0 ha zona de tranziţie). Ea
cuprinde un trup de pădure mezofilă de tip central european cu cel mai vechi statut de arie protejată din Republica
Moldova. Pădurile rezervaţiei sunt bine studiate floristic şi
includ 991 specii de plante vasculare, 60 specii de plante rare
şi 24 specii incluse în Cartea Roşie, ediţia anului 2001. Din
punct de vedere tipologic, ele sunt constituite din făgete, gorunete cu fag, gorunete cu tei şi frasin, gorunete cu carpen,
stejărete cu carpen, plopişuri şi sălcişuri.
Condiţiile climaterice ale anului 2007 în rezervaţia ştiinţifică
„Codrii” au fost deosebite de cele observate anterior şi s-au
manifestat printr-o valoare a temperaturii medii anuale mai
mare cu 2,1oC (media multianuală constituie +9,1oC) şi cea
a sumei precipitaţiilor mai mare cu 85,7 mm decât media
multianuală, care constituie 475 mm. Condiţiile climaterice
au fost determinate de menţinerea unei perioade destul de
îndelungată cu o ariditate sporită (Figura 4-7).
Condiţiile climaterice respective sunt similare cu mediile
anuale identificate cu ajutorul modelelor climaterice CSIRO-Mk2, HadCM2, ECHAM4 pentru arealul geografic al
Republicii Moldova caracteristic anilor 70’ ai secolului XXI.
Din aceste considerente condiţiile climaterice ale anului
2007 pot servi ca o prospecţiune a viitoarelor schimbări
climatice, iar impactul lor poate fi interpretat ca un model
potenţial privind evaluarea impactului viitorilor indici climaterici asupra ecosistemelor forestiere.
Rezultatele obţinute ca urmare a realizării acestui studiu au
permis a constata că arborii, arbuştii şi ierburile mezofile ale
pădurilor de fag, gorun, stejar şi frasin au înflorit abundent,
dar fructificarea a fost slabă sau absentă. Frunzele la speciile de arbori au căzut timpuriu (mai-iunie), ori s-au uscat şi
s-au menţinut în coronament timp îndelungat. Creşterea în
grosime a trunchiurilor de arbori de gorun şi frasin în anul
2007 a constituit doar 50% din volumul anului precedent
şi comparativ cu media multianuală din ultimii 10 ani. Cel
mai mult au fost afectaţi arborii silvoformanţi – fagul, stejarul, gorunul şi salcia, iar din cei codominanţi – carpenul,
teiul roşu, paltinul, jugastrul, ulmul, care s-au defoliat timpuriu (1,5 luni mai devreme) comparativ cu anii precedenţi.
Speciile ierburilor estivale au început vegetaţia în aprilie şi
s-au uscat în lunile mai-iunie fără să înflorească şi să fructifice. Astfel, condiţiile climaterice ale anului 2007 ca un
model ipotetic au demonstrat un potenţial impact destul de
accentuat al viitoarelor schimbări climatice. În consecinţă,
aceste schimbări pot conduce la diminuarea ariilor pădurilor mezofile (făgete, gorunete şi stejărete) în favoarea pădurilor termofile de gorun cu scumpie şi a pajiştilor xerofile.
Modelări matematice privind evoluţia ecosistemelor forestiere
în funcţie de schimbările climatice
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Figura 4-7: Climodiagrama Gaussen-Walter pentru indicii climaterici ai anului 2007 din rezervaţia ştiinţifică „Codrii”

Pentru evaluarea impactului asupra pădurilor s-a folosit
modelul dinamic JABOWA III (Botkin, D.B., 1993; Botkin,
D.B., Woodby, D.A., Bergengren, J.C., 1999), care descrie
evoluţia compoziţiei speciilor şi productivitatea acestora în
funcţie de condiţiile locale, caracteristicile speciilor şi indicii climatici. Pentru un astfel de studiu se aleg unele suprafeţe de bază pentru care se determină creşterile anuale pentru
fiecare exemplar în parte, adăugându-se noi exemplare apărute şi eliminându-se exemplarele dispărute. Modelul foloseşte 3 submodele: GROW, ce oferă date despre creşterile
anuale pentru fiecare exemplar; BIRTH indică posibilitatea
apariţiei a noi exemplare şi KILL, prognozează exemplarele
care pot dispărea.
În baza acestor date a fost elaborat scenariul liniei de bază
privind dezvoltarea ecosistemelor forestiere. Evaluările au
fost efectuate pentru zona de Nord a Republicii Moldova –
cu păduri predominant formate din stejar pedunculat, salcâm, frasin, paltin; Zona de Centru – stejar pedunculat, gorun, salcâm, frasin, fag, carpen, tei şi Zona de Sud – salcâm,
stejar pedunculat, frasin. Ca indici de evaluare au servit (i)
dinamica acumulării de biomasă a speciilor forestiere, (ii)
caracteristica şi evoluţia speciilor în timp şi (iii) compoziţia
arboretelor şi productivitatea lor.
Evaluările privind impactul schimbărilor climatice asupra
sistemelor forestiere au inclus două abordări. Prima a fost
cea la nivel de specie, iar cea de a doua, la nivel de ecosistem.
Concomitent cu aceasta a fost luată în consideraţie şi alti-

tudinea la care sunt amplasate astfel de ecosisteme, care în
condiţiile Republicii Moldova constituie 150, 200, 300 şi 400
metri comparativ cu nivelul mării. Pentru principalele specii de arbori (fagul, gorunul, carpenul, frasinul, teiul, paltinul, stejarul, stejarul pufos şi salcâmul), care la momentul
actual constituie ponderea majoră în pădurile din Republica
Moldova, au fost identificate anumite tendinţe.
Astfel, fagul poate reacţiona negativ prin diminuarea producţiei totale. Diferenţa comparativ cu scenariul ce nu ia
în consideraţie schimbările climatice devine semnificativă
începând cu anii 2040 şi se majorează (până la 50%) către
sfârşitul ciclului de producţie. Fagul ca specie pe teritoriul
Republicii Moldova şi pe viitor va participa la realizarea
unor structuri forestiere stabile, însă acestea vor avea un
areal mai restrâns.
Gorunul este aparent neafectat de noile condiţii climaterice,
realizând o acumulare de biomasă cu circa 20% mai mare
comparativ cu scenariul liniei de bază, care nu ia în consideraţie viitoarea tendinţă privind schimbările climatice
(Figura 4-8). În ultimul sfert al ciclului de producţie noile
condiţii de mediu, la fel, rămân destul de favorabile pentru
producţia totală de biomasă, care către anul 2100 poate fi
afectată doar de declinul ritmului de creştere determinat de
caracteristicile biologice ale speciei date.
Carpenul, ca specie importantă de amestec, deopotrivă în
zona de deal şi în cea de câmpie, se manifestă prin realizarea
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Gorun, scenariul de schimbarea a climei
Figura 4-8: Impactul schimbărilor climatice asupra ritmului de acumulare a biomasei la gorun (Quercus petraea), altitudinea 300 metri

unei producţii totale mai reduse în a doua jumătate a ciclului de producţie (după anul 2050), astfel că la finele secolului să fie foarte semnificativ afectat de reducerea producţiei
totale determinate de uscarea la nivel de specie. Carpenul
este un element structural care dă stabilitate, cel puţin pe
termen scurt şi mediu, ecosistemelor forestiere în componenţa cărora intră.
Frasinul, la fel, este o specie importantă de amestec şi un
generator de structură forestieră complexă şi nu apare ca
afectat de noile condiţii de mediu în prima treime a ciclului
de producţie, ca după aceea să realizeze bioacumulare inferioară (Figura 4-9). Frasinul va constitui un important element al arboretului şi structural ecosistemic, deşi un declin
substanţial la această specie se poate manifesta spre sfârşitul
acestui secol.
Făcând o generalizare a acestui studiu, am constatat următoarele. Diferenţele dintre scenariile privind acumulările de
masă biologică a arborilor cresc odată cu înaintarea în vârstă

a arboretelor. Dintre speciile de amestec, carpenul şi frasinul
pot fi cele mai vulnerabile specii în noile condiţii de climă determinate de schimbările climatice. Pentru prima jumătate a
ciclului de reproducere, începând cu anii 2010 frasinul poate
realiza creşteri mai reduse ale biomasei cu circa 20-40%, iar
de la a doua jumătate ambele specii pot realiza creşteri mult
mai reduse decât ceea ce s-ar realiza în condiţiile scenariului
liniei de bază care nu prevede schimbări climatice. La diminuarea producţiei totale contribuie şi reducerea semnificativă
a populaţiei de arbori din cele două specii, prin declin şi uscare. Teiul pucios, care are o creştere activă în tinereţe, beneficiază de condiţiile favorabile generate de schimbarea mediului,
însă prezintă o diminuare bruscă a biomasei totale în jurul
anilor 2030. Zona goruneto-făgetelor este o zonă cu sensibilitate crescută în condiţii noi de mediu caracterizate prin reducerea precipitaţiilor şi creşterea temperaturilor medii. Paltinul
şi teiul pucios pot realiza bioacumulări semnificativ mai mari
în noile condiţii de mediu, spre deosebire de frasin. Frasinul
poate realiza producţii totale mai reduse cu 30-40% compa-
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Figura 4-9: Impactul schimbărilor climatice asupra ritmului de acumulare a biomasei la frasin (Fraxinus excelsior), altitudinea 400 metri
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rativ cu scenariul liniei de bază, pe toată lungimea ciclului de
producţie. Paltinul şi teiul pucios pot acumula semnificativ
mai mult, în general peste 30% faţă de acumularea în condiţii
normale, însă numai pentru prima parte a ciclului de producţie (până către anul 2040), după care schimbarea condiţiilor
de mediu poate conduce la reducerea biomasei totale acumulate, prin reducerea numărului populaţiei în urma declinului
speciei. Gorunul poate reacţiona pozitiv în noile condiţii de
mediu, prin acumulări de biomasă mai mari cu 10-20%. La
altitudini mai joase, în şleauri, stejarul pedunculat poate realiza bioacumulări superioare în condiţii normale de mediu
pentru prima parte a ciclului de producţie. Dintre speciile de
amestec, carpenul poate fi afectat major şi într-o măsură mult
mai mare decât frasinul.
b) Sectorul agricol
Pentru evaluarea impactului viitoarelor schimbări climatice
asupra sectorului agricol au fost aplicate următoarele abordări:
• studiu de caz bazat pe evaluarea impactului schimbărilor
climatice asupra indicelui productivităţii la principalele
culturi agricole în Republica Moldova;
• studiu de caz bazat pe evaluarea impactului modificării
sistemelor de management al solurilor agricole în contextul schimbărilor climatice.

Evaluarea impactului schimbărilor climatice asupra indicelui
productivităţii la principalele culturi agricole în Republica
Moldova
Pentru evaluarea vulnerabilităţii culturilor agricole faţă
de noile condiţii de climă determinate de schimbările climatice, au fost utilizate abordări statistice, prin asocierea
fluctuaţiei indicelui productivităţii cu condiţiile climaterice
înregistrate pe parcursul perioadei de evaluare. Analiza statistică privind identificarea posibilului impact al schimbărilor climatice asupra indicelui productivităţii la principalele
culturi cerealiere şi tehnice în Republica Moldova a fost realizată în câteva etape.
La prima etapă, în baza datelor statistice înregistrate în cadrul gospodăriilor de toate categoriile, au fost identificate
tendinţele privind evoluţia în Republica Moldova a indicelui
productivităţii la culturile agricole de bază, cerealiere (grâul
de toamnă, porumbul pentru boabe) şi tehnice (floarea-soarelui, sfecla-de-zahăr) pe parcursul perioadei de referinţă
(1961-1990) (Figura 4-10).
În cadrul etapei doi, prin intermediul programului de calculator STATGRAPHICS Plus şi aplicaţiei Microsoft Office
Excel, au fost construite ecuaţii regresionale multiple cu un
nivel înalt de veridicitate statistică, ecuaţii care caracterizează relaţia dintre variabilitatea indicelui productivităţii şi
Porumbul pentru boabe
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Figura 4-10: Tendinţe privind variabilitatea indicelui de productivitate la principalele culturi agricole din Republica Moldova în perioada
1961-1990, chintale/ha
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indicii climatici (temperatura medie lunară a aerului şi cantitatea medie lunară de precipitaţii) înregistraţi pe parcursul
perioadei de vegetaţie.
Indicatorii de temperatură şi precipitaţii incluşi în model au
fost selectaţi prin metoda de regresie în trepte, ţinând cont
de contribuţia lor la formarea productivităţii; prin integrarea
consecutivă a fiecărui indice în model şi/sau prin excluderea lui din acesta; precum şi prin analiza tuturor combinaţiilor posibile în vederea identificării celui mai veridic model.
Coeficienţii de regresie pentru lunile calendaristice selectate
relevă direcţia trend-ului şi valorii absolute asociate cu modificarea productivităţii, ca răspuns la schimbarea indicilor
climatici (temperatură şi precipitaţii) în luna respectivă.
În Tabelul 4-14 sunt prezentate ecuaţiile regresionale obţinute, reprezentând dependenţa indicelui de productivitate
faţă de condiţiile meteorologice (temperatura, precipitaţiile,
precum şi efectul combinat al precipitaţiilor şi temperaturii)
înregistrate în anul respectiv.
Analiza datelor prezentate demonstrează că influenţa condiţiilor climatice asupra productivităţii grâului de toamnă în
perioada 1961-1990 a fost semnificativă din punct de vedere
statistic la un nivel de veridicitate de 95% (p ≤ 0,05). Coeficientul de determinare R2 relevă faptul, că efectul combinat
al precipitaţiilor şi temperaturii determină cu o pondere de
circa 36,77% variabilitatea indicelui productivităţii la grâul
de toamnă. Dependenţa variabilităţii indicelui productivităţii la grâul de toamnă faţă de factorii individuali, precum
temperatura şi precipitaţiile a fost mult mai slabă, 21,17 şi
respectiv 22.36%.
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La porumbul pentru boabe analiza dependenţei indicelui de
productivitate faţă de condiţiile climaterice în perioada de
vegetaţie au relatat cu un grad înalt de veridicitate influenţa
doar a unui singur factor – al temperaturii, în timp ce efectul altor factori investigaţi, precum cantitatea de precipitaţii
şi efectul combinat al precipitaţiilor şi temperaturii, nu este
veridic din punct de vedere statistic (p = 0,214 şi respectiv,
p = 0,162). În perioada 1961-1990 variabilitatea indicelui
de productivitate la porumb a fost determinată la nivel de
14,05% de influenţa temperaturii medii lunare a aerului.
În perioada de referinţă variabilitatea indicelui productivităţii
la floarea-soarelui a fost influenţată cu o pondere de 36,68%
de efectul combinat al precipitaţiilor şi temperaturii medii a
aerului pe parcursul perioadei de vegetaţie (p = 0,007). Influenţa temperaturii asupra variabilităţii indicelui productivităţii la floarea-soarelui nu a fost semnificativă din punct de
vedere statistic (p = 0,207), pe când cea a precipitaţiilor a fost
mai însemnată, influenţând în volum de 24,81% (p = 0,056)
indicele productivităţii pentru cultura respectivă.
Reieşind din valoarea coeficientului de determinare R2, a
fost stabilit că în perioada de referinţă condiţiile climatice au
avut o influenţă semnificativă asupra formării productivităţii
la sfecla-de-zahăr. Pe parcursul sezonului de creştere efectul
combinat al precipitaţiilor şi temperaturii a influenţat cu o
pondere de 56,64% (p ≤ 0,01) variabilitatea indicelui productivităţii la această cultură tehnică. Dependenţa indicelui de
productivitate la sfecla-de-zahăr, în mod separat faţă de temperatură şi precipitaţii a fost mai puţin pronunţată, coeficientul de determinare R2 fiind egal în primul caz cu 24,90% (p =
0,014), respectiv în al doilea caz cu 22,92% (p = 0,030).

Tabelul 4-14: Vulnerabilitatea productivităţii grâului de toamnă, porumbului pentru boabe, florii-soarelui şi sfeclei-de-zahăr, faţă de
valorile de temperatură şi precipitaţii pe parcusul perioadei de vegetaţie
Ecuaţii regresionale

valoarea p

R2,%

Grâul de toamnă
Temperatura, 0С

Y = 73,3808 – 1,500957*T IV – 1,4831*T VI

0,0454

21,17

Precipitaţii, mm

Y = 21,8681 + 0,0435407*PIX +0 ,129612*PIV

0,0372

22,36

Temperatura şi precipitaţii

Y = 81,7588 + 0,155162*PIV - 0,0849153*PV - 1,79527*TIX - 1,5799*T V

0,0221

36,77

Porumbul pentru boabe
Temperatura, 0С

Y = 65,7333 – 1,55294*T VI

0,0415

14,05

Precipitaţii, mm

Y = 31,1413+0,438927*PV + 0,0296567*P VI

0,2140

10,79

Temperatura şi precipitaţii

Y = 75,1443 + 0,0451559*PV +0,0247782*PVIII - 1,23132*T VI - 0,913533*T VII

0,1625

22,25

Floarea-soarelui
Temperatura, 0С

Y = 16,346 + 0,247965*T V -0,342373*T VII + 0,18037*T VIII

0,2070

15,80

Precipitaţii, mm

Y = 15,9413 + 0,0182566*PV + 0,0127256*P VI - 0,0207462 PVIII

0,0562

24,81

Temperatura şi precipitaţii

Y = 15,126 + 0,0327041*PV + 0,542005*T V - 0,412514*T VII

0,0071

36,68

Temperatura, 0С

Y = 503,96 +8,20337TIV -16,7739*T VI

0,0136

24,90

Precipitaţii, mm

Y = 214,465+ 0,489122*PVI + 0,463568*PVII

0,0298

22,92

Sfecla-de-zahăr

Y = 658,917 – 0,379317*PVI + 0,530199*PVIII + 0,44367*PIX + 8,85346*TIV 0,0007
56,64
Temperatura şi precipitaţii
16,4073*T VI - 8,90278*T VII
Notă: Y – productivitatea, chintale/ha; T – temperatura medie lunară a aerului, 0C; P – cantitatea medie lunară de precipitaţii, mm; prin cifre romane sunt
notate lunile perioadei de vegetaţie: Aprilie (IV) – Septembrie (IX).
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La etapa a treia s-a efectuat o analiză a impactului viitoarelor
schimbări în regimul de temperatură şi precipitaţii asupra formării productivităţii la culturile cerealiere şi tehnice de bază
în lipsa unor măsuri de adaptare. În baza ecuaţiilor regresionale, care determină relaţia dintre variabilitatea productivităţii la grâul de toamnă, floarea-soarelui şi sfecla-de-zahăr, pe
de o parte, şi valorile temperaturii şi precipitaţiilor pe parcursul perioadei de vegetaţie, pe de altă parte, au fost identificate
proiecţii pentru trei perioade distincte ale secolului XXI, în
condiţiile realizării scenariului IS92a privind evoluţia emisiilor de gaze cu efect de seră şi aerosolilor, în conformitate
cu modelele climatice CSIRO-Mk2, HadCM2 şi ECHAM4,
comparativ cu perioada de referinţă (1961-1990).

Reducerea semnificativă a productivităţii la grâul de toamnă s-ar explica prin transferarea unor faze de dezvoltare fiziologică ale acestei culturi în perioade mai nefavorabile, ca
urmare a creşterii temperaturii medii a aerului. În comparaţie cu perioada de referinţă, către anul 2039 perioada de vegetaţie la grâul de toamnă (aceasta începe odată cu tranziţia
temperaturii medii a aerului peste limita de 5oC), va începe
în Republica Moldova conform modelelor CSIRO-Mk2,
HadCM2 şi ECHAM4 cu circa 15 zile mai devreme. Către
anul 2099, perioada de vegetaţie la grâul de toamnă în partea de Nord a ţării va începe cu 1-1,5 luni mai devreme, iar
în zona de Centru şi Sud, cu circa 1,5-2,5 luni mai devreme,
comparativ cu perioada de referinţă (1961-1990).

Modificarea eventuală a productivităţii la grâul de toamnă,
floarea-soarelui şi sfecla-de-zahăr fără măsuri de adaptare
la viitoarele schimbări climatice, comparativ cu perioada de
referinţă (1961-1990) este prezentată în Figura 4-11.

În baza informaţiei privind suma temperaturilor efective
pentru cultura grâului de toamnă au fost calculate datele posibile de iniţiere a principalelor faze de dezvoltare în
perioada primăvara-vara, conform modelelor CSIRO-Mk2,
HadCM2 şi ECHAM4.

Analiza rezultatelor obţinute permite a constata că influenţa
combinată a precipitaţiilor şi temperaturii pe durata perioadei de vegetaţie poate contribui la reducerea productivităţii
la grâul de toamnă către anul 2039 cu circa 14,28% în cazul
modelului HadCM2, cu 15,59% în cazul modelului CSIROMk2 şi cu până la 17,79% în cazul modelului ECHAM4. Către anul 2069, productivitatea s-ar putea reduce de la 23,35%
în cazul modelului CSIRO-Mk2, 28,16% în cazul modelului
ECHAM4 şi până la 33,99% în cazul modelului HadCM2.
În comparaţie cu indicele productivităţii înregistrat în perioada de referinţă, către anul 2099 productivitatea grâului de
toamnă se va reduce şi mai semnificativ, în funcţie de model
de la 38,13% în cazul modelului CSIRO-Mk2, 48,88% în cazul modelului HadCM2 şi până la 53,59% în cazul modelului ECHAM4.

Analiza datelor prezentate în Tabelul 4-15 relevă faptul că
până în anul 2039, iniţierea fazei de alungire a paiului la
grâul de toamnă poate să se deplaseze în medie de la 2 zile
în cazul modelului HadCM2 până la 11 zile în cazul modelului CSIRO-Mk2. Către anul 2069, data de iniţiere a fazei
fenologice respective se poate deplasa, de la 7 zile în cazul
modelului HadCM2 până la 15 zile în cazul modelului CSIRO-Mk2. Concomitent, către anul 2099 iniţierea fazei de
alungire a paiului conform modelului ECHAM4 ar începe
deja către sfârşitul lunii martie, adică cu 24 de zile mai devreme comparativ cu perioada de referinţă (1961-1990).
Iniţierea fazei fenologice de înspicare la grâul de toamnă ar
putea începe către anul 2039, cu 4 zile mai devreme în cazul

Figura 4-11: Vulnerabilitatea productivităţii grâului de toamnă, florii-soarelui şi sfeclei-de-zahăr faţă de noile condiţii de climă (în %,
comparativ cu perioada 1961-1990)
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modelului HadCM2, respectiv cu 9 zile mai devreme în cazul modelului CSIRO-Mk2. Conform rezultatelor obţinute,
condiţiile de umiditate în această perioadă vor fi apropiate de
cele optimale (CHT = 1,15-1,35). Cu toate acestea, către anul
2069 faza de iniţiere a înspicării la grâul de toamnă ar putea
să se transfere în medie cu 11-13 zile mai devreme, iar către
anul 2099 această tranziţie ar putea constitui de la 10 zile în
cazul modelului HadCM2, până la 24 de zile în cazul modelului ECHAM. Condiţiile de umiditate pentru această perioadă
ar fi suficiente doar conform modelului CSIRO-Mk2 (CHT =
1,03-1,00), în timp ce conform altor două modele, HadCM2
şi ECHAM4 condiţiilor de umiditate vor fi insuficiente (CHT
= 0,81-0,74), respectiv perioada critică pentru grâul de toamnă (alungirea paiului - înspicarea) se va produce în condiţii de
umiditate insuficientă, fapt ce va contribui la o scădere semnificativă a productivităţii la această cultură.
Tabelul 4-15: Prospecţiuni privind modificările perioadei de
iniţiere a fazelor de dezvoltare la grâul de toamnă în zona de centru
a Republicii Moldova, în funcţie de suma temperaturilor efective
Мodele
climatice

1961-1990
CSIRO-Mk2
HadCM2
ECHAM4
CSIRO-Mk2
HadCM2
ECHAM4
CSIRO-Mk2
HadCM2
ECHAM4

Suma temperaturilor efective necesară pentru iniţierea fazei de dezvoltare
685oC
945oC
125oC
455oC
Alungirea
Coacerea
Coacerea în
Înspicarea
paiului
în lapte
pârgă
Data de iniţiere, perioada 1961-1990
24.04
26.05
12.06
29.06
Data de iniţiere, perioada 2010-2039
13.04
17.05
03.06
20.06
22.04
22.05
07.06
25.06
15.04
19.04
04.06
21.06
Data de iniţiere, perioada 2040-2069
09.04
13.05
29.05
15.06
17.04
17.05
01.06
17.06
09.04
13.05
29.05
15.06
Data de iniţiere, perioada 2070-2099
08.04
09.05
25.05
10.06
16.04
16.05
30.05
13.06
31.03
02.05
18.05
03.06

În comparaţie cu grâul de toamnă, pentru floarea-soarelui,
care este o cultură tehnică relativ rezistentă la condiţiile de
secetă, sunt prognozate condiţii climatice mai favorabile pe
durata sezonului de vegetaţie. În condiţiile evaluării efectului combinat al precipitaţiilor şi temperaturii medii lunare
a aerului, către anul 2039 pentru floarea-soarelui este prognozată o uşoară scădere a productivităţii comparativ cu
perioada de referinţă, în funcţie de model, de la 0,63% (modelul HadCM2), până la 1,61% (modelul ECHAM4). Concomitent, conform modelului CSIRO-Mk2 este posibilă o
majorare nesemnificativă a productivităţii, cu până la 2,87%
comparativ cu cea înregistrată în perioada de referinţă. Tendinţa de majorare a productivităţii la floarea-soarelui va fi
caracteristică şi pentru perioada 2040-2069, înregistrânduse creşteri de la 2,58% în cazul modelului HadCM2 până la
2,82% în cazul modelului CSIRO-Mk2. Tendinţe similare vor
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fi caracteristice şi perioadei 2070-2099, pentru care este preconizată o uşoară majorare a productivităţii, cu circa 2,5%
în cazul modelelor HadCM2 şi CSIRO-Mk2, excepţie făcând
modelul ECHAM4, conform căruia în această perioadă s-ar
putea înregistra o uşoară scădere a productivităţii, cu circa
1,41%, comparativ cu perioada de referinţă (Figura 4-11).
În cazul sfeclei-de-zahăr, conform tuturor modelelor evaluate HadCM2, CSIRO-Mk2 şi ECHAM4, către anul 2039 este
aşteptată o reducere a productivităţii cu circa 6,12% - 6,58%,
comparativ cu perioada de referinţă. Tendinţa de reducere a
productivităţii la sfecla-de-zahăr sub influenţa schimbărilor
climatice va fi specifică şi perioadei 2040-2069. Cea mai severă reducere a indicelui productivităţii este anticipată conform prognozelor în cadrul modelului HadCM2 cu până la
23,84%. În timp ce, conform altor două modele ECHAM4
şi CSIRO-Mk2, pronosticul este puţin mai favorabil, anticipându-se reduceri cu circa 12,54% şi respectiv 12,76%. Către
anul 2099, productivitatea la sfecla-de-zahăr ar putea scădea
şi mai drastic, cu circa 19,40% în cazul modelului CSIROMk2, cu 27,63% în cazul modelului ECHAM4, şi respectiv
cu circa 39,04% în cazul modelului HadCM2.
În urma evaluărilor efectuate a fost constatat faptul că în
condiţiile asigurării îndeajuns a teritoriului ţării cu căldură, impactul negativ al creşterilor de temperatură a aerului,
conform modelelor de circulaţie generală a atmosferei luate
în calcul (CSIRO-Mk2, HadCM2 şi ECHAM4), în cazul realizării scenariului de emisii a gazelor cu efect de seră IS92a,
nu va fi compensat cu creşterea nivelului de precipitaţii, astfel încât fără întreprinderea unor măsuri de adaptare la noile
condiţii climatice, către anul 2099 este anticipată reducerea
semnificativă a productivităţii grâului de toamnă (cu 3854%), sfeclei-de-zahăr (cu 19-39%); şi reducerea nesemnificativă a productivităţii la floarea-soarelui (cu 1,4% conform
modelului ECHAM). În comparaţie cu perioada de bază
(1961-1990), conform modelelor HadCM2 şi CSIRO-Mk2,
pentru floarea-soarelui este posibilă chiar majorarea productivităţii cu circa 2,5%.
Oportunităţi de atenuare a emisiilor de CO2 de la solurile arabile şi de adaptare la schimbările climatice prin intermediul
implementării bunelor practici în sectorul agrar al Republicii
Moldova
În parteneriat cu Proiectul Regional TACIS „Utilizarea complexă şi durabilă a terenurilor în zona stepelor euroasiatice”
implementat în Republica Moldova în perioada 2007-2009,
a fost efectuat un studiu de caz privind evaluarea potenţialului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră provenite de la terenurile agricole amplasate în zonele de stepă ale
Republicii Moldova, prin promovarea tehnologiilor agricole
alternative, axate pe intensificarea procesului de acumulare
şi stocare a carbonului în sol.
În acest scop, a fost reactualizată metodologia naţională de
evaluare a emisiilor de gaze cu efect de seră de la solurile agri-
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cole (Banaru, 2000), elaborată şi utilizată pentru prima dată
în procesul de compilare a Primei Comunicări Naţionale a
Republicii Moldova în cadrul Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Schimbarea Climei (2000).
În perioada 2008-2009, în zona de stepă din sudul Republicii Moldova a fost înfiinţat un poligon de pe suprafaţa căruia
au fost preluate probe de sol şi realizate analize ale conţinutului de humus şi carbon. Cercetările respective vor continua pe termen lung, preconizându-se preluarea repetată a
probelor de sol cu o periodicitate minimă de cel puţin o dată
la 3-5 ani. Necesitatea unor astfel de studii este determinată
de faptul că procesul de dehumificare afectează în prezent
practic toate terenurile cu destinaţie agricolă ale Republicii
Moldova (circa 1,7 milioane ha). Pe durata de exploatare a
terenurilor agricole (aproximativ 100-150 de ani), conţinutul
de humus în solurile arabile a scăzut în Republica Moldova
cu aproximativ 2,0%. În prezent, bilanţul anual de humus
în solurile arabile este profund negativ. Pierderile anuale de
humus din aceste tipuri de sol sunt de circa 0,7-0,8 t/ha, fapt
ce rezultă la nivel naţional în pierderi totale de circa 1,2 milioane tone humus. Din momentul valorificării, solurile arabile din Republica Moldova au pierdut în medie din orizontul de suprafaţă (0-30 cm) circa 70-80 t/ha de humus, sau
echivalentul a circa 40-45 t/ha de carbon organic. Jumătate
din aceste pierderi s-au produs în perioada implementării
agriculturii intensive (1950-2000). Pentrtu moment, viteza
de dehumificare este în medie de circa 0,02% pe an. Astfel,
pierderile totale de carbon înregistrate în perioada respectivă pe toate terenurile cu destinaţie agricolă în orizontul
de sol arabil de 0-30 cm au constituit până la acest moment
circa 75 milioane tone (când masa de volum a orizontului
de sol de 0-30 cm constituie 1,30 g/cm³).
Ca urmare a reducerii fluxurilor de carbon (intrare şi ieşire),
solurile arabile ale Republicii Moldova reprezintă o sursă
semnificativă a emisiilor de bioxid de carbon, în medie circa 1,8-2,0 milioane tone CO2 anual. Cauza principală a unui
nivel atât de ridicat al emisiilor CO2 din solurile agricole o
reprezintă solicitarea tehnologiilor actuale de management
al terenurilor arabile cu destinaţie agricolă.
În vederea identificării unor metode cât mai raţionale de
acumulare a materiei organice în sol, au fost elaborate scenarii de creştere a conţinutului de humus în sol, respectiv de
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. În acest scop,
au fost elaborate trei scenarii: unul de referinţă şi două alternative (optimal şi intermediar).
Scenariul liniei de bază presupune menţinerea actualului
sistem de practici agricole în zona de stepă a Republicii
Moldova (nivel redus de solicitare a bunelor practici agricole, inclusiv lucrarea masivă a solului cu brazda întoarsă şi
prelucrarea solului printre rânduri în timpul perioadei de
vegetaţie la culturile prăşitoare, utilizarea restrânsă a îngrăşămintelor minerale şi organice, cantitatea redusă de rezi-

duuri agricole încorporate în sol după strângerea recoltei de
bază (doar la nivel de 45-50% din necesităţi) prin tocarea
preventivă, discuire şi arat, folosirea monoculturii şi/sau
solicitarea restrânsă a asolamentelor agricole, spre exemplu, pe parcursul ultimilor ani, asolamentul de bază aplicat
în practică este: (1) mazăre + plante anuale; (2) grâul de
toamnă; (3) floarea-soarelui; (4) orzul de toamnă + grâul de
toamnă, (5) porumbul pentru boabe), fapt care per total ar
implica pierderi medii anuale de circa 1,48 t/ha de humus,
echivalentul a circa 0,86 t/ha pierderi de carbon.
Există multile consecinţe negative ca urmare a aplicării unui
astfel de sistem de administrare a solurilor arabile în zona
de stepă a RM, precum: (i) majorarea nivelului de emisii de
CO2 de la solurile arabile ca urmare a intensificării procesului de mineralizare a humusului; (ii) reducerea rezervelor de
humus în sol, cu riscul de a pierde cernoziomul ca tip individual de sol; (iii) distrugerea structurii solului şi compactarea
puternică a orizontului de sol din stratul arabil; (iv) reducerea în sol a rezervelor de elemente biofile; (v) amplificarea
proceselor de deşertificare, în special în zona de sud a RM;
(vi) perpetuarea stării actuale privind realizarea unor indici
scăzuţi de productivitate la culturile agricole de bază etc.
Pentru a schimba în bine situaţia respectivă (vezi descrierea
scenariului de bază), urmează a fi puse în solicitare practici
agricole alternative îmbunătăţite de administrare a solului
(acestea sunt prevăzute în cadrul scenariilor alternative).
Acestea ar avea ca impact reducerea emisiilor de CO2 din
solurile arabile, respectiv creşterea fertilităţii solului.
În cadrul celor două scenarii alternative în Republica Moldova se prevede utilizarea unor bune practici agricole în scopul
prevenirii deteriorării fizice, degradării structurii, protecţiei
antierozionale şi creşterii fertilităţii solului, precum:
• schimbarea în fiecare an a adâncimii de arătură, în
corelare cu tehnologiile diferitor culturi din asolament
şi efectuarea periodică (o dată la 4-5 ani) a unor lucrări
de afânare la adâncimea de 35-40 cm, folosind în acest
scop, după caz, pluguri de subsolaj sau cizele, pluguri
fără cormană şi afânătoare speciale;
• micşorarea acţiunii de comprimare a solului, respectarea valorilor maximum admisibile ale presiunii la
suprafaţa solului, în funcţie de tipul solului, componenţa
granulometrică a acestuia şi perioada de lucrare a solului, prin minimalizarea trecerii pe teren a maşinilor şi
tractoarelor şi efectuarea mai multor lucrări la o singură
trecere prin folosirea agregatelor complexe;
• prevenirea şi reglarea scurgerilor de suprafaţă şi reducerea intensităţii eroziunii prin solicitarea unei structuri
antierozionale a culturilor şi asolamentelor, şi măsurilor
agrotehnice specifice terenurilor în pantă, precum şi
întreprinderea măsurilor de reglare a scurgerilor de
suprafaţă, inclusiv prin afânarea adâncă fără răsturnarea
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brazdei cu păstrarea la suprafaţă a resturilor vegetale,
practicarea aratului într-o parte cu răsturnarea brazdei
în amonte sau, după caz, în aval, şi solicitarea măsurilor
agrotehnice ce favorizează captarea şi înmagazinarea
apei în sol, precum fisurarea solului la adâncimea de
12-15 cm în mijlocul fiecărui spaţiu dintre rânduri,
brăzdarea întreruptă a solului la fiecare al doilea spaţiu
dintre rânduri, muşuroirea rândurilor în cadrul ultimei
lucrări în timp a solului în spaţiile dintre rânduri etc.;
• tocarea şi încorporarea în sol, prin discuire şi arat, a
miriştii şi oricăror altor resturi vegetale;
• executarea lucrărilor în cadrul practicilor agricole, care
sunt conforme cu condiţiile pedoclimatice, şi pe durata
desfăşurării lor asigură succesiunea culturilor în rotaţie
de lungă durată (5-7 ani), inclusiv prezenţa unor culturi
amelioratoare, precum şi întreprinderea măsurilor în
urma cărora are loc creşterea treptată a conţinutului de
humus şi ameliorarea structurii solului, inclusiv:
-- practicarea unui asolament de culturi variate, cu rotaţii
de lungă durată, care include şi culturi ameliorative –
până la 20-30% culturi leguminoase şi graminee perene
(spre exemplu: (1) lucernă + raigras; (2) mazăre +
plante anuale; (3) grâul de toamnă; (4), floarea-soarelui; (5) orzul de toamnă + grâul de toamnă; (6) porumbul pentru boabe);
-- practicarea unui asolament de culturi variate, cu
rotaţii de lungă durată care include culturi ameliorative şi siderale, cu cultivarea şi încorporarea în sol a
acestora din urmă (spre exemplu: (1) lucernă + raigras; (2) mazăre + plante anuale; (3) grâul de toamnă
+ măzărichea de toamnă în calitate de îngrăşământ
verde; (4) floarea-soarelui; (5) orzul de toamnă +
grâul de toamnă + măzărichea de toamnă în calitate
de îngrăşământ verde; (6) porumbul pentru boabe);
-- practicarea unui asolament de culturi variate, cu
rotaţii de lungă durată care include culturi ameliorative, complementate de încorporarea în sol pe scară
mai largă a îngrăşămintelor minerale (spre exemplu:
(1) lucernă + raigras; (2) mazăre + plante anuale; (3)
grâul de toamna + 150 kg/ha azotat de amoniu; (4)
floarea-soarelui + 100 kg/ha azotat de amoniu; (5) orzul de toamnă + grâul de toamnă + 100 kg/ha azotat
de amoniu; (6) porumbul pentru boabe + 100 kg/ha
azotat de amoniu);
-- practicarea unui asolament de culturi variate, cu
rotaţii de lungă durată care include culturi ameliorative, complementate de încorporarea periodică (o
dată la 5 ani) în sol a materiei organice (până la 60
t/ha de gunoi de grajd fermentat) pentru asigurarea
unui bilanţ pozitiv al humusului în sol şi intensificarea activităţilor organismelor vii din sol, în special a
mezofaunei (râmelor);
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-- reducerea până la 20% a ponderii culturilor tehnice în
componenţa asolamentelor şi efectuarea sistematică
a lucrărilor de redresare a stării fizice a solurilor în
cadrul terenurilor ocupate de acestea;
-- excluderea din asolamente a culturilor care provoacă
degradarea fizică a solului;
-- solicitarea substanţelor amelioratoare pentru
menţinerea în limite optime (pH 6,2-8,2) a reacţiei
solului şi/sau corectarea acesteia şi a componenţei
cationilor schimbabili;
-- folosirea substanţelor sintetice amelioratoare de
structură etc.
În scopul minimalizării proceselor de compactare a solului
şi combaterii proceselor erozionale urmează să se întreprindă efectuarea unor lucrări de afânare a terenurilor agricole
ocupate cu culturi prăşitoare. Tehnologia clasică de lucrare a
solului (aratul la adâncimea de 35 cm) urmează a fi alternată
peste un an cu sistemul de lucrări minime, ca în anul următor să se aplice, respectiv, arătura profundă, folosind în acest
scop pluguri de subsolaj sau cizele, pluguri fără cormană şi
afânătoare speciale.
În scopul prevenirii degradării şi refacerii structurii solului prin intermediul practicării asolamentelor de culturi, cu
rotaţii de lungă durată, care să includă culturi ameliorative
şi siderale, se preconizează a crea o bază semincieră pentru
acestea. Punerea în solicitare a sistemului de lucrări minime
va alterna cu realizarea concomitentă a câtorva operaţiuni.
În vederea producerii şi aplicării pe scară mai largă a îngrăşămintelor organice, se preconizează a restabili întreprinderile sectorului zootehnic şi a crea un echilibru optimal între
zootehnie şi fitotehnie. Îngrăşămintele minerale vor fi aplicate în doze moderate ca supliment la alte multiple măsuri
menţionate anterior. Terenurile degradate se preconizează
a fi însămânţate cu amestec de ierburi perene pentru a fi
ulterior folosite în calitate de păşuni.
În procesul de implementare a tehnologiilor alternative de
acumulare şi stocare a carbonului organic în solurile arabile
din zona de stepă a Republicii Moldova, o atenţie deosebită
se va acorda utilizării resurselor interne (energiei solare şi
terestre, creării condiţiilor optime pentru dezvoltarea bacteriilor azot-fixatoare, cultivarea soiurilor şi hibrizilor rezistenţi la boli şi dăunători, la condiţii de secetă şi temperaturi
înalte, utilizarea durabilă a surselor de apă pentru irigaţie,
reducerea cheltuielilor adiţionale etc.).
Seria de măsuri planificate pentru a fi realizate în conformitate cu cele două scenarii alternative identificate, pe exemplul
unei gospodării agricole amplasate în zona de stepă din sudul
RM (comuna Tartaul de Salcie, raionul Cahul), demonstrează
că prin implementarea acestora poate fi realizată o reducere
a pierderilor de humus, de la 1,48 t/ha în cazul scenariului de
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bază, la 0,29 t/ha în cazul scenariului intermediar şi respectiv, până la 0,22 t/ha în cazul scenariului optim. Astfel, prin
implementarea acestor scenarii, se vor reduce semnificativ
pierderile de carbon organic din sol, de circa 5 ori în cazul
scenariului alternativ intermediar şi de circa 8 ori în cazul
scenariului alternativ optim, fapt care la rândul său va permite a reduce emisiile anuale cu circa 2,54 t CO2/ha în conformitate cu scenariul alternativ intermediar (de la 3,15 t CO2/
ha până la 0,62 t CO2/ha), respectiv cu circa 3,62 t CO2/ha în
conformitate cu scenariul alternativ optim (de la 3,15 t CO2/
ha până la -0,46 t CO2/ha) (Tabelul 4-16).
La nivel naţional, punerea în solicitare a practicilor agricole
alternative de administrare a solului pe o suprafaţă de cel

puţin 10% din terenuri arabile amplasate în zona de stepă
a Republicii Moldova (circa 57 mii ha) va permite a realiza
anual o reducere a emisiilor de GES de circa 144,5 mii tone
CO2, în cazul scenariului alternativ intermediar. Concomitent, punerea în solicitare a practicilor agricole alternative
de administrare a solului pe o suprafaţă de cel puţin 50%
din terenuri arabile amplasate în zona de stepa a Republicii
Moldova (circa 285 mii ha) va permite a realiza anual o reducere mai substanţială a emisiilor de GES, de circa 722,6
mii tone CO2, în cazul scenariului alternativ optimal.
Concomitent cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră,
aceste practici agricole vor avea un impact benefic şi asupra
procesului de adaptare a sectorului agrar la noile condiţii
climaterice.

Tabelul 4-16: Evoluţia bilanţului de carbon organic în solurile arabile din zona de stepă a RM, pe exemplul SRL „Tarsal-Agro”, comuna
Tartaul de Salcie, raionul Cahul
Fluxul de carbon intrat sau extras din sol, t
Cultura

Grâul de toamnă
Orzul de toamnă
Ovăzul
Porumbul pentru
boabe
Floarea-soarelui
Mazărea
Ierburile anuale
Ierburile perene
TOTAL
Grâul de toamnă
Orzul de toamnă
Ovăzul
Porumbul pentru
boabe
Floarea-soarelui
Mazărea
Ierburile anuale
Ierburile perene
TOTAL
Grâul de toamnă
Orzul de toamnă
Ovăzul
Porumbul pentru
boabe
Floarea-soarelui
Mazărea
Ierburile anuale
Ierburile perene
TOTAL

Producţia
de
bază, tone

intrată în sol
prin intermediul
resturilor vegetale
şi îngrăşămintelor
organice

210.0
37.0
2.0

588.0
125.8
6.8

23.7
4.1
0.3

50.0

190.0

7.2

130.0
20.0
1.0
0.0
450.0

234.0
42.0
3.0
0.0
1189.6

200.0
20.0
5.0

720.0
72.0
18.0

50.0

210.0

80.0
15.0
10.0
70.0
450.0

160.0
33.0
30.0
350.0
1593.0

200.0
20.0
5.0

800.0
76.0
19.0

50.0

250.0

9.5

80.0
15.0
10.0
70.0
450.0

176.0
34.5
50.0
490.0
1895.5

12.0
3.2
5.1
56.9
224.3

Suprafaţa, ha

extrasă din
sol prin intermediul mineralizării humusului

extrasă din
sol prin intermediul eroziunii pluviale

Bilanţul emisiilor
de CO2.

t

t/ha

t

t/ha

-3.65
-0.64
-0.03

-129.5
-34.4
-1.8

-0.62
-0.93
-0.90

475.1
126.1
6.6

2.26
3.41
3.30

-2.61

-66.0

-1.32

242.2

4.84

-6.79
-0.70
0.00
0.00
14.43

-151.7
-4.5
1.1
0.0
-386.6

-1.17
-0.22
1.14
0.0
-0.86

556.7
16.5
-4.2
0.0
1419.0

4.28
0.82
-4.19
0.0
3.15

-3.48
-0.35
-0.09

-91.9
-10.7
-2.5

-0.46
-0.53
-0.49

337.3
39.1
9.0

1.69
1.96
1.81

-2.61

-23.3

-0.47

85.4

1.71

-4.18
-0.52
0.00
0.00
11.22

-41.0
-0.1
12.5
81.1
-75.8

-0.51
0.00
1.25
1.16
-0.17

150.3
0.2
-45.7
-297.7
278.0

1.88
0.01
-4.57
-4.25
0.62

-2.32
-0.23
-0.06

-38.1
-8.6
-1.9

-0.19
-0.43
-0.38

140.0
31.5
7.0

0.70
1.57
1.39

-64.3

-1.74

-10.2

-0.20

37.5

0.75

-79.7
-1.7
15.2
55.7
258.2

-2.78
-0.52
0.00
0.00
7.66

-18.2
1.0
20.3
112.7
57.0

-0.23
0.07
2.03
1.61
0.13

66.9
-3.8
-74.6
-413.4
-209.1

0.84
-0.25
-7.46
-5.91
-0.46

Scenariul liniei de bază
-149.5
-37.9
-2.0
-70.6

8.7
-153.6
1.6
-5.4
0.3
0.8
0.0
0.0
45.9
418.1
Scenariul alternativ intermediar
77.0
-165.4
6.8
-17.1
1.9
-4.3
7.9

Bilanţul carbonului

-57.6

7.6
-79.2
2.2
-1.7
3.1
9.4
40.7
40.5
147.1
275.4
Scenariul alternativ optimal
125.4
-161.2
9.5
-17.8
2.6
-4.5
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4.4.2. Oportunităţi de adaptare la noile condiţii
climatice
Oportunităţile de adaptare la noile condiţii de climă determinate de schimbările climatice, precum şi costurile de
adaptare, sunt prezentate în Planurile de acţiuni sectoriale
privind adaptarea la noile condiţii climaterice (Anexele 2.5
- 2.6 şi 2.8).

a) Ecosistemele forestiere
Cu referinţă la ecosistemele forestiere, cele mai relevante
măsuri de adaptare la noile condiţii climatice sunt asociate
cu următoarele activităţi:
I) Revizuirea politicilor sectoriale:
• revizuirea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului
forestier şi a planului de acţiuni în contextul actualizării
noilor realităţi social-economice;
• elaborarea programelor locale privind folosirea, conservarea şi dezvoltarea resurselor naturale (păduri, alte
tipuri de vegetaţie forestieră, pajişti), constituirea reţelelor
ecologice la nivel comunal, reieşind din particularităţile
geografice, pedo-ecologice, reliefului etc., inclusiv în
contextul prevenirii / diminuării hazardelor naturii;
• elaborarea planurilor de amenajare a terenurilor cu
vegetaţie forestieră subordonate altor deţinători decât
Agenţia pentru Silvicultură „Moldilsva” (circa 70 mii
ha);
• elaborarea şi implementarea proiectelor de creare a
perdelelor forestiere de protecţie: a câmpurilor agricole
– pe o suprafaţă de 12,1 mii ha; antierozionale – pe o
suprafaţă de 28,3 mii ha; a apelor şi bazinelor acvatice –
pe o suprafaţă de 14,9 mii ha.
II) Solicitarea unui regim silvic unic de gospodărire
a fondului forestier şi al vegetaţiei forestiere indiferent
de regimul de proprietate:
• efectuarea amenajamentului silvic pe întreg teritoriul
fondului forestier şi al vegetaţiei forestiere gestionate de
primării, asigurându-se evidenţa tuturor resurselor silvice, realizarea maximă a funcţiilor atribuite;
• elaborarea unui sistem naţional de amenajament, ţinând
cont de condiţiile concrete ale Republicii Moldova;
• consolidarea managementului pădurilor comunale
pentru ameliorarea stării, pazei, protecţiei, regenerării
şi folosirii acestora, ca şi pentru asigurarea intensificării
polifuncţionalităţii specifice.
III) Conservarea şi dezvoltarea cantitativă şi calitativă
a pădurilor şi altor tipuri de vegetaţie:
• extinderea suprafeţelor cu păduri cu circa 7,5 mii ha
anual (în perspectivă, până la gradul de 20% din teritoriul ţării) din contul terenurilor degradate, terenurilor
proprietarilor privaţi etc.;
• extinderea suprafeţei pajiştilor cu 3,9 mii ha anual (în
perspectivă, până la ponderea de 22% din teritoriul
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ţării) din contul terenurilor agricole afectate de diferit
grad de eroziune, pante de peste 70 etc.;
• elaborarea şi implementarea unui program naţional de
reconstrucţie ecologică a arboretelor necorespunzătoare
condiţiilor staţionale, care ar prevedea reconstrucţia a
circa 1,9 mii ha anual;
• plantarea a 20 mii ha culturi forestiere energetice pentru satisfacerea necesităţilor populaţiei în încălzirea
locuinţelor, pregătirea hranei etc.;
• efectuarea unor studii pentru aprecierea consumului
real de produse lemnoase, inclusiv provenit din tăieri
ilicite, elaborarea şi prezentarea rapoartelor periodice
(2009 şi 2013) privind consumul de produse lemnoase.
IV) Revizuirea cadrului juridic:
• elaborarea noii redacţii a Codului silvic (inclusiv elucidarea unor capitole noi precum: sectorul comunal şi
privat în domeniul forestier; taxele forestiere, inclusiv
cele pentru activităţile care conduc la fragmentarea
fondului forestier prin construcţia drumurilor, trasarea
liniilor electrice, gazoductelor care întretaie masivele
forestiere etc.);
• elaborarea noii redacţii a Legii privind protecţia mediului;
• înăsprirea prevederilor Codului cu privire la
contravenţiile administrative şi a Codului penal vizând
protejarea pădurilor contra acţiunilor distructive.
V) Revizuirea cadrului normativ:
• revizuirea şi elaborarea unor componente importante
ale bazei normative silvice, ca părţi integrante ale
regimului silvic, care se vor axa pe următoarele domenii: menţinerea şi conservarea staţiunilor forestiere;
conservarea resurselor genetice forestiere; reconstrucţia
ecologică a pădurilor; certificarea pădurilor, produselor
acestora şi sistemelor de management;
• elaborarea redacţiei noi a Regulamentului privind
modul de ţinere a evidenţei de stat a fondului forestier
şi a cadastrului silvic de stat;
• elaborarea redacţiei noi a Regulamentului privind
clasificarea pădurilor pe grupe, subgrupe şi categorii
funcţionale;
• revizuirea cadrului normativ aferent constituirii unui
mecanism financiar adecvat în domeniul conservării
şi dezvoltării resurselor forestiere, prin stabilirea unor
cote obligatorii din unele fonduri extrabugetare (ecologic, rutier etc.) şi taxe (taxa ecologică pentru importul
produselor petroliere, pentru amenajarea teritoriului
etc.) necesare de alocat pentru lucrările de extindere a
terenurilor cu vegetaţie forestieră etc.;
• elaborarea şi aprobarea Regulamentului privind principiile şi modul de finanţare a activităţilor silvice primordiale care va stabili principiile şi modul de finanţare
a activităţilor silvice, a contribuţiei statului la activităţile
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silvice primordiale (amenajarea, cercetarea, regenerarea
şi extinderea, paza şi protecţia pădurilor);
• elaborarea şi aprobarea Regulamentului privind
valenţele mediogene şi plăţile pentru beneficiarii acestora (deţinătorii de terenuri agricole, instituţiile curative etc.), precum şi instituirea unei infrastructuri economice şi a unei pieţe de produse ale pădurilor;
• elaborarea şi aprobarea unui regulament privind implementarea şi asigurarea funcţionalităţii principiilor
de management participatoriu al resurselor forestiere
publice;
• elaborarea şi aprobarea unui Regulament privind promovarea cât mai largă a practicilor silvo-pastorale şi agrosilvice pentru a unifica eforturile sectoarelor forestier şi
zootehnic / pastoral şi a diminua conflictele sociale etc.;
• aprobarea şi implementarea de către primării a unor
reglementări locale aferente managementului vegetaţiei
forestiere şi pajiştilor deţinute, inclusiv încheierea dintre
crescătorii de animale şi primăriii a contractelor pentru
păşunatul animalelor pe pajiştile comunale, care vor
specifica obligaţiunile părţilor la întreţinerea pajiştilor.
VI) Perfecţionarea cadrului instituţional:
• adaptarea adecvată la condiţiile noi a structurii autorităţii silvice centrale, cu efecte asupra
capacităţilor de conlucrare şi cooperare cu alte
autorităţi centrale, administraţiile publice locale de
toate nivelele şi comunităţile locale;
• crearea pe lângă Institutul de Cercetări şi Amenajări
Silvice a unui serviciu cu funcţii de consultanţă şi de
evidenţă pentru deţinătorii publici şi privaţi de păduri
şi vegetaţie forestieră;
• constituirea unor structuri regionale/locale (prioritar
pe principii de autogestiune) responsabile de organizarea gestionării/gospodăririi pădurilor şi vegetaţiei
deţinute de primării şi privaţi (ocoale silvice comunale
şi intercomunale), precum şi acordarea suportului tehnic şi logistic primar;
• dotarea primară a Agenţiei pentru Silvicultură „Moldsilva” şi structurilor sale teritoriale cu mijloace moderne
informaţionale;
• procurarea pachetelor de soft-uri licenţiate care ţin de
elaborarea materialelor cartografice, bazelor de date
pentru sectorul forestier, rapoartelor cu aspect contabil
şi economic etc.
VII) Cooperarea internaţională şi atragerea investiţiilor:
• semnarea şi asigurarea realizării acordurilor de colaborare internaţională şi de cooperare tehnico-ştiinţifică şi
de producţie în sectorul forestier;
• lansarea proiectelor de asistenţă tehnică în sectorul
forestier, inclusiv cu susţinerea financiară a organismelor internaţionale (GEF, BM, UE etc.).

VIII) Educaţie, instruire, cercetare şi dezvoltare:
• organizarea activităţilor de instruire, educaţie şi formare profesională;
• modernizarea instituţiilor de învăţământ forestier, inclusiv dotarea corespunzătoare cu echipamente şi utilaje moderne;
• organizarea unor programe de instruire/reciclare a
cadrelor din silvicultură în domeniul informaţional;
• elaborarea şi realizarea programelor de instruire pentru
deţinătorii (în primul rând a personalului implicat în
procesul de gospodărire, pază şi protecţie) de păduri şi
alte tipuri de vegetaţie forestieră comunale şi private;
• editarea materialelor didactice, informative privind
sectorul forestier;
• întărirea capacităţii de comunicare a organelor silvice
de stat în vederea întemeierii unui parteneriat social
durabil între acestea şi comunităţile locale prin intermediul administraţiilor publice.
IX) Mobilizarea potenţialului ştiinţific şi încurajarea implementării inovaţiilor în practică:
• elaborarea metodologiilor/tehnologiilor privind
asigurarea adaptabilităţii ecosistemelor forestiere la
fenomenul de schimbare a climei;
• descrierea ecosistemelor forestiere naturale în scopul
executării adecvate a lucrărilor silvice şi stabilirii gradului de vulnerabilitate a acestora;
• elaborarea Sistemului general informaţional pentru
sectorul forestier din RM;
• elaborarea unor soft-uri pentru amenajarea, inventarierea şi alcătuirea cadastrului pădurilor din RM.

b) Sectorul agricol
Cu referinţă la sectorul agricol, cele mai relevante măsuri de
adaptare la noile condiţii climatice sunt asociate cu următoarele activităţi:
I) Consolidarea terenurilor agricole şi îmbunătăţirea managementului terenurilor agricole:
• implementarea Programului de consolidare a terenurilor
agricole;
• implementarea Programului de combatere a eroziunii
solului şi valorificare a terenurilor slab productive;
• implementarea Programului de valorificare a terenurilor
noi şi de sporire a fertilităţii solului;
• crearea şi implementarea unui sistem integral de sporire
şi reproducere a fertilităţii solului;
• optimizarea utilizării resurselor funciare.
II) Fitotehnia:
• actualizarea Programului Naţional de dezvoltare a
pomiculturii;
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• elaborarea Programului de dezvoltare a culturilor tehnice;
• elaborarea Programului de cultivare a legumelor;
• elaborarea Programului de dezvoltare a culturilor cerealiere;
• implementarea Programului de dezvoltare a ramurii tutunului în anii 2003-2010;
• implementarea Programului naţional pentru dezvoltarea culturilor nucifere până în anual 2020;
• organizarea şi desfăşurarea primului recensământ
general agricol;
• sporirea capacităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii
din localităţile rurale de procesare a produselor agricole
cu valoare adăugată înaltă.
III) Zootehnia:
• implementarea Programului naţional de creştere a taurinelor în anii 2006-2015;
• implementarea şi realizarea Programului naţional de
creştere a suinelor în perioada anilor 2003-2010;
• implementarea programului de redresare şi ameliorare
a ramurii avicole în perioada anilor 2002-2010;
• menţinerea şi ameliorarea fondului genetic al animalelor de prăsilă (selecţia, reproducţia, creşterea şi
sănătatea animalelor);
• stimularea utilării şi reutilării tehnologice a fermelor
mici şi mijlocii de creştere a animalelor la sate în extravilanul localităţilor;
• dezvoltarea sistemului de prestări servicii mecanizate
pentru producerea şi prepararea nutreţurilor.
IV) Irigarea:
• reabilitarea sistemelor de irigare;
• construcţia sistemelor de irigare noi.
V) Revizuirea cadrului juridic:
• elaborarea şi aprobarea Legii cu privire la activitatea
agricolă (Legea Agriculturii);
• elaborarea şi aprobarea Legii cu privire la consolidarea
terenurilor agricole;
• elaborarea şi aprobarea Legii cu privire la terenurile slab
productive;
• elaborarea şi aprobarea Legii cu privire la Cadastrul
agricol;
• elaborarea şi aprobarea Legii privind crearea fondului
de risc destinat finanţării proiectelor investiţionale;
• elaborarea şi aprobarea Legii privind protecţia plantelor
şi carantina fitosanitară.
VI) Revizuirea cadrului normativ:
• elaborarea şi aprobarea Hotărârii Guvernului privind
reorganizarea şi eficientizarea activităţilor ştiinţifice şi
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inovaţionale ale instituţiilor ştiinţifice din complexul
agroindustrial;
• elaborarea Regulamentului cu privire la modalitatea de
implementare a Cadastrului agricol;
• elaborarea Regulamentului privind stabilirea mecanismelor de transfer tehnologic şi comercializarea rezultatelor activităţii de cercetare-inovare în sectorul agroalimentar;
• elaborarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea
producătorilor agricoli;
• continuarea procesului de armonizare a legislaţiei
naţionale cu standardele şi normele UE ce ţin de
produsele agroalimentare;
• optimizarea bazei legislative şi executive veterinare în
conformitate cu standardele şi normele UE;
• dezvoltarea şi implementarea sistemului de management al standardelor naţionale în conformitate cu
cerinţele Uniunii Europene.
VII) Revizuirea cadrului instituţional:
• elaborarea regulamentului şi structurii noi a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare în baza
rezultatelor analizei funcţionale efectuate de Direcţia
de analiză a coordonării politicilor şi a propunerilor
Proiectului politici agricole;
• înfiinţarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în vederea
sporirii eficienţei utilizării mijloacelor financiare publice
în scopul dezvoltării sectorului agrar;
• crearea Agenţiei Fitosanitare;
• înfiinţarea Agenţiei Sanitar - Veterinare şi Siguranţă
Alimentară;
• crearea Inspectoratului General Agricol;
• crearea unei întreprinderi de stat cu funcţii de monitorizare a procesului de consolidare, deservirea
informaţională a proprietarilor de teren, agenţilor economici, examinarea şi avizarea proiectelor de consolidare a terenurilor, ce urmează a fi elaborate de structuri
private, alte întreprinderi, şcolarizarea participanţilor la
procesul de consolidare;
• dezvoltarea sistemului de prestări de servicii mecanizate
prin fondarea staţiunilor tehnologice de maşini pentru
deservirea gospodăriilor agricole cu tehnică agricolă;
• dezvoltarea infrastructurii de marketing în sectorul
agrar.
VIII) Intensificarea cooperării internaţionale şi îmbunătăţirea mediului investiţional:
• asigurarea Ministerului Agriculturii şi Industriei
Alimentare cu cele mai bune practici de analiză
comparativă a performanţelor în complexul agroindustrial, cu modele de documente necesare executării
studiilor de fezabilitate privind modernizarea, reutilar-
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ea şi dezvoltarea întreprinderilor din complexul agroindustrial;
• semnarea şi asigurarea realizării acordurilor de colaborare internaţională şi de cooperare tehnico-ştiinţifică şi
de producţie în sectorul agricol;
• lansarea proiectelor investiţionale în domeniile prioritare ale complexului agroindustrial, inclusiv din surse
de finanţare externă (USAID, BM, BERD, UE etc.).
IX) Organizarea activităţilor de instruire, educaţie şi formare
profesională:
• modernizarea învăţământului agrar superior şi mediu
de specialitate;
• dezvoltarea sistemului de formare continuă,
perfecţionare a cadrelor din sistemul agroindustrial şi
şcolarizare a populaţiei rurale;
• perfecţionarea programelor de pregătire a cadrelor cu
studii superioare şi medii în conformitate cu standardele
europene pentru activitatea în condiţii de agricultură
intensivă.
X) Mobilizarea potenţialului ştiinţific şi încurajarea implementării inovaţiilor în practică:
• optimizarea activităţii de cercetări ştiinţifice în sectorul
agroalimentar prin delimitarea patrimoniului şi terenurilor
agricole, separarea activităţii ştiinţifice şi activitatea de
producţie şi comercializare, precum şi stabilirea unor relaţii
contractuale cu partea de producţie;
• corelarea direcţiilor prioritare de dezvoltare a ştiinţei şi
inovării în sector cu politicile ramurale, direcţionarea
mijloacelor financiare, potenţialului ştiinţific în scopul
accelerării procesului de creare a soiurilor, raselor de
animale, hibrizilor competitivi cu cei străini pentru
agricultura intensivă;
• elaborarea tehnologiilor competitive cu cele străine de
cultivare şi procesare a materiei prime agricole cu consum redus de energie şi inofensive din punct de vedere
ecologic;
• crearea parcului-pilot ştiinţifico-tehnologic de agricultură
intensivă în mun. Chişinău şi a parcului ştiinţificotehnologic de agricultură ecologică în mun. Bălţi;
• crearea, în cadrul instituţiilor de cercetare din domeniul
agroindustrial, a structurilor de inovare şi transfer tehnologic;
• elaborarea şi implementarea Planului de acţiuni de
reformare a sistemului de cercetări agricole.

c) Sănătatea umană
Cu referinţă la sănătatea umană, cele mai relevante măsuri
de adaptare la noile condiţii climatice sunt asociate cu următoarele activităţi:
I) Fortificarea politicilor sectoriale:
• realizarea Programului de Stat privind Dezvoltarea
Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă şi asigurarea

•

•

•

•

finanţării stricte a activităţilor preconizate. Elaborarea
măsurilor de adaptare şi ajutor medical urgent în cazul
fenomenelor climatice extreme;
fortificarea controlului asupra bolilor transmisibile (inclusiv a celor condiţionate de factorii climatici: dizenteria baciliară, scarlatina, infecţiile salmonelozice, febra
tifoidă şi febrele paratifoide, difteria, holera, rujeola,
hepatitele virale, parotidita epidemică, gripa şi infecţiile
acute ale căilor respiratorii, malaria etc.), în vederea
creşterii eficacităţii intervenţiilor în controlul bolilor
transmisibile, inclusiv prin extinderea şi consolidarea
sistemului de monitorizare şi evaluare a acestora prin
crearea sistemului informaţional pentru supravegherea
epidemiologică intervenţională a maladiilor infecţioase
şi parazitare;
fortificarea sănătăţii publice prin reducerea poverii
bolilor noncontagioase (inclusiv a celor condiţionate
de factorii climatici, precum bolile sistemului circulator:
hipertensiunea, ateroscleroza, cardiopatia ischemică, infarctul miocardic, insuficienţa cardiacă, miocarditele etc.
şi bolilor sistemului respirator: pneumonia, bronşitele,
astma bronşică etc.), inclusiv prin elaborarea Strategiei
de control al maladiilor noncontagioase şi dezvoltarea
monitoringului socioigienic cu monitorizarea şi eficientizarea controlului factorilor de risc comportamentali şi cei din mediul de trai;
dezvoltarea asistenţei medicale primare şi a asistenţei
medicale comunitare, a îngrijirilor la domiciliu şi a celor paliative, în vederea sporirii accesului populaţiei la
serviciile de sănătate de calitate, inclusiv prin majorarea
până la 30% a ponderii alocărilor din fondul de bază al
asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală către medicina primară;
fortificarea serviciilor de sănătate pentru mamă şi
copil în vederea micşorării mortalităţii infantile şi a
mortalităţii materne, inclusiv prin:
-- crearea şi dotarea a trei centre regionale de reanimare şi terapie intensivă pediatrică şi a sistemului
de referire cu asigurarea condiţiilor de transportare
asistată pentru copiii de vârstă fragedă ce necesită
terapie intensivă şi reanimare, precum şi asigurarea acoperirii cu vaccinuri conform Programului
naţional de imunizări;
-- fortificarea a 10 centre perinatologice de nivelul I,
a 3 centre de nivelul II şi a centrului perinatologic
de nivelul III, reieşind din trecerea înregistrării
naşterilor cu masa copilului de la 500 de grame şi
termenul de gestaţie de 22 săptămâni;
-- asigurarea acoperirii cu vaccinuri conform Programului Naţional de Imunizări;
-- realizarea cercetărilor privind discrepanţa dintre
speranţa de viaţă la naştere la femei şi bărbaţi şi
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elaborarea ulterioară a unor programe de reducere
a diferenţei.
II) Fortificarea cadrul juridic, de reglementare şi instituţional:
• implementarea legislaţiei UE şi OMS în privinţa
adaptării sănătăţii publice la schimbarea climei;
• elaborarea cadrului normativ pentru prestarea serviciilor medicale comunitare, a îngrijirilor la domiciliu şi a
celor paliative;
• asigurarea cu cadre medicale a instituţiilor medicosanitare, în special în spaţiul rural, inclusiv prin:
-- continuarea implementării mecanismului de
acordare a facilităţilor pentru tinerii specialişti
încadraţi în câmpul muncii conform repartizării;
-- implementarea mecanismului de angajare prin concurs a medicilor şi farmaciştilor din sistemul public
de sănătate.
• dezvoltarea şi implementarea sistemului de management al calităţii în sistemul de sănătate în vederea
creşterii calităţii serviciilor medicale, inclusiv prin:
-- elaborarea şi diseminarea protocoalelor, ghidurilor
pe diferite niveluri de asistenţă medicală;
-- perfecţionarea sistemului de acreditare în sănătate;
-- crearea
mecanismelor
instituţionale
pentru soluţionarea litigiilor pacienţilor pe cale
extrajudiciară.
III) Cooperarea internaţională şi atragerea investiţiilor:
• asigurarea cooperării internaţionale şi atragerea
investiţiilor în vederea îmbunătăţirii calităţii asistenţei
medicale prin modernizarea bazei tehnico-materiale
a instituţiilor medico-sanitare publice şi eficientizării
continue a infrastructurii spitaliceşti, utilării cu echipament modern şi cost-eficient, implementării tehnologiilor noi de tratament şi altor măsuri care să asigure
abilităţi de adaptare a sănătăţii publice la schimbările
climei, inclusiv prin:
-- îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale primare
prin reabilitarea bazei tehnico-materiale, inclusiv
dotarea cu utilaj medical, a centrelor de sănătate din
mediul rural;
-- creşterea calităţii asistenţei medicale acordate de
echipa medicilor de familie prin asigurarea cu transport a centrelor de sănătate şi a oficiilor medicilor de
familie din localităţile rurale;
-- îmbunătăţirea calităţii tratamentului în condiţii de
spital al bolnavilor cu tuberculoză prin reconstrucţia
clădirilor şi dotarea cu echipament a spitalelor de
boli tuberculoase;
-- îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale secundare
prin reconstrucţia şi dotarea cu echipament a spitalelor raionale-pilot;
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-- îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale de urgenţă
prin dotarea cu echipament medical performant,
în special a sălilor de operaţie, secţiilor de reanimare şi terapie intensivă şi secţiilor de imagistică a
instituţiilor medico-sanitare publice;
-- creşterea capacităţilor de evaluare a sistemului de
sănătate prin achiziţionarea pe etape a soft-urilor
şi a echipamentului informaţional pentru Sistemul
Informaţional Medical Integrat.
• asigurarea cooperării internaţionale şi atragerea
investiţiilor în vederea creşterii eficienţei asistenţei
medicale secundare şi terţiare prin modernizarea acesteia, crearea centrelor de performanţă şi a unui model
mai eficient al serviciului spitalicesc, inclusiv prin:
-- efectuarea studiilor de fezabilitate ale Spitalului
Clinic Republican şi de creare a Centrului de Diabetologie;
-- elaborarea Planului general de restructurare a spitalelor;
-- crearea Centrului de Performanţă în baza Spitalului
Clinic Republican şi reconstrucţia acestuia;
-- efectuarea studiului de fezabilitate a Spitalului Clinic
Municipal Bălţi;
-- crearea Centrului de Performanţă în baza Spitalului
Clinic Municipal Bălţi.
IV) Educaţie, instruire, cercetare şi dezvoltare:
• instruirea universitară şi postuniversitară în problemele
adaptării sănătăţii publice la schimbările climei;
• îmbunătăţirea politicilor de formare a cadrelor în
învăţământul medical şi farmaceutic în vederea
fortificării managementului formării profesionale a
resurselor umane din sistemul sănătăţii, optimizării
cheltuielilor necesare în acest scop şi majorării calităţii
serviciilor medicale, inclusiv prin:
-- elaborarea Strategiei de dezvoltare a resurselor
umane din sistemul de sănătate;
-- perfecţionarea criteriilor de admitere în instituţiile
de învăţământ medical şi farmaceutic;
-- implementarea pe etape şi perfecţionarea instruirii la
distanţă (învăţământul medical şi farmaceutic).
• îmbunătăţirea calităţii procesului de instruire a cadrelor
medicale prin modernizarea bazei tehnico-materiale a
instituţiilor de învăţământ medical;
• instruirea medicilor din medicina primară cu funcţii
manageriale;
• planificarea şi realizarea cercetărilor în domeniul
evaluării vulnerabilităţii şi adaptării sănătăţii publice la
schimbările climei;
• efectuarea periodică a unor studii privind sănătatea
populaţiei şi impactului factorilor de mediu (inclusiv a
schimbărilor climatice) asupra sănătăţii umane.
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tegia de dezvoltare a sectorului agroalimentar în perioada
anilor 2006-2015 (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.
1199 din 17.10.2006), Strategia naţională de dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial al Republicii Moldova
pentru anii 2008-2015 (aprobată prin Hotărârea Guvernului
nr. 282 din 11.03.2008), Programulu Naţional „Satul Moldovenesc” (2005-2015), precum şi în baza datelor actualizate de către Ministerul Economiei şi Comerţului, de comun
acord cu alte ministere, autorităţi administrative centrale şi
instituţii din sfera cercetare-dezvoltare.

5.1. Prospecţiuni pe termen mediu
privind dezvoltarea social-economică a
Republicii Moldova

Principalii indicatori macroeconomicii pentru scenariul
liniei de bază a dezvoltării social-economice a Republicii
Moldova, utilizaţi la evaluarea prognozei emisiilor de GES,
sunt prezentaţi în Tabelul 5-1.

Prognoza pe termen mediu a emisiilor de gaze cu efect de
seră a fost efectuată în baza unei serii de documente strategice ale Republicii Moldova, precum: Strategia naţională
de dezvoltare pe anii 2008-2011 (aprobată prin Legea nr.
295-XVI din 21.12.2007), Strategia energetică a Republicii
Moldova până în anul 2020 (adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 958 din 21.08.2007), Strategia infrastructurii
transportului terestru pe anii 2008-2017 (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 85 din 01.02.2008), Strategia de dezvoltare a industriei pe perioada până în anul 2015 (aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr.1149 din 05.10.2006), Stra-

5.2. Metode şi instrumente utilizate
la evaluarea potenţialului de atenuare
a emisiilor de GES direct
Pentru evaluarea potenţialului de reducere a emisiilor de
GES au fost analizate instrumente computerizate ce utilizează abordări metodologice de sus în jos (top-down) şi de
jos în sus (bottom-up).

Tabelul 5-1: Dinamica principalilor indicatori macroeconomicii pentru scenariul liniei de bază a dezvoltării social-economice a
Republicii Moldova până în anul 2030
1990
PIB în termeni reali, mlrd lei

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

13,0

6,5

16,0

37,6

77,5

118,2

161,1

211,7

267,2

97,6

98,6

102,1

107,5

106,4

105,0

104,2

103,5

103,3

100,0

39,4

34,8

49,4

64,2

78,5

96,7

118,1

139,6

Soldul balanţei comerciale, mln $ SUA

-0,2

-95

-305

-1201

-5000

-5761

-6834

-7541

-8092

Industria, mlrd lei

11,5

în %faţă de anul precedent
în % faţă de anul 1990

4,3

8,2

20,8

32,7

45,9

62,7

84,6

110,9

96,1

107,7

106,7

107,5

106,0

106,0

105,0

105,0

100,0

45,0

34,1

57,3

70,2

95,2

127,5

167,4

213,6

6,1

4,2

8,3

12,7

16,9

23,8

27,6

32,3

38,0

101,9

96,7

100,8

102,0

103,0

102,0

103,0

103,0

100,0

64,5

49,5

57,3

63,1

73,2

84,0

98,3

113,9

în %faţă de anul precedent
în % faţă de anul 1990
Agricultura, mlrd lei
în %faţă de anul precedent
în % faţă de anul 1990
Structura PIB în %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Valoarea adăugată brută

99,0

88,6

87,5

84,0

82,7

84,1

85,0

86,1

87,0

Bunuri – total

76,1

54,3

41,7

32,2

24,4

22,1

20,6

19,0

18,0

agricultura

41,7

29,3

25,4

16,4

8,8

9,1

7,6

6,4

5,5

industria

34,4

25,0

16,3

15,8

15,6

13,0

13,0

12,7

12,5

Servicii – total

27,0

36,6

48,2

53,8

61,0

63,7

66,0

68,5

70,3

comerţul cu ridicata şi amănuntul

7,1

8,0

12,5

10,4

12,7

11,1

11,4

11,2

10,6

transport şi comunicaţii

4,8

5,1

9,5

12,2

12,4

12,8

13,1

12,7

12,2

construcţii

9,0

3,5

2,7

3,3

5,6

4,8

4,4

4,0

3,7

activităţi financiare

3,6

3,7

5,3

4,6

6,4

5,1

5,3

5,5

5,8
38,0

alte ramuri
Serviciile intermediarelor
Impozite nete pe produs şi import

2,5

16,3

18,2

23,2

23,8

29,9

31,8

35,2

-4,1

-2,2

-2,4

-2,0

-2,6

-1,6

-1,5

-1,4

-1,4

1,0

11,4

12,5

16,0

17,3

15,9

15,0

13,9

13,0
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Pentru modelare, în Republica Moldova a fost selectată
abordarea de jos în sus, pornind de la necesitatea evaluării costurilor şi beneficiilor specifice politicilor sectoriale şi
tehnologice de atenuare a emisiilor de GES.

I. Arderea staţionară a combustibililor fosili

Lista instrumentelor analizate, precum şi a celor selectate
pentru utilizare, însoţită de o succintă argumentare privind
selectarea acestora, este prezentată în Tabelul 5-2.

În Republica Moldova subsectorul electroenergetic este un
generator semnificativ al emisiilor de gaze cu efect de seră.
De notat că puterea electrică totală a centralelor din ţară
constituie circa 2950 MW, din care 84% din acest potenţial îl constituie puterea instalată la Centrala Termoelectrică
Moldovenească (CTEM) din Dnestrovsc, amplasată pe malul stâng al Nistrului (necontrolată actualmente de autorităţile din Republica Moldova). Pentru acoperirea curbei de
consum, începând cu anul 1995, deficitul de putere instalată
pe malul drept al râului Nistru este acoperită prin livrări de
energie electrică de la CTEM şi prin importuri, cu preponderenţă din Ucraina. Incertitudinile existente asociate cu soluţionarea la nivel politic a diferendului transnmistrean au
impus o cercetare mai aprofundată a scenariilor de dezvoltare a surselor de energie electrică pe malul drept al râului
Nistru în scopul evidenţierii variantei optime din punctul
de vedere al asigurării securităţii energetice a ţării.

5.3. Prospecţiuni pe termen mediu
privind evoluţia emisiilor de GES direct
la nivel sectorial şi măsuri de atenuare
5.3.1. Sectorul energetic
În cadrul sectorului energetic prospecţiunile şi măsurile
de atenuare au fost identificate separat pentru emisiile de
GES provenite de la arderea staţionară a combustibililor
fosili (sectorul electro- şi termoenergetic), emisiile de GES
provenite de la arderea mobilă a combustibililor (sectorul
transporturi) şi emisiile fugitive provenite de la operaţiuni
cu ţiţei şi gaze naturale, inclusiv de la extragerea, procesarea,
transportarea şi distribuţia ţiţeiului şi gazelor naturale (sectorul aprovizionării cu gaze şi produse petroliere).

I.A. Subsectorul electroenergetic (malul drept
al Nistrului)

În această analiză, criteriul ecologic de selectare a celei mai
avantajoase opţiuni nu a fost unul preferenţial, ci a ocupat un
loc ordinar alături de alte criterii de selectare, cum ar fi cel

Tabelul 5-2. Instrumente utilizate la evaluarea potenţialului de reducere a emisiilor de GES în Republica Moldova
Sector

Instrumente
recomandate

MESSAGE,
MARKAL,
Energetica

ENPEP-BALANCE,
LEAP,
RETScren

Industria

LEAP

Agricultura

STAIR

UTSUTGS

COPATH

Deşeuri

LEAP

Instrumente utilizate

ENPEP, în complex cu
subprogramele:
WASP,
IMPACT
LEAP
Instrumentul de calcul
standard (CISC, 1997)

Instrumentul de calcul
standard (CISC, 1997)

Instrumentul de calcul
creat de compania elveţiană INFRAS pentru metodologia de evaluare de Nivelul 2 (First Order Decay
Method)
Instrumentul de calcul
standard (CISC, 1997)

Note
1) În cadrul subsectorului electroenergetic (pentru sursele de generare a
energiei electrice amplasate pe malul drept al râului Nistru), potenţialul de
atenuare a emisiilor de GES a fost evaluat cu ajutorul pachetului de programe
ENPEP;
2) În cadrul subsectoarelor termoenergetic şi transporturi, potenţialul de atenuare a emisiilor de GES a fost evaluat cu ajutorul programului LEAP;
3) În cazul CTEM din Dnestrovsc, amplasată pe malul stâng al Nistrului, pentru
evaluarea potenţialului de atenuare a emisiilor de GES a fost utilizat instrumentul de calcul standard (CISC, 1997), parte componentă a Ghidului revăzut
1996 pentru inventarierea emisiilor naţionale de GES (CISC 1997), soft revizuit
în 2005.
În cazul sectoarelor industrial, agricol şi utilizarea terenurilor, schimbări în
utilizarea terenurilor şi gospodăria silvică, pentru evaluarea potenţialului de
atenuare a emisiilor de GES a fost utilizat instrumentul de calcul standard
(CISC, 1997), parte componentă a Ghidului revăzut 1996 pentru inventarierea
emisiilor naţionale de GES (CISC 1997), soft revizuit în 2005, care permite a lua
în calcul recomandările GBP (CISC 2000, 2003) şi a utiliza date de referinţă şi
coeficienţi cu specific naţional.
Pentru evaluarea potenţialului de atenuare a emisiilor de metan provenite de
la depozitele de deşeuri menajere solide a fost utilizat instrumentul de calcul
creat de către compania elveţiană INFRAS pentru metodologia de evaluare
de Nivelul 2;
Pentru evaluarea potenţialului de atenuare a emisiilor de metan şi protoxid
de azot provenite de la tratarea apelor uzate a fost utilizat instrumentul de
calcul standard (CISC, 1997), parte componentă a Ghidului revăzut 1996 pentru inventarierea emisiilor naţionale de GES (CISC 1997), soft revizuit în 2005,
care permite a lua în calcul recomandările GBP (CISC 2000) şi a utiliza date de
referinţă şi coeficienţi cu specific naţional.
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economic sau tehnic. De regulă, studiile de acest gen au ca
obiectiv principal identificarea celei mai optime soluţii din
punct de vedere economic, factorul ecologic fiind reprezentat printr-o exigenţă de nedepăşire a limitelor prestabilite ale
emisiilor admisibile (LEA). Altfel spus, economicul include atât costurile ecologice, cât şi cele tehnice, de securitate,
sociale etc. Totodată, chiar dacă variantele de dezvoltare a
surselor presupun din start nedepăşirea LEA, este evident că
prioritate se va acorda acelei soluţii, care în condiţii egale se
distinge printr-un grad mai mic ale emisiilor de gaze cu efect
de seră. Obiectivul acestei analize a fost evaluarea scenariilor
de dezvoltare sectorială din punctul de vedere al identificării
variantei care asigură o maximă atenuare a emisiilor de GES.
I.A.1. Scenarii de atenuare a emisiilor de GES
Analizei au fost supuse 6 scenarii de dezvoltare a surselor
de energie electrică în Republica Moldova (malul drept al
râului Nistru). În primul rând, a fost identificat scenariul
liniei de bază (SLB), cu care au fost comparate alte scenarii
alternative luate în calcul. Apoi, a fost necesar a dispune de
soluţia care corespunde în cea mai mare măsură condiţiilor
reale de dezvoltare economică a ţării. În analiza efectuată
acest scenariu a fost numit scenariul alternativ optim (SAO)
şi a fost determinat ca o variantă mixtă de dezvoltare a surselor de energie electrică, având poziţia intermediară între
scenariul de dezvoltare a surselor bazat practic exclusiv pe
acoperirea cererii din sursele proprii (importul reprezentând doar circa 5-7% din energia necesară) şi scenariul bazat
practic exclusiv pe acoperirea cererii din import (ponderea
importului ajunge până la 85-90%). Ponderea importului în
scenariul SAO constituie circa 50%. Ulterior, a fost necesar a
identifica o soluţie care ar corespunde scenariului SAO, dar
care s-ar realiza cu investiţii mai mici, pierzând astfel în randament la producerea energiei electrice. Scenariul respectiv
a fost numit scenariul mediu realistic (SMR). Pe lângă aceste
trei opţiuni s-au examinat alte trei scenarii (A, B şi C), sti-

181

pulate în Strategia energetică a Republicii Moldova până în
anul 2020 (adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 958 din
21.08.2007) (Tabelul 5-3).
I.A.2. Rezultatele calculelor tehnico-economice
Modelul ENPEP, elaborat de Agenţia Internaţională a Energiei Atomice, a fost utilizat în calitate de instrument de evaluare
pentru subsectorul electroenergetic al Republicii Moldova
(CTEM a fost evaluată separat). Acesta permite de a efectua
toată gama de analize cerute pentru determinarea efectului de
reducere a emisiilor de GES în complexitatea implementării
retehnologizărilor şi construcţiei de noi centrale în sistemul
energetic. Cu solicitarea modelului WASP, parte integrantă a
modelului ENPEP, se aleg în regim de optimizare sursele de
energie electrică necesare a fi construite sau retehnologizate
în perioada analizată. Rezultatele obţinute din acest studiu
pot fi transferate automat în modelul IMPACT (o altă parte
componentă a ENPEP), destinat pentru determinarea emisiilor nocive ale centralelor alese de studiul WASP.
Ca bază pentru calcule a fost folosită prognoza cererii de
energie electrică, elaborate pornind de la următoarele considerente: ritmul creşterii economice, inclusiv a produsului
intern brut; tendinţa consumului de energie electrică din ultimii ani; reducerea pierderilor de energie în reţeaua de transport şi cea de distribuţie, inclusiv diminuarea consumului de
energie fără evidenţă; tendinţa majorării factorului de sarcină
al sistemului ca urmare a eficientizării consumului de energie
şi creşterii cererii de energie în sezonul de vară drept consecinţă a majorării utilizării climatizoarelor; aplicării în viitorul
apropiat a tarifelor zonale şi a celor binoame, toate îndreptate
spre aplatizarea curbei sarcinii de consum.
Prognoza curbei de sarcină a fost elaborată în urma analizei
curbelor de sarcină din ultimii ani ale sistemului electroenergetic al Republicii Moldova (cu excepţia unităţilor admi-

Tabelul 5-3: Scenarii de dezvoltare a surselor de energie electrică in Republica Moldova
Scenarii
SLB (Scenariul liniei de
bază)
SAO (Scenariul Alternativ Optim)
SMR (Scenariul mediu
realist)
Scenariul A (din Strategia energetică a RM)
Scenariul B (din Strategia energetică a RM)
Scenariul C (din Strategia energetică a RM)

Caracteristicile scenariilor
Scenariul SLB serveşte ca reper de comparaţie pentru celelalte scenarii. Presupune o îmbunătăţire parţială a randamentului centralelor electrice locale CET-1, CET-2, CET-Nord, fără a construi centrale electrice noi, cu excepţia punerii în funcţiune a centralei electrice de termoficare de la Ocniţa (CETO), care intră în funcţiune în anul 2008. Creşterea cererii va fi
acoperită din import.
Scenariul SAO reprezintă o variantă mixtă, care combină varianta acoperirii cererii exclusiv din sursele proprii de energie,
cu cea care corespunde acoperirii cererii exclusiv din import.
Scenariul SMR reprezintă o varianta medie între scenariile SLB şi SAO. Se deosebeşte prin punerea în funcţiune a unor
centrale electrice mai ieftine (de aceeaşi capacitate şi în aceeaşi perioadă ca şi în scenariul SAO), dar cu un randament
mai scăzut, aproximativ 42%. Scenariul este destul de realist, întrucât corespunde punerii în solicitare a unor grupuri de
producere a energiei electrice de tip turbine pe gaze, în loc de ciclu combinat.
Scenariul A presupune păstrarea capacităţilor centralelor existente pe tot parcursul perioadei de studiu, concomitent cu
construcţia de mini-CET cu generare distribuită, puterea totală a cărora către anul 2020 va atinge 179 MW.
Scenariul B presupune păstrarea capacităţilor centralelor existente pe tot parcursul perioadei de studiu, construcţia de
mini-CET cu generare distribuită, puterea totală a cărora către anul 2020 atingând 179 MW şi extinderea CET-1, CET-2 şi
CET-Nord cu 296 MW către 2020.
Scenariul C presupune păstrarea capacităţilor centralelor existente pe tot parcursul perioadei de studiu, construcţia de
mini-CET cu generare distribuită, puterea totală a cărora către anul 2020 atingând 179 MW, extinderea mai intensivă a
CET-1, CET-2 şi CET-Nord către anul 2020.
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nistrativ teritoriale din stânga Nistrului) şi altor parametri
care permit majorarea factorului de sarcină (Tabelul 5-4).
S-au luat în consideraţie caracteristicile tehnico-economice
ale sistemului energetic actual, faptul că rezerva de putere
va fi în limitele a 10-40%; rata de actualizare va constitui
10% anual; se vor realiza planurile de casări ale centralelor
existente şi construcţia de noi linii de interconexiune cu sistemele energetice ale ţărilor vecine; perioada de studiu a fost
2005-2033; prospecţiunile evoluţiei preţului la combustibili,
în special la gazele naturale, este în conformitate cu principiile stabilite în Contractul de furnizare a gazelor naturale
din Federaţia Rusă către Republica Moldova.
Importul de energie a fost stabilit la nivelul de 5-7% în varianta de acoperire a cererii din sursele proprii (scenariul
autobalanţă); la nivelul de 50% pentru scenariul SAO, iar în
varianta pur import, nivelul acestuia din urmă se stabileşte
de WASP drept rezultat al realizării scenariului SLB. Nivelul importului în acest caz depăşeşte 70-80%, majorându-se
către finele perioadei de studiu. Calculele au fost efectuate
pentru mai multe valori ale preţului la energia de import: 4,
5, 6 şi 7 cenţi/kWh.
În calitate de candidaţi în analiză s-au examinat centrale
moderne de generare a energiei electrice, considerate ca
tehnologii de vârf în domeniul respectiv. În urma calculelor efectuate au fost determinate cheltuielile total actualizate
pentru toate variantele menţionate mai sus, structura acoperirii cererii de energie de către acestea, investiţiile necesare realizării scenariilor, costurile pentru achiziţia combustibilului pe parcursul anilor de studiu.
Informaţia respectivă este oglindită în Tabelul 5-5, precum
şi în Figurile 5-1, 5-2, 5-3. Analiza informaţiei de mai sus
permite a concluziona că din punct de vedere economic
cel mai costisitor este SAO, dar acest scenariu asigură cel
mai înalt grad de securitate energetică. Şi invers, cu cele
mai mici cheltuieli totale actualizate, precum şi cu cele mai

mici investiţii se caracterizează scenariul SLB, care, pe de
altă parte, asigura o securitate energetică scăzută (importul
energiei din totalul necesar atingând 83% către anul 2033).
Tabelul 5-4: Pronosticul sarcinii electrice în Republica Moldova
(malul drept al Nistrului)
Anul
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

Puterea
maximă,
MW
751
776
793
812
832
853
871
889
915
945
975
1006
1040
1062
1098
1140
1177
1212
1241
1276
1310
1342
1372
1405
1436
1472
1505
1540
1575

Puterea
minimă,
MW
233
241
240
249
255
263
267
272
276
283
288
297
305
317
324
334
344
348
362
374
385
394
410
421
429
435
440
449
458

Cererea de Creşterea
energie,
cererii de
mln kWh energie, %
3464
3661
5.7
3771
3.0
3925
4.1
4086
4.1
4254
4.1
4424
4.0
4597
3.9
4771
3.8
4948
3.7
5126
3.6
5310
3.6
5502
3.6
5700
3.6
5899
3.5
6106
3.5
6319
3.5
6541
3.5
6763
3.4
6979
3.2
7189
3.0
7368
2.5
7538
2.3
7711
2.3
7889
2.3
8070
2.3
8252
2.3
8445
2.3
8640
2.3

Figura 5-1: Dinamica cheltuielilor total actualizate cumulative, în milioane $ SUA

Factorul
de sarcină, %
52.7
53.9
54.3
55.2
56.1
56.9
58.0
59.0
59.5
59.8
60.0
60.3
60.4
61.3
61.3
61.1
61.3
61.6
62.2
62.4
62.7
62.7
62.7
62.7
62.7
62.6
62.6
62.6
62.6
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Tabelul 5-5: Structura energiei produse şi consumate în cadrul celor şase scenarii de dezvoltare a surselor de energie electrică in Republica
Moldova (malul drept al Nistrului)
Indicele

Scenariul

UM

2007

2010

2015

2020

2025

2033

Cererea de putere maximă

MW

793

853

975

1140

1310

1575

Energia consumată

GWh

3771

4254

5126

6106

7189

8640

GWh

2771

3238

2980

2583

3603

3986

SAO
SLB
SMR
Energia importată
A
B
C
SAO
SLB

Energia produsă pe consum de gaze naturale

SMR
A
B
C

% din total
GWh
% din total
GWh
% din total
GWh
% din total
GWh
% din total
GWh
% din total
GWh
% din total
GWh
% din total
GWh
% din total
GWh
% din total
GWh
% din total
GWh
% din total

73

76

58

42

50

46

2771

3501

4315

5020

6102

7553

73

82

84

82

85

87

2771

3238

2754

2392

3446

4171

73

76

54

39

48

48

2771

3030

3869

4258

5341

6793

73

71

75

70

74

79

2771

3030

3477

3866

4652

6103

73

71

68

63

65

71

2771

2882

3220

2606

3664

5107

73

68

63

43

51

59

925

940

2065

3448

3510

4577

25

22

40

56

49

53

925

678

736

1012

1012

1012

25

16

14

17

14

12

925

940

2263

3606

3635

4361

25

22

44

59

51

50

925

1148

1181

1772

1772

1773

25

27

23

29

25

21

925

1148

1541

2132

2428

2428

25

27

30

35

34

28

925

1297

1831

3425

3451

3458

25

30

36

56

48

40

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

2005
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SLB

A

2015
B

2020
C

2025
SAO

2033
SMR

Figura 5-2: Evoluţia consumului de gaze naturale, în milioane m3

Din informaţia prezentată se evidenţiază şi următorul aspect: cu cât retehnologizările şi grupurile noi se disting

prin randamente mai înalte, cu atât volumul de investiţii
este mai mare.
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Figura 5-3: Evoluţia costului anual al combustibilului pentru producerea energiei electrice

I.A.3. Evaluarea potenţialului de atenuare a emisiilor de
GES
După examinarea celor şase scenarii de dezvoltare a surselor de energie electrică din punct de vedere economic şi
de securitate energetică, s-a făcut analiza aceloraşi scenarii
din punctul de vedere al emisiilor de gaze cu efect de seră.
Având drept date de intrare rezultatele calculării celor şase
scenarii, prin solicitarea Modelului IMPACTS, au fost determinate emisiile gazelor cu efect de seră, exprimate în CO2
echivalent, utilizându-se abordările metodologice şi factorii
de emisie disponibili în Ghidurile CISC (1997, 2000).
În Figura 5-4 este prezentată dinamica emisiilor de GES pe
parcursul perioadei de analiză. Cu excepţia unor ani, nive-

lul minim de emisii se observa în cazul scenariului SLB, iar
nivelul maxim în cazul scenariului SMR. Însă aceasta nu
înseamnă că varianta SLB este cea mai reuşită din punctul
de vedere al emisiilor de GES, cauza constând în ponderea
impunătoare a importului de energie necesar pentru acoperirea cererii, lucru caracteristic, de fapt, pentru toate variantele examinate. Importul de energie nu se soldează cu emisii
pe teritoriul ţării, acestea fiind atribuite ţării exportatoare.
În aceste circumstanţe, pentru determinarea corectă a celei
mai rezonabile soluţii privind atenuarea emisiilor de GES,
urmează a fi comparate valorile emisiilor specifice (VES)
care revin unui kWh de energie produsă de centralele electrice locale (Figura 5-5).

Figura 5-4: Emisii de GES calculate pentru scenariile de dezvoltare a surselor de energie electrică in Republica Moldova (malul drept al
Nistrului), Gg CO2 echivalent
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Figura 5-5: Dinamica VES care revine unui kWh de energie produsă de centralele electrice locale pe parcursul perioadei de studiu

După cum se poate observa din Figura 5-5, cel mai avantajos din punct de vedere al atenuării emisiilor de GES este
scenariul SAO. Acesta este cel mai rezonabil şi din punctul
de vedere al securităţii energetice, însă este şi cel mai costisitor. Scenariul SLB presupune cele mai mici cheltuieli, însă
este cel mai puţin avantajos din punctul de vedere al emisiilor de GES, dar şi al securităţii energetice a statului. Celelalte
scenarii ocupă poziţii intermediare.
După cum a fost menţionat mai sus, prin compararea valorilor absolute ale emisiilor pentru scenariile examinate nu
poate fi determinat nivelul de reducere a emisiilor de GES
(RGES) a unui scenariu în raport cu altul, dat fiind că acestea
se deosebesc prin volumul energiei produse la centralele locale. De aceea a fost considerat corect ca reducerea emisiilor
de GES în cadrul scenariilor de alternativă faţă de SLB să se
determine prin solicitarea următoarei formule:

RGES = (VESSLB - VESx) • Epx,
Unde:
VESSLB – emisiile specifice de GES pentru scenariul SLB;
VESx – emisiile specifice de GES pentru scenariul X;
Epx – energia produsă de centralele locale în cadrul scenariului X.
Valorile VESSLB, VESx, Epx, precum şi rezultatele calculelor
RGES sunt prezentate mai jos (Tabelul 5-6). Se poate constata
că cea mai semnificativă reducere de GES se înregistrează
în cazul scenariului SAO - 8,3 Tg CO2 echivalent, urmat de
Scenariul C – 6,2 Tg CO2 echivalent, scenariul SMR – 2,7
Tg CO2 echivalent, scenariul B – 2,6 Tg CO2 echivalent şi
scenariul A – 2,4 Tg CO2 echivalent.

Tabelul 5-6: Estimarea reducerii emisiilor de GES în cele 6 scenarii de dezvoltare a sectorului electroenergetic
Scenariul

Unitatea
de măsură

SAO

SMR

SLB

Cheltuieli totale actualizate (CTA)

mln $ SUA

2811

2727

2143

2338

2585

2620

Investiţii totale, neactualizate (IT)

mln $ SUA

797

422

268

457

686

686

GWh

76387

76824

26893

41699

52521

73196

mln m3

1083

1981

282

457

774

774

Parametrii

Total energie produsă de propriile centrale in
anii 2005-2033 GWh
Volumul de gaze naturale consumate
Volumul de păcură consumată
Costul combustibilului, neactualizat
Volumul emisiilor de CO2 eq (VE)

A

B

C

mii tone

616

616

616

616

616

616

mln $ SUA

6708

7074

2622

3431

5576

5730

Tg

35,1

41,0

15,4

21,3

27,3

35,5

Indicele VE/IT

kg/ $ SUA

44,1

97,2

57,6

46,7

39,7

51,7

Indicele VE/CTA

kg/ $ SUA

12,5

15,0

7,2

9,1

10,5

13,5

460,1

533,6

569,1

510,8

518,7

484,8

109,1

35,5

0,0

58,3

50,4

84,4

8,3

2,7

0,0

2,4

2,6

6,2

Diferenţa D = VESSLB - VESx

g CO2 eq/
kWh
g CO2 eq/
kWh

Reducerea emisiilor de GES

Tg

Emisiile specifice (VES)
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Cazul Republicii Moldova este deosebit în tratarea problemei
reducerii emisiilor de GES. În conceptul tradiţional, evaluarea
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră se efectuează prin
comparaţia volumului emisiilor de CO2 echivalent al unui
oarecare scenariu cu volumul emisiilor de GES înregistrat în
cadrul scenariului liniei de bază (SLB). Dat fiind că în prezent
republica importă o cantitate foarte însemnată de energie
electrică (circa 70% din totalul cererii de energie electrică) şi
politica de import masiv de energie se va păstra şi pe viitor,
după cum se subliniază în Strategia Energetică a Republicii
Moldova până în anul 2020, iar importul de energie, conform
abordării metodologice aplicate în cadrul CONUSC, nu implică în ţara importatoare emisii de CO2, variantele de dezvoltare a surselor de energie electrică examinate în studiul de faţă
(inclusiv a SLB) nu pot fi comparate între ele după volumul
emisiilor de GES (inclusiv faţă de SLB), întrucât cantitatea
energiei produse pe teritoriul ţării este diferită de la un scenariu la altul. Acest fapt face ca în scenariul SLB, din studiul
respectiv, să se înregistreze cel mai mic volum de emisii de
gaze cu efect de seră, contrar logicii obişnuite. Adică, în acest
scenariu urma să se obţină nu cel mai mic, ci cel mai mare
volum de emisii GES, dat fiind că el se distinge printr-un randament de producere a energiei electrice mai redus decât în
alte scenarii examinate.
În vederea depăşirii acestei situaţii se propune ca determinarea reducerii de GES pentru scenariile examinate de
dezvoltare a surselor de energie să se efectueze cu solicitarea indicelui specific de reducere a CO2 echivalent, adică în
baza volumului de emisii revenit 1 kWh produs de centralele electrice locale.
Într-un astfel de tratament, volumul energiei electrice produse de centralele locale al fiecărui scenariu pare a fi egal
cu volumul energiei produse în scenariul SLB, ales pentru
comparare.
Pornind de la o astfel de abordare, constatăm următoarele
reduceri de GES în scenariile examinate în comparaţie cu
scenariul liniei de bază (SLB):
• Scenariul SAO – cu 8,3 Tg CO2 echivalent;
• Scenariul C – cu 6,2 Tg CO2 echivalent;
• Scenariul SMR – cu 2,7 Tg CO2 echivalent;
• Scenariul B – cu 2,6 Tg CO2 echivalent;
• Scenariul A – cu 2,4 Tg CO2 echivalent.
Este de menţionat că în scenariile A, B, C se promovează punerea în funcţiune a însemnate capacităţi de centrale electrice cu cogenerare (179 MW), puţin probabil de a fi realizate
din cauza lipsei în ţară a sarcinii termice de lungă durată
pe parcursul anului, fapt care ne obligă să tratăm cu atenţie
scenariile respective.

Din punctul de vedere al nivelului de emisii revenite 1 $
SUA, Scenariul SAO este preferabil altor scenarii de dezvoltare a surselor în Republica Moldova. Bineînţeles, dacă se
ia în consideraţie probabilitatea mică de prezenţă a sarcinii termice adecvate pe teritoriul ţării care ar putea justifica
promovarea centralelor electrice cu cogenerare distribuită.
Dacă însă astfel de sarcină ar exista, în vederea construcţiei unei capacităţi totale de 179 MW, atunci după criteriul
„cele mai mici emisii revenite 1 $ SUA”, preferinţă s-ar da
Scenariului B din Strategia Energetică a Republicii Moldova
până în anul 2020. Astfel, Scenariul B acumulează 39,7 kg
CO2/$SUA, iar SAO – 44,1 kg CO2/$SUA, cel mai dezavantajos fiind Scenariul SMR cu 97,2 kg CO2/$SUA.
Scenariul SAO este preferabil atât după considerarea criteriului „reducerea emisiilor de GES”, precum şi după criteriul
„cele mai mici emisii de GES revenite 1 $SUA investit”. El
este cel mai atrăgător şi din punctul de vedere al securităţii
energetice, însă nu şi după preţul energiei electrice produse.
Bunăoară, dacă vom considera că preţul mediu al energiei
electrice din import ar fi de 50 $SUA/MWh, atunci preţul
mediu actualizat de producere a energiei electrice pe toată perioada de studiu în cadrul Scenariului SAO ar constitui 69,2 $SUA/MWh, iar în cadrul Scenariului SMR – 63,9
$SUA/MWh.
Astfel că promovarea unuia sau altui scenariu de dezvoltare
a surselor în Republica Moldova urmează a fi efectuată şi
de pe poziţia capacităţii populaţiei de a suporta un tarif mai
ridicat pentru energia electrică furnizată acestora.
I.A.4. Constrângeri privind implementarea măsurilor de
atenuare a emisiilor de GES în cadrul subsectorului electroenergetic (malul drept al Nistrului)
În urma analizei efectuate se constată că din cauza (i) capacităţii slabe de plată a consumatorilor Republicii Moldova; (ii)
riscului investiţional relativ mare al ţării, precum şi a lipsei
interesului de a construi centrale electrice pe o piaţă liberă
de producere a energiei electrice; (iii) prezenţei de surse care
produc energia electrică (Ucraina, CTEM pe malul stâng al
Nistrului) la un preţ mult inferior celui obţinut la o centrală nou-construită, atracţia investitorilor în construcţia de
centrale noi pe teritoriul Republicii Moldova (malul drept
al Nistrului) este limitată mult. Un alt impediment major
îl reprezintă problema tarifelor, care ar trebui modificate în
regim de urgenţă, întrucât acestea nu stimulează atragerea
de investiţii în producţia de energie.
În regim de urgenţă, ar fi necesară ajustarea tarifelor de producere a energiei la cheltuielile reale de producere (cu tot cu
amortizarea investiţiilor ca pentru o centrală nouă). Piaţa
producţiei de energie electrică ar putea deveni astfel atractivă
pentru investitori, iar construcţia de noi centrale şi modernizarea celor vechi ar da un plus de siguranţă energeticii ţării.
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De altfel în ultimii 7 ani au fost anunţate şi chiar iniţiate cel
puţin 6 proiecte de construcţie a unor centrale electrice în diverse regiuni ale Republicii Moldova. Din toate acestea nici
unul nu a fost realizat. Unul din factorii ce au blocat realizarea
proiectelor au fost anume tarifele mici, din care cauză unii
din investitori puneau ca o precondiţie pentru realizarea proiectelor asumarea de către stat a obligaţiei achiziţiei energiei
electrice produse de centrală la un preţ stabilit din start, care
să includă toate cheltuielile de producere plus posibilitatea returnării investiţiei în decurs de 7-10 ani.
Toate cele relatate mai sus fac astfel încât cantitatea emisiilor de GES provenite de la subsectorul electroenergetic al
Republicii Moldova (malul drept al Nistrului) să fie determinată, încă pe o perioadă de cel puţin 5 ani, de sursele de
producere a energiei electrice existente la moment şi la un
nivel nu mai mare decât cel înregistrat în prezent. Totodată,
luând în consideraţie că ponderea importului în acoperirea
cererii de energie electrică este foarte mare (circa 70% din
total), republica are nevoie a dispune de scenarii alternative
de dezvoltare a surselor care ar micşora această dependenţă
şi care, la un aranjament de piaţă favorabil, să fie puse în
solicitare pas cu pas.
După cum a fost demonstrat în studiul efectuat, cel mai favorabil din punctul de vedere al reducerii emisiilor de GES
este scenariul SAO, urmat de scenariile C, SMR, B şi A. La
selectarea scenariului ce urmează a fi pus în solicitare vor
fi luate însă în consideraţie şi alte aspecte (economice, de
securitate, tehnice şi altele).
Multitudinea criteriilor şi prezenţa motivelor care îngreunează realizarea unuia sau altui scenariu de dezvoltare a
surselor face ca „Planul de acţiuni privind atenuarea emisiilor de GES în sectorul energetic” (Anexa 2-1) să aibă un
caracter mai general, fără a fi cu orientare specifică asupra
unui sau altui scenariu de dezvoltare a surselor. Se impun
totuşi cu o certitudine mai mare necesitatea şi posibilitatea
realizării practice a retehnologizării centralelor electrice de
termoficare existente.
I.B. Subsectorul electroenergetic (malul stâng
al Nistrului)
În sistemul energetic al Republicii Moldova există doar o
singură centrală termoelectrică cu condensare, amplasată în
oraşul Dnestrovsc (UATSN). La finele anului 2003, în cadrul
unei licitaţii sumare, administraţia separatistă din Tiraspol
(UATSN) a vândut CTEM companiei ruso-belgiene Saint
Guidon Invest NV contra sumei de 29,5 mln USD. În martie
2005, compania-fiică a Inter RAO EES, şi anume RAO Nordic Oy (Finlanda) a cumpărat de la Saint Guidon Invest NV,
51% din acţiunile centralei la preţul de 50 mln USD, iar în
luna august a aceluiaşi an, restul din 49% care rămăseseră
la balanţa Saint Guidon Invest NV, la preţul de 35 mln USD.
În noiembrie 2005, RAO Nordic Oy a vândut pachetul de
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49% din acţiuni contra sumei de 39,2 mln USD companiei
Freecom Trading Ltd. (Cipru). În final, în luna iulie a anului
2008 Inter RAO EES a achiziţionat de la compania ungară
EMFESZ 100% din acţiunile companiei Freecom Trading
Ltd. în cadrul unei tranzacţii în valoare de 163 mln USD,
consolidându-şi astfel la 100% pachetul de acţiuni ale CTE
Moldovenească.
Centrala respectivă are o putere instalată de 2520 MW, fiind
înzestrată cu 8 grupuri energetice cu condensare cu puterea
electrică de 200 MW fiecare pe consum de cărbuni (date în
exploatare în perioada 1964-1971, din care la moment sunt
operaţionale doar 5 grupuri energetice), 2 grupuri energetice cu condensare cu puterea electrică de 210 MW fiecare pe
consum de păcură şi gaze naturale (date în exploatare în anii
1973 şi 1974, ambele operaţionale) şi două grupuri energetice care funcţionează după ciclul mixt gaz-abur pe consum
de gaze naturale, cu o putere instalată de 250 MW fiecare
(date în exploatare în anul 1980, ambele operaţionale).
Procesele tehnologice utilizate la CTEM sunt bazate pe ciclul
clasic al turbinelor cu abur cu condensare şi presupun arderea combustibilului fosil pentru producerea energiei electrice,
producerea energiei termice reprezentând doar un proces secundar. Conform consumului specific de combustibili, grupurile energetice ale CTEM de câte 200-210 MW (380-440
g.c.c./kWh) sunt mai puţin eficiente decât instalaţiile analoge
din lume (spre exemplu: grupul energetic de fabricaţie germană Siemens cu puterea instalată de 450 MW are un consum specific de combustibil de doar 254 g.c.c./kWh).
De notat că utilizarea ciclului combinat de tipul instalaţiilor
turbină gaz-abur (ITGA), în comparaţie cu blocurile obişnuite cu condensare, asigură o economie de combustibil de
circa 20% din consumul total la grup şi pot fi incluse rapid
în funcţiune în orele sarcinii de vârf. La CTEM instalaţia
utilizată de tip gaz-abur are un randament de 24,8%, ceea
ce este mult inferior faţă de parametrii turbinelor de gaze
contemporane cu un randament de până la 42%.
Producţia energiei electrice la CTEM în perioada 1990-2005
s-a redus de 5 ori (Tabelul 5-7). Respectiv şi eficienţa CTEM
în ultimii ani a scăzut considerabil. Dacă în anii 1970-1980
consumul specific mediu de combustibili a fost sub 340
g.c.c./kWh, ulterior, îndeosebi în perioada 1990-1997, acest
indice a variat între 370-470 g.c.c./kWh. Odată cu conservarea în 1999 a grupurilor energetice cu condensare pe consum de cărbuni şi utilizarea doar a grupurilor energetice cu
condensare pe consum de păcură şi gaze naturale, precum
şi celor două grupuri energetice ce funcţionează după ciclul
mixt gaz-abur pe consum de gaze naturale, consumul specific de combustibil în ultimii ani s-a redus până la circa 360
g.c.c./kWh.
Odată cu scumpirea preţului de livrare a gazelelor naturale
din Federaţia Rusă, de la 80 USD la 110 USD la 01.01.2006
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Tabelul 5-7: Dinamica eficienţei energetice şi a producerii de energie electrică la CTE Moldovenească în perioada 1990-2005
1990
Consum de combustibili, TJ

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

148508

132885

116170

94682

89948

60702

63170

45113

Consum de combustibili, kt. c.c.

5067,9

4534,7

3964,3

3231,0

3069,5

2071,5

2155,7

1539,5

Electricitate produsă, mln kWh

13569,0

11222,0

9468,0

8626,0

6835,7

4746,9

4560,4

3628,5

Consum specific, g c.c./kWh

373,5
1998

404,1
1999

418,7

374,6

2000

449,0

2001

436,4

2002

2003

472,7
2004

424,3
2005

Consum de combustibili, TJ

34726

28388

26020

35553

31076

29503

30532

Consum de combustibili, kt. c.c.

1185,0

968,7

887,9

1213,2

1060,5

1006,8

1041,9

973,6

Electricitate produsă, mln kWh

3369,4

2687,5

2463,3

3365,8

2942,0

2793,1

2890,5

2700,9

351,7

360,5

360,5

360,5

360,5

360,5

360,5

360,5

Consum specific, g c.c./kWh

şi de la 110 USD la 160 USD la 01.07.20063, CTEM şi-a modificat politica tarifară, majorând preţul energiei electrice livrate de la 3,05 ¢ până la 4,08 ¢. În aceste condiţii, începând
cu luna noiembrie 2005 Republica Moldova a încetat a mai
procura energie electrică de la CTEM, optând pentru importuri de electricitate mai ieftină din Ucraina, preţul căreia
a variat în perioada noiembrie 2005 - iunie 2007 între 2,52,8 ¢ pentru 1 kWh (conform contractului din 20.05.2006
încheiat între compania moldovenească „Energocom” şi cea
ucraineană „Ucrinterenergo”, preţul mediu de achiziţie a
energiei electrice din Ucraina începând cu 01.07.2006 urma
să fie nu mai mic de 3,1 ¢ pentru 1 kWh, urmând să se majoreze în fiecare lună cu 0,1¢ până să atingă preţul mediu de
comercializare a electricităţii pe piaţa internă a Ucrainei4). În
3
Preţul mediu anual de achiziţionare a gazelor naturale în 2007 a fost de
172 USD/1000 m3, iar în anul 2008, respectiv de circa 238 USD/1000 m3,
inclusiv: 190,86 USD/1000 m3 în trimestru I al anului, 216,6 USD/1000 m3
în trimestrul II, 253,0 USD/1000 m3 în trimestrul III şi 287,6 USD/1000 m3
în trimestrul IV.
4
De notat că, conform înţelegerilor recente încheiate de către Guvernele Republicii Moldova şi Ucrainei în luna mai 2008 la Kiev, preţul mediu de livrare
a energiei electrice din Ucraina începând cu 01.06.2008 a fost majorat până la
4,4 ¢ pentru 1 kWh, fiind preconizat să atingă către 01.07.2009 preţul de 7,5
¢ pentru 1 kWh. Preţul propus Republicii Moldova de către CTEM în anul
2008 a fost de 5,5 ¢ pentru 1 kWh, însă fără a garanta livrări pe termen lung
la un preţ stabil, în special reieşind din tendinţa de majorare a preţurilor de
livrare a gazelor naturale din Federaţia Rusă.
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lipsa cererii de sarcină, în perioada 09.11.2005 – 11.01.2007
la CTEM a fost utilizat doar un singur grup energetic ce
funcţionează după ciclul mixt gaz-abur pe consum de gaze
naturale.
De notat că în sectorul rezidenţial al unităţilor administrativ-teritoriale din stânga Nistrului se consumă anual circa
350 mln kWh, alte circa 1,4 mlrd. kWh reprezintă consumul
anual al Combinatului metalurgic din Râbniţa. În perioada
1995-2006, producţia anuală de electricitate pe malul stâng
al Nistrului (CTEM din Dnestrovsk şi CHE de la Dubăsari)
a variat între 1,7-5,0 mlrd. kWh, din care circa 40-60% era
destinată exportului spre Republica Moldova şi regiunile de
sud ale Ucrainei (Tabelul 5-8).
În perioada ianuarie-martie 2007, CTEM a exportat circa
211 mln kWh energie electrică în Belarus şi Federaţia Rusă,
însă ca urmare a introducerii de către Ucraina a unor taxe
majorate la tranzitul de electricitate pe teritoriul său, exportul de electricitate a fost reorientat către România, CTEM
reuşind să exporte în perioada iulie-decembrie 2007 circa
554 mln kWh la un preţ mediu de 5,0 ¢. Pentru anul 2008 au
fost contractate şi asigurate livrări de electricitate spre România de circa 900 mln kWh.

Tabelul 5-8: Producerea de energie electrică pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale din stânga Nistrului în perioada 1990-2005
1995
Electricitate produsă, mln kWh, inclusiv la:
CHE Dubăsari, mln kWh
CTEM din Dnestrovsk, mln kWh

Electricitate exportată din UATSN, mln kWh

CHE Dubăsari, mln kWh
CTEM din Dnestrovsk, mln kWh
Electricitate importată în UATSN, mln kWh

1998

3923,5

1999

3593,4

2000

2973,1

2720,0

239,7

279,4

295,0

224,0

285,6

256,7

4560,4

3628,5

3369,4

2687,5

2463,3

0,0

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

2878,0

2589,4

2363,6

1928,8

2098,4

2100,0

2108,6
2001

Electricitate produsă, mln kWh, inclusiv la:

1997

4839,8

4746,9

Electricitate importată în UATSN, mln kWh
Consum de electricitate în UATSN, mln kWh

1996

4986,6

2250,4
2002

1559,9
2003

1664,6
2004

877,5
2005

620,0
2006

3649,9

3228,5

3016,1

3156,6

2995,9

284,1

286,5

223,0

266,1

295,0

1674,8
275,0

3365,8

2942,0

2793,1

2890,5

2700,9

1399,8

0,0

285,4

921,3

812,0

659,2

275,8

Consum de electricitate în UATSN, mln kWh

2183,1

1899,2

2111,6

2124,3

2107,9

1898,9

Electricitate exportată din UATSN, mln kWh

1466,8

1614,7

1825,8

1844,3

1547,2

51,7
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În anul 2009, se planifică a majora de circa 3 ori livrările de
electricitate către România, în acest scop în prezent s-a purces la solicitarea schemei, care prevede excluderea câtorva
grupuri energetice ale CTEM din sistemul energetic al Moldovei şi alăturarea acestora la sistemul energetic al României (sistemele energetice ale Moldovei şi României se află
în zone de sincronizare diferită; pentru a asigura o sincronizare integrală a CTEM cu sistemul energetic al României,
va fi necesar a modifica frecvenţa de rotaţie a generatorului
centralei). Exporturile de energie se vor efectua prin intermediul liniilor electrice de interconexiune de 110 kV şi 400
kV CTEM (UATSN) – Vulcăneşti (Moldova) şi Vulcăneşti
(Moldova) – Isaccea (România). Realizarea acestei scheme
va permite a majora livrările de electricitate către România
(parte componentă a zonei 2 a Uniunii pentru Coordonarea
Transportului de Electricitate (UCTE), pe teritoriul căreia
va fi creată prin coordonarea prealabilă cu administraţia
UCTE, o insulă energetică pasivă – nod de sarcină delimitat
fără surse de generare, către care va livra electricitate CTEM
printr-un sistem de conexiune radial) până la 400 MW sau
290 mln kWh lunar (circa 3,5 mlrd kWh anual).
Strategia companiei ruse Inter RAO EES pentru anul 2010
este de a crea condiţii de funcţionare a centralei la o capacitate de cel puţin 1500 MW, asigurând exporturi de energie
spre ţările din Balcani de peste 6,0 mlrd kWh anual. În vederea realizării planurilor de modernizare a centralei, compania rusă intenţionează să investească în următorii 5 ani circa
160,8 mln USD în retehnologizarea CTEM, astfel încât să fie
posibil a majora pe termen lung exporturile de electricitate
până la 10 mlrd. kWh anual.
I.B.1. Scenariile de atenuare a emisiilor de CES
În baza strategiei de dezvoltare a întreprinderii, anunţată recent de către compania rusă Inter RAO EES şi planurilor de
modernizare şi retehnologizare a CTE Moldovenească, au
fost elaborate şi analizate trei scenarii de dezvoltare a centralei pe termen până în anul 2030.
Scenariul liniei de bază (SLB) – reprezintă o variantă care
admite majorarea moderată a producerii de electricitate la
CTEM: către anul 2010 până la 5,2 mlrd kWh anual, către
anul 2015 până la 6,2 mlrd kWh anual, către 2020 - până la
7,2 mlrd kWh anual, către 2025 - până la 8,4 mlrd kWh anual
şi către 2030 - până la 10,8 mlrd kWh anual. Către anul 2030,
se planifică a fi operaţionale 9 din cele 12 grupuri energetice
ale CTEM (inclusiv, grupurile energetice 11 şi 12 a câte 250
MW fiecare, pe consum de gaze naturale, grupurile energetice 9 şi 10 a câte 210 MW fiecare, pe consum de păcură şi
gaze naturale şi 5 grupuri energetice pe consum de cărbuni).
Către 2030, combustibilii de bază consumaţi la CTEM vor
fi cărbunii (51,3% din consumul total) şi gazele naturale
(40,4% din total), într-o măsură mai mică – păcura (8,3%
din total). Scenariul liniei de bază nu presupune investiţii
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majore în retehnologizarea şi modernizarea centralei, astfel
încât consumul specific de combustibili ar varia în perioada
2010-2030 între 390,4 g.c.c /kWh şi 383,8 g.c.c /kWh.
Scenariul alternativ optim (SAO) – reprezintă o variantă
care admite majorarea semnificativă a producerii de electricitate la CTEM: către anul 2010 până la 6,0 mlrd kWh
anual, către 2015 – până la 7,0 mlrd kWh anual, către 2020
– până la 8,0 mlrd kWh anual, către 2025 - până la 10,0 mlrd
kWh anual şi către 2030 – până la 13,5 mlrd kWh anual.
Începând cu anul 2020, la CTEM vor fi operaţionale toate
cele 12 grupuri energetice. Către 2030 combustibilii de bază
consumaţi la CTEM vor fi gazele naturale (50,4% din consumul total), cărbunii (26,3% din total) şi într-o măsură mai
mică – păcura (23,3% din total). Scenariul alternativ optim
presupune investiţii majore în retehnologizarea şi modernizarea centralei, construcţia de noi linii de interconexiune
cu sistemele energetice ale ţărilor vecine, care ar permite
majorarea exporturilor către ţările din Balcani, precum şi
solicitarea unor măsuri efective de atenuare a emisiilor ce
GES, cum ar fi utilizarea combustibililor cu emisii de GES
reduse (cu preponderenţă consum de gaze naturale şi păcura, mai puţin – cărbuni), sporirea eficienţei de conversie a
resurselor energetice primare, sporirea randamentului grupurilor energetice (în special a instalaţiilor utilizate de tip
gaz-abur, de la randamentul actual de circa 24,8% până la
un randament minim de 39%). Implementarea acestor măsuri ar permite asigurarea unui consum specific de combustibil la generare, care ar varia în perioada 2010-2030 între
329,8 g.c.c /kWh şi 305,6 g.c.c /kWh.
Scenariul alternativ intermediar (SAI) – reprezintă o variantă intermediară între scenariul liniei de bază şi scenariul alternativ optim, care admite majorarea producerii de electricitate la CTEM: către anul 2010 până la 5,6 mlrd kWh anual,
către 2015 – până la 6,6 mlrd kWh anual, către 2020 – până
la 7,6 mlrd kWh anual, către 2025 – până la 9,2 mlrd kWh
anual şi către 2030 – până la 12,2 mlrd kWh anual. Către
anul 2030 vor fi operaţionale 10 grupuri energetice. Combustibilii de bază consumaţi la CTEM vor fi gazele naturale
(47,5% din consumul total), cărbunii (40,9% din total) şi
într-o măsură mai mică – păcura (11,6% din total). Scenariul alternativ intermediar presupune investiţii moderate în
retehnologizarea şi modernizarea centralei, construcţia de
noi linii de interconexiune cu sistemele energetice ale ţărilor
vecine, precum şi solicitarea unui set minim de măsuri de
atenuare a emisiilor ce GES, cum ar fi utilizarea combustibililor cu emisii de GES reduse, sporirea eficienţei de conversie a resurselor energetice primare, sporirea randamentului
grupurilor energetice (în special a instalaţiilor utilizate de
tip gaz-abur, de la randamentul actual de circa 24,8%, până
la un randament minim de 33%). Implementarea măsurilor
respective ar permite asigurarea unui consum specific de
combustibil la generare, care ar varia în perioada 2010-2030
între 358,9 g.c.c /kWh şi 339,1 g.c.c /kWh.
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I.B.2. Rezultatele calculelor tehnico-economice
Prospecţiunile privind producerea energiei electrice la CTEM,
precum şi evoluţia consumurilor totale şi specifice de energie
la generarea electricităţii pentru cele trei scenarii analizate
(SLB, SAO şi SAI) sunt prezentate în Tabelul 5-9. Majorarea
producerii de electricitate către anul 2030, în raport cu anul
de referinţă 2005, va fi în cazul scenariului linie de bază (SLB)
– 300%, în cazul scenariului alternativ optim (SAO) – 400% şi
în cazul scenariului alternativ intermediar (SAI) – 352%.

În raport cu scenariul liniei de bază, retehnologizările şi modernizările planificate ale centralei, precum şi activităţile de
sporire a eficienţei de conversie a resurselor energetice primare şi sporire a randamentului grupurilor energetice vor
permite, în cazul scenariului pesimist, reducerea consumului specific de combustibili la generarea energiei electrice,
către anul 2030 cu circa 11,6%, pe când în cazul scenariului
optimist, reducerea pronosticată a consumului specific de
combustibili va fi şi mai evidentă, de circa 20,4%.

Tabelul 5-9: Prospecţiuni privind eficienţa energetică şi producerea de energie electrică la CTEM în cadrul scenariilor analizate în
perioada 2005-2030
2005

2010

2015

2020

2025

2030

Scenariul liniei de bază
Consum total de combustibili, TJ

28529

59497

70832

81531

94876

121475

Electricitate produsă, mln kWh

2701

5200

6200

7200

8400

10800

Consum specific de combustibili, g c.c. /kWh

360,5

390,4

389,9

386,4

385,4

383,8

Scenariul alternativ optim
Consum total de combustibili, TJ

28529

57988

67938

77766

93944

120888

2701

6000

7000

8000

10000

13500

360,5

330,8

330,2

329,7

320,6

305,6

Electricitate produsă, mln kWh
Consum specific de combustibili, g c.c. /kWh

Scenariul alternativ intermediar
28529

58889

69436

79518

94220

121240

Electricitate produsă, mln kWh

Consum total de combustibili, TJ

2701

5600

6600

7600

9200

12200

Consum specific de combustibili, g c.c. /kWh

360,5

359,9

358,0

357,0

349,5

339,1

I.B.3. Evaluarea potenţialului de atenuare a emisiilor
de GES
Calcularea emisiilor de GES s-a efectuat cu ajutorul instrumentului de calcul standard – parte componentă a Ghidului
revăzut 1996 privind inventarierea emisiilor naţionale de
GES (CISC, 1997, 2005), folosind rezultatele calculelor economice privind producerea de electricitate şi consumurile
de combustibili la CTEM în perioada 2005-2030, în cadrul

scenariilor analizate. Metodologiile de evaluare şi coeficienţii de emisie au fost preluaţi din Ghidul CISC 2006 pentru
inventarierea emisiilor naţionale de GES (CISC, 2006).
În tabelul 5-10 este prezentată dinamica emisiilor de GES
provenite de la arderea combustibililor fosili la producerea
energiei electrice la CTEM (UATSN) în perioada 2005-2030.
În comparaţie cu nivelul emisiilor de GES înregistrate în anul
2005, către anul 2030 se preconizează o majorare a emisiilor

Tabelul 5-10: Emisii de GES provenite de la arderea combustibililor fosili la producerea energiei electrice la CTEM în cadrul scenariilor
analizate în perioada 2005-2030
2005

2010

2015

2020

2025

2030

Scenariul liniei de bază
Emisii totale de CO2, Gg
Factor de emisie specific, g CO2/kWh
Emisii totale de GES direct, Gg CO2 eq.
Factor de emisie specific, g CO2 eq./kWh

1600,5

3998,9

4971,4

5883,7

7011,7

9428,1

592,6

769,0

801,8

817,2

834,7

873,0

1602,0

4009,5

4986,2

5902,5

7035,3

9463,5

593,1

771,0

804,2

819,8

837,5

876,2

4263,7

5035,3

6324,5

8604,6

Scenariul alternativ optim
Emisii totale de CO2, Gg
Factor de emisie specific, g CO2/kWh
Emisii totale de GES direct, Gg CO2 eq.
Factor de emisie specific, g CO2 eq./kWh

1600,5

3522,1

592,6

587,0

609,1

629,4

632,5

637,4

1602,0

3527,8

4271,8

5046,3

6340,4

8630,2

593,1

588,0

610,3

630,8

634,0

639,3

4605,0

5400,7

6619,6

9010,7

Scenariul alternativ intermediar
Emisii totale de CO2, Gg
Factor de emisie specific, g CO2/kWh

1600,5

3741,8

592,6

668,2

697,7

710,6

719,5

738,6

Emisii totale de GES direct, Gg CO2 eq.

1602,0

3749,6

4616,3

5415,0

6639,0

9041,3

Factor de emisie specific, g CO2 eq./kWh

593,1

669,6

699,4

712,5

721,6

741,1

5. PROGNOZA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ
ŞI MĂSURI DE ATENUARE

totale de GES direct: cu circa 491% – în cazul scenariului liniei de bază, cu 439% – în cazul scenariului optimist şi cu 464%
– în cazul scenariului pesimist, inclusiv ca urmare a majorării
semnificative a producerii de electricitate, care urmează a fi
realizată pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale din
stânga Nistrului şi în Republica Moldova, precum şi pentru
export, în special în ţările din Balcani (România, Bulgaria,
Turcia). Creşterea semnificativă a emisiilor totale de GES direct va fi condiţionată şi de majorarea ponderii combustibililor cu conţinut sporit de carbon5 în structura consumului
total de combustibili la CTEM.
În raport cu SLB, implementarea preconizatelor măsuri de
atenuare va permite către anul 2030 a reduce emisiile totale
de GES direct provenite de la arderea combustibililor fosili
la producerea energiei electrice la CTEM, cu circa 8,8% în
cazul SAO, respectiv cu circa 4,5% în cazul SAI (Figura 5-6).
Reducerile preconizate sunt şi mai evidente, dacă luăm în
calcul valorile emisiilor specifice înregistrate în cadrul scenariilor analizate pe parcursul perioadei de studiu. Astfel în
comparaţie cu SLB (876,2 g CO2/kWh), valorile emisiilor
specifice se vor reduce către anul 2030 în cazul SAI, cu circa
15,4% (până la 741,1 g CO2/kWh), iar în cazul SAO cu circa
27,0% respectiv (până la 639,3 g CO2/kWh)6.

Emisii totale de GES direct , Gg CO2 echivalent

5
Emisiile medii la producerea energiei electrice din combustibili fosili:
cărbune – 978 g CO2/kWh, păcură – 891 g CO2/kWh, gaze naturale (ciclu
combinat) – 427 g CO2/kWh (Sursa: Révue Générale Nucléai, jan.-feé.,
2000).
6
Spre comparaţie prezentăm valorile emisiilor specifice caracteristice reţelelor electrice ale unor ţări de pe mapamond în anul 2000: Anglia – 527
g CO2/kWh, Cehia – 561 g CO2/kWh, Cipru – 845 g CO2/kWh, Estonia –
697 g CO2/kWh, Germania – 496 g CO2/kWh, Grecia – 814 g CO2/kWh,
Irlanda – 639 g CO2/kWh, Italia – 504 g CO2/kWh, Olanda – 468 g CO2/
kWh, Polonia – 672 g CO2/kWh, Portugalia – 539 g CO2/kWh, SUA – 606
g CO2/kWh.
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I.B.4. Constrângeri privind implementarea măsurilor de
atenuare a emisiilor de GES în cadrul subsectorului electroenergetic (malul stâng al Nistrului)
În urma analizei efectuate se constată că din cauza (i) capacităţii slabe de plată a consumatorilor din regiune (inclusiv
a celor de pe teritoriul UATSN şi Republicii Moldova); (ii)
instabilităţii politice – ca urmare a nesoluţionării diferendului transnistrean şi riscurilor investiţionale ce reies din
aceasta; (iii) prezenţei de surse (Ucraina, Federaţia Rusă)
care produc energie electrică la un preţ inferior celui obţinut la CTEM; şi (iv) posibilităţii limitate de export a energiei
electrice spre ţările din Balcani (interconexiunea cu Vestul
este asigurată în prezent doar de 3 linii electrice de 110 kV şi
una de 400 kV), capacitatea de generare al energiei electrice
la CTEM ar putea fi mărginită.
Solicitarea măsurilor efective de atenuare a emisiilor ce
GES, precum:
• sporirea randamentului grupurilor energetice;
• sporirea eficienţei de conversie a resurselor energetice
primare la generare şi transportare;
• reducerea cheltuielilor şi a pierderilor de energie în
reţelele electrice de transport (inclusiv prin retehnologizarea sistemelor existente la un nivel tehnic şi ştiinţific
contemporan, precum şi prin raţionalizarea şi optimizarea sistemelor în ansamblu);
• utilizarea combustibililor cu emisii de GES reduse (gaze
naturale şi păcură în dauna cărbunilor) etc.
ar putea fi îngreunată de lipsa investiţiilor majore în retehnologizarea şi modernizarea centralei şi construcţia de noi
linii de interconexiune cu sistemele energetice ale ţărilor
vecine, fapt ce ar împiedica realizarea obiectivelor de majorare a capacităţilor de generare şi export al electricităţii către
ţările din Balcani.
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Figura 5-6: Dinamica emisiilor totale de GES direct, provenite de la arderea combustibililor fosili la producerea energiei electrice la
CTEM în cadrul scenariilor analizate în perioada 2005-2030, Gg CO2 echivalent
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În contextul de mai sus, este de notat că în luna iunie 2006
au fost acceptate cererile de aderare a Republicii Moldova
şi Ucrainei (sistemele energetice ale acestor ţări lucrează în
paralel) la Uniunea pentru Coordonarea Transportului de
Electricitate (UCTE). Aderarea la UCTE presupune de fapt
integrarea în sistemul energetic european. Avantajele aderării
ţării noastre la sistemul energetic european constau în special
în întărirea securităţii energetice a ţării, racordarea reţelelor
electrice autohtone la standardele europene, atragerea investiţiilor străine etc. Procesul însă este de durată. Specialiştii din
Ucraina, bunăoară au anunţat iniţial că ţara lor şi respectiv
Republica Moldova s-ar putea integra în UCTE în 2-3 ani.
Pentru aceasta, ei precizau că sunt necesare investiţii de circa
2 mlrd euro. Deocamdată Republica Moldova nu a efectuat o
estimare a costurilor separate pentru acest proces.
În Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul
2020, aliniată la obiectivele energetice ale Uniunii Europene, se indică drept termen pentru aderare la UCTE anul
2012. Pentru aceasta însă e nevoie de realizat o serie de lucrări şi investiţii, în special în dezvoltarea interconexiunilor
cu sistemele energetice ale statelor vecine. În acest scop sunt
necesare investiţii de cel puţin 190 mln euro, care ar urma
să fie atraşi din surse private şi finanţări externe. Fără toate
acestea, intenţia de a ne integra în sistemul energetic european va rămâne doar o idee bună.
E adevărat că se încearcă atragerea de fonduri de la organismele financiare internaţionale, dar acestea întârzie. Participarea activă la proiectele promovate de Comisia Europeană
ar putea crea premise pentru alocarea resurselor financiare
atât de necesare în acest sector. De exemplu, participarea la
Tratatul Comunităţii Energetice presupune că vom lua parte
la crearea celei mai mari pieţe energetice din lume. Tratatul
prevede, pentru prima dată în istorie, stabilirea unui cadru
legal pentru o piaţă integrată de energie. În plus, tratatul
permite punerea în mişcare a circa 30 mlrd $ SUA prevăzuţi
pentru investiţiile in infrastructura sectorului electricităţii,
în vederea îndeplinirii standardelor UE până în 2015. Banii
reprezentă un sprijin acordat deja de către Banca Mondială
şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.
I.C. Subsectorul termoenergetic
În cadrul sectorului energetic al Republicii Moldova subsectorul termoenergetic reprezintă un generator semnificativ
al emisiilor de gaze cu efect de seră, fapt care ar necesita o
atenţie mai mare acordată posibilelor măsuri de atenuare în
acest domeniu. Consumatorii principali de energie termică
sunt sectorul rezidenţial (pentru încălzire, apă caldă menajeră şi pregătirea hranei), industria şi agricultura. Sursele de
energie primară folosite pentru obţinerea energiei termice
sunt gazele naturale, produsele petroliere (păcura, carburanţi pentru sobe), cărbunii, electricitatea, lemnele de foc şi
reziduurile agricole, energia solară şi alte surse de energie.

I.C.1. Scenariile de atenuare a emisiilor de CES
În baza indicilor macroeconomicii ai Republicii Moldova au
fost elaborate şi analizate trei scenarii de dezvoltare a sectorului termoenergetic pe termen până în anul 2030.
Scenariul liniei de bază (SLB) – reprezintă o variantă în care
se presupune o descreştere lentă a populaţiei ţării până în
anul 2020 (0,5% anual), cu o slabă creştere până la sfârşitul
perioadei de studiu. PIB-ul va creşte la începutul perioadei
cu 6-7% anual, iar spre sfârşitul perioadei – cu 5-6% anual.
Consumurile de energie sunt determinate în baza pronosticurilor făcute de Ministerul Economiei şi Comerţului, extrapolarea datelor din Anuarele Statistice pe anii 2000-2005,
cu considerarea tendinţelor din aceşti ani. Intensitatea energetică în perioada examinată se va reduce de la 1,23 kg c.c./$
SUA în anul de referinţă 2005 până la 0,60 kg c.c./$ SUA în
2030. S-au luat în consideraţie, de asemenea, actele legislative şi normative care au intrat în vigoare recent, tendinţele de
dezvoltare ale tehnicilor şi tehnologiilor din acest domeniu.
Scenariul alternativ optim (SAO) – a fost formulat în baza
scenariului precedent, însă cu solicitarea măsurilor efective
de atenuare a emisiilor ce GES: micşorarea consumului de
căldură pentru încălzire prin majorarea rezistenţei termice a
clădirilor în construcţie dar şi a celor vechi; reglarea programată a temperaturii interne pe încăperi în funcţie de programul de lucru al acestora; utilizarea în incintele mari (săli
sportive, săli de agrement, hale industriale şi agricole ş.a.) a
încălzirii locale prin radiaţie programate pentru orele de lucru; utilizarea pompelor de căldură, a cogenerării, a energiei
solare şi biomasei, atât pentru sectorul clădiri, cât şi pentru
cel industrial şi agricol.
Scenariul alternativ intermediar (SAI) – formulat după aceleaşi principii precum scenariul alternativ optim, însă în
previziunea unei reduceri continue a numărului populaţiei,
conform tendinţei actuale.
I.C.2. Rezultatele calculelor tehnico-economice
Evoluţia consumurilor totale de energie şi repartizarea consumurilor pe surse primare de energie pentru cele trei scenarii analizate este prezentată în Tabelul 5-11, precum şi în
Figura 5-7. Creşterea consumului total de energie termică
către anul 2030, în raport cu anul de referinţă 2005, va fi în
SLB – 41,3%, SAO – 29,9%, SAI – 26,7%.
În Figura 5-8 este prezentată, de asemenea, repartizarea grafică a consumurilor pe surse primare de energie în prezent
şi pentru anul 2030. Trei din cele mai importante tipuri de
combustibili sunt: gazele naturale, lemnele de foc (inclusiv
reziduurile agricole) şi cărbunele. Se prevede o diminuare
semnificativă a cotei gazelor naturale şi a cărbunelui şi o
creştere esenţială a ponderii lemnelor de foc şi reziduurilor
agricole.
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Tabelul 5-11: Resurse primare pentru producerea energiei termice în cadrul scenariilor analizate în perioada 2005-2030, PJ
2005

2010

2015

2020

2025

2030

Scenariul liniei de bază
Consum total

57,33

60,29

65,66

71,15

75,85

81,03

Gaze naturale

39,64

41,40

44,92

48,82

51,64

54,52

Gaze petroliere

1,87

2,03

2,18

2,53

2,85

3,17

Produse petroliere

1,12

0,94

0,91

0,85

0,85

0,81

Cărbune

5,49

5,81

6,51

7,03

7,52

8,01

Lemne şi reziduuri agricole

8,49

9,07

9,76

10,29

10,94

11,66

Energie electrică

0,64

0,83

1,04

1,21

1,53

2,22

Energie solară

0,10

0,19

0,31

0,42

0,54

0,69

Consum total

57,33

57,68

62,09

66,19

69,93

74,48

Gaze naturale

39,64

39,21

40,60

41,78

42,51

42,71

Gaze petroliere

1,87

1,80

2,21

2,29

2,65

3,41

Scenariul alternativ optim

Produse petroliere

1,12

1,03

1,02

0,99

1,11

1,32

Cărbune

5,49

4,12

4,41

5,04

5,43

5,90
16,88

Lemne şi reziduuri agricole

8,49

9,90

11,42

13,04

14,66

Energie electrică

0,64

1,11

1,39

1,58

1,89

2,18

Energie solară

0,10

0,90

1,63

2,45

3,19

3,85

Consum total

57,33

56,50

60,82

65,23

68,72

72,61

Gaze naturale

39,64

39,54

42,21

45,13

46,89

48,62

Gaze petroliere

1,87

2,03

2,18

2,53

2,85

3,17

Produse petroliere

1,12

3,64

4,06

4,38

4,67

4,80

Scenariul alternativ intermediar

Cărbune

5,49

1,31

1,37

1,40

1,47

1,67

Lemne şi reziduuri agricole

8,49

9,04

9,71

10,23

10,85

11,55

Energie electrică

0,64

0,79

0,97

1,11

1,40

2,05

Energie solară

0,10

0,19

0,32

0,43

0,56

0,71

Ponderea surselor regenerabile de energie (energia solară,
pompele de căldură, biogazul) în SAO va alcătui 5% din
consumul total de energie termică.
În Figura 5-9 sunt reflectate rezultatele calculelor consumului de combustibili pe tipuri de consumatori, din care se poate observa că în perioada actuală 80,3% din consumul total
de energie termică îi revine sectorului rezidenţial (19,0%
– industriei şi 0,7% – agriculturii). În perioada de analiză

consumul de energie termică va creşte pentru toate tipurile
de utilizatori, însă în măsura diferită (Tabelul 5-12). Astfel,
în sectorul rezidenţial creşterea va constitui, în funcţie de
scenariu, circa 8,0-26,3%, iar în sectoarele industrie şi agricultură, consumul va spori de circa 2-3 ori. Totuşi consumul
de energie pentru încălzirea clădirilor, prepararea hranei şi
a apei calde menajere va rămâne preponderent, variind în
funcţie de scenariu, între 68,5-71,7% din total.

Figura 5-7: Dinamica consumului total de energie termică pentru trei scenarii alternative (SLB, SAO şi SAI), PJ/an
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Figura 5-8: Ponderea diferitor tipuri de combustibili în structura consumului total de energie termică în anii 2005 şi 2030 pentru
scenariul alternativ optim, % din total
Tabelul 5-12: Structura consumului de energie termică pe tipuri
de consumatori în cadrul scenariilor analizate în perioada 20052030, PJ
2005

2010

2015

2020

2025

2030

Scenariul liniei de bază
Sectorul rezidenţial

46,0

47,3

50,7

53,9

56,0

58,1

Industria

10,9

12,5

14,4

16,5

19,0

21,8

0,4

0,5

0,6

0,7

0,9

1,1

57,3

60,3

65,7

71,1

75,9

81,0

Agricultura
Total

Scenariul alternativ optim
Sectorul rezidenţial

46,0

44,9

47,6

49,8

51,3

53,2

Industria

10,9

12,3

13,9

15,7

17,9

20,4

0,4

0,5

0,6

0,7

0,7

0,9

57,3

57,7

62,1

66,2

69,9

74,5

Agricultura
Total

Scenariul alternativ intermediar
Sectorul rezidenţial

46,0

43,5

45,8

48,0

48,8

49,7

Industria

10,9

12,5

14,4

16,5

19,0

21,8

0,4

0,5

0,6

0,7

0,9

1,1

57,3

56,5

60,8

65,2

68,7

72,6

Agricultura
Total

I.C.3. Evaluarea potenţialului de atenuare a emisiilor
de GES
Calcularea emisiilor de GES s-a efectuat cu ajutorul programului LEAP, folosind rezultatele calculelor consumului
de energie termică pe tipuri de surse primare. Coeficienţii
de emisie au fost preluaţi din Ghidurile CISC (CISC, 1997,
2000). Rezultatele calculelor sunt prezentate în Tabelul 5-13.
În Figura 5-10 este prezentată dinamica emisiilor nete de
GES provenite de la producerea energiei termice în Republica Moldova în cadrul scenariilor analizate (scenariul liniei de bază, scenariul alternativ optim şi scenariul alternativ
intermediar) pentru perioada de analiză (2005-2030).
De notat că emisiile nete nu includ emisiile de GES provenite de la producerea energiei electrice (acestea fiind luate
în calcul în compartimentul precedent), precum şi emisiile
provenite de la arderea lemnelor de foc şi reziduurilor agricole (conform recomandărilor din Ghidurile CISC (1997,
2000), emisiile respective nu sunt incluse în totalul naţional,
fiind raportate pentru informare la rubrica „Memo Items”).
În raport cu anul de referinţă 2005, emisiile totale nete vor
creşte cu 38,4% în cazul scenariului liniei de bază, 19,4% în

2005

2030

Industria
19,0%

Sectorul
residential
80,3%

Agricultura
0,7%

Industria
27,4%

Sectorul
residential
71,4%

Agricultura
1,2%

Figura 5-9: Ponderea diferitor tipuri de consumatori în structura consumului total de energie termică, % din total
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Tabelul 5-13: Emisii de GES provenite de la producerea energiei termice în cadrul scenariilor analizate în perioada 2005-2030, Gg CO2
echivalent
Anii

2005

2010

2015

2020

2025

2030

Scenariul liniei de baza
Gaze naturale

2238,61

2337,90

2536,79

2757,40

2916,50

3079,04

122,32

132,68

142,46

165,49

186,49

207,22

82,24

68,99

66,84

62,52

62,52

59,44

Cărbuni

464,19

491,18

550,39

593,98

635,85

677,21

Lemne şi reziduuri agricole

371,94

397,37

427,58

450,80

479,28

510,82

Energie electrică

136,91

177,56

222,45

258,80

327,25

474,86

Emisii totale de GES

3416,20

3605,68

3946,51

4288,99

4607,89

5008,59

Emisii nete de GES

2907,35

3030,75

3296,48

3579,39

3801,36

4022,91

Gaze naturale

2238,61

2214,40

2292,92

2359,70

2400,95

2412,00

122,32

117,71

144,48

149,66

173,26

223,00

82,24

75,77

74,84

72,69

81,62

97,02

Cărbuni

464,19

348,27

372,79

426,04

458,99

498,80

Lemne şi reziduuri agricole

371,94

433,72

500,30

571,28

642,23

739,40

Gaze petroliere
Produse petroliere

Scenariul alternativ optim
Gaze petroliere
Produse petroliere

Energie electrică

136,91

237,39

297,30

337,95

404,25

466,30

Emisii totale de GES

3416,20

3427,26

3682,62

3917,33

4161,30

4436,52

Emisii nete de GES

2907,35

2756,14

2885,02

3008,09

3114,81

3230,82

Scenariul alternativ intermediar
Gaze naturale

2238,61

2232,94

2383,73

2549,10

2648,23

2745,86

122,32

132,68

142,46

165,48

186,49

207,22

82,24

267,65

298,45

321,86

343,42

352,97

Cărbuni

464,19

110,72

115,92

117,91

124,35

165,96

Lemne şi reziduuri agricole

371,94

396,04

425,41

448,19

475,35

506,00

Energie electrică

136,91

168,94

207,44

237,39

299,45

438,44

Emisii totale de GES

3416,20

3308,97

3573,41

3839,93

4077,29

4416,44

Emisii nete de GES

2907,35

2743,99

2940,57

3154,35

3302,49

3472,00

Gaze petroliere

echivalent

Produse petroliere

Figura 5-10: Dinamica emisiilor nete de GES provenite de la producerea energiei termice în cadrul scenariilor analizate în perioada 20052030, Gg CO2 echivalent
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cazul scenariului alternativ intermediar şi cu 11,1% în cazul
scenariului alternativ optim. În raport cu scenariul liniei de
bază, solicitarea măsurilor de atenuare permite în cazul scenariului alternativ intermediar reducerea emisiilor de GES
către anul 2030 cu circa 13,7%, în timp ce consumul de căldură va înregistra în perioada respectivă o reducere mai moderată (cu circa 10,1%). În cazul scenariului alternativ optim,
solicitarea măsurilor de atenuare va permite atenuarea emisiilor de GES în raport cu scenariul liniei de bază, cu circa
19,7% către anul 2030, adică cu mult mai mult decât reducerea pronosticată a consumului de căldură (cu circa 8,1%).
I.C.4. Investiţii necesare pentru implementarea măsurilor
de atenuare a emisiilor de GES provenite de la subsectorul
termoenergetic
În urma analizei realizate au fost identificate investiţiile necesare pentru realizarea măsurilor de atenuare a emisiilor de
GES provenite de la subsectorul termoenergetic al Republicii
Moldova în perioada 2010-2030. Valoarea totală a acestora a
fost evaluată la circa 3 miliarde $ SUA: circa 36,4% din această sumă va fi necesară pentru implementarea proiectelor
privind utilizarea instalaţiilor de conversie directă a energiei
solare; alte 27,5% din suma respectivă sunt planificate pentru
implementarea activităţilor privind producerea energiei termice prin utilizarea resurselor de biomasă (din care: 17,4%
din suma totală vor fi necesare pentru instalaţiile de producere a biogazului, iar 10,1%, respectiv pentru instalaţiile de
procesare a biomasei solide); circa 7,0% din suma totală a
investiţiilor vor fi necesare pentru activităţile privind implementarea pompelor de căldură; aproximativ 1,3% – pentru
utilizarea instalaţiilor de cogenerare şi circa 0,3% pentru activităţile de izolare termică a clădirilor (Tabelul 5-14).
Tabelul 5-14: Investiţii necesare pentru implementarea măsurilor
de atenuare a emisiilor de GES provenite de la subsectorul
termoenergetic, milioane $ SUA
2010

2015

2020

2025

2030

Total

Izolarea termică a
clădirilor

1,0

1,6

0,7

2,7

1,7

7,6

Pompe de căldură

18,6

32,6

32,6

55,7

66,8

206,3

10,8

7,1

6,9

6,7

6,7

38,2

185,6

200,7

187,3

162,6

343,2

1079,3

Instalaţii de cogenerare
Instalaţii de conversie directă a
energiei solare
Biomasă

Biogaz

57,3

107,0

89,3

124,0

138,9

516,5

Combustibili solizi

9,8

32,4

47,6

80,0

130,4

300,2

Subtotal

67,1

139,4

136,9

204,0

269,3

816,7

350,1

520,6

501,3

635,6

957,0

2964,6

Total investiţii
necesare

Eficienţa investiţiilor ce urmează a fi alocate pentru măsurile de atenuare a emisiilor de GES provenite de la subsectorul termoenergetic poate fi determinată pornind de la costul
specific al reducerii emisiilor de GES (Tabelul 5-15).

Tabelul 5-15: Emisii specifice medii (pentru perioada 20002030), Gg CO2 echivalent/PJ
Sectorul de consum al energiei
termice
Încălzire
Clădiri
Apă caldă menajeră
urbane
Pregătirea hranei
Sectorul
rezidenţial
Încălzire
Clădiri
Apă caldă menajeră
rurale
Pregătirea hranei
Industria
Agricultura

Valoarea emisiilor specifice, Gg CO2 eq./PJ
66,3
66,9
68,1
66,7
65,8
17,4
25,4
66,6
25,4
25,4
69,7
56,0

Astfel, costul sporit al unor măsuri de atenuare a emisiilor
de GES, în special al izolării termice adiţionale a clădirilor
din sectorul rural, se explică prin efectul specific mai mic al
izolaţiei pereţilor unei case rurale cu 1-2 nivele, în raport cu
o clădire urbană cu 5-20 nivele. Costul relativ mare al energiei termice produse prin intermediul pompelor de căldură
şi al cogenerării este legat de factorul mic de utilizare anuală
a puterii instalate a acestora. O altă pricină a variaţiei mari a
costurilor o constituie valorile diferite ale emisiilor specifice
pe sectoare de consum (66,7 Gg CO2 eq./PJ pentru clădiri
urbane; 25,4 Gg CO2 eq./PJ pentru clădiri rurale; 69,7 Gg
CO2 eq./PJ în cazul sectorului industrial şi 56,0 Gg CO2 eq./
PJ pentru sectorul agricol) (Tabelul 5-16).
Tabelul 5-16: Eficienţa investiţiilor în măsurile de atenuare ale
emisiilor de GES în subsectorul termoenergetic al Republicii
Moldova
Măsuri
Izolarea termică a
clădirilor
Utilizarea pompelor
de căldură
Utilizarea instalaţiilor de cogenerare
Utilizarea instalaţii
de conversie directa
a energiei solare
Utilizarea biomasei
solide

Utilizarea biogazului

Sectorul de utilizare
Clădiri urbane
Clădiri rurale
Clădiri urbane
Clădiri rurale
Instalaţii în industrie
Instalaţii în agricultură
Clădiri
Tehnologii
Clădiri urbane
Clădiri rurale
Instalaţii în industrie
Instalaţii în agricultură
Urbane
Rurale
Clădiri urbane
Clădiri rurale
Industrie
Agricultură

Cost, $ SUA/t GES
3,6
16,9
51,4
198,0
25,3
31,5
3,7
1,9
9,1
9,3
8,9
18,3
12,0
6,5
149,9
393,7
143,5
178,6

În sectorul rural, caracterizat printr-un consum mare de biomasă şi cu emisii specifice de GES moderate, măsurile de
atenuare vor avea un impact mai mic asupra emisiilor totale
nete de GES. În acest sector costul investiţiilor este mai mare
practic pentru toate tipurile de măsuri de atenuare propuse,
în special pentru cele mai costisitoare, precum: pompele de
căldură şi instalaţiile de producere a biogazului.
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Investiţiile specifice sporite la utilizarea energiei solare în
agricultură se explică prin durata de viaţă mai mică a instalaţiilor respective (sere, uscătorii) comparativ cu încălzitoarele solare de apă (circa 15 ani, faţă de 20 ani). De notat că
utilizarea biogazului este cea mai costisitoare măsură, dar
urmează să se ia în consideraţie şi faptul că prin această măsură se minimizează emisiile de metan şi protoxid de azot
provenite de la managementul dejecţiilor animaliere în cadrul sectorului zootehnic.
I.C.5. Măsuri de atenuare a emisiilor de GES în subsectorul termoenergetic şi constrângeri privind implementarea
acestora
a) Măsuri de atenuare asociate cu revizuirea politicilor sectoriale în domeniul energetic
Reieşind din faptul că în subsectorul de alimentare cu energie termică se utilizează anual circa 40% din cantitatea totală
de resurse energetice consumate la nivel naţional, potenţialul de reducere a consumului de combustibil, deci şi cel de
atenuare a emisiilor de GES provenite de la acest subsector,
este semnificativ.
Măsurile preconizate cu caracter general privind reducerea
consumului de combustibil şi atenuarea emisiilor de GES
provenite de la sectorul termoenergetic includ: dezvoltarea
continuă a cadrului legislativ-normativ sectorial; fortificarea
cadrului instituţional sectorial; crearea condiţiilor pentru
atragerea investiţiilor în sectorul termoenergetic; elaborarea
unui program de stat privind liberalizarea pieţei energetice;
elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire
la privatizarea întreprinderilor din sistemul termoenergetic;
urgentarea procesului de reorganizare a reţelelor de alimentare cu căldură prin demonopolizarea şi privatizarea lor;
utilizarea combustibililor cu emisii reduse de GES – gazificarea complexă a republicii; eliminarea discrepanţelor dintre preţuri existente la resursele energetice în scopul utilizării mai eficiente a acestora; stimularea concurenţei pe piaţă
între furnizorii de produse energetice, inclusiv a produselor
petroliere şi cărbunilor; diversificarea surselor şi căilor de
import al resurselor energetice.
Diversificarea surselor şi căilor de import al resurselor
energetice este factorul principal în asigurarea securităţii
energetice a statului, dar în acelaşi timp se creează condiţii
favorabile pentru conservarea energiei şi selectarea combustibililor cu emisii mai mici ale gazelor cu efect de seră.
De notat că construcţia portului din Giurgiuleşti, concepută
în acest scop, a fost tărăgănată pe parcursul mai multor ani,
inclusiv ca urmare a climatului investiţional nefavorabil din
ţară, nivelului înalt al corupţiei, rezistenţei opuse de ţările
vecine (Ucraina şi România), care au porturi în apropierea
nemijlocită (Reni, Ismail, Galaţi) etc. Printre alte bariere în
calea diversificării surselor de energie pot fi numite demonopolizarea incompletă a complexului de aprovizionare cu
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combustibili şi orientarea excesivă a ţării spre consumul de
gaze naturale.
Măsurile cu caracter tehnic privind atenuarea emisiilor de
GES provenite de la subsectorul de alimentare cu căldură includ: activităţi de sporire a eficienţei energetice – conservarea energiei în toate verigile complexului termoenergetic: la
producere, transportare şi consum, precum şi implementarea noilor tehnologii energoeficiente; reconstrucţia reţelelor
termice cu implementarea tehnologiilor avansate: aşezarea
ţevilor preizolate montate subteran fără canal şi, după posibilităţi, fără compensatoare, cu un număr minim de fântâni;
elaborarea normativelor de protecţie a reţelelor termice; organizarea producerii căldurii în baza combustibililor locali,
resurselor energetice secundare, surselor regenerabile de
energie (în special a biomasei şi energiei solare) şi deşeurilor
energetice de origine industrială sau menajeră.
Problema alimentării cu căldură este una din cele mai complicate în Republica Moldova. Localităţile urbane au fost
dotate cu sisteme centralizate, în majoritatea lor, de o construcţie iraţională, atât referitor la sursele de căldură, cât şi
la configuraţia reţelelor. Surse cu cogenerare există doar în
municipiile Chişinău şi Bălţi, cu un utilaj de mult depăşit; în
plus, ele nu acoperă localităţile din punct de vedere teritorial
în întregime. Centralele termice au fost proiectate pe combustibili scumpi de import, combustibilii locali fiind ignoraţi
totalmente. În majoritatea lor, centralele au fost amplasate
departe de centrul de sarcină al consumatorilor, fapt ce a
contribuit la pierderi mari de căldură şi consumuri excesive
de energie la transportare. La aceasta se adaugă executarea
proastă la construcţie, exploatarea iresponsabilă şi managementul prost al întreprinderilor respective. În condiţiile actuale peste aceste neajunsuri se suprapun indisponibilitatea
de plată a unei părţi considerabile din consumatori, politizarea problemei în legătură cu aspectul ei social, interesele
economice ale firmelor instalatoare de sisteme autonome,
incompetenţa factorilor de decizie, climatul investiţional
nefavorabil în republică etc. Acest complex de împrejurări
face ca sectorul alimentării cu căldură să nu prezinte interes
pentru investitori şi încercările de privatizare precedente să
eşueze. Penuria financiară nu permite reconstrucţia şi raţionalizarea sistemului de alimentare cu căldură din contul
statului. Imposibilitatea aducerii tarifelor în concordanţă cu
cheltuielile reale face dificilă reconstrucţia şi raţionalizarea
sistemului şi din contul întreprinderilor respective.
De notat că în condiţiile economice existente în ţară finanţarea măsurilor care nu aduc beneficiu material în perioade
scurte de timp este foarte anevoioasă. Totuşi practica arată că problema poate fi rezolvată (spre exemplu: în cadrul
Ministerului Construcţiilor şi Amenajării Teritoriului a fost
format Fondul extrabugetar pentru finanţarea lucrărilor de
constituire a bazei normative în construcţii; o altă cale este
apelarea mai insistentă la fondurile în domeniul respectiv
ale Comunităţii Europene etc.).
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b) Măsuri de atenuare asociate cu revizuirea cadrului legislativ
În domeniul energetic adoptarea cadrului legislativ s-a produs cu mari întârzieri (Legea nr. 1525-XIII din 19.02.1998
cu privire la energetică, Legea nr. 1136-XIV din 13.07.2000
privind conservarea energiei, iar proiectul de Lege cu privire
la energie termică se află în faza de examinare în Parlament,
număr de intrare 4356 din 25 decembrie 2003, vezi HP Nr.
44-XV din 26.02.2004 asupra proiectului de Lege cu privire
la energia termică).
Actualul cadru legislativ ce ţine de activitatea sectorului
energetic are un caracter pur economic fiind totuşi orientat spre economisirea energiei, contribuie la reducerea consumului de combustibil şi, în mod indirect, şi la atenuarea
emisiilor de GES.
Obiectivele acestor legi constau în crearea condiţiilor politice, organizatorice şi economice adecvate pentru utilizarea
eficientă a resurselor energetice în procesul de extragere,
producere, prelucrare, depozitare, transportare, distribuire
şi consum al acestora, una din condiţii fiind limitarea activităţii monopoliste şi stimularea concurenţei în energetică.
Condiţiile pentru dezvoltarea complexului energetic şi promovarea măsurilor de protecţie a mediului ambiant sunt prevăzute în Legea nr. 63-XIV din 23 decembrie 1998 cu privire
la concepţia asupra privatizării întreprinderilor din sectorul
electroenergetic privind privatizarea întreprinderilor din
complexul energetic, Legea nr. 1103-XIV din 30.06.2000
cu privire la protecţia concurenţei, Legea nr. 982-XIV din
11.05.2000 privind accesul la informaţie etc. Un set de măsuri
prevăzute de aceste legi referitor la sectorul termoenergetic au
rămas însă fără atenţie în actele de reglementare şi normative:
susţinerea de către stat, autorităţile publice centrale şi locale
a iniţiativelor private în domeniul termoenergetic; reglementarea activităţilor monopoliste şi stimularea concurenţei în
sectorul termoenergetic; inviolabilitatea investiţiilor efectuate
în sistemul termoenergetic; neamestecul autorităţilor publice
centrale şi locale în activitatea economică a întreprinderilor
de producere, transportare, distribuire şi furnizare a energiei
termice, cu excepţia cazurilor direct prevăzute de legislaţia în
vigoare; diversificarea surselor de producere a energiei termice şi a formelor de proprietate în sectorul termoenergetic etc.
În sectorul de alimentare cu căldură diversificarea surselor,
dacă şi are loc, este din contul implementării sistemelor autonome în baza centralelor termice de bloc sau de apartament. Această direcţie prezintă un pas pozitiv în comparaţie
cu sistemele centralizate, care au existat până în prezent în
baza centralelor termice districtuale sau centrale, însă nu
corespunde tendinţelor contemporane în domeniu, bazate
pe sursele cu cogenerare şi trigenerare.
Sistemele cu cogenerare în baza CET-urilor cu cicluri mixte
gaz-abur, cu puterea electrică 50-500 MW şi termică în ace-

leaşi limite, şi mini-CET-urile cu turbine cu gaze sau motoare cu piston, cu puterea electrică între 50 kW şi 10 MW şi
puterea termică de circa 2 ori mai mare, permit o economie
de combustibil de 20-40% comparativ cu producerea separată a energiei termice şi electrice în cele mai performante
sisteme contemporane. Instalaţiile de trigenerare, care pe
lângă energia electrică şi termică mai prevăd şi producerea
de frig pentru sistemele de condiţionare şi de răcire a apei
potabile pe timp de vară, oferă un confort sporit şi, de asemenea, aduc economie de combustibil.
Impedimentele în calea implementării cogenerării sunt următoarele: cunoaşterea slabă a avantajelor acestei direcţii
de către factorii de decizie; costul relativ mare al utilajului
respectiv; penuria financiară din ţară; climatul investiţional
nefavorabil; accesul la piaţa de energie electrică relativ ieftină din Ucraina şi Rusia, unde costul combustibilului este
incomparabil mai mic în comparaţie cu cel local; tarife neadecvate la energia termică; amestecul autorităţilor centrale
şi locale în activitatea economică a întreprinderilor energetice; lobby-ul puternic al întreprinderilor importatoare de
sisteme autonome de încălzire.
O problemă complicată constituie şi amestecul autorităţilor
în activitatea economică a întreprinderilor energetice. În
condiţiile crizei economice şi ale sărăciei actuale, precum şi
ale culturii scăzute a clasei politice, evitarea acestui amestec
este greu de anticipat.
Referitor la concurenţa în cadrul subsectorului termoenergetic, este necesar a menţiona că în condiţiile tarifelor actuale neadecvate la agentul termic (acestea nu acoperă nici
pe departe cheltuielile pentru producerea energiei termice),
aceasta este neexistentă. Ieşirea din această situaţie este anevoioasă, cu toate acestea există soluţii şi procesul a demarat deja. Dacă preţurile actuale ale energiei electrice (circa
4 - 6 ¢ SUA/kWh) şi termice (circa 5 $ SUA/GJ) în cazul
unei centrale electrotermice mari (care lucrează pentru reţele de transport şi distribuţie, unde pe contul cheltuielilor,
pierderilor, taxelor etc. tarifele la energie se dublează) sunt
inadmisibile, atunci pentru o mini-CET autonomă aceste
preţuri sunt mai mult decât favorabile. De notat că în actualul proiect de lege cu privire la energia termică sunt prevăzute diverse facilităţi pentru instalaţiile de cogenerare, care
urmează a fi susţinută mai insistent la nivel statal. Din posibilele măsuri cu caracter financiar care ar putea fi reflectate
ulterior în legislaţia sectorială, am putea să mai menţionăm,
de asemenea, (i) crearea fondului pentru dezvoltarea energeticii; (ii) acordarea de facilităţi fiscale băncilor comerciale
şi fondurilor de investiţii în cazul participării lor la finanţarea de proiecte focalizate în domeniul energetic şi cel al
protecţiei mediului ambiant; acordarea de facilităţi fiscale şi
creditare agenţilor economici care îşi modernizează pe cont
propriu tehnologiile în scopul reducerii consumului de resurse naturale şi protecţiei mediului ambiant etc.
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c) Măsuri de atenuare asociate cu revizuirea cadrului normativ
În sectorul energetic în general şi în cel termoenergetic în
particular, cadrul normativ a fost elaborat iniţial cu contribuţia Ministerului Energeticei, Ministerului Industriei
şi Infrastructurii, şi mai recent, odată cu crearea Agenţiei
Naţionale de Reglementări în Energetică (ANRE), şi cu
contribuţia acesteia. ANRE a elaborat metodologia de determinare, solicitare şi aprobare a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică (Apr. ANRE
nr. 147 din 25.08.2004), din păcate, politizarea excesivă a
problemei tarifelor la agentul termic, împiedică solicitarea corectă a acestei metodologii, în special în municipiul
Chişinău. Prin ordinul Ministrului Mediului şi Amenajării
Teritoriului Nr.423 din 25.10.2000 au fost introduşi noi indici termici specifici ai clădirilor, prin care valoarea minimă
admisibilă a rezistenţei globale a îngrădirilor a fost ridicată
de la 0,66-1,18 m2K/W până la 2,5-2,7 m2K/W, începând cu
1 ianuarie 1999. Dar, luând în consideraţie durata mare de
viaţă a clădirilor şi faptul că peste două treimi din clădiri au
fost construite după anul 1970, pentru a obţine o economie
de energie considerabilă la încălziri pe termen scurt şi mediu este necesar de efectuat ameliorarea izolaţiei clădirilor
vechi, mai ales a celor construite în anii ’70-’90 ai secolului
XX (peste 50% din fondul locativ existent). Este necesară, de
asemenea, elaborarea standardelor la plafonul consumului
de energie pentru producerea unei unităţi de producţie în
toate ramurile industriei, la aparatele de uz casnic etc.

II. Arderea mobilă a combustibililor
II.A. Subsectorul transporturi
În anul 2007, consumul de resurse energetice în sectorul
transporturi a constituit circa 25,7% din consumul naţional
total de energie, acest sector reprezentând un semnificativ
generator al emisiilor de gaze cu efect de seră.
În structura consumului total de resurse energetice în cadrul sectorului transporturi, în anul 2007 motorina a avut
o pondere de circa 55,6% din total, benzina – circa 38,7%,
combustibilul pentru motoare reactive – 2,7%, gazele petroliere lichefiate – 1,3% şi gazele naturale comprimate, respectiv circa 0,7% din total. În transportul auto se utilizează cu
predilecţie motorină şi benzină, într-o măsură mai mică:
gazele naturale comprimate şi gazele petroliere lichefiate; în
transportul feroviar şi naval se utilizează preponderent motorina, iar în transportul aerian – combustibilul pentru motoare reactive (de notat că emisiile de GES provenite de la
arderea combustibilului pentru motoare reactive în cadrul
transportului aerian internaţional nu sunt incluse în totalul
emisiilor naţionale de GES, ci sunt raportate doar pentru
informare, la rubrica „Memo items”).
În anul 2007, în structura consumului total de energie în
cadrul sectorului transporturi circa 92% au fost utilizate
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pentru funcţionarea transportului auto; 5% pentru funcţionarea transportului feroviar, 2,4% pentru funcţionarea
transportului aerian şi doar circa 0,02% pentru funcţionarea
transportului naval.
II.A.1 Scenarii de atenuare a emisiilor de CES în sectorul
transporturi
În baza principalilor indici macroeconomicii ai ţării au fost
elaborate şi analizate trei scenarii de dezvoltare ale sectorului transporturi pe termen până în anul 2030.
Scenariul liniei de bază (SLB) – variantă în care se presupune o creştere treptată a numărului unităţilor de transport
rutier şi urban, în comparaţie cu cea stabilită în ultimii ani,
sporirea transportului de mărfuri proporţional cu ritmul de
creştere a PIB-ului la nivel naţional. Se vor întreprinde, de
asemenea, măsuri de rigoare privind întreţinerea infrastructurii transportului terestru şi naval.
Scenariul alternativ optim (SAO) – a fost formulat în baza
scenariului precedent, cu solicitarea măsurilor efective de
reducere a consumului de combustibili şi atenuare a emisiilor de GES, inclusiv:
• optimizarea traficului de mărfuri şi pasageri;
• reabilitarea şi reconstrucţia drumurilor auto şi a căilor
feroviare, realizarea măsurilor prevăzute în Strategia infrastructurii transportului terestru pe anii 20082017, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.85 din
01.02.2008;
• implementarea testării tehnice obligatorii a tuturor autovehiculelor şi remorcilor acestora, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 131-XVI din 07.06.2007 privind
siguranţa traficului rutier;
• limitarea termenului de exploatare a autovehiculelor la
importul lor în ţară (de la 7 la 5 ani pentru autoturisme
şi de la 10 la 7 ani pentru autocamioane şi autocare);
• majorarea ponderii autovehiculelor, care folosesc ca
combustibil gazele naturale comprimate şi gazele petroliere lichefiate;
• utilizarea autovehiculelor pe consum de hidrogen şi
biocombustibili, altor tehnologii moderne aplicabile în
sectorul transporturi;
• dezvoltarea reţelelor de transport în comun în principalele municipii ale ţării;
• sporirea reţelelor de transport electric urban şi interurban.
Scenariul alternativ intermediar (SAI) – prevede realizarea
parţială a măsurilor de retehnologizare a sistemului naţional de transporturi, specificate în scenariul alternativ optim,
considerând că pot apărea pe parcurs dificultăţi de ordin
economic.
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II.A.2. Prognoza consumului de combustibili în sectorul
transporturi
Calcularea consumului de combustibili pentru perioada de
analiză a fost efectuată prin extrapolarea datelor statistice
disponibile pentru anii 2000-2006, luând în consideraţie
previziunile privind ritmul de creştere a PIB-ului naţional şi
traficului de mărfuri şi pasageri.
Mai jos sunt prezentate prospecţiunile privind dinamica numărului de unităţi de transport auto în perioada 2005-2030
(Tabelul 5-17, Figura 5-11).
Tabelul 5-17: Dinamica numărului unităţilor de transport auto
în cadrul scenariilor analizate pentru sectorul transporturi în
perioada 2005-2030, mii unităţi
Scenarii

2005

2010

2015

2020

2025

2030

SLB

361

480

595

670

745

820

SAO

361

400

445

490

535

580

SAI

361

440

520

580

640

700

În comparaţie cu SLB, în cazul SAO se prevede o reducere
a numărului unităţilor de transport prin scoaterea din uz a
maşinilor vechi cu consum sporit de combustibil. În cazul
SAI, s-au acceptat valori intermediare celor două scenarii anterioare. În cazul SLB, pentru perioada 2005-2030 se prognozează o creştere al numărului de unităţi de transport auto cu
circa 127,1%, în cazul SAO – o creştere cu 60,7%, iar în cazul
SAI – o creştere cu 93,9%. Necesitatea de trafic va fi acoperită
ca rezultat a eficientizării utilizării unităţilor de transport şi
mijloacelor optime de logistică. Lungimea totala a căilor ferate se va modifica neesenţial, dar se aşteaptă o intensificare cu
circa 23% a traficului de pasageri şi o dublare a traficului de
mărfuri prin utilizarea transportului feroviar.

Tabelul 5-18: Dinamica consumului de combustibili în cadrul
scenariilor analizate pentru sectorul transporturi în perioada
2005-2030, PJ
Scenarii

2005

2010

2015

2020

2025

2030

SLB

22,0

28,3

38,6

46,6

53,4

58,7

SAO

22,0

25,5

30,9

37,0

43,1

53,1

SAI

22,0

27,5

35,0

42,5

50,3

54,1

În Tabelul 5-19 este prezentată informaţia cu referinţă la
structura consumului total (dezagregată pe tipuri de combustibili) pentru sectorul transporturi în perioada 20052030.
În cazul SLB se poate observa că în comparaţie cu anul
2005, ponderea motorinei se va majora către anul 2030 cu
circa 4,5%; pe când ponderea altor tipuri de combustibili
în structura consumului total de combustibili în sectorul
transporturi se va reduce (ponderea benzinei se va micşora cu 2,2%; cea a gazelor naturale comprimate – cu 2,0%,
iar cea a gazelor petroliere lichefiate – cu 0,1%). În cazul
SAO se observă că în comparaţie cu anul 2005, ponderea
motorinei se va reduce către anul 2030 cu circa 11,8%; cea a
benzinei se va micşora cu circa 4,2%; ponderea gazelor naturale comprimate se va reduce cu 1,3%, concomitent se va
majora cu 0,8% ponderea gazelor petroliere lichefiate şi, mai
mult ca semnificativ, se va majora ponderea hidrogenului şi
biocombustibililor (Figura 5-13). Tendinţele caracteristice
SAO, într-o măsură mai mare sau mai mică, sunt comune
şi SAI.

mii unităţi

Mai jos este prezentată evoluţia consumului total de combustibili în sectorul transporturi (Tabelul 5-18, Figura 5-12).

Astfel, în cazul scenariului liniei de bază, pentru perioada
2005-2030 se prognozează o creştere a consumului de resurse energetice cu circa 167,3%, în cazul scenariului alternativ
optim – o creştere cu 141,5%, iar în cazul scenariului alternativ intermediar – o creştere cu 146,2%.

Figura 5-11: Dinamica numărului unităţilor de transport auto în cadrul scenariilor analizate pentru sectorul transporturi în perioada
2005-2030, mii unităţi
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Figura 5-12: Consumul de combustibili în cadrul scenariilor analizate pentru sectorul transporturi în perioada 2005-2030
Tabelul 5-19: Dinamica consumului, dezagregat pe tipuri de
combustibili, în cadrul scenariilor analizate pentru sectorul
transporturi în perioada 2005-2030, PJ
2005

2010

2015

2020

2025

2030

Scenariul liniei de bază
Motorină

11,8

16,8

23,5

28,1

31,5

34,1

Benzină auto

9,0

10,3

13,7

17,0

20,2

22,7

Gaze naturale

1,0

1,1

1,1

1,3

1,3

1,5

Gaze petroliere

0,2

0,3

0,3

0,3

0,4

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22,0

28,3

38,6

46,6

53,4

58,7

Hidrogen şi biocombustibili
Total consum
de combustibili

Scenariul alternativ optim
Motorină

11,8

13,0

15,9

18,1

20,0

22,2

Benzină auto

9,0

10,9

13,0

15,2

17,1

19,5

Gaze naturale

1,0

1,2

1,4

1,5

1,7

1,7

Gaze petroliere

0,2

0,4

0,6

0,8

0,9

0,9

Hidrogen şi biocombustibili

0,0

0,0

0,0

1,5

3,5

8,8

Total combustibili

22,0

25,5

30,9

37,0

43,1

53,1

2005

2010

2015

2020

2025

2030

Scenariul alternativ intermediar
Motorină

11,8

15,3

19,7

23,9

25,8

28,2

Benzină auto

9,0

10,7

13,3

17,1

20,3

20,0

Gaze naturale

1,0

1,2

1,4

1,5

1,7

1,7

Gaze petroliere

0,2

0,4

0,6

0,8

0,9

0,8

0,0

0,0

0,0

0,1

1,7

3,4

22,0

27,5

35,0

42,5

50,3

54,1

Hidrogen şi biocombustibili
Total
combustibili

II.A.3. Evaluarea emisiilor de GES provenite de la sectorul
transporturi
Calcularea emisiilor de GES s-a efectuat cu ajutorul programului LEAP, folosind rezultatele calculelor consumului de
combustibili pentru funcţionarea transporturilor pe tipuri
de carburanţi. Coeficienţii de emisie au fost preluaţi din
Ghidurile CISC (CISC, 1997, 2000).

Figura 5-13: Ponderea diferitor tipuri de combustibili în structura consumului total în sectorul transporturi în anii 2005 şi 2030
(scenariului alternativ optim), % din total

202

COMUNICAREA NAŢIONALĂ DOI A REPUBLICII MOLDOVA

De notat că emisiile totale nu includ emisiile de GES provenite de la arderea hidrogenului şi biocombustibililor
(considerate surse regenerabile), respectiv emisiile de GES
provenite de la arderea combustibililor pentru funcţionarea
transportului aerian internaţional (conform recomandărilor din Ghidurile CISC (1997, 2000), emisiile respective nu
sunt incluse în totalul naţional, fiind raportate pentru informare la rubrica „Memo items”).
În Tabelul 5-20 este prezentată dinamica emisiilor nete de
GES provenite de la sectorul transporturi în Republica Moldova în cadrul scenariilor analizate pentru perioada de analiza (2005-2030).
În comparaţie cu nivelul emisiilor de GES înregistrate în
anul 2005, către anul 2030 se preconizează o majorare a
emisiilor de GES provenite de la sectorul transporturi: cu
circa 168,4% în cazul scenariului liniei de bază, cu 98,8%
– în cazul scenariului alternativ optim şi cu 128,8% – în
cazul scenariului alternativ intermediar. În raport cu scenariul liniei de bază, implementarea preconizatelor măsuri
de atenuare va permite către anul 2030 a reduce emisiile de
GES provenite de la sectorul transporturi în Republica Moldova cu circa 25,9% – în cazul scenariului alternativ optim,
respectiv cu circa 14,7% în cazul scenariului alternativ intermediar (Figura 5-14).
Tabelul 5-20: Emisii de GES provenite de la arderea
combustibililor în sectorul transporturi în cadrul scenariilor
analizate în perioada 2005-2030, Gg CO2 echivalent
2005

2010

2015

2020

2025

2030

SLB

1610.9

2074.5

2843.9

3441.0

3945.2

4323.0

SAO

1610.9

1904.1

2231.3

2569.3

2865.2

3203.0

SAI

1610.9

1993.3

2534.9

3075.7

3521.7

3686.1

Cele mai efective măsuri de atenuare a emisiilor de GES
provenite de la sectorul transporturi includ:
• solicitarea măsurilor economice şi de impozitare pentru stimularea reînnoirii parcului de vehicule, material
rulant şi flotei navale şi maritime;
• reabilitarea şi reconstrucţia drumurilor auto şi a
căilor feroviare, reamenajarea căilor navigabile interne şi îmbunătăţirea parametrilor de exploatare a
construcţiilor hidrotehnice;
• optimizarea reţelelor de transport urban şi interurban,
optimizarea traficului de mărfuri şi pasageri, inclusiv prin devierea traficului din zonele dens populate
(construcţia drumurilor de centură în jurul oraşelor,
impunerea restricţiilor de circulaţie prin centrul
oraşului etc.);
• facilitarea utilizării transportului public şi dezvoltarea
reţelelor de transport în comun în principalele municipii ale ţării;
• utilizarea pe scară largă a transportului electric, inclusiv prin sporirea reţelelor de transport electric urban şi
interurban;
• majorarea ponderii autovehiculelor care folosesc drept
combustibil gazele naturale comprimate şi gazele petroliere lichefiate;
• utilizarea autovehiculelor pe consum de hidrogen şi
biocombustibili, altor tehnologii moderne aplicabile în
sectorul transporturi;

echivalent

Scenarii

II.A.4. Măsuri de atenuare a emisiilor de GES în sectorul
transporturi şi constrângeri privind implementarea acestora

Figura 5-14: Dinamica emisiilor nete de GES provenite de la sectorul transporturi în cadrul scenariilor analizate în perioada 2005-2030,
Gg CO2 echivalent
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litarea şi reconstrucţia drumurilor auto şi a căilor feroviare, optimizarea reţelelor de transport urban şi interurban,
optimizarea traficului de mărfuri şi pasageri, dezvoltarea
reţelelor de transport în comun, utilizarea pe scară largă a
transportului electric, majorarea ponderii autovehiculelor
pe consum de gaze naturale comprimate, gaze petroliere lichefiate şi biocombustibili etc.).

• limitarea termenului de exploatare a autovehiculelor la
importul lor în ţară (de la 7 la 5 ani pentru autoturisme
şi de la 10 la 7 ani pentru autocamioane şi autocare).
Există totuşi şi un şir de lacune şi constrângeri în calea implementării efective a măsurilor respective (Tabelul 5-21).
Prezenţa multiplelor lacune şi constrângeri care creează
impedimente în calea realizării unuia sau altui scenariu de
dezvoltare a sectorului transporturi face ca „Planul de acţiuni privind atenuarea emisiilor de GES în sectorul transporturi” (Anexa 2-2) să aibă un caracter mai general, fără
a fi cu orientare specifică asupra unui sau altui scenariu de
dezvoltare a sectorului. Se distinge totuşi cu o certitudine
mai mare necesitatea implementării măsurilor prevăzute de
scenariului optim (reînnoirea parcului de vehicule, reabi-

III. Emisii fugitive provenite de la operaţiuni cu ţiţei
şi gaze naturale
III.A. Subsectorul aprovizionării cu gaze şi produse petroliere
Subsectorul aprovizionării cu gaze şi produse petroliere reprezintă o sursă relevantă a emisiilor fugitive ale gazelor cu

Tabelul 5-21: Lacune şi constrângeri în calea implementării măsurilor de atenuare a emisiilor de GES provenite de la sectorul transporturi
al Republicii Moldova
Lacune

Constrângeri
Transportul rutier

-

Starea foarte rea a unei părţi considerabile a reţelei rutiere;

-

Restanţe considerabile la lucrările de întreţinere, incertitudine privind finanţarea curentă a întreţinerii drumurilor;
Parc de vehicule comerciale neadaptate la standardele europene de calitate şi siguranţă;
Sistem de transport public neorganizat, nivel scăzut al calităţii servi- ciilor, administrare slabă pentru a crea o structură de transport consecventă şi integrată.

-

Economia ţării nu poate asigura un nivel adecvat de reabilitare a reţelei rutiere;
Rămânerea în urmă a dezvoltării sectorului agrar împiedică dezvoltarea sectorului de servicii în transport;
Alocarea cu întârziere a investiţiilor străine în sectorul transporturi al
Republicii Moldova (companii de transport, logistică etc.)

Transportul feroviar
-

Partea majoritară a infrastructurii căilor ferate naţionale se află în stare tehnică rea;

-

Partea majoritară a infrastructurii căilor ferate nu permite de a atinge
viteza proiectată, chiar şi pentru trenurile de marfă;

-

Starea nesatisfăcătoare a materialului rulant;

-

Servicii publice obligatorii neachitate de către autorităţi, ceea ce implică amânarea reabilitării infrastructurii sau întreţinerii materialului
rulant şi efectuării investiţiilor.

-

Starea economico-financiară dificilă a agenţilor economici care administrează flota şi porturile;
Starea tehnică învechită a mijloacelor plutitoare;

-

Lipsa mijloacelor plutitoare noi şi moderne;

-

Lipsa mijloacelor de încărcare / descărcare plutitoare şi dotării porturilor cu astfel de mijloace portuare;

-

Implementarea cu întârziere a proiectelor prioritare de infrastructură
(infrastructură şi material rulant);
Divizarea geopolitică a ţării, ceea ce împiedică dezvoltarea pe termen
lung a reţelei, în special pentru activităţile de tranzit;
Introducerea cu întârziere a noilor tehnologii şi îmbunătăţirea stării
tehnice a infrastructurii căilor ferate.

Transportul naval

-

Piaţa slab dezvoltată de prestare a serviciilor în domeniul transportului
de mărfuri şi călători;

-

Finanţarea mică a menţinerii căilor navigabile interne în conformitate cu cerinţele pentru asigurarea securităţii navigaţiei şi funcţionarea
adecvată a construcţiilor hidrotehnice;

Lipsa reţelei logistice din componente de transport, depozitare şi co- mercializare.
Nivelul mic de conlucrare cu alte tipuri de transport, organizarea la -

Lipsa investiţiilor în organizaţiile ce prestează servicii în domeniul
transportului naval, ce vor permite modernizarea mijloacelor fixe;

nivel redus a transportului intermodal, fapt ce lipseşte transportul
naval de o cantitate substanţială de mărfuri.

Reglementarea normativă caducă, precum şi racordarea actelor normative existente la standardele europene.

Transportul urban
-

Faptul că, în aceste condiţii dificile, transportul public încă funcţionează, constituie o piedică în calea oricăror schimbări;

-

Planurile de investiţii în infrastructură îşi concentrează eforturile asupra resurselor şi nu asupra necesităţii de a crea un cadru stabil la nivel
sectorial;

-

Situaţia financiară precară: companii publice falimentare, lipsa resurselor pentru investiţii de întreţinere a drumurilor etc.

-

Lipsa interesului / resurselor în administrarea sectorului transporturilor;

-

Starea rea a întregii infrastructuri, majoritatea necesitând reparaţii
capitale.

Prezenţa altor necesităţi urgente ale ţării, care pot antrena resursele
financiare disponibile.
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efect de seră (în principal, a metanului, bioxidului de carbon
şi protoxidului de azot). Emisiile respective provin de la sistemele de distribuţie a ţiţeiului şi gazelor naturale, cu excepţia
acelor resurse energetice care se ard în calitate de combustibil. Sistemele de distribuţie includ întreaga infrastructură
necesară pentru producţia, colectarea, prelucrarea, rafinarea
şi distribuţia produselor petroliere şi gazelor naturale pe piaţa
consumatorilor finali. Sistemul începe cu sondele de producţie şi se termină cu punctele de comercializare a resurselor
energetice către consumatorul final. Sursele emisiilor fugitive
de la sistemele de distribuţie a ţiţeiului şi gazelor naturale includ atât scurgeri de la funcţionarea echipamentelor, pierderi
prin evaporare, ventilare, arderea în flacără, incinerare, cât şi
emisii accidentale (de exemplu: la deteriorarea sistemelor de
conducte, emisii din sonde, scurgeri etc.).
De notat că gazele naturale se utilizează în RM din 1966,
fiind importate sută la sută din Federaţia Rusă prin sistemul
de gazoducte. Operatorul principal pe piaţa gazelor naturale din republică este întreprinderea mixtă moldo-rusă S.A.
„Moldovagaz”.
Infrastructura subsectorului include în prezent: gazoducte
magistrale de înaltă şi medie presiune (circa 593,6 km), gazoducte de branşament de înaltă şi medie presiune – circa
714 km, gazoducte de distribuţie de medie şi joasă presiune
– circa 12465 km, 5 staţii de compresiune şi evidenţă a gazelor transportate şi 65 staţii de distribuţie a gazelor (din care
9 au fost montate în perioada 2005-2007).
Teritoriul Republicii Moldova este traversat de două sisteme
de gazoducte magistrale, în partea de nord a ţării – de gazoductul Ananiev-Cernăuţi-Bogorodciani (capacitatea de
tranzit de circa 8,7 mlrd m3/an), iar în partea de sud a RM,
de gazoductele Şebelinka - Dneproppetrovsk - Krivoi Rog Ismail şi Razdelnaia - Ismail (capacitatea totală de tranzit de
circa 15,8 mlrd m3/an) şi Ananiev - Tiraspol - Ismail (capacitatea de tranzit de circa 20,0 mlrd m3/an).

naturale din Republica Moldova. Lucrările de exploatare a
rezervelor de gaze şi petrol au început în 1997, fiind forate
8 sonde (din care în prezent se exploatează doar 6 sonde la
adâncimea de circa 600 m). Nu au fost înregistrate rezultate
palpabile.
Volumul de gaze captat în zăcămintele din zona localităţii
Victorovca a fost de circa 3 mii m3/zi, sau circa 1 mln m3/an.
Volumul de ţiţei extras la Văleni, de asemenea, a fost nesemnificativ. Spre exemplu, în anul 2002 au fost extrase 10 tone
petrol, în 2003 – 600 tone. De notat că din 2003, în afacerea
„Redeco Ltd.” a intrat şi compania AS Petrol din RM, care a
reuşit să majoreze către anul 2004 extracţia până la 14 mii
tone petrol pe an (conform informaţiei recepţionate de la
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM (2004), densitatea
specifică a ţiţeiului de la Văleni este de 941 kg/m3). Petrolul
extras este prelucrat la rafinăria din Comrat cu o capacitate
de 30 mii tone, dată în folosinţă la 15 iulie 2005.
La sfârşitul anului 2006, partener principal al grupului „Redeco Ltd.” a devenit compania „Valiexchimp S.R.L.” din Republica Moldova, care la sfârşitul anului 2007 a fondat o întreprindere mixtă cu compania irlandeză „Island Oil&Gaz
plc”, iniţiind împreună un program de investiţii în extracţia
şi prelucrarea petrolului şi gazelor naturale, evaluat la 12 milioane euro, inclusiv pentru instalarea a 44 sonde de producţie la câmpurile petroliefe Văleni şi Victorovca, construcţia
a 9 km de conducte de gaz pentru a conecta câmpul de la
Victorovca la reţeaua S.A. „Moldovagaz” şi în modernizarea
rafinăriei de la Comrat, inclusiv cu scopul de a iniţia producerea bitumului şi asfaltului pentru construcţia drumurilor.
De notat că la 10 octombrie 2007, Guvernul a acceptat
transmiterea în cesiune de către „Redeco Ltd.” către „Valiexchimp SRL” a tuturor drepturilor şi obligaţiilor ce decurg
din Acordul de concesiune în vederea cercetării şi exploatării rezervelor de ţiţei şi gaze naturale în Republica Moldova
din 6 iulie 1995.

La o capacitate totală a sistemului de tranzit al gazelor spre
Balcani de circa 43 mlrd m3/an, actualmente se tranzitează
doar circa 25 mlrd m3/an. Gazoductele branşamente şi staţiile de distribuţie a gazelor de pe teritoriul RM permit furnizarea către consumatorii din RM a circa 9 mlrd m3/an, pe când
consumul real este în prezent în jur de 3,0 mlrd m3/an.

Gazele lichefiate se utilizează în RM începând cu anul 1946,
fiind comercializat în prezent în localităţile negazificate
(densitatea specifică a gazelor petroliere lichefiate este de
584 kg/m3). Gazul lichefiat se prelucrează şi se livrează consumatorilor la staţiile de îmbuteliere cu o capacitate totală
de păstrare de circa 6,9 mii m3.

RM deţine şi resurse proprii de gaze naturale şi ţiţei, foarte
modeste de altfel. Rezervele de gaze naturale sunt concentrate în localitatea Victorovca, raionul Cantemir (volumul
acestora fiind estimat la circa 1 mlrd m3), iar rezervele de
ţiţei, în localitatea Văleni, raionul Cahul (volum estimativ
de circa 2-3 milioane tone).

Prospecţiunile emisiilor fugitive de gaze cu efect de seră
provenite de la subsectorul aprovizionării cu gaze şi produse
petroliere au fost efectuate în baza abordărilor metodologice
expuse în Ghidul CISC 2006 pentru inventarierea emisiilor
naţionale de gaze cu efect de seră (CISC, 2006).

La 6 iulie 1995, Guvernul Republicii Moldova a încheiat cu
compania americană „Redeco Ltd.” un acord de concesiune
în vederea cercetării şi exploatării resurselor de ţiţei şi gaze

III.A.1. Scenariile de atenuare a emisiilor de CES
În cadrul studiului efectuat, au fost elaborate şi analizate trei
scenarii de dezvoltare a subsectorului aprovizionării cu gaze
şi produse petroliere pe termen până în anul 2030.

5. PROGNOZA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ
ŞI MĂSURI DE ATENUARE

Scenariul liniei de bază (SLB) – reprezintă o variantă în care
se presupune: ritm de creştere a cantităţii de gaze naturale
tranzitate prin Republica Moldova spre ţările din Balcani
cu 2,0% anual în perioada 2011-2030; ritm de creştere a
cantităţii de gaze importate în Republica Moldova cu 3,5%
anual în perioada 2005-2030; ritm de reducere a pierderilor
tehnologice cu 3,0% anual în perioada 2005-2030; ritm de
creştere a producţiei de ţiţei şi gaze naturale cu 5% anual în
perioada 2005-2030; ritm de creştere a consumului de gaze
naturale lichefiate cu 5% anual în perioada 2005-2030; ritm
de creştere a lungimii reţelei de distribuţie a gazelor naturale cu 5% anual în perioada 2005-2030. Evoluţia indicilor
macroeconomicie au fost determinate în baza pronosticurilor făcute de Ministerul Economiei şi Comerţului. S-au
luat în consideraţie, de asemenea, actele legislative care au
intrat în vigoare recent (Programul Naţional de gazificare
al Republicii Moldova până în anul 2010, Programul naţional „Satul Moldovenesc” (2005-2015), Strategia energetică a
Republicii Moldova până în anul 2020 şi Strategia naţională
de dezvoltare pe anii 2008-2011), precum tendinţele de dezvoltare a tehnicilor şi tehnologiilor în cadrul subsectorului
aprovizionării cu gaze şi produse petroliere.
Scenariul alternativ optim (SAO) – reprezintă o variantă care
admite un ritm de creştere a cantităţii de gaze naturale tranzitate prin Republica Moldova spre ţările din Balcani cu 3,0%
anual în perioada 2011-2030; ritm de creştere a cantităţii de
gaze importate în Republica Moldova cu 5,0% anual în perioada 2005-2030; ritm de reducere a pierderilor tehnologice cu 5,0% anual în perioada 2005-2030; ritm de creştere a
producţiei de ţiţei şi gaze naturale cu 7,5% anual în perioada 2005-2030; ritm de creştere a consumului de gaze naturale lichefiate cu 7,5% anual în perioada 2005-2030; ritm de
creştere a lungimii reţelei de distribuţie a gazelor naturale cu
7,5% anual în perioada 2005-2030. Acest scenariu presupune,
de asemenea, solicitarea unor măsuri eficiente de atenuare a
emisiilor ce GES provenite de la acest subsector. S-au luat în
consideraţie, de asemenea, activităţile preconizate în Programul naţional de gazificare al Republicii Moldova până în anul
2010, Programul Naţional „Satul Moldovenesc” (2005-2015),
Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2020
şi Strategia naţională de dezvoltare pe anii 2008-2011.
Scenariul alternativ intermediar (SAI) – reprezintă o variantă
care admite un ritm de creştere a cantităţii de gaze naturale
tranzitate prin Republica Moldova spre ţările din Balcani cu
2,5% anual în perioada 2011-2030; ritm de creştere a cantităţii de gaze importate în Republica Moldova cu 4,0% anual în
perioada 2005-2030; ritm de reducere a pierderilor tehnologice cu 4,0% anual în perioada 2005-2030; ritm de creştere a
producţiei de ţiţei şi gaze naturale cu 6,5% anual în perioada
2005-2030; ritm de creştere a consumului de gaze naturale lichefiate cu 6,5% anual în perioada 2005-2030; ritm de
creştere a lungimii reţelei de distribuţie a gazelor naturale
cu 6,5% anual în perioada 2005-2030. De asemenea, acest
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scenariu presupune solicitarea aceluiaşi set al măsurilor de
atenuare a emisiilor de gaze cu efect de seră precum în cazul
scenariului optimist, însă într-o măsură mai limitată.
III.A.2. Prospecţiuni ale indicilor economici de bază la nivel sectorial
Prospecţiunile privind darea în exploatare în Republica
Moldova a conductelor magistrale şi reţelelor de distribuţie
în perioada 2005-2030 sunt prezentate în Tabelul 5-22.
Tabelul 5-22: Darea în exploatare a conductelor magistrale şi
reţelelor de distribuţie a gazelor naturale în cadrul scenariilor
analizate în perioada 2005-2030
2005 2010 2015 2020
Scenariul liniei de bază
Lungimea
conductelor
magistrale, km
Lungimea reţelei
de distribuţie, km

1308

1373

1442

1514

2025

2030

1590

1670

12465 20075 25621 32700 41734 53265

Scenariul alternativ optim
Lungimea
conductelor
1308 1406 1511 1624 1746 1877
magistrale, km
Lungimea reţelei
12465 25072 35993 51673 74184 106500
de distribuţie, km
Scenariul alternativ intermediar
Lungimea
conductelor
1308 1393 1497 1609 1730 1859
magistrale, km
Lungimea reţelei
12465 22462 30775 42165 57770 79149
de distribuţie, km

Prospecţiunile privind producerea de ţiţei şi gaze naturale
în Republica Moldova în perioada 2005-2030 sunt prezentate în Tabelul 5-23.
Tabelul 5-23: Producerea de ţiţei şi gaze naturale în Republica
Moldova în cadrul scenariilor analizate în perioada 2005-2030
2005 2010 2015 2020 2025 2030
Scenariul liniei de bază
Ţiţei extras, mii tone
15,0 19,1 24,4 31,2 39,8 50,8
Gaze naturale extrase,
1,1
1,4
1,8
2,3
2,9
3,7
mln m3
Scenariul alternativ optim
Ţiţei extras, mii tone
15,0 21,5 30,9 44,4 63,7 91,5
Gaze naturale extrase,
1,1
1,8
2,8
4,6
7,4 11,9
mln m3
Scenariul alternativ intermediar
Ţiţei extras, mii tone
15,0 20,6 28,2 38,6 52,9 72,4
Gaze naturale extrase,
1,1
1,6
2,3
3,2
4,7
6,7
mln m3

Prospecţiunile privind cantităţile de gaze naturale tranzitate
prin Republica Moldova spre ţările din Balcani, cantităţile
de gaze naturale importate şi realizate în Republica Moldova, precum şi privind pierderile tehnologice de la transportarea şi distribuţia gazelor naturale în perioada 2005-2030
sunt prezentate în Tabelul 5-24.
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Tabelul 5-24: Date de activitate asociate cu transportul şi
distribuţia gazelor naturale în Republica Moldova în cadrul
scenariilor analizate în perioada 2005-2030
2005 2010 2015 2020 2025 2030
Scenariul liniei de bază
Gaze naturale tranzita25,0
te, mlrd m3
Gaze naturale importa2,8
te, mlrd m3
Pierderi tehnologice la
103,0
transportare şi distribuţie, mln m3

28,3

31,3

34,5

38,1

42,1

3,3

4,0

4,7

5,6

6,7

88,0

76,0

65,0

56,0

48,0

Scenariul alternativ optim
Gaze naturale tranzita25,0
te, mlrd. m3
Gaze naturale importa2,8
te, mlrd m3
Pierderi tehnologice la
103,0
transportare şi distribuţie, mln m3

29,7

34,4

39,9

46,3

53,7

3,6

4,6

5,9

7,5

9,5

80,0

62,0

48,0

37,0

29,0

Scenariul alternativ intermediar
Gaze naturale tranzita25,0
te, mlrd. m3
Gaze naturale importa2,8
te, mlrd m3
Pierderi tehnologice la
103,0
transportare şi distribuţie, mln m3

29,0

32,8

37,1

42,0

47,5

3,4

4,2

5,1

6,2

7,5

84,0

68,0

56,0

46,0

37,0

Indicatorii economici de bază la nivel sectorial au fost generaţi în baza indicilor macroeconomicii determinaţi în baza
pronosticurilor făcute de MEC precum şi în baza politicilor de dezvoltare durabilă a subsectorului aprovizionării cu
gaze şi produse petroliere, stipulate în Programul Naţional
de gazificare al Republicii Moldova până în anul 2010, Programul naţional „Satul Moldovenesc” (2005-2015), Strategia energetică a RM până în anul 2020 şi Strategia naţională
de dezvoltare pe anii 2008-2011.

III.A.3. Evaluarea potenţialului de atenuare a emisiilor de
GES
Calcularea emisiilor de GES s-a efectuat cu ajutorul instrumentului de calcul standard – parte componentă a Ghidului
revăzut 1996 privind inventarierea emisiilor naţionale de
GES (CISC, 1997, 2005), folosind rezultatele calculelor economice privind evoluţia indicatorilor economici de bază la
nivel sectorial în perioada 2005-2030, în cadrul scenariilor
analizate. Metodologiile de evaluare şi coeficienţii de emisie
au fost preluaţi din Ghidul CISC 2006 pentru inventarierea
emisiilor naţionale de gaze cu efect de seră (CISC, 2006).
În tabelul 5-25 este prezentată dinamica emisiilor fugitive
de GES direct provenite din operaţiuni cu gaze naturale şi
ţiţei în Republica Moldova în perioada 2005-2030.
Tabelul 5-25: Emisii fugitive de GES direct provenite de la
operaţiuni cu gaze şi ţiţei în cadrul scenariilor analizate în
perioada 2005-2030, Gg CO2 echivalent
Scenarii

2005

2010

2015

2020

2025

2030

SLB

653,9

748,7

789,7

945,4

1063,8

1198,4

SAO

653,9

674,5

711,7

839,7

890,9

996,8

SAI

653,9

716,3

755,5

872,0

1007,8

1101,5

În comparaţie cu nivelul emisiilor de GES înregistrate în
anul 2005, către anul 2030 se preconizează o majorare a
emisiilor fugitive de GES provenite de la operaţiunile cu
gaze naturale şi ţiţei în RM: cu circa 83,3% – în cazul SLB, cu
52,4% – în cazul scenariului SAO şi cu 68,4% – în cazul SAI.
În raport cu scenariul liniei de bază, implementarea preconizatelor măsuri de atenuare va permite către anul 2030 a
reduce emisiile de GES provenite de la operaţiunile cu gaze
naturale şi ţiţei în RM cu circa 16,8% în cazul SAO, respectiv
cu circa 8,1% în cazul SAI (Figura 5-15).

Figura 5-15: Dinamica emisiilor fugitive de GES direct provenite de la operaţiuni cu gaze naturale şi ţiţei în cadrul scenariilor analizate în
perioada 2005-2030, Gg CO2 echivalent

5. PROGNOZA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ
ŞI MĂSURI DE ATENUARE

III.A.4. Măsuri de atenuare a emisiilor de GES în subsectorul aprovizionării cu gaze şi produse petroliere
Cele mai efective măsuri de atenuare a emisiilor fugitive
de GES provenite de la operaţiuni cu gaze naturale şi ţiţei
includ:
• menţinerea în stare bună a conductelor magistrale şi
reţelelor de distribuţie a gazelor;
• înlocuirea conductelor din fontă şi oţel, supuse procesului coroziv, cu conducte fabricate din materiale noncorozive, fapt ce ar reduce scurgerile de metan de la sistemele de distribuţie;
• utilizarea celor mai performante tehnologii la staţiile de
compresiune şi distribuţie, spre exemplu: a supapelor de
reglare cu impact minim aspra emisiilor fugitive, care ar
înlocui sau elimina actualele echipamente de ventilare
şi emisiile fugitive;
• solicitarea sistemelor performante de management şi
procedurilor operaţionale de reducere a ventilării;
• implementarea practicilor de management îndreptate
spre detectarea scurgerilor şi pierderilor tehnologice;
• implementarea programelor de monitorizare electronică, inclusiv în vederea reglării sistemelor de distribuţie
care operează la presiuni mai înalte decât necesarul;
• implementarea programelor privind solicitarea mai
efectivă a măsurilor de reducere a pierderilor tehnologice şi emisiilor fugitive;
• arderea în flacără a metanului la sondele de producere
(conform PÎG pentru o perioadă de 100 ani, 1 kg CH4
emis în atmosferă echivalează 21 kg CO2, pe când arderea în flacără a 1 kg CH4 are ca impact producerea
doar a 2,75 kg CO2);
• reinjectarea emisiilor fugitive de la extragerea ţiţeiului
în câmpurile petrolifre.
Lipsa unei finanţări adecvate ar putea crea impedimente
majore în calea realizării unuia sau altui scenariu de dezvoltare a subsectorului aprovizionării cu gaze şi produse petroliere, fapt care impune ca „Planul de acţiuni privind atenuarea emisiilor fugitive de GES provenite de la subsectorul
aprovizionării cu gaze şi produse petroliere” (Anexa 2-3) să
aibă un caracter mai general, fără a fi cu orientare specifică
asupra unui sau alt scenariu de dezvoltare a sectorului.

5.3.2. Sectorul „Procese industriale”
Sectorul „Procese industriale” include emisiile de gaze cu
efect de seră generate direct de la activităţile industriale
non-energetice7.
7
Emisiile de GES de la arderea combustibilului fosil în procese industriale
au fost luate în calcul în sectorul energetic.
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În cadrul acestui sector, cele mai relevante surse de emisii
ale gazelor cu efect de seră sunt producerea cimentului/
clincherului, varului, asfaltului, sticlei, cărămizii, oţelului,
produselor alimentare şi consumul de halocarburi şi SF6
încorporate în echipamentul frigorific şi de condiţionare a
aerului, extinctoare, aerozoli presurizaţi dozaţi, spume expandate, echipament electric etc.
Prospecţiunile emisiilor de gaze cu efect de seră au fost
efectuate în baza abordărilor metodologice expuse în Ghidul revăzut 1996 pentru inventarierea emisiilor naţionale de
gaze cu efect de seră (CISC, 1997), Ghidul bunelor practici
(CISC, 2000), Ghidul pentru inventarierea emisiilor din atmosferă (CORINAIR, 1996, 1999, 2005) şi în Ghidul CISC
2006 pentru inventarierea emisiilor naţionale de gaze cu
efect de seră (CISC, 2006).
A. Scenariile de atenuare a emisiilor de GES
În baza indicilor macroeconomicii ai Republicii Moldova au
fost elaborate şi analizate trei scenarii de dezvoltare a sectorului „Procese Industriale” pe termen până în anul 2030.
Scenariul liniei de bază (SLB) – reprezintă o variantă în care
se presupune un ritm de creştere a sectorului industrial cu
5% anual până în 2015, cu 4,5% anual în perioada 20162024 şi cu 4,0% anual în perioada 2025-2030. Evoluţia indicilor macroeconomicii au fost determinate în baza pronosticurilor făcute de Ministerul Economiei şi Comerţului,
extrapolarea datelor din Anuarele Statistice pe anii 20002005, cu considerarea tendinţelor din aceşti ani. S-au luat
în consideraţie, de asemenea, actele legislative şi normative
care au intrat în vigoare recent, tendinţele de dezvoltare a
tehnicilor şi tehnologiilor din sectorul industrial.
Scenariul alternativ optim (SAO) – reprezintă o variantă în
care se presupune un ritm de creştere a sectorului industrial
cu 6,0% anual până în 2015, cu 5,5% anual în perioada 20162024 şi cu 5,0% anual în perioada 2025-2030. Acest scenariu
presupune, de asemenea, solicitarea unor măsuri eficiente
de atenuare a emisiilor ce GES provenite de la acest sector,
inclusiv: menţinerea în stare bună a echipamentului şi utilizarea tehnologiilor performante de producţie, contabilitatea
consumului de materie primă şi gospodărirea eficientă, solicitarea sistemelor performante de management şi reducerea
pierderilor de producţie, utilizarea materiei prime reciclate,
recuperarea emisiilor fugitive etc. S-au luat în consideraţie,
de asemenea, activităţile preconizate în Strategia naţională de
dezvoltare pe anii 2008-2011 (aprobată prin Legea nr. 295XVI din 21.12.2007), Strategia de dezvoltare a industriei pe
perioada până în anul 2015 (aprobată prin HG nr.1149 din
05.10.2006) şi planurile recente ale Guvernului de a reabilita,
renova şi deschide noi întreprinderi industriale (inclusiv o
nouă uzină de ciment). De notat că conform acestui scenariu,
intensitatea energetică în sectorul industrial în perioada examinată se va reduce de două ori, de la 1200 g c.c./$ SUA din
PIB în 2005 pana la 600 g c.c./$ SUA din PIB în 2030.
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Scenariul alternativ intermediar (SAI) – reprezintă o variantă în care se presupune un ritm de creştere a sectorului
industrial cu 5,5% anual până în 2015, cu 5,0% anual în perioada 2016-2024 şi cu 4,5% anual în perioada 2025-2030.
De asemenea, acest scenariu presupune solicitarea aceluiaşi
set al măsurilor de atenuare a emisiilor de gaze cu efect de
seră precum în cazul scenariului alternativ optim, însă întro măsură mai limitată.
B. Prospecţiuni privind producţia industrială
Prospecţiunile privind producţia industrială cu cel mai mare
impact asupra emisiilor de gaze cu efect de seră provenite de
la sectorul „Procese industriale” în cazul celor trei scenarii
analizate sunt prezentate în Tabelul 5-26.

Datele de activitate privind producţia industrială au fost
generate în baza indicilor macroeconomicii determinaţi în
baza pronosticurilor făcute de Ministerul Economiei şi Comerţului; extrapolarea datelor din Anuarele Statistice pentru anii 2000-2005, cu considerarea tendinţelor din aceşti
ani; de asemenea, în baza politicilor de dezvoltare durabilă a
sectorului industrial, stipulate în Strategia naţională de dezvoltare pe anii 2008-2011 (aprobată prin Legea nr. 295-XVI
din 21.12.2007), în Strategia de dezvoltare a industriei pe
perioada până în anul 2015 (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1149 din 05.10.2006); precum şi în baza planurilor Guvernului de a reabilita, renova şi deschide noi
întreprinderi industriale, în special în cazul întreprinderilor
din ramura producerii produselor din minerale nemetalifere (ciment, cărămidă, var, ipsos, amestecuri uscate din

Tabelul 5-26: Producţia industrială cu impact major asupra emisiilor de GES în Republica Moldova în cadrul scenariilor analizate,
perioada 2005-2030
2005

2010

2015

2020

2025

2030

Scenariul liniei de bază
Clincher, mii tone
Var, mii tone

678,7

770,2

983,0

1207,4

1462,0

1736,4

9,1

11,5

14,7

18,1

21,9

26,0
185,6

Asfalt, mii tone

65,0

82,3

105,1

129,1

156,3

Sticle echiv. 0.7 l, mln bucăţi

136,5

172,9

220,6

271,0

328,2

389,8

Borcane de sticlă echiv. 0.5 l, mln bucăţi

353,1

447,2

570,8

701,1

848,9

1008,2

Cărămidă, mln bucăţi

69,2

87,6

111,9

137,4

166,4

197,6

1048,2

1215,1

1408,6

1633,0

1893,1

2194,6

Vin din struguri, mlndal

36,7

40,6

44,8

49,4

54,6

60,3

Vin spumant, mln dal

1,1

1,2

1,4

1,5

1,7

1,8

Bere, mlndal

7,8

8,6

9,5

10,5

11,6

12,8
3129,5

Oţel, mii tone

Scenariul alternativ optim
Clincher, mii tone

678,7

847,6

1188,8

1667,4

2338,6

Var, mii tone

9,1

12,7

17,8

25,0

35,0

46,8

Asfalt, mii tone

65,0

90,6

127,1

178,2

250,0

334,5

Sticle echiv. 0.7 l, mln bucăţi

136,5

190,3

266,8

374,3

524,9

702,5

Borcane de sticlă echiv. 0.5 l, mln bucăţi

353,1

492,2

690,3

968,2

1357,9

1817,2

Cărămidă, mln bucăţi

69,2

96,5

135,3

189,7

266,1

356,1

1048,2

1337,7

1707,3

2179,0

2781,1

3549,4

Vin din struguri, mlndal

36,7

44,7

54,4

66,1

80,5

97,9

Vin spumant, mln dal

1,1

1,4

1,7

2,0

2,4

3,0

Bere, mlndal

7,8

9,5

11,5

14,0

17,0

20,7
2415,2

Oţel, mii tone

Scenariul alternativ intermediar
Clincher, mii tone

678,7

808,7

1082,2

1448,2

1938,0

Var, mii tone

9,1

12,1

16,2

21,7

29,0

36,1

Asfalt, mii tone

65,0

86,4

115,7

154,8

207,2

258,2

Sticle echiv. 0.7 l, mln bucăţi

136,5

181,5

242,9

325,1

435,0

542,1

Borcane de sticlă echiv. 0.5 l, mln bucăţi

353,1

469,6

628,4

840,9

1125,3

1402,4

Cărămidă, mln bucăţi

69,2

92,0

123,2

164,8

220,5

274,8

1048,2

1275,2

1551,5

1887,7

2296,6

2794,2

Vin din struguri, mlndal

36,7

42,6

49,4

57,2

66,3

76,9

Vin spumant, mln dal

1,1

1,3

1,5

1,7

2,0

2,3

Bere, mln dal

7,8

9,0

10,5

12,1

14,0

16,3

Oţel, mii tone
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ghips, elemente prefabricate pentru construcţii din ciment
şi beton, sticlă), întreprinderilor din industria drumurilor
(asfalt, bitum, pietriş, prundiş) şi din industria alimentară
şi a băuturilor.
C. Evaluarea potenţialului de atenuare a emisiilor de GES
Calcularea emisiilor de GES s-a efectuat cu ajutorul instrumentului de calcul standard – parte componentă a Ghidului
revăzut 1996 privind inventarierea emisiilor naţionale de
GES (CISC, 1997, 2005), folosind rezultatele calculelor economice privind evoluţia producţiei industriale în perioada
2005-2030 în cadrul scenariilor analizate.
Metodologiile de evaluare şi coeficienţii de emisie au fost
preluaţi din Ghidul revăzut 1996 pentru inventarierea emisiilor naţionale de GES (CISC, 1997), Ghidul bunelor practici (CISC, 2000), Ghidul pentru inventarierea emisiilor
din atmosferă (CORINAIR, 1996, 1999, 2005) şi în Ghidul
CISC 2006 pentru inventarierea emisiilor naţionale de GES
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(CISC, 2006). Mai jos sunt prezentate rezultatele calculelor
pentru emisiile de GES direct provenite de la surse de emisii
în cadrul sectorului respectiv (Tabelul 5-27).
În Figura 5-16 este prezentată dinamica emisiilor de GES
direct provenite de la sectorul „Procese industriale” în cadrul scenariilor analizate pentru perioada de studiu 20052030. În comparaţie cu nivelul emisiilor de GES înregistrate
în anul 2005, către anul 2030 se preconizează o majorare a
emisiilor de GES direct provenite de la acest sector în RM:
cu circa 318% - în cazul SLB, cu 254% - în cazul scenariului
SAO şi cu 284% – în cazul SAI. În raport cu scenariul liniei
de bază, implementarea preconizatelor măsuri de atenuare
va permite către anul 2030 a reduce emisiile de GES provenite de la sectorul „Procese industriale” în RM, cu circa
15,3% în cazul SAO, respectiv cu circa 8,2% în cazul SAI.
Evoluţia producţiei industriale, consumului de halocarburi
şi SF6 şi solicitarea măsurilor de atenuare a emisiilor de GES
direct va influenţa redistribuirea ponderii diferitor categorii

Tabelul 5-27: Emisii de GES direct provenite de la sectorul „Procese industriale” în cadrul scenariilor analizate în perioada 2005-2030
2005

2010

2015

2020

2025

2030

472,7

603,4

751,9

932,5

1134,5
20,6

Scenariul liniei de bază
Clincher, Gg CO2

373,3

Var, Gg CO2

6,6

8,6

10,9

13,6

16,9

Asfalt, Gg CO2 eq

0,02

0,02

0,03

0,03

0,04

0,05

Sticle pentru recipiente, Gg CO2

20,8

29,3

37,4

45,9

55,6

66,0

Cărămidă, Gg CO2

16,1

27,2

34,7

42,7

51,7

61,4

Oţel, Gg CO2 eq.

105,3

122,1

141,5

164,0

190,2

220,4

Băuturi alcoolice, Gg CO2

40,8

45,0

49,7

54,9

60,6

66,9

Consumul halocarburilor şi SF6, Gg CO2 eq

19,0

52,9

106,1

213,1

428,3

860,9

581,9

757,8

983,8

1286,2

1735,7

2430,8

466,4

592,9

742,3

923,1

1110,4
18,6

Total emisii de la procese industriale, Gg CO2 eq

Scenariul alternativ optim
Clincher, Gg CO2

373,3

Var, Gg CO2

6,6

8,5

10,6

13,1

16,6

Asfalt, Gg CO2 eq

0,02

0,02

0,03

0,03

0,04

0,05

Sticle pentru recipiente, Gg CO2

20,8

22,6

26,2

31,7

44,4

59,5

Cărămidă, Gg CO2

16,1

21,2

29,7

39,7

49,1

58,1

Oţel, Gg CO2 eq.

105,3

115,0

129,7

149,3

179,3

207,4

Băuturi alcoolice, Gg CO2

40,8

41,0

47,4

54,0

59,8

62,9

Consumul halocarburilor şi SF6, Gg CO2 eq

19,0

52,0

76,4

146,8

282,2

542,6

581,9

726,6

909,3

1176,9

1554,6

2059,5

Total emisii de la procese industriale, Gg CO2 eq

Scenariul alternativ intermediar
Clincher, Gg CO2
Var, Gg CO2

373,3

471,6

598,7

749,1

926,8

1121,8

6,6

8,5

10,7

13,4

16,8

19,5

Asfalt, Gg CO2 eq

0,02

0,02

0,03

0,03

0,04

0,05

Sticle pentru recipiente, Gg CO2

20,8

26,1

28,8

38,5

51,6

64,3

Cărămidă, Gg CO2

16,1

22,8

30,6

40,9

50,7

59,2

Oţel, Gg CO2 eq.

105,3

118,8

135,3

154,8

183,5

214,8

Băuturi alcoolice, Gg CO2

40,8

42,1

48,3

54,3

60,4

64,7

Consumul halocarburilor şi SF6, Gg CO2 eq

19,0

52,4

85,4

164,2

322,3

687,8

Total emisii de la procese industriale, Gg CO2 eq

581,9

742,5

937,8

1215,3

1612,0

2232,1
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Figura 5-16: Dinamica emisiilor de GES direct provenite de la sectorul „Procese industriale” în cadrul scenariilor analizate în perioada
2005-2030, Gg CO2 echivalent

de surse în structura emisiilor totale de GES provenite de la
sectorul „Procese industriale (Tabelul 5-27, Figura 5-17).

Cele mai efective măsuri de atenuare a emisiilor de GES
provenite de la sectorul „Procese industriale” includ:

Astfel, dacă în anul de referinţă 2005, 64,2% din emisiile totale sectoriale de GES proveneau de la producţia clincherului, respectiv, 18,1% – de la producţia oţelului, 7,0% – de la
producţia băuturilor alcoolice, 3,6% – de la producţia sticlei,
3,3% – de la consumul halocarburilor şi SF6, 2,8% – de la
producţia cărămizii şi 1,1% – de la producţia varului, atunci
către anul 2030, pentru toate cele trei scenarii analizate, în
funcţie de eficienţa de solicitare a măsurilor de atenuare a
emisiilor de GES, situaţia descrisă mai sus se va modifica
esenţial, îndeosebi ca urmare a majorării esenţiale a ponderii gazelor-F (HFC, PFC şi SF6) în structura emisiilor totale
de GES provenite de la sectorul respectiv.

• menţinerea în stare bună a echipamentului şi utilizarea
proceselor tehnologice moderne în scopul exploatării
raţionale a resurselor naturale şi energetice şi reducerii
deşeurilor de producţie;

D. Măsuri de atenuare a emisiilor de GES direct şi constrângeri privind implementarea acestora

• contabilitatea consumului de materii prime şi energie,
gospodărirea eficientă a procesului de producţie;
• solicitarea sistemelor performante de management şi
reducerea pierderilor de producţie, inclusiv prin utilizarea materiei prime reciclate;
• recuperarea emisiilor fugitive;
• perfecţionarea şi completarea cadrului legislativ cu
standarde europene de eficienţă şi de emisii (limite admisibile pentru emisii);

Figura 5-17: Ponderea diferitor surse în structura emisiilor totale de GES provenite de la sectorul „Procese Industriale” în cadrul
scenariilor analizate pentru anii 2005 şi 2030
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• implementarea iniţiativelor privind solicitarea
diferenţiată a taxelor pentru eficienţa energetică şi reducerea emisiilor;
• încheierea acordurilor pe bază de voluntariat privind
reducerea emisiilor la întreprinderile industriale din
ţară;
• realizarea politicilor agresive de transfer tehnologic şi
demonstrarea comercială a tehnologiilor non-poluante
în cadrul parcurilor industriale şi inovaţionale etc.
Principalele constrângeri privind implementarea efectivă
a măsurilor de atenuare a emisiilor de GES provenite de la
sectorul „Procese industriale” sunt:
• gradul înalt de uzură morală şi fizică a utilajului de la întreprinderile industriale din ţară şi posibilităţile reduse
ale statului pentru susţinerea financiară a procesului de
restructurare a întreprinderilor industriale;
• nivelul jos de dezvoltare a infrastructurii industriei şi
lipsa progresului real în atragerea investiţiilor străine
directe în sectorul industrial;
• ritmurile joase de dezvoltare a ramurilor scientointensive şi avansate tehnologic şi insuficienţa resurselor
pentru realizarea unei politici agresive de transfer de
tehnologii şi inovaţii;
• nivelul redus al calităţii producţiei şi ritmurile insuficiente de implementare a sistemelor de management al
calităţii în conformitate cu standardele internaţionale;
• instabilitatea legislaţiei, în special în domeniul politicii
fiscale şi bugetare;
• creşterea deficitului de cadre tehnico-inginereşti şi de
muncitori calificaţi în domeniul industriei şi amplificarea decalajului dintre nivelul de pregătire a cadrelor
profesional-tehnice şi necesităţile reale ale sectorului
industrial.
Multitudinea impedimentelor care îngreunează realizarea
unuia sau altui scenariu de dezvoltare a sectorului industrial face ca „Planul de acţiuni privind atenuarea emisiilor de
GES direct în sectorul „Procese industriale” (Anexa 2-4) să
aibă un caracter mai general, fără a fi cu orientare specifică
asupra unui sau alt scenariu de atenuare. Se distinge totuşi
cu o certitudine mai mare necesitatea unor investiţii majore în restructurarea întreprinderilor din sectorul industrial,
dezvoltarea adecvată a infrastructurii industriale, implementarea sistemelor moderne de management al calităţii şi
realizarea unei politici agresive de transfer de tehnologii şi
inovaţii.

5.3.3. Sectorul agricol
În cadrul sectorului „Agricultura” sunt monitorizate emisiile de metan de la subsectorul zootehnic, în special cele
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provenite de la „Fermentarea enterică” şi „Managementul
dejecţiilor animaliere”, precum şi emisiile de protoxid de
azot de la „Managementul dejecţiilor animaliere” şi „Solurile agricole”.
Întrucât în RM nu se cultivă orez şi nu există savane, nu se
înregistrează emisii de GES de la cultivarea orezului şi arderea savanelor. De asemenea, emisiile de CO2 provenite de
la categoria de surse „Terenuri prelucrate”, în conformitate
cu recomandările Ghidului bunelor practici pentru sectorul
„Utilizarea terenurilor, schimbarea utilizării terenurilor şi
gospodăria silvică” (CISC, 2003) au fost considerate în cadrul sectorului „UTSUTGS”.
Prospecţiunile emisiilor de gaze cu efect de seră direct provenite de la sectorul agricol au fost efectuate în baza abordărilor metodologice expuse în Ghidul revăzut 1996 pentru
inventarierea emisiilor naţionale de gaze cu efect de seră
(CISC, 1997), Ghidul bunelor practici (CISC, 2000) şi în
Ghidul CISC 2006 pentru inventarierea emisiilor naţionale
de gaze cu efect de seră (CISC, 2006).
A. Scenariile de atenuare a emisiilor de GES
În baza indicilor macroeconomicii ai Republicii Moldova au
fost elaborate şi analizate trei scenarii de dezvoltare a sectorului agricol pe termen până în anul 2030.
Scenariul liniei de bază (SLB) – reprezintă o variantă în care
se presupune un ritm de creştere a sectorului agricol cu circa 2% anual până în 2015 şi cu 3% anual în perioada 20162030. Evoluţia indicilor macroeconomicii au fost determinate în baza pronosticurilor făcute de Ministerul Economiei
şi Comerţului. S-au luat în consideraţie, de asemenea, o
serie de documente strategice ale Republicii Moldova, precum: Strategia de dezvoltare a sectorului agroalimentar în
perioada anilor 2006-2015 (aprobată prin HG nr. 1199 din
17.10.2006), Strategia naţională de dezvoltare pe anii 20082011 (aprobată prin Legea nr. 295-XVI din 21.12.2007) şi
Strategia naţională de dezvoltare durabilă a complexului
agroindustrial al Republicii Moldova pentru anii 2008-2015
(aprobată prin HG nr. 282 din 11.03.2008).
Scenariul alternativ optim (SAO) – reprezintă o variantă în
care se presupune un ritm de creştere a sectorului agricol
cu 3% anual până în 2015, şi cu 4% anual în perioada 20162030. Acest scenariu presupune, de asemenea, solicitarea
unor măsuri efective de atenuare a emisiilor ce GES, inclusiv: înlocuirea treptată a raselor utilizate în prezent cu rase
de animale şi păsări domestice cu indici productivi superiori (acest lucru ar permite, spre exemplu, sporirea productivităţii vacilor mulgătoare de la 2500 până la 4500 kg lapte pe
an de la o vacă, fapt care ar asigura reducerea şeptelului de
vaci mulgătoare cu circa 100 mii capete către anul 2030 fără
a periclita asigurarea populaţiei cu produse lactate), ameliorarea calitativă a bazei furajere în zootehnie, utilizarea
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sistemelor durabile de management al dejecţiilor animaliere, implementarea practicilor durabile de prelucrare a solului, ameliorarea structurii culturilor agricole, combaterea
degradării solurilor prin măsuri complexe, îmbunătăţirea
tehnicilor de fertilizare a solului, folosirea tuturor surselor
de materie organică pentru îmbogăţirea solurilor cu carbon
etc. S-au luat în consideraţie, de asemenea, activităţile preconizate în strategiile de dezvoltare a sectorului agroalimentar şi complexului agroindustrial, aprobate recent de către
Guvernul RM.
Scenariul alternativ intermediar (SAI) – reprezintă o variantă în care se presupune un ritm de creştere a sectorului
agricol cu 2,5% anual până în 2015 şi cu 3,5% anual în perioada 2016-2030. De asemenea, acest scenariu presupune
solicitarea aceluiaşi set al măsurilor de atenuare a emisiilor
de gaze cu efect de seră precum în cazul scenariului alternativ optim, însă într-o măsură mai limitată.
B. Prospecţiuni privind indicatorii economici înregistraţi în
sectorul agricol
Prospecţiunile privind indicatorii economici înregistraţi
în sectorul agricol (zootehnie şi fitotehnie), cu impact direct asupra emisiilor de gaze cu efect de seră provenite de
la sectorul respectiv în cazul celor trei scenarii analizate
sunt prezentate mai jos. Datele de activitate privind evoluţia efectivului de animale şi păsări domestice (Tabelul 5-28)
au fost generate în baza prospecţiunilor incluse în Strategia
de dezvoltare a sectorului agroalimentar în perioada anilor
2006-2015; în Strategia naţională de dezvoltare durabilă a
complexului agroindustrial al Republicii Moldova pentru
anii 2008-2015 precum şi în baza politicilor de dezvoltare
durabilă a sectorului zootehnic stipulate în Strategia naţională de dezvoltare pe anii 2008-2011, care prevăd menţinerea şi ameliorarea fondului genetic al animalelor de prăsilă,
înlocuirea treptată a raselor puţin productive, cu rase de
animale şi păsări domestice cu indici productivi superiori,
ameliorarea calitativă a bazei furajere în zootehnie, utilizarea sistemelor durabile de management al dejecţiilor animaliere etc.
Datele de activitate privind suprafeţele însămânţate cu culturi agricole (Tabelul 5-29) şi producţia de produse vegetale (Tabelul 5-30) au fost generate în baza prospecţiunilor
incluse în Strategia de dezvoltare a sectorului agroalimentar în perioada anilor 2006-2015, în Strategia naţională de
dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial al Republicii Moldova pentru anii 2008-2015, precum şi în baza
politicilor de dezvoltare durabilă a sectorului fitotehnic care
pentru toate cele trei scenarii analizate prevede ameliorarea structurii culturilor agricole, inclusiv prin optimizarea
rotaţiei culturilor agricole cu lărgirea în asolament a cotei
ierburilor perene şi anuale, cultivarea pe suprafeţe mai mari
a plantelor furajere şi reducerea suprafeţelor ocupate sub
floarea-soarelui etc.

Tabelul 5-28: Prospecţiuni privind efectivul de animale şi păsări
domestice în perioada 2005-2030, mii capete
2005

2010

2015

2020

2025

2030

Scenariul liniei de bază
Taurine, inclusiv:

360

440

500

580

720

800

Vaci de lapte

249

260

280

300

320

360

Alte taurine

111

180

220

280

400

440

960

1000

1080

1140

1200

1280
1200

Ovine şi caprine,
inclusiv:
Ovine

838

880

965

1030

1100

Caprine

121

120

115

110

100

80

76

80

80

80

80

80

Cabaline
Asine

2

2

2

2

2

2

Suine

422

530

600

900

1200

1500

239

280

300

350

380

420

Iepuri
Păsări

17884 22500 24500 25500 26500 27500
Scenariul alternativ optim

Taurine, inclusiv:

360

420

460

520

660

720

Vaci de lapte

249

200

220

220

240

260

Alte taurine

111

220

240

300

420

460

960

980

1040

1100

1160

1200
1140

Ovine şi caprine,
inclusiv:
Ovine

838

870

940

1010

1080

Caprine

121

110

100

90

80

60

76

76

76

76

76

76

Cabaline
Asine

2

2

2

2

2

2

Suine

422

500

570

800

1000

1200

239

260

280

320

360

400

Iepuri
Păsări

17884 21500 22500 23500 25500 26500
Scenariul alternativ intermediar

Taurine, inclusiv:

360

430

480

560

700

760

Vaci de lapte

249

230

250

270

290

310

Alte taurine

111

200

230

290

410

450

960

990

1060

1120

1180

1240

Ovine

838

875

950

1020

1090

1170

Caprine

121

115

110

100

90

70

76

78

78

78

78

78

Ovine şi caprine,
inclusiv:

Cabaline
Asine

2

2

2

2

2

2

Suine

422

510

580

850

1100

1300

239

270

290

340

370

410

Iepuri
Păsări

17884 22000 23500 24500 26000 27000

În cazul scenariilor analizate, structura optimizată a culturilor va permite producerea volumului necesar de cereale
pentru asigurarea securităţii alimentare a populaţiei, de furaj
pentru sectorul zootehnic, de culturi tehnice şi legumicole
pentru necesităţile industriei de prelucrare şi ale populaţiei,
concomitent această structură va da posibilitate de a aplica
în agricultură asolamente protectoare de sol, contribuind
la stabilizarea bilanţului humusului în sol şi la conservarea
fertilităţii lui.
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ŞI MĂSURI DE ATENUARE

Tabelul 5-29: Prospecţiuni privind suprafeţele însămânţate cu
culturi agricole în Republica Moldova în perioada 2005-2030,
mii ha
2005

2010

2015

2020

2025

Grâu de toamnă

428,0

270,0

280,0

280,0

280,0

280,0

133,5

165,0

175,0

175,0

175,0

175,0

461,0

470,0

450,0

420,0

400,0

360,0

42,7

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

291,0

220,0

180,0

160,0

150,0

145,0

Soia

36,2

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

Sfecla-de-zahăr

34,4

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

4,7

6,0

8,0

10,0

12,0

15,0

Cartofi

36,6

42,0

45,0

47,0

50,0

55,0

Legume

38,5

60,0

62,0

65,0

70,0

80,0

7,1

11,0

12,0

12,0

12,0

12,0

0,4

6,0

8,0

16,0

18,0

20,0

72,8

100,0

115,0

135,0

138,0

148,0

Floarea-soarelui

Tutun frunze

Bostănoase
Culturi rădăcinoase furajere
Porumb pentru
siloz şi nutreţ
verde

Tabelul 5-30: Prospecţiuni privind producţia de produse vegetale
în Republica Moldova în perioada 2005-2030, chintale / ha
2005

2010

2015

2020

2025

2030

Grâu de toamnă

26,7

35,0

36,0

37,0

38,0

40,0

Orz

19,0

25,0

27,0

29,0

32,0

36,0

26,9

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

15,7

16,0

16,5

17,0

17,5

18,0

Porumb pentru
boabe
Leguminoase
boabe
Floarea-soarelui

11,5

12,0

15,0

20,0

22,0

25,0

Soia

18,1

19,0

19,5

20,0

20,5

21,0

283,7

340,0

365,0

385,0

400,0

420,0

13,2

18,5

19,0

19,5

20,0

20,5

Cartofi

131,2

135,0

145,0

155,0

165,0

175,0

Legume

109,7

115,0

125,0

135,0

145,0

155,0

68,9

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

282,2

300,0

350,0

375,0

420,0

460,0

Sfecla-de-zahăr
Tutun frunze

Bostănoase
Culturi rădăcinoase furajere
Porumb pentru
siloz şi nutreţ
verde

111,5

150,0

170,0

190,0

210,0

Tabelul 5-31: Prospecţiuni privind solicitarea îngrăşămintelor
azotate în Republica Moldova în perioada 2005-2030, mii tone s.a.
2005

230,0

Prospecţiunile privind solicitarea îngrăşămintelor azotate în
RM în perioada 2005-2030 (Tabelul 5-31) au fost generate
în baza prevederilor incluse în Planul de Acţiuni la Programul naţional complex de sporire a fertilităţii solului în perioada 2001-2020 (aprobat prin HG nr. 591 din 20.06.2000),
precum şi în Programul complex de valorificare a terenurilor degradate şi sporirea fertilităţii solului, Partea II
Sporirea fertilităţii solurilor (aprobat prin HG nr. 841 din
26.07.2004).

2010

2015

2020

2025

2030

Scenariul liniei de bază

2030

Orz
Porumb pentru
boabe
Leguminoase
boabe
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Îngrăşăminte
chimice FSN
Îngrăşăminte
organice FON

16,1

39,7

58,6

81,7

100,0

110,0

0,3

5,6

19,6

33,6

44,8

58,8

Scenariul alternativ optim
Îngrăşăminte
chimice FSN
Îngrăşăminte
organice FON

16,1

59,4

79,7

99,9

115,0

120,0

0,3

16,8

33,6

44,8

50,4

64,4

Scenariul alternativ intermediar
Îngrăşăminte
chimice FSN
Îngrăşăminte
organice FON

16,1

48,9

69,9

90,4

105,0

115,0

0,3

11,2

28,0

42,0

47,6

61,6

Prospecţiuni privind cantităţile de azot încorporate în sol
cu urina şi dejecţiile animaliere în procesul păşunatului,
precum şi cele privind cantităţile de azot returnate în sol
cu reziduurile agricole în RM în perioada 2005-2030 (Tabelul 5-32) au fost generate în baza prospecţiunilor incluse în Strategia de dezvoltare a sectorului agroalimentar în
perioada anilor 2006-2015, în Strategia naţională de dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial al RM pentru
anii 2008-2015, precum şi în baza politicilor de dezvoltare
durabilă a sectoarelor zootehnic şi fitotehnic.
Tabelul 5-32: Prospecţiuni privind cantităţile de azot încorporate
în sol cu urina şi dejecţiile animaliere în procesul păşunatului,
precum şi cele privind cantităţile de azot returnate în sol cu
reziduurile agricole în Republica Moldova în perioada 2005-2030,
mii tone s.a.
2005

2010

2015

2020

2025

2030

Scenariul liniei de bază
Urină şi
dejecţii FPRP
Reziduuri
agricole FCR

12,1

12,9

13,5

13,6

13,6

13,6

25,6

31,7

37,2

43,8

48,3

54,3

Scenariul alternativ optim
Urină şi
dejecţii FPRP
Reziduuri
agricole FCR

12,1

12,3

13,2

14,2

16,5

17,5

25,6

36,7

42,6

49,7

54,6

61,1

Scenariul alternativ intermediar
Urină şi
dejecţii FPRP
Reziduuri
agricole FCR

12,1

12,7

13,6

15,0

17,2

18,3

25,6

35,0

40,7

47,6

52,4

58,8

Prospecţiunile privind pierderile de carbon prin procesul de
oxidare ca urmare a modificărilor de folosinţă a terenurilor
agricole şi practicilor de management al solului, însoţite de
mineralizarea (descompunerea biochimică) concomitentă
a azotului (Tabelul 5-33) au fost generate în baza analizei
şi interpretării unor experienţe de lungă durată realizate de
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cercetători din ţară (Загорча, 1990; Унгуряну и др., 1997;
Andrieş, 1999; Banaru, 2001).
Tabelul 5-33: Prospecţiuni privind cantitatea de azot mineralizat
ca urmare a pierderilor de carbon ce rezultă din modificarea
modului de folosinţă a terenurilor agricole şi practicilor de
management al solului în Republica Moldova în perioada 20052030
2005

2010

2015

2020

2025

2030

Scenariul liniei de bază
Suprafaţa terenurilor
1833.2 1830.0 1825.0 1820.0 1815.0 1810.0
arabile, mii ha
Azot mineralizat ca ur54.8
54.7
54.5
54.4
54.2
54.1
mare a pierderilor de
carbon FSOM, mii tone
Scenariul alternativ optim
Suprafaţa terenurilor
1833.2 1815.0 1795.0 1785.0 1765.0 1735.0
arabile, mii ha
Azot mineralizat ca ur54.8
54.2
53.6
53.3
52.8
51.9
mare a pierderilor de
carbon FSOM, mii tone
Scenariul alternativ intermediar
Suprafaţa terenurilor
1833.2 1820.0 1815.0 1800.0 1785.0 1765.0
arabile, mii ha
Azot mineralizat ca ur54.8
54.4
54.2
53.8
53.3
52.8
mare a pierderilor de
carbon FSOM, mii tone

C. Evaluarea potenţialului de atenuare a emisiilor de GES
Evaluarea emisiilor de GES s-a efectuat cu ajutorul instrumentului de calcul standard – parte componentă a Ghidului revăzut 1996 privind inventarierea emisiilor naţionale de
GES (CISC, 1997, 2005), folosind rezultatele calculelor economice privind evoluţia indicatorilor economici în sectorul
agricol în perioada 2005-2030 în cadrul scenariilor analizate. Metodologiile de evaluare şi coeficienţii de emisie au fost
preluaţi din Ghidul revăzut 1996 pentru inventarierea emisiilor naţionale de GES (CISC, 1997), Ghidul bunelor practici
(CISC, 2000), precum şi din Ghidul CISC 2006 pentru inventarierea emisiilor naţionale de GES (CISC, 2006). Mai jos
sunt prezentate rezultatele calculelor pentru emisiile agregate (Tabelul 5-34) şi dezagregate (Tabelul 5-35) de GES direct
provenite de la surse de emisii în cadrul sectorului agricol.
Tabelul 5-34: Emisii agregate de GES direct provenite de la
sectorul agricol în cadrul scenariilor analizate în perioada 20052030, Gg CO2 echivalent
2005

2010

2015

2020

2025

2030

Scenariul liniei de bază
Total emisii de
CH4 de la sectorul agricol
Total emisii de
N2O de la sectorul agricol
Total emisii de
GES de la sectorul agricol

863.4 1106.7 1290.9 1463.1 1712.9 1911.1

1264.4 1547.0 1866.8 2264.9 2624.3 2929.7

2127.8 2653.7 3157.8 3728.0 4337.2 4840.9

2005

2010

2015

2020

2025

2030

Scenariul alternativ optim
Total emisii de
CH4 de la sectorul agricol
Total emisii de
N2O de la sectorul agricol
Total emisii de
GES de la sectorul agricol

863.4

906.8

988.4 1086.4 1294.6 1409.3

1264.4 1697.0 2007.3 2318.3 2576.9 2778.0

2127.8 2603.8 2995.7 3404.7 3871.5 4187.4
Scenariul alternativ intermediar

Total emisii de
CH4 de la sectorul agricol
Total emisii de
N2O de la sectorul agricol
Total emisii de
GES de la sectorul agricol

863.4 1017.8 1117.6 1269.8 1488.2 1610.6

1264.4 1618.6 1959.7 2324.2 2594.7 2847.6

2127.8 2636.4 3077.3 3594.0 4082.9 4458.2

Tabelul 5-35: Emisii dezagregate de GES direct provenite de la
sectorul agricol în cadrul scenariilor analizate în perioada 20052030, Gg CO2 echivalent
2005

2010

2015

2020

2025

2030

Scenariul liniei de bază
CH4 de la
fermentarea
enterică
CH4 de la
managementul
dejecţiilor
N2O direct de la
managementul
dejecţiilor
N2O indirect de
la managementul dejecţiilor
N2O direct de la
solurile agricole
N2O indirect
de la solurile
agricole

792.9

967.1 1135.4 1275.1 1485.1 1648.8

70.6

139.6

155.5

187.9

227.8

262.3

469.2

507.7

558.8

648.9

760.1

852.7

95.9

106.6

119.1

142.7

172.2

188.9

560.2

737.1

927.2 1138.7 1300.7 1445.4

139.1

195.7

261.8

334.6

391.3

442.8

Scenariul alternativ optim
CH4 de la
fermentarea
enterică
CH4 de la
managementul
dejecţiilor
N2O direct de la
managementul
dejecţiilor
N2O indirect de
la managementul dejecţiilor
N2O direct de la
solurile agricole
N2O indirect
de la solurile
agricole

792.9

796.6

867.2

944.4 1124.2 1218.0

70.6

110.2

121.2

142.0

170.4

191.3

469.2

451.8

468.5

508.5

565.0

582.7

95.9

86.2

92.0

103.2

118.6

127.7

560.2

905.1 1118.4 1313.3 1455.2 1584.3

139.1

254.0

328.5

393.3

438.1

483.4
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2005

2010

2015

2020

2025

2030

Scenariul alternativ intermediar
CH4 de la
fermentarea
enterică
CH4 de la
managementul
dejecţiilor
N2O direct de la
managementul
dejecţiilor
N2O indirect de
la managementul dejecţiilor
N2O direct de la
solurile agricole
N2O indirect
de la solurile
agricole
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managementul dejecţiilor animaliere, respectiv 59,4% – de
emisiile de protoxid de azot de la managementul dejecţiilor
animaliere şi solurile agricole, atunci către anul 2030, pentru toate cele trei scenarii analizate, în funcţie de eficienţa
de solicitare a măsurilor de atenuare a emisiilor de GES, situaţia descrisă mai sus se va modifica esenţial, îndeosebi ca
urmare a majorării ponderii emisiilor de protoxid de azot în
structura emisiilor totale de GES provenite de la acest sector
(până la 60,5% din total în cazul SLB, până la 63,9% din total
în cazul SAI şi respectiv, până la 66,3% în cazul SAO).

792.9

893.4

980.0 1103.3 1287.7 1387.7

70.6

124.4

137.6

166.5

200.5

222.8

469.2

479.0

516.0

580.7

648.6

680.6

95.9

92.5

101.3

118.2

138.3

151.2

D. Măsuri de atenuare a emisiilor de GES direct şi constrângeri privind implementarea acestora

560.2

822.2 1041.4 1252.9 1391.5 1546.1

Cele mai efective măsuri de atenuare a emisiilor de GES
provenite de la sectorul „Agricultura” includ:

139.1

224.8

301.0

372.4

416.3

469.8

În Figura 5-18 este prezentată dinamica emisiilor de GES direct provenite de la sectorul „Agricultura” în cadrul scenariilor analizate pentru perioada de studiu 2005-2030. În comparaţie cu nivelul emisiilor de GES înregistrate în anul 2005,
către anul 2030 se preconizează o majorare a emisiilor de GES
direct provenite de la acest sector în RM: cu circa 154,9% – în
cazul SAO, cu 247,5% - în cazul scenariului SLB şi cu 204,8%
- în cazul SAI. În raport cu scenariul liniei de bază, implementarea preconizatelor măsuri de atenuare va permite către
anul 2030 a reduce emisiile de GES provenite de la sectorul
„Agricultura” în RM, cu circa 653,5 Gg sau cu 13,5% în cazul
SAO, respectiv cu circa 382,7 Gg sau cu 7,9% în cazul SAI.
Solicitarea eficientă a măsurilor de atenuare a emisiilor de
GES direct va influenţa şi redistribuirea ponderii gazelor cu
efect de seră în structura emisiilor totale de GES provenite
de la sectorul „Agricultura”. Astfel, dacă în anul de referinţă
2005, 40,6% din emisiile totale sectoriale de GES erau reprezentate de emisiile de metan de la fermentarea enterică şi

• înlocuirea treptată a raselor utilizate în prezent în Republica Moldova cu noi rase de animale şi păsări domestice cu indici productivi superiori;
• ameliorarea calitativă a bazei furajere şi reducerea consumului specific de furaje în zootehnie prin ameliorarea calităţii;
• utilizarea sistemelor durabile de management al
dejecţiilor animaliere;
• ameliorarea structurii culturilor agricole, inclusiv prin
optimizarea rotaţiei culturilor agricole cu lărgirea în
asolament a cotei ierburilor perene şi anuale, cultivarea
pe suprafeţe mai mari a plantelor furajere şi reducerea
suprafeţelor ocupate sub floarea-soarelui;
• îmbunătăţirea tehnicilor de fertilizare a solului şi solicitarea corectă a îngrăşămintelor industriale, folosirea tuturor surselor de materie organică pentru îmbogăţirea
solurilor cu carbon şi stabilirea unui bilanţ echilibrat
în soluri a humusului şi elementelor necesare nutriţiei
plantelor;

Figura 5-18: Dinamica emisiilor de GES direct provenite de la sectorul „Agricultura” în cadrul scenariilor analizate în perioada 20052030, Gg CO2 echivalent
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• implementarea practicilor durabile de prelucrare a
solului, combaterea degradării solurilor prin diverse
măsuri complexe, inclusiv organizarea antierozională a
teritoriului etc.
Măsurile enumerate reprezintă o parte din complexul de
măsuri care ar asigura dezvoltarea unei agriculturi moderne cu indici economici asemănători ţărilor cu o economie
dezvoltată. Concomitent, persistă un şir de lacune şi constrângeri în vederea implementării efective a măsurilor de
atenuare a emisiilor de GES provenite de la sectorul „Agricultura”, inclusiv:
• recolta la hectar este relativ joasă în comparaţie cu ţările
din regiune şi variază puternic de la an la an, ceea ce atestă
lipsa mecanismelor de atenuare a riscurilor cu impact
negativ asupra sectorului (eroziuni, alunecări de teren,
secete, ploi torenţiale, grindină, îngheţuri, inundaţii etc.)
– această situaţie va persista în continuare în lipsa unei
strategii naţionale intersectoriale de pregătire pentru
producerea riscurilor şi reducerea impactului acestora;
• structura de producere curentă reflectă caracterul de
subzistenţă al agriculturii în Republica Moldova – sectorul fitotehnic este dominat de culturile de valoare
joasă, iar producerea culturilor de valoare înaltă s-a
redus, inclusiv ca urmare a îmbătrânirii plantaţiilor de
vii şi livezi, uzării morale şi fizice a instalaţiilor de irigare, lipsei infrastructurii de piaţă moderne (capacităţi
de depozitare, puncte de colectare, echipamente de
răcire în câmp, case de ambalare etc.), costurilor relativ
înalte de producţie şi lipsei cronice de mijloace băneşti;
• eficienţa actuală scăzută a agriculturii derivă şi din
legătura slabă cu pieţele externe şi nivelul scăzut de competitivitate al produselor agricole autohtone – situaţia
va rămâne neschimbată dacă nu se va atinge o coordonare pe verticală, stabilind legături puternice cu celelalte verigi ale lanţului valoric – retailerii, prelucrătorii,
exportatorii, alţi intermediari, concomitent înlăturând
deficienţele existente ce ţin de funcţionarea pieţelor
conexe sectorului agricol; pe de altă parte, şi progresul
lent de tranziţie de la sistemul de standarde bazat pe
GOST-uri la unul bazat pe standardele internaţionale,
de asemenea tergiversează pătrunderea produselor
moldoveneşti pe pieţele de valoare înaltă;
• cota agriculturii în investiţiile în capital fix este joasă şi
în continuă descreştere – agricultura va rămâne în continuare evitată de către investitorii străini, dacă nu au
loc îmbunătăţiri ale climatului de afaceri şi investiţional,
inclusiv revizuirea restricţiei cu privire la deţinerea în
proprietate a terenurilor agricole de către companiile cu
capital străin;
• alte impedimente în dezvoltarea durabilă a sectorului
ţin de fragmentarea înaltă a circa 50% din terenurile
agricole în proprietate privată, fapt ce se răsfrânge ne-

gativ asupra performanţelor economice ale sectorului;
exodul populaţiei în afară ţării conduce la depopularea
satelor – fapt ce creează probleme asociate cu asigurarea
sectorului cu forţă de muncă; iar finanţarea instituţiilor
ştiinţifice din sector este insuficientă şi baza tehnicomaterială experimentală – depăşită.
Multitudinea impedimentelor care îngreunează realizarea
unuia sau altui scenariu de dezvoltare a sectorului agricol
face ca „Planul de acţiuni privind atenuarea emisiilor de
GES direct în sectorul agricol” (Anexa 2-5) să aibă un caracter mai general, fără a fi cu orientare specifică asupra
unui sau alt scenariu de atenuare. Se distinge totuşi cu o
certitudine mai mare necesitatea unor investiţii semnificative în sector, inclusiv în vederea implementării şi realizării
măsurilor de combatere a eroziunii solului şi valorificare a
terenurilor slab productive, măsurilor de sporire a fertilităţii
solurilor, practicilor durabile de prelucrare a solului, reabilitării sistemelor de irigare existente, construcţiei sistemelor
de irigare noi, ameliorării fondului genetic al animalelor de
prăsilă, utilării şi reutilării tehnologice a fermelor de creştere a animalelor şi păsărilor domestice, ameliorarea calitativă
a bazei furajere în zootehnie etc.

5.3.4. Sectorul „Utilizarea terenurilor, schimbări în
utilizarea terenurilor şi gospodăria silvică”
În cadrul sectorului „Utilizarea terenurilor, schimbări în
utilizarea terenurilor şi gospodăria silvică” sunt monitorizate emisiile şi sechestrările de CO2 provenite de la următoare
categorii de surse: „Terenuri silvice”, „Terenuri prelucrate” şi
„Pajişti”. De notat că emisiile şi sechestrările de CO2 provenite de la categoria „Terenurile localităţilor” au fost incluse
în categoria de surse „Terenuri prelucrate”.
Prospecţiunile emisiilor şi sechestrărilor de CO2 provenite
de la sectorul „Utilizarea terenurilor, schimbări în utilizarea
terenurilor şi gospodăria silvică” au fost efectuate în baza
abordărilor metodologice expuse în Ghidul revăzut 1996
pentru inventarierea emisiilor naţionale de gaze cu efect de
seră (CISC, 1997), Ghidul bunelor practici pentru sectorul
„Utilizarea terenurilor, schimbări în utilizarea terenurilor şi
gospodăria silvică” (CISC, 2003) şi Ghidul CISC 2006 pentru inventarierea emisiilor naţionale ale gazelor cu efect de
seră (CISC, 2006). Concomitent, pentru calcularea reducerilor de emisii GES (CO2) de către vegetaţia forestieră a fost
utilizat şi modulul CO2 FIX V2.0 elaborat de către Institutul
European Forestier în cadrul proiectului CASFOR.
A. Scenariile de atenuare a emisiilor de GES
În baza strategiilor şi programelor naţionale de dezvoltare durabilă a sectorului forestier (Strategia de dezvoltare durabilă
a sectorului forestier, adoptată prin Hotărârea Parlamentului
nr. 350-XV din 12.07.2001; Strategia naţională şi Planul de
acţiune în domeniul conservării diversităţii biologice, adoptate prin Hotărârea Parlamentului nr. 112-XV din 27.04.2001;
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Programul de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 636 din
25 mai 2003; Programul de stat de regenerare şi împădurire a
terenurilor fondului forestier pe anii 2003-2020, adoptat prin
Hotărârea Guvernului nr. 737 din 17 iunie 2003), precum şi
în baza tendinţelor generale la nivel mondial şi naţional privind necesitatea perfecţionării continue a indicilor calitativi şi
cantitativi ai pădurilor şi altor tipuri de vegetaţie forestieră, au
fost elaborate şi analizate trei scenarii de dezvoltare a sectorului „Utilizarea terenurilor, schimbări în utilizarea terenurilor
şi gospodăria silvică” pe termen până în anul 2030.

• conform unor modele de evoluţie a climei în prima parte
a secolului XXI este posibilă o sporire nesemnificativă a
productivităţii (până la 10%) pădurilor, ceea ce va spori şi
volumul de sechestrare a emisiilor de bioxid de carbon;

Scenariul liniei de bază (SLB) – reprezintă o variantă în care se
prevede sporirea capacităţilor de sechestrare CO2 în conformitate cu activităţile stipulate în legislaţia naţională sectorială
şi strategiile şi programele de dezvoltare durabilă a sectorului
forestier. Aceasta se referă în primul rând la creşterea (în perioada 2005-2030) suprafeţelor pădurilor de la 362,7 mii ha
până la 485,3 mii ha (cu 33,8%), a altor tipuri de vegetaţie forestieră – de la 49,3 mii ha până la 113,7 mii ha sau cu 130,6%.
Se prevede, de asemenea, o creştere a suprafeţei plantaţiilor de
viţă-de-vie de la 155,5 mii ha până la 170,5 mii ha (cu 9,6%), a
livezilor de la 142,3 mii ha la 174,1 mii ha (cu 22,3%). Pentru
pajişti se prevede o sporire a suprafeţelor de la 373,5 mii ha
până la 471,0 mii ha (un spor de 26,1%). Recoltarea masei
lemnoase se va majora în perioada 2005-2030 de la 395,4 mii
m3, până la 1029,5 mii m3 (cu 160,4%) sau o sporire a gradului
de utilizare a creşterilor curente de la 1285,7 mii m3 până la
1806,2 mii m3 (cu 40,5%). Se prevede că recoltele menţionate
de masă lemnoasă nu vor afecta starea generală şi funcţionalitatea pădurilor, deoarece tăierile de produse principale vor
fi succedate de lucrări destinate asigurării regenerării pădurilor, iar lucrările de îngrijire şi conducere vor urmări prioritar
ameliorarea stării, productivităţii şi funcţionalităţii pădurilor.
Chiar şi în cazul atingerii indicelui de sporire a gradului de
utilizare a creşterilor curente de 75%, se prevede continuarea
acumulării masei lemnoase pe picior.

• realizarea activităţilor de ameliorare/revitalizare a
pajiştilor: sporirea capacităţii actuale de 0,6 - 1,2 t
masă constantă la ha până la capacitatea de 4-5 t masă
constantă/ha;

Scenariul alternativ optim (SAO) – prevede o creştere comparativ cu scenariul liniei de bază a indicilor anuali de extindere
a suprafeţelor cu diferite tipuri de vegetaţie forestieră, plantaţii multianuale şi pajişti cu circa 20%, începând cu anul 2008.
Creşterea respectivă va fi atinsă din contul următoarelor:
• sporirea ritmurilor de extindere a suprafeţelor cu păduri
din contul terenurilor publice şi private;
• extinderea suprafeţei pajiştilor din contul terenurilor
agricole afectate de eroziune (în prezent sunt circa 800
mii ha terenuri agricole afectate de eroziune, inclusiv
circa 100 mii ha – puternic);
• păstrarea indicilor de recoltare a masei lemnoase prin
tratamente silviculturale la nivelul existent corespunzător
prevederilor actelor normative în vigoare;
• diminuarea volumului de masă lemnoasă provenită din
tăieri ilicite;

• extinderea semnificativă a suprafeţelor cu vegetaţie
forestieră în contextul promovării mai active a practicilor agro-forestiere şi silvo-pastorale: ameliorarea
pajiştilor prin plantarea pe teritoriul acestora a grupurilor de arbori şi arbuşti, delimitarea hotarelor externe
şi a parcelelor interne ale pajiştilor prin plantarea aliniamentelor forestiere etc.;

• implementarea unei noi etape de creştere a suprafeţelor
acoperite cu păduri (din contul aceloraşi terenuri erodate, crearea plantaţiilor energetice etc.).
Scenariul alternativ pesimist (SAP) – prevede o diminuare
comparativ cu scenariul liniei de bază a indicilor de extindere a suprafeţelor cu diferite tipuri de vegetaţie cu circa 20%,
începând cu anul 2008, cauzate de:
• diminuarea alocaţiilor bugetare pentru activităţi de
împădurire;
• distrugerea plantaţiilor noi prin păşunat şi alte
contravenţii silvice;
• reorientarea deţinătorilor agricoli privaţi spre o
agricultură intensivă;
• acutizarea condiţiilor climatice;
• neimplementarea mecanismelor financiar-economice
de stimulare a procesului de extindere a diferitor tipuri
de vegetaţie forestieră, plantaţii multianuale etc.;
• creşterea volumelor de recoltare a masei lemnoase, inclusiv prin tăieri ilicite;
• extinderea esenţială a arboretelor afectate de boli şi
dăunători forestieri cu reducerea creşterilor anuale cu
10-50%.
B. Prospecţiuni privind evoluţia indicatorilor economici înregistraţi în sectorul „Utilizarea terenurilor, schimbări în utilizarea terenurilor şi gospodăria silvică”
Prospecţiunile privind indicatorii economici înregistraţi
în sectorul „Utilizarea terenurilor, schimbări în utilizarea
terenurilor şi gospodăria silvică”, cu impact direct asupra
sechestrărilor de bioxid de carbon provenite de la sectorul
respectiv în cazul celor trei scenarii analizate sunt prezentate mai jos. Datele de activitate privind evoluţia suprafeţelor
acoperite cu vegetaţie forestieră (Tabelul 5-36) au fost generate în baza prospecţiunilor incluse în Strategia de dezvoltare
durabilă a sectorului forestier (adoptată prin Hotărârea Par-
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lamentului nr. 350-XV din 12.07.2001), Strategia Naţională
şi Planul de acţiune în domeniul conservării diversităţii biologice (adoptate prin Hotărârea Parlamentului nr. 112-XV
din 27.04.2001); Programul de valorificare a terenurilor noi
şi de sporire a fertilităţii solurilor (adoptat prin Hotărârea
Guvernului nr. 636 din 25 mai 2003); Programul de stat de
regenerare şi împădurire a terenurilor fondului forestier pe
anii 2003-2020 (adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 737
din 17 iunie 2003), precum şi în baza tendinţelor generale la
nivel mondial şi naţional privind necesitatea perfecţionării
continue a indicilor calitativi şi cantitativi ai pădurilor şi altor tipuri de vegetaţie forestieră.

În baza celor menţionate mai sus, precum şi reieşind din
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1337 din 16 decembrie
2005 privind aprobarea posibilităţii de recoltare a masei
lemnoase în procesul tăierilor de produse principale pentru
perioada 2006-2010, precum şi reieşind din prevederile scenariilor alternative privind evoluţia suprafeţelor acoperite
cu vegetaţie forestieră şi tendinţele la nivel mondial şi local
privind consumul de produse lemnoase, au fost generate
prospecţiuni care ţin de recoltarea masei lemnoase în procesul tăierilor silvice în perioada de până în anul 2030, care
prevăd o sporire a gradului de utilizare a creşterilor curente
de la circa 30% (2005) până la 75% (2030) (Tabelul 5-37).

Tabelul 5-36: Evoluţia indicatorilor economici înregistraţi în
sectorul „Utilizarea terenurilor, schimbări în utilizarea terenurilor
şi gospodăria silvică” în perioada 2005-2030

Tabelul 5-37: Evoluţia creşterilor curente de masă lemnoasă
recoltat în procesul tăierilor silvice autorizate şi al tăierilor ilicite
depistate în perioada 2005-2030

2005

2010

2015

2020

2025

2005
2010
2015
2020
Scenariul liniei de bază

2030

Scenariul liniei de bază
Păduri, mii ha

362,7

395,5

414,7

428,9

447,8

485,3

49,3

54,3

78,1

97,9

113,7

113,7

1833,2

1830,0

1825,0

1820,0

1815,0

1810,0

Livezi, mii ha

131,1

148,7

155,0

161,4

167,7

174,1

Plantaţii de viţă-devie, mii ha

157,3

158,5

161,5

164,5

167,5

170,5

Pajişti, mii ha

370,2

393,0

412,5

432,0

451,5

471,0

8,3

8,3

8,3

8,4

8,4

8,4

455,6

479,5

523,6

Vegetaţie forestieră
din afara fondului
forestier, mii ha
Terenuri arabile,
mii ha

Arbori pe terenurile
localităţilor, milioane

Scenariul alternativ optim
Păduri, mii ha
Vegetaţie forestieră
din afara fondului
forestier, mii ha

362,7

410,9

436,6

49,3

56,4

82,2

104,0

121,7

122,7

1833,2

1815,0

1795,0

1785,0

1765,0

1735,0

Livezi, mii ha

131,1

154,5

163,2

171,5

179,6

187,8

Plantaţii de viţă-devie, mii ha

157,3

164,7

170,0

174,8

179,3

183,9

Pajişti, mii ha

370,2

396,9

420,3

443,7

467,1

490,5

8,3

8,3

8,4

8,4

8,5

8,5

Terenuri arabile,
mii ha

Arbori pe terenurile
localităţilor, milioane

Scenariul alternativ pesimist
Păduri, mii ha

362,7

380,2

392,8

402,2

416,1

447,0

49,3

52,2

74,0

91,8

105,7

104,7

1833,2

1820,0

1815,0

1800,0

1785,0

1765,0

Livezi, mii ha

131,1

142,9

146,8

151,3

155,8

160,4

Plantaţii de viţă-devie, mii ha

157,3

152,4

153,0

154,2

155,7

157,1

Pajişti, mii ha

370,2

389,1

404,7

420,3

435,9

451,5

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

Vegetaţie forestieră
din afara fondului
forestier, mii ha
Terenuri arabile,
mii ha

Arbori pe terenurile
localităţilor, milioane

Volumul total
al creşterilor
curente, mii m3
Volumul total
al masei lemnoase recoltate, mii m3

2025

2030

1285,7 1403,0 1509,2 1591,7 1682,4 1806,2

395,4

631,3

679,1

955,0 1261,8 1354,6

Scenariul alternativ optim
Volumul total
al creşterilor
curente, mii m3
Volumul total
al masei lemnoase recoltate, mii m3

1285,7 1414,3 1555,7 1711,3 1882,4 2070,6

395,4

707,1

855,6 1112,3 1411,8 1553,0

Scenariul alternativ pesimist
Volumul total
al creşterilor
curente, mii m3
Volumul total
al masei lemnoase recoltate, mii m3

1285,7 1348,6 1429,6 1492,5 1563,4 1663,8

395,4

606,9

643,3

895,5 1172,5 1247,9

C. Evaluarea potenţialului de atenuare a emisiilor de GES
prin majorarea capacităţilor de sechestrare CO2
Evaluarea sechestrărilor CO2 în cadrul sectorului „Utilizarea
terenurilor, schimbări în utilizarea terenurilor şi gospodăria
silvică” s-a efectuat prin utilizarea modulului CO2 FIX V2.0,
elaborat de către Institutul European Forestier în cadrul
proiectului CASFOR, precum şi cu ajutorul instrumentului
de calcul standard – parte componentă a Ghidului revăzut
1996 pentru inventarierea emisiilor naţionale de gaze cu
efect de seră (CISC, 1997, 2005), în baza abordărilor metodologice expuse în Ghidul bunelor practici pentru sectorul
„Utilizarea terenurilor, schimbări în utilizarea terenurilor şi
gospodăria silvică” (CISC, 2003) şi Ghidul CISC 2006 pentru inventarierea emisiilor naţionale ale gazelor cu efect de
seră (CISC, 2006) şi rezultatelor calculelor privind evoluţia
indicatorilor economici înregistraţi în sectorul respectiv în
perioada 2005-2030 pentru scenariile analizate.
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Mai jos sunt prezentate rezultatele calculelor privind volumul
reducerilor de GES prin sechestrarea emisiilor de bioxid de
carbon în cadrul sectorului „Utilizarea terenurilor, schimbări
în utilizarea terenurilor şi gospodăria silvică” (Tabelul 5-38).
Tabelul 5-38: Sechestrarea emisiilor de CO2 în cadrul sectorului
„Utilizarea terenurilor, schimbări în utilizarea terenurilor şi
gospodăria silvică” în perioada 2005-2030, Gg
2005
Scenariul liniei de bază
(SLB)
Scenariul alternativ optim (SAO)
Scenariul alternativ pesimist (SAP)

2010

2015

2020

2025

2030

-1381,4 -1415,9 -1451,3 -1487,6 -1524,8 -1562,9

-1381,4 -1557,5 -1669,0 -1785,1 -1829,8 -1875,5

-1381,4 -1274,3 -1233,6 -1190,1 -1219,8 -1250,3

În Figura 5-19 este prezentată dinamica sechestrării emisiilor CO2 în cadrul sectorului „Utilizarea terenurilor, schimbări în utilizarea terenurilor şi gospodăria silvică” în perioada 2005-2030 pentru scenariile analizate. În comparaţie cu
nivelul de sechestrare a emisiilor de CO2 înregistrate în anul
2005, către anul 2030 se preconizează o majorare a volumului de emisii de CO2 sechestrate în cadrul acestui sector cu
circa 13,1% în cazul SLB şi cu 35,8% în cazul scenariului
SAO, respectiv o reducere a volumului de emisii de CO2
sechestrate, cu circa 9,5% în cazul SAP. În raport cu SLB,
implementarea preconizatelor măsuri de atenuare în cadrul
SAO, va permite către anul 2030 a majora volumul emisiilor
de CO2 sechestrate cu circa 312,6 Gg sau cu 20%.
D. Măsuri privind majorarea sechestrărilor de CO2 şi constrângeri privind implementarea acestora
Starea actuală a pădurilor din Republica Moldova necesită
implementarea unui complex de activităţi de ameliorare calitativă, în vederea majorării de către acestea a capacităţii de
sechestrare a emisiilor de CO2.
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Principalele disfuncţionalităţi care caracterizează starea actuală a pădurilor din Republica Moldova sunt: gradul scăzut
de împădurire a teritoriului ţării, evident insuficient pentru
menţinerea unui echilibru ecologic constant; înrăutăţirea
stării de vitalitate şi sănătate a pădurilor; gradul înalt de dispersare a trupurilor de pădure, amplasate neuniform, lipsind
practic coridoarele forestiere necesare de interconexiune, care
au o deosebită importanţă atât pentru viabilitatea fondului
forestier ca atare, precum şi pentru protecţia biodiversităţii,
solurilor, apelor etc.; provenienţa vegetativă din lăstari de generaţia a 2-4 a circa 60 la sută din păduri având o rezistenţă
mult mai redusă la acţiunea factorilor biotici şi abiotici nocivi,
circa 40 la sută din arborete nu corespund condiţiilor staţionale; valorificarea insuficientă a potenţialului staţional silvic,
care are ca rezultat productivitatea relativ redusă a pădurilor
etc.; prezenţa în cadrul ariilor protejate a unor arborete aflate
într-o stare avansată de degradare, derivate, arborete de specii
introducente cu un comportament agresiv faţă de speciile autohtone etc.; insuficienţa dotării tehnice, finanţarea nesatisfăcătoare, lipsa cadrului legislativ şi economic, care ar permite
acumularea de mijloace alternative de finanţare şi întreţinere
a obiectelor incluse în cadrul fondului ariilor naturale protejate; recrearea şi agrementul necontrolat şi nedirijat, accesul
larg al populaţiei în păduri.
Pentru ameliorarea situaţiei create în sectorul forestier ar fi
necesar: implementarea programului de extindere a suprafeţelor cu vegetaţie forestieră; efectuarea unui studiu complex
privind starea actuală a pădurilor şi prognozarea evoluţiei
acesteia pe viitor, inclusiv ţinând cont de scenariile de schimbare a climei; elaborarea şi implementarea unui program naţional de ameliorare a stării pădurilor degradate şi de conservare a biodiversităţii forestiere; definitivarea zonării funcţionale
a fondului forestier, cu stabilirea regimurilor de gospodărire
corespunzătoare; reducerea presingului antropogen asupra
pădurilor; definitivarea procesului de creare a bazei semincere; reconstrucţia treptată a arboretelor necorespunzătoare
condiţiilor staţionale; conversiunea treptată a arboretelor de

Figura 5-19: Dinamica sechestrării emisiilor de CO2 în cadrul sectorului „Utilizarea terenurilor, schimbări în utilizarea terenurilor şi
gospodăria silvică” în perioada 2005-2030
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cvercinee de la regimul crâng la regimul codru; extinderea
zonelor verzi ale aşezărilor urbane şi rurale şi integrarea lor
în reţeaua forestieră naţională; majorarea aportului sectorului
forestier la rezolvarea problemelor naţionale de ordin economic şi social; elaborarea şi implementarea mecanismului economico-financiar de promovare a politicii forestiere etc.
În acest context, cele mai eficiente măsuri de majorare a capacităţilor de sechestrare a emisiilor de bioxid de carbon în
cadrul sectorului „Utilizarea terenurilor, schimbări în utilizarea terenurilor şi gospodăria silvică” ar fi:
• sporirea ritmurilor de extindere a suprafeţelor acoperite
cu păduri şi alte tipuri de vegetaţie forestieră din contul
terenurilor publice şi private;
• implementarea unei noi etape de creştere a suprafeţelor
acoperite cu păduri (din contul terenurilor erodate,
crearea plantaţiilor energetice etc.);
• păstrarea indicilor de recoltare a masei lemnoase prin
tratamente silviculturale la nivelul existent corespunzător
prevederilor actelor normative în vigoare;
• diminuarea volumului de masă lemnoasă provenită din
tăieri ilicite;
• reconstrucţia ecologică a arboretelor;
• conform unor modele de evoluţie a climei, în prima parte
a secolului XXI este posibilă o sporire nesemnificativă a
productivităţii (până la 10%) pădurilor, ceea ce va spori şi
volumul de sechestrare a emisiilor de bioxid de carbon;
• extinderea semnificativă a suprafeţelor cu vegetaţie
forestieră în contextul promovării mai active a practicilor agro-forestiere şi silvo-pastorale: ameliorarea
pajiştilor prin plantarea pe teritoriul acestora a grupurilor de arbori şi arbuşti, delimitarea hotarelor externe
şi a parcelelor interne ale pajiştilor prin plantarea aliniamentelor forestiere etc.;
• realizarea activităţilor de ameliorare a pajiştilor: sporirea capacităţii actuale de 0,6-1,2 t masă constantă la ha
până la capacitatea de 4-5 t masă constantă/ha;
• extinderea suprafeţei pajiştilor din contul terenurilor
agricole afectate de eroziune.
Principalele constrângeri în calea implementării măsurilor
privind majorarea capacităţilor de sechestrare a emisiilor de
bioxid de carbon în cadrul sectorului „Utilizarea terenurilor, schimbări în utilizarea terenurilor şi gospodăria silvică”
sunt următoarele:
• diminuarea alocaţiilor bugetare pentru activităţi de
împădurire;
• distrugerea plantaţiilor noi prin păşunat şi alte
contravenţii silvice;
• reorientarea deţinătorilor agricoli privaţi spre o
agricultură intensivă;

• acutizarea condiţiilor climatice;
• neimplementarea mecanismelor financiar-economice
de stimulare a procesului de extindere a diferitor tipuri
de vegetaţie forestieră, plantaţii multianuale etc.;
• creşterea volumelor de recoltare a masei lemnoase, inclusiv prin tăieri ilicite;
• extinderea esenţială a arboretelor afectate de boli şi
dăunători forestieri cu reducerea creşterilor anuale cu
10-50%.
În baza materialelor expuse mai sus a fost calculat costul
măsurilor focusate pe majorarea capacităţilor de sechestrare
a emisiilor de CO2 în cadrul sectorului „Utilizarea terenurilor, schimbări în utilizarea terenurilor şi gospodăria silvică”
(Tabelul 5-39). De notat că pe lângă aspectele ce ţin de atenuarea emisiilor de CO2 majoritatea măsurilor au şi capacităţi majore de sinergism, generând alte multiple beneficii
socio-economice şi de mediu.

5.3.5. Sectorul deşeuri
În cadrul sectorului „Deşeuri” sunt monitorizate emisiile de
GES direct (CH4 şi N2O) provenite de la activităţile de gestionare a deşeurilor menajere solide, inclusiv a deşeurilor
industriale (categoria de surse „Depozite de deşeuri menajere solide”) şi de la tratarea apelor uzate (categoria de surse
„Tratarea apelor uzate menajere şi industriale”).
Prospecţiunile emisiilor de GES au fost efectuate în baza
abordărilor metodologice expuse în Ghidul bunelor practici
şi managementul incertitudinilor în inventarierea emisiilor
naţionale ale gazelor cu efect de seră (CISC, 2000).
A. Scenariile de atenuare a emisiilor de GES
În baza indicilor macroeconomicii ai Republicii Moldova au
fost elaborate şi analizate trei scenarii de dezvoltare a sectorului „Deşeuri” pe termen până în anul 2030.
Scenariul liniei de bază (SLB) – reprezintă o variantă în care se
presupune: un ritm de creştere a ratei de generare a deşeurilor
menajere solide în zonele urbane cu circa 3% anual până către
anul 2010 şi cu 5% anual în perioada 2011-2030; respectiv,
în zonele rurale: cu 1% anual până către anul 2010 şi cu 3%
anual în perioada 2011-2030; rata de generare a deşeurilor
industriale va creşte cu 5% anual până către anul 2015, cu
4% anual în perioada 2016-2024 şi cu 3,5% anual în perioada
2025-2030; numărul populaţiei ţării se va reduce cu 1% anual
până către anul 2020 şi va creşte cu 1% anual începând cu
anul 2021; consumul de proteine pe cap de locuitor va creşte
cu circa 1% anual în perioada 2006-2009, respectiv cu circa
2% anual în perioada 2010-2030; numărul populaţiei conectate la canalizare se va majora de la 68% din numărul total al
populaţiei, cât este în prezent, până la circa 75% în perioada
2010-2015, circa 80% în perioada 2016-2020, respectiv până
la circa 90% din numărul total al populaţiei în perioada 2021-
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Tabelul 5-39: Costul măsurilor de majorare a capacităţilor de sechestrare a emisiilor de CO2 în cadrul sectorului „Utilizarea terenurilor,
schimbări în utilizarea terenurilor şi gospodăria silvică” în perioada 2005-2030
Denumirea
Creşterea supraactivităţilor / măsurilor
feţelor, mii ha
Extinderea suprafeţelor acoperite cu păduri
160,9
Extinderea suprafeţelor acoperite cu alte tipuri de vegetaţie
73,4
forestieră
Reconstrucţia ecologică a arboretelor
130,0
Plantarea culturilor forestiere energetice
20,0
Extinderea suprafeţei plantaţiilor de viţă de vie
28,4
Extinderea suprafeţei livezilor
45,5
Extinderea suprafeţei pajiştilor cu efectuarea măsurilor de
117,0
ameliorare
Activităţi de ameliorare a administrării şi gestionării pădurilor şi altor tipuri de vegetaţie forestieră
Total

2030; volumul de ape uzate menajere şi industriale tratate în
condiţii anaerobe vor constitui pe parcursul întregii perioade
de studiu circa 20% din total.
Scenariul alternativ optim (SAO) – reprezintă o variantă în
care se presupun aceleaşi variaţii ale principalilor indicatori
înregistraţi în cadrul sectorului respectiv, precum în cazul
scenariului liniei de bază, cu excepţia faptului că: consumul
de proteine pe cap de locuitor va creşte cu circa 1,5% anual
în perioada 2006-2009, respectiv cu circa 2,5% anual în perioada 2010-2030; numărul populaţiei conectate la canalizare se va majora considerabil, constituind în perioada 20102015 circa 80%, în perioada 2016-2020, circa 85%, iar în
perioada 2021-2030, respectiv circa 95% din numărul total
al populaţiei; volumul de ape uzate menajere şi industriale
tratate în condiţii anaerobe se va reduce de la actualele 20%
din total până la 15% în perioada 2011-2015, la 10% din total
în perioada 2016-2025, şi respectiv la 5% în perioada 20262030; adiţional, acest scenariu presupune şi solicitarea altor
măsuri eficiente de atenuare a emisiilor ce GES, precum: recuperarea hârtiei şi cartonului în proporţie de 20% din total
către anul 2010, în proporţie de 30% în perioada 2011-2015,
în proporţie de 40% în perioada 2016-2020; în proporţie de
50% în perioada 2021-2025; respectiv, în proporţie de 60%
în perioada 2026-2030; recuperarea biogazului la rampa de
depozitare a deşeurilor menajere solide de la Ţânţăreni, r.
Anenii Noi începând cu anul 2009 (compania Biogas Inter
Ltd. preconizează recuperarea a circa 5 mii tone de biogaz
anual); construcţia şi darea în exploatare a unei uzine de incinerare a deşeurilor în municipiul Chişinău începând cu
anul 2011, cu o capacitate maximă de utilizare a circa 660
mii tone de deşeuri menajere solide anual; s-au luat în consideraţie, de asemenea, alte multiple activităţi preconizate în
Programul naţional de valorificare a deşeurilor de producţie
şi menajere (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 606 din
28.06.2000) şi Concepţia salubrizării localităţilor din Republica Moldova (aprobată prin HG nr.486 din 02.05.2007).
Scenariul alternativ intermediar (SAI) – reprezintă o variantă în care se presupun aceleaşi variaţii ale principalilor

Volumul sechestrărilor CO2, mii tone
97 979

Suma investiţiilor, mii $ SUA
566 810

Costul,
$ SUA / tonă CO2
5,8

34 107

146 800

4,3

24 930
16 390
1 943
5 274

325 000
60 000
198 800
445 900

13,0
3,7
102,3
84,5

56 397

79 560

1,4

55 055
237 020

1 877 955

7,9

indicatori înregistraţi în cadrul sectorului respectiv, precum
în cazul scenariului liniei de bază, cu excepţia faptului că:
consumul de proteine pe cap de locuitor va creşte cu circa
1,25% anual în perioada 2006-2009, respectiv cu circa 2,25%
anual în perioada 2010-2030; numărul populaţiei conectate
la canalizare se va majora, constituind în perioada 20102015 – 80%, în perioada 2016-2020 – 85%, iar în perioada
2021-2030, respectiv circa 95% din numărul total al populaţiei; volumul de ape uzate menajere şi industriale tratate în
condiţii anaerobe se va reduce de la actualele 20% din total,
până la – 17,5% în perioada 2011-2015, la – 15% din total în perioada 2016-2025, şi respectiv la – 10% din total în
perioada 2026-2030; se preconizează solicitarea setului de
măsuri de atenuare a emisiilor ce GES specifice scenariului
alternativ optim, cu o singură excepţie – acest scenariu nu
prevede şi construcţia unei uzine de incinerare a deşeurilor
menajere solide în municipiul Chişinău.
B. Prospecţiuni privind evoluţia unor indicatori specifici sectorului deşeuri
Prospecţiunile privind evoluţia unor indicatori specifici
sectorului „Deşeuri” cu impact asupra emisiilor de gaze cu
efect de seră în cazul celor trei scenarii analizate sunt prezentate în continuare.
Astfel, în Tabelul 5-40 sunt prezentate prospecţiunile privind compoziţia morfologică a deşeurilor menajere solide
în Republica Moldova, în baza cărora au fost calculate valorile cu specific naţional ale fracţiei DOC (carbonul organic
degradabil) pentru perioada 2005-2030.
Valorile cu specific naţional ale fracţiei carbonului organic
degradabil (DOC) şi fracţiei de carbon organic degradabil disimilat (Tabelul 5-41) au fost calculate prin utilizarea
„MSW Learning Tool” elaborat de Universitatea din Florida
(1996) în baza rezultatelor experienţelor de laborator efectuate de către Dr. Morton Barlay (1987, 1997) şi investigaţiilor lui Chandler, Van Soest (1980).
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Tabelul 5-40: Prospecţiuni privind compoziţia morfologică a
deşeurilor menajere solide în Republica Moldova în perioada
2005-2030, %

plastice), iar în cazul scenariului alternativ optim, atât din
contul recuperării deşeurilor reciclabile, cât şi din contul
renunţării la practica de eliminare a DMS la depozite – întreaga cantitate de DMS eliminate în zonele urbane urmează a fi incinerată (către anul 2011 se intenţionează a da în
exploatare o uzină de incinerare a deşeurilor în municipiul
Chişinău cu o capacitate iniţială de procesare a DMS de circa 660 mii tone anual; în perspectivă, uzine similare, dar de
capacitate mai mică, se preconizează a fi date în exploatare
în alte localităţi urbane din ţară).

2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hârtie, carton

7.0

5.8

3.3

2.6

2.1

1.6

Deşeuri Sticlă
recicla- Mase plastice
bile
Metale şi nemetale
Resturi
aliDeşeuri mentare
organi- Frunze, iarbă
şi crengi
ce

7.1

5.9

3.4

2.6

2.1

1.6

12.1

10.1

5.8

4.5

3.6

2.8

4.0

3.3

1.9

1.5

1.2

0.9

56.1

56.7

57.2

57.8

58.4

59.0

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

Textile

4.7

3.9

2.2

1.7

1.4

1.1

Lemn

1.8

1.7

1.6

1.5

1.4

1.3

Deşeuri de Alte deşeuri,
inclusiv
de
construcţie construcţie şi
demolare
Alte
Încălţăminte
deşeuri
Total

4.4

9.8

21.8

25.0

27.0

28.9

1.1

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

Tabelul 5-42: Prospecţiuni privind volumul de deşeuri eliminate
la depozitele de DMS în cadrul SLB în Republica Moldova în
perioada 2005-2030, mii tone
DMS eliminate
la depozite
administrate
DMS eliminate
la depozite neadministrate
Deşeuri industriale eliminate
la depozite
Total deşeuri
eliminate la
depozite

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabelul 5-41: Prospecţiuni privind valorile fracţiilor carbonului
organic degradabil (DOC) şi carbonului organic degradabil
disimilat (DOCf) utilizate la evaluarea emisiilor de metan
provenite de la depozitele de DMS în Republica Moldova în
perioada 2005-2030
2005

2010

2015

2020

2025

2030

DOCf

0.585

0.592

0.607

0.612

0.616

0.621

DOC

0.146

0.138

0.119

0.114

0.111

0.108

Prospecţiunile privind depozitarea deşeurilor menajere solide în depozitele administrate de DMS (municipiul Chişinău), depozitele neadministrate de DMS (localităţile urbane
din dreapta şi stânga Nistrului) în care funcţionează serviciile de salubrizare a localităţilor, precum şi prospecţiunile
privind depozitarea deşeurilor industriale, pentru scenariul
liniei de bază sunt prezentate mai jos (Tabelul 5-42).
Solicitarea măsurilor de atenuare vor induce reducerea cantităţilor de DMS eliminate la depozite: în cazul scenariului
alternativ intermediar, în principal, din contul recuperării
deşeurilor reciclabile (hârtie, carton, sticlă, metal şi mase

2005

2010

2015

2020

2025

2030

314,2

364,2

464,9

593,3

757,2

966,4

328,2

528,6

674,6

861,0

1098,9 1402,5

556,4

710,2

906,4

1102,8 1335,2 1585,8

1198,8 1603,0 2045,9 2557,1 3191,3 3954,7

Prospecţiunile privind cantităţile totale de substanţe organice conţinute în apele uzate industriale (TOWind) şi în apele
uzate menajere (TOWdom), utilizate la calcularea emisiilor de
metan provenite de la epurarea apelor uzate sunt prezentate
în Tabelul 5-43.
Prospecţiunile privind consumul de proteine per capita, utilizate la calcularea emisiilor de N2O provenite de la nămolul
din dejecţiile umane sunt prezentate în Tabelul 5-44.
C. Evaluarea potenţialului de atenuare a emisiilor de GES
Calcularea emisiilor de GES s-a efectuat cu ajutorul instrumentului de calcul elveţian „INFRAS”, oferit spre utilizare
experţilor naţionali în cadrul proiectului regional PNUDGEF RER/01/G31 „Întărirea capacităţilor pentru îmbunătăţirea calităţii inventarelor naţionale ale gazelor cu efect de

Tabelul 5-43: Prospecţiuni privind cantităţile totale de substanţe organice conţinute în apele uzate industriale şi menajere, utilizate la
calcularea emisiilor de CH4 provenite de la epurarea apelor uzate în cadrul scenariilor analizate în RM pentru perioada 2005-2030
2005

2010

2015

2020

2025

2030

Scenariul liniei de bază (SLB)
TOW ind, t CBO5

10270297,5

13107791,3

16729232,4

20353669,1

24644296,0

29269692,9

TOW dom, t CBO5

49756276,8

54128782,1

53244204,1

56077382,8

62943289,8

62508314,9

Scenariul alternativ optim (SAO)
TOW ind, t CBO5

10270297,5

14744340,2

20010469,1

26778521,6

35162746,5

44877565,1

TOW dom, t CBO5

49756276,8

57610251,5

56432825,3

58723427,9

64915252,1

63650702,7

Scenariul alternativ intermediar (SAI)
TOW ind, t CBO5

10270297,5

13743974,8

18047957,2

23587958,3

30246861,0

37693091,9

TOW dom, t CBO5

49756276,8

57776979,1

56759910,6

59255188,4

65734566,4

64848114,9
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seră (Europa/regiunea ţărilor CIS), precum şi instrumentul
de calcul standard – parte componentă a Ghidului revăzut 1996 privind inventarierea emisiilor naţionale de GES
(CISC, 1997, 2005), folosind rezultatele calculelor privind
evoluţia unor indicatori specifici sectorului respectiv în perioada 2005-2030 în cadrul scenariilor analizate.

În Figura 5-20 este prezentată dinamica emisiilor de GES
direct provenite de la sectorul „Deşeuri” în cadrul scenariilor analizate pentru perioada de studiu 2005-2030. În
comparaţie cu nivelul emisiilor de GES înregistrate în anul
2005, către anul 2030 se preconizează o majorare a emisiilor
de GES direct provenite de la acest sector în RM: cu circa
143% – în cazul SLB, cu 63% – în cazul scenariului SAO
şi cu 86,7% – în cazul SAI. În raport cu scenariul liniei de
bază, implementarea preconizatelor măsuri de atenuare va
permite către anul 2030 a reduce emisiile de GES provenite
de la sectorul „Deşeuri” în RM, cu circa 32,9% în cazul SAO,
respectiv cu circa 23,1% în cazul SAI.

Tabelul 5-44: Prospecţiuni privind consumul de p roteine per
capita, utilizate la calcularea emisiilor de N2O provenite de la
tratarea apelor uzate menajere – nămol provenit din dejecţii umane
în cadrul scenariilor analizate în RM pentru perioada 2005-2030
2005

2010

2015

2020

2025

2030

Scenariul liniei de bază (SLB)
Proteine, g/cap/zi

78,6

83,4

92,1

101,7

112,3

124,0

Proteine, kg/cap/an

28,7

30,4

33,6

37,1

41,0

45,2

În cazul scenariilor alternative, solicitarea măsurilor de atenuare a emisiilor de GES direct va influenţa redistribuirea
ponderii diferitor categorii de surse în structura emisiilor
totale de GES provenite de la sectorul „Deşeuri”. Astfel, dacă
în anul 2005 circa 84,7% din emisiile totale de GES proveneau de la categoria de surse 6.A „Depozite de DMS”, iar
restul 15,3% de la categoria de surse 6.B „Tratarea apelor
uzate”, atunci către anul 2030 ponderea diferitor categorii
de surse în structura emisiilor totale de GES provenite de
la sectorul „Deşeuri” se va modifica esenţial, în special în
cazul scenariului alternativ optim (SAO), 65,2% din emisiile
totale de GES vor proveni de la categoria de surse 6.A „Depozite de DMS”, 10,0% de la categoria de surse 6.B „Tratarea
apelor uzate”, restul 24,8% de la categoria de surse 6.C „Incinerarea deşeurilor”.

Scenariul alternativ optim (SAO)
Proteine, g/cap/zi

78,6

85,5

96,7

109,5

123,8

140,1

Proteine, kg/cap/an

28,7

31,2

35,3

39,9

45,2

51,1

Scenariul alternativ intermediar (SAI)
Proteine, g/cap/zi

78,6

84,5

94,4

105,5

117,9

131,8

Proteine, kg/cap/an

28,7

30,8

34,4

38,5

43,0

48,1
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Metodologiile de evaluare, parţial şi coeficienţii de emisie au
fost preluaţi din Ghidul revăzut 1996 pentru inventarierea
emisiilor naţionale de GES (CISC, 1997) şi Ghidul bunelor
practici (CISC, 2000). S-au utilizat, de asemenea, coeficienţi
de emisie cu specific naţional. Mai jos sunt prezentate rezultatele calculelor pentru emisiile de GES direct provenite de la
surse de emisii în cadrul sectorului respectiv (Tabelul 5-45).

Tabelul 5-45 Emisii de GES direct provenite de la sectorul „Deşeuri” în cadrul scenariilor analizate pentru perioada 2005-2030
2005

2010

2015

2020

2025

2030

Scenariul liniei de bază
6.A. Emisii CH4 de la depozitele de DMS, Gg CO2 eq.

1186.2

1306.8

1588.3

1972.9

2463.7

3072.2

6.B. Emisii CH4 de la tratarea apelor uzate, Gg CO2 eq.

121.0

135.9

141.1

154.1

176.6

185.0

6.B. Emisii N2O de la tratarea apelor uzate, Gg CO2 eq.

92.7

97.6

107.3

117.8

130.4

144.7

6.C. Emisii CO2 de la incinerarea deşeurilor, Gg CO2 eq.

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.C. Emisii N2O de la incinerarea deşeurilor, Gg CO2 eq.

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1400.0

1540.4

1836.6

2244.8

2770.6

3401.9
1487.8

6. Total emisii GES de la sectorul „Deşeuri”, Gg CO2 eq.

Scenariul alternativ optim
6.A. Emisii CH4 de la depozitele de DMS, Gg CO2 eq.

1186.2

1045.6

987.2

1081.6

1261.2

6.B. Emisii CH4 de la tratarea apelor uzate, Gg CO2 eq.

121.0

135.5

122.8

117.0

113.5

65.0

6.B. Emisii N2O de la tratarea apelor uzate, Gg CO2 eq.

92.7

100.1

112.7

126.8

143.8

163.5

6.C. Emisii CO2 de la incinerarea deşeurilor, Gg CO2 eq.

0.0

0.0

251.3

320.8

409.4

522.5

6.C. Emisii N2O de la incinerarea deşeurilor, Gg CO2 eq.

0.0

0.0

21.0

26.8

34.2

43.6

1400.0

1281.1

1495.0

1672.9

1962.0

2282.3

6. Total emisii GES de la sectorul „Deşeuri”, Gg CO2 eq.

Scenariul alternativ intermediar
6.A. Emisii CH4 de la depozitele de DMS, Gg CO2 eq.

1186.2

1188.0

1391.5

1611.1

1927.6

2344.3

6.B. Emisii CH4 de la tratarea apelor uzate, Gg CO2 eq.

121.0

135.7

136.1

133.1

124.2

116.3

6.B. Emisii N2O de la tratarea apelor uzate, Gg CO2 eq.

92.7

98.9

109.9

122.3

137.0

153.8

6.C. Emisii CO2 de la incinerarea deşeurilor, Gg CO2 eq.

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.C. Emisii N2O de la incinerarea deşeurilor, Gg CO2 eq.

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1400.0

1422.6

1637.5

1866.5

2188.7

2614.4

6. Total emisii GES de la sectorul „Deşeuri”, Gg CO2 eq.
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Figura 5-20: Dinamica emisiilor de GES direct provenite de la sectorul „Deşeuri” în cadrul scenariilor analizate în perioada 2005-2030,
Gg CO2 echivalent

D. Măsuri de atenuare a emisiilor de GES direct şi constrângeri privind implementarea acestora

semna funcţionarea a 8-14 depozite amenajate şi exploatate în
conformitate cu cerinţele europene de protecţie a mediului.

Managementul deşeurilor prezintă un potenţial impact asupra mediului în condiţiile neadministrării adecvate a deşeurilor prin contaminarea solului, resurselor acvatice, emisiilor nocive, inclusiv a emisiilor de GES.

O altă problemă majoră specifică sectorului „Deşeuri” este
problema tratării apelor uzate şi nămolurilor provenite din
procesul de epurare a apelor uzate. În Republica Moldova,
amestecul de ape uzate menajere şi apele uzate industriale (după generare, apele uzate industriale sunt deversate în
sistemele de canalizare a apelor uzate menajere, fiind astfel
tratate în comun cu cele menajere) se supun epurării clasice
(mecanice şi biologice) în condiţii aerobe, însă pe motivul
exploatării incorecte a instalaţiilor de epurare existente, o
parte din volumul apelor uzate (circa 20% din total) se epurează şi în condiţii anaerobe, contribuind la generarea emisiilor de metan. O altă sursă relevantă de generare a emisiilor de metan sunt şi nămolurile provenite de la procesul de
epurare a apelor uzate, supuse tratării în condiţii aerobe şi
anaerobe prin depozitare pe câmpurile de nămol.

Pe lângă performanţele atinse de ţările industrializate în domeniul reciclării deşeurilor, o mare parte din deşeuri continuă să fie eliminată prin depozitare, fiind în creştere volumele de deşeuri generate pe cap de locuitor. Situaţia este precară
în special în ţările în curs de dezvoltare, inclusiv în Republica
Moldova, unde nu există sisteme de recuperare a deşeurilor
reciclabile, iar capacităţile de eliminare sunt sub nivelul acceptabil din punctul de vedere al protecţiei mediului.
În aceste condiţii este destul de stringentă şi actuală necesitatea efectuării unei analize ample a cadrului legal, instituţional şi normativ privind elaborarea recomandărilor de
rigoare asociate cu ajustarea legislaţiei naţionale sectoriale
la acquis-ul comunitar.
Spre exemplu, transpunerea Directivei privind stocarea controlată a deşeurilor 99/31/EC (reglementează construcţia,
operarea şi recultivarea depozitelor de DMS şi presupune
introducerea măsurilor, procedurilor şi ghidurilor privind
prevenirea sau reducerea impactului cauzat mediului de depozitele controlate de deşeuri) în legislaţia naţională va solicita abordarea unor soluţii noi în planificarea salubrizării
teritoriului şi construcţia depozitelor de DMS.
Reieşind din practicile internaţionale, în Republica Moldova
ar fi rezonabilă organizarea câtorva depozite centralizate, care
ar deservi fiecare circa 300 - 500 mii locuitori, ceea ce ar în-

De notat că în perioada 1990-1998, staţiile de epurare a apelor uzate menajere au fost la balanţa gospodăriilor „Apă-Canal”. Ulterior, aceste obiecte au fost trecute în administrarea
autorităţilor publice locale (la balanţa primăriilor), care nefiind pregătite pentru gestionarea lor, dar şi nedispunând de
infrastructura necesară pentru asigurarea exploatării adecvate a acestora şi fiind în lipsă acută de resurse financiare,
nu au exploatat adecvat respectivele obiecte. În aceste condiţii, staţiile de epurare au degradat, majoritatea fiind ieşite
din funcţiune.
La momentul actual, epurarea apelor uzate menajere se
efectuează în majoritatea localităţilor urbane ale RM doar
parţial. De notat că şi în majoritatea localităţilor rurale reţelele de canalizare au fost deteriorate.

5. PROGNOZA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ
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În localităţile urbane în care funcţionează instalaţiile de epurare a apelor uzate tratarea nămolului se efectuează prin depozitarea lui la platformele de nămol. Pornind de la faptul că
capacităţile de proiect ale tuturor instalaţiilor existente sunt
de regulă mai mari (de circa 2-10 ori, iar în unele localităţi
şi mai mult) decât volumele real înregistrate de generare a
apelor uzate, la toate aceste obiecte există suprafeţe libere
pentru depozitarea nămolului. Doar în oraşe mari, precum
Chişinău, Bălţi şi Cahul, din lipsa tehnologiilor de tratare a
nămolului, depozitarea acestuia se efectuează în straturi mai
mari de 50 cm, fapt ce provoacă procese anaerobe şi induce
formarea emisiilor de metan.
În aceste circumstanţe se impune necesitatea modificării practicilor de management al apelor uzate menajere în Republica
Moldova, măsură ce urmează a fi complementată de majorarea nivelului de acoperire a populaţiei cu reţele centralizate de
canalizare şi reconstrucţia staţiilor de epurare a apelor uzate
pe teritoriul ţării. Gestionarea sectorului de alimentare cu apă
şi canalizare urmează a fi orientată spre utilizarea adecvată a
tehnologiilor de tratare aerobă a apelor uzate şi tratare anaerobă a nămolurilor, cu captarea emisiilor de metan.
În contextul celor expuse mai sus, cele mai efective măsuri
de atenuare a emisiilor de GES provenite de la sectorul „Deşeuri” ar include următoarele:
• recuperarea materialelor reciclabile (obiective posibile:
recuperarea hârtiei şi cartonului în proporţie de 20%
din total către anul 2010, în proporţie de 30% către anul
2015, 40% – către anul 2020; 50% – către anul 2025 şi
60% – către anul 2030);
• recuperarea biogazului la rampele de depozitare a
deşeurilor menajere solide (deja în anul 2009 compania Biogas Inter Ltd a iniţiat recuperarea metanului la
depozitul administrat de DMS de la Ţânţăreni, r. Anenii
Noi; obiectiv: recuperarea a circa 3-5 mii tone de biogaz
anual în perioada de până în 2018);
• construcţia şi darea în exploatarea uzinelor de incinerare a deşeurilor (către anul 2011 este preconizată darea
în exploatare în municipiul Chişinău a unei uzine de
incinerare a deşeurilor menajere solide cu o capacitate
de procesare a circa 660 mii tone anul);
• reconstrucţia staţiilor de epurare a apelor uzate pe teritoriul ţării şi gestionarea adecvată a sectorului de alimentare cu apă şi canalizare, orientată spre utilizarea tehnologiilor de tratare aerobă a apelor uzate şi tratare anaerobă a
nămolurilor, cu captarea emisiilor de metan.
Este de menţionat faptul că acestea sunt doar câteva din
posibilele măsuri de atenuare a emisiilor de GES în cadrul
sectorului „Deşeuri”. Realizarea acestora ţine de competenţa
autorităţilor publice locale, în mod special a celor din municipiul Chişinău, întrucât cele mai importante reduceri
vor putea fi înregistrate ca urmare a recuperării metanului
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la depozitul de DMS din Ţânţăreni, r. Anenii Noi, montării
şi punerii în funcţiune a instalaţiilor de tratare anaerobă a
nămolului la staţia de epurare a apelor uzate din municipiul
Chişinău şi schimbarea modalităţii de eliminare a deşeurilor prin construcţia incineratorului de deşeuri în municipiul Chişinău către anul 2011. Referitor la colectarea separată a deşeurilor reciclabile, în special a hârtiei şi cartonului,
aceasta va persista în continuare, întrucât activitatea întreprinderilor de fabricare a cartonului în ţară necesită cantităţi importante de materie secundară.
Multitudinea impedimentelor care îngreunează realizarea
unuia sau altui scenariu de atenuare în cadrul sectorului
„Deşeuri” face ca „Planul de acţiuni privind atenuarea emisiilor de GES direct în sectorul „Deşeuri” (Anexa 2-7) să
aibă un caracter general, fără a fi cu orientare specifică asupra unui sau altui scenariu de atenuare. Se distinge totuşi cu
o certitudine mai mare necesitatea unor investiţii majore în
reconstrucţia staţiilor de epurare a apelor uzate pe teritoriul
ţării, construcţia unei uzine de incinerare a deşeurilor menajere în municipiul Chişinău şi implementarea sistemelor
moderne de management al deşeurilor menajere solide în
Republica Moldova.

5.4. Prospecţiuni pe termen mediu
privind evoluţia emisiilor agregate
de GES direct la nivel naţional
În cadrul acestui subcapitol sunt prezentate rezultatele prospecţiunilor agregate privind evoluţia emisiilor naţionale de
gaze cu efect de seră direct în Republica Moldova pentru perioada 2005-2030, în conformitate cu cele trei scenarii analizate (scenariul liniei de bază, alternativ optim şi scenariul
alternativ intermediar). De notat că scenariul scenariului liniei de bază (SLB), de regulă, nu prevede măsuri de atenuare
a emisiilor de gaze cu efect de seră, iar în cadrul scenariilor
alternative (SAO şi SAI) au fost luate în calcul politicile şi
măsurile preconizate de atenuare a emisiilor de GES, incluse
de altfel şi în planurile de acţiuni sectoriale privind atenuarea emisiilor de GES în conformitate cu angajamentele ţări
în cadrul CONUSC şi Protocolului de la Kyoto (Anexa 2).
In Tabelul 5-46 sunt prezentate rezultatele prospecţiunilor
agregate privind emisiile sectoriale (cu excepţia sectorului „Solvenţii şi utilizarea altor produse”, contribuţia căruia
a fost considerată nesemnificativă – mai puţin de 0,5% din
emisiile totale de GES direct, nefiind luată în calcul în evaluarea respectivă) şi naţionale de gaze cu efect de seră direct
în Republica Moldova în cadrul scenariilor analizate pentru
perioada 2005-2030.
În comparaţie cu nivelul emisiilor naţionale de GES direct
(fără contribuţia sectorului „Utilizarea terenurilor, schimbări în utilizarea terenurilor şi gospodăria silvică”) înregis-
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Tabelul 5-46: Prospecţiuni agregate privind emisiile sectoriale şi naţionale de GES direct în RM în cadrul scenariilor analizate pentru
perioada 2005-2030, Gg CO2 echivalent
Anii

2005

2010

2015

2020

2025

2030

Scenariul liniei de bază
Energetica
Procese industriale
Agricultura
UTSUTGS
Deşeuri

7724.8

10271.9

12335.3

14442.8

16420.1

19582.2

581.9

757.8

983.8

1286.2

1735.7

2430.8

2127.8

2653.7

3157.8

3728.0

4337.2

4840.9

-1381.4

-1415.9

-1451.3

-1487.6

-1524.8

-1562.9

1400.0

1540.4

1836.6

2244.8

2770.6

3401.9

Total naţional de GES, cu UTSUTGS

10453.1

13807.9

16862.2

20214.2

23738.8

28692.8

Total naţional de GES, fără UTSUTGS

11834.5

15223.8

18313.5

21701.8

25263.7

30255.8

Scenariul alternativ optim
Energetica
Procese industriale
Agricultura
UTSUTGS
Deşeuri

7724.8

9425.8

11049.6

12991.9

14785.1

17865.6

581.9

726.6

909.3

1176.9

1554.6

2059.5

2127.8

2603.8

2995.7

3404.7

3871.5

4187.4

-1381.4

-1557.5

-1669.0

-1785.1

-1829.8

-1875.5

1400.0

1281.1

1495.0

1672.9

1962.0

2282.3

Total naţional de GES, cu UTSUTGS

10453.1

12479.8

14780.5

17461.2

20343.4

24519.3

Total naţional de GES, fără UTSUTGS

11834.5

14037.4

16449.6

19246.3

22173.2

26394.8

Scenariul alternativ intermediar
Energetica
Procese industriale
Agricultura
UTSUTGS
Deşeuri

7724.8

9875.9

11786.7

14147.2

16114.4

18946.9

581.9

742.5

937.8

1215.3

1612.0

2232.1

2127.8

2636.4

3077.3

3594.0

4082.9

4458.2

-1381.4

-1274.3

-1233.6

-1190.1

-1219.8

-1250.3

1400.0

1422.6

1637.5

1866.5

2188.7

2614.4

Total naţional de GES, cu UTSUTGS

10453.1

13403.1

16205.8

19632.9

22778.1

27001.2

Total naţional de GES, fără UTSUTGS

11834.5

14677.4

17439.4

20823.0

23998.0

28251.6

ţări în cadrul Convenţiei-cadru ONU privind schimbările
climatice (CONUSC) şi Protocolului de la Kyoto (Anexa 2),
va permite a reduce către anul 2030 emisiile totale naţionale
de GES direct (fără contribuţia sectorului „UTSUTGS”), cu
circa 12,8% în cazul scenariului alternativ optim şi cu circa
6,6% în cazul scenariului alternativ intermediar, respectiv,
emisiile nete naţionale de GES direct (cu contribuţia sectorului „UTSUTGS”), cu circa 14,5% în cazul scenariului
alternativ optim şi cu 5,9% în cazul scenariului alternativ
intermediar (Figura 5-21).

trate în anul 2005, către anul 2030 se preconizează o majorare a emisiilor totale de GES direct cu circa 155,7% – în cazul
scenariului liniei de bază, cu 123,0% – în cazul scenariului
alternativ optim şi cu circa 138,7% – în cazul scenariului
alternativ intermediar.
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În raport cu scenariul liniei de bază, implementarea preconizatelor măsuri de atenuare, în special celor specificate în
Planurile de Acţiuni sectoriale privind atenuarea emisiilor
de gaze cu efect de seră, în conformitate cu angajamentele
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Figura 5-21: Prospecţiuni agregate privind emisiile naţionale de GES direct în RM în cadrul scenariilor analizate pentru perioada 20052030, Gg CO2 echivalent
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Solicitarea măsurilor de atenuare a emisiilor de GES direct
va influenţa redistribuirea ponderii diferitor sectoare (cu
excepţia sectorului „Solvenţii şi utilizarea altor produse”) în
structura emisiilor naţionale de GES direct.
Astfel, dacă în anul 2005 circa 65,3% din emisiile naţionale
de GES direct proveneau de la sectorul energetic, 18,0% – de
la sectorul agricol, 11,8% – de la sectorul deşeuri, iar restul
4,9% – de la sectorul industrial, către anul 2030 ponderea
acestor sectoare în structura emisiilor naţionale de GES direct se va modifica esenţial, în special în cazul scenariilor alternative, pentru care va fi caracteristic majorarea ponderii
sectoarelor energetic şi industrial şi reducerea ponderii sectoarelor deşeuri şi agricol: în cazul SAO, ponderea sectoarelor în structura emisiilor naţionale de GES direct va arăta
după cum urmează: sectorul energetic – 67,7%, sectorul procese industriale – 7,8%, sectorul agricol – 15,9% şi sectorul
deşeuri – 8,6%, iar în cazul SAI, respectiv: sectorul energetic
– 67,1%, sectorul procese industriale – 7,9%, sectorul agricol
– 15,8% şi sectorul deşeuri – 9,3% (Tabelul 5-47).
Tabelul 5-47: Contribuţia sectoarelor în structura emisiilor
naţionale de gaze cu efect de seră direct în RM în cadrul
scenariilor analizate pentru perioada 2005-2030, în %
Anii

2005

2010

2015

2020

2025

2030

66.6

65.0

64.7

Scenariul liniei de bază
Energetica

65.3

Procese industriale
Agricultura
UTSUTGS
Deşeuri
Total naţional de
GES, cu UTSUTGS
Total naţional de
GES, fără UTSUTGS

67.5

67.4

4.9

5.0

5.4

5.9

6.9

8.0

18.0

17.4

17.2

17.2

17.2

16.0

-11.7

-9.3

-7.9

-6.9

-6.0

-5.2

11.8

10.1

10.0

10.3

11.0

11.2

88.3

90.7

92.1

93.1

94.0

94.8

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Scenariul alternativ optim
Energetica
Procese industriale
Agricultura
UTSUTGS
Deşeuri
Total naţional de
GES, cu UTSUTGS
Total naţional de
GES, fără UTSUTGS

65.3

67.1

67.2

67.5

66.7

67.7

4.9

5.2

5.5

6.1

7.0

7.8

18.0

18.5

18.2

17.7

17.5

15.9

-11.7

-11.1

-10.1

-9.3

-8.3

-7.1

11.8

9.1

9.1

8.7

8.8

8.6

88.3

88.9

89.9

90.7

91.7

92.9

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

67.1

67.1

Scenariul alternativ intermediar
Energetica
Procese industriale
Agricultura
UTSUTGS
Deşeuri
Total naţional de
GES, cu UTSUTGS
Total naţional de
GES, fără UTSUTGS

65.3

67.3

67.6

67.9

4.9

5.1

5.4

5.8

6.7

7.9

18.0

18.0

17.6

17.3

17.0

15.8

-11.7

-8.7

-7.1

-5.7

-5.1

-4.4

11.8

9.7

9.4

9.0

9.1

9.3

88.3

91.3

92.9

94.3

94.9

95.6

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0
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În perioada 2005-2030 emisiile totale de CO2 (fără contribuţia sectorului UTSUTGS) se vor majora cu circa 161,5% – în
cazul SLB, cu 147,4% – în cazul SAO şi cu 153,4% – în cazul
SAI; emisiile de CH4 se vor majora cu circa 125,1% – în cazul SLB, cu 42,5% – în cazul SAO şi cu 84,9% – în cazul SAI;
emisiile de N2O se vor majora cu circa 129,2% – în cazul
SLB, cu 122,0% – în cazul SAO şi cu 124,6% – în cazul SAI,
respectiv, emisiile de gaze-F se vor majora cu circa 4431%
– în cazul SLB, cu 2756% – în cazul SAO şi cu 3520% – în
cazul SAI (Tabelul 5-48).
Tabelul 5-48: Prospecţiuni privind emisiile de gaze cu efect de
seră direct în Republica Moldova în cadrul scenariilor analizate
pentru perioada 2005-2030, Gg CO2 echivalent
Anii
Emisii de
CO2
Emisii de
CH4
Emisii de
N2O
Emisii ale
gazelor-F
Total
emisii de
GES

2005

2010
2015
2020
Scenariul liniei de bază

2025

2030

7527.6 10078.5 12240.6 14358.4 16424.7 19683.5
2883.8

3380.7

3903.7

4640.6

5532.4

6492.8

1404.1

1711.7

2063.0

2489.8

2878.2

3218.5

19.0

52.9

106.1

213.1

428.3

860.9

11834.5 15223.8 18313.5 21701.8 25263.7 30255.8
Scenariul alternativ optim

Emisii de
CO2
Emisii de
CH4
Emisii de
N2O
Emisii ale
gazelor-F
Total
emisii de
GES

7527.6

9269.2 11243.4 13279.6 15326.4 18625.5

2883.8

2851.4

2908.3

3250.3

3696.9

4109.6

1404.1

1864.6

2221.5

2569.6

2867.6

3117.1

19.0

52.0

76.4

146.8

282.2

542.6

11834.5 14037.4 16449.6 19246.3 22173.2 26394.8
Scenariul alternativ intermediar

Emisii de
CO2
Emisii de
CH4
Emisii de
N2O
Emisii ale
gazelor-F
Total
emisii de
GES

7527.6

9686.2 11689.5 14076.0 16113.2 19077.7

2883.8

3148.7

3502.5

4020.4

4695.3

5332.6

1404.1

1790.1

2161.9

2562.4

2867.2

3153.4

19.0

52.4

85.4

164.2

322.3

687.8

11834.5 14677.4 17439.4 20823.0 23998.0 28251.6

Solicitarea măsurilor de atenuare a emisiilor de GES direct va influenţa şi redistribuirea ponderii diferitor gaze în
structura emisiilor naţionale de GES direct (Tabelul 5-49).
Astfel, dacă în anul 2005 circa 63,6% din emisiile naţionale
de GES direct reveneau bioxidului de carbon, 24,4% – gazului metan, 11,9% – protoxidului de azot, iar restul 0,2% –
gazelor-F (hidrofluorcarburilor şi hexafluoridului de sulf),
atunci către anul 2030 ponderea diferitor gaze în structura
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Figura 5-22: Contribuţia sectoarelor în structura emisiilor naţionale de gaze cu efect de seră direct în RM în cadrul scenariilor analizate
pentru perioada 1990-2030, în %

emisiilor naţionale de GES direct se va modifica semnificativ, în special ca urmare a majorării ponderi bioxidului de
carbon şi gazelor-F, respectiv, din contul reducerii ponderi
gazului metan şi protoxidului de azot (Figura 5-23).
Tabelul 5-49: Prospecţiuni privind ponderea diferitor gaze în
structura emisiilor totale de GES direct în cadrul scenariilor
analizate în RM pentru perioada 2005-2030, în %
Anii

2005

2010

2015

2020

2025

2030

Scenariul liniei de bază
Emisii de CO2

63.6

66.2

66.8

66.2

65.0

65.1

Emisii de CH4

24.4

22.2

21.3

21.4

21.9

21.5

Emisii de N2O

11.9

11.2

11.3

11.5

11.4

10.6

Emisii ale gazelor-F

0.2

0.3

0.6

1.0

1.7

2.8

Total emisii de GES

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Anii

2005

2010

2015

2020

2025

2030

Scenariul alternativ optim
Emisii de CO2

63.6

66.0

68.4

69.0

69.1

70.6

Emisii de CH4

24.4

20.3

17.7

16.9

16.7

15.6

Emisii de N2O

11.9

13.3

13.5

13.4

12.9

11.8

Emisii ale gazelor-F

0.2

0.4

0.5

0.8

1.3

2.1

Total emisii de GES

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Scenariul alternativ intermediar
Emisii de CO2

63.6

66.0

67.0

67.6

67.1

67.5

Emisii de CH4

24.4

21.5

20.1

19.3

19.6

18.9

Emisii de N2O

11.9

12.2

12.4

12.3

11.9

11.2

Emisii ale gazelor-F

0.2

0.4

0.5

0.8

1.3

2.4

Total emisii de GES

100.0

100.0

100.0
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Figura 5-23: Contribuţia diferitor gaze în structura emisiilor naţionale de gaze cu efect de seră direct în RM în cadrul scenariilor analizate
pentru perioada 1990-2030, în %
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C a p i t o l u l 6.
Al t ă i nf o rm a ţ i e
pr i v i nd
realizarea
obiectivelor
Convenţiei
Respectivul capitol cuprinde altă informaţie, considerată relevantă pentru realizarea obiectivelor Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei,
inclusiv: programe de dezvoltare şi cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer al tehnologiilor favorabile mediului; descrierea capacităţii şi mijloacelor tehnice ale sistemului naţional de
observaţie sistematică; descrierea reţelelor şi arhivelor de date
asupra sistemului climatic; realizarea programelor de educaţie şi formare profesională; sensibilizarea publicului asupra
schimbărilor climatice şi a efectelor acestora şi accesul publicului la informaţii; participarea publicului larg la dezbateri
privind schimbările climatice şi efectele lor şi elaborarea şi
realizarea măsurilor corespunzătoare pentru a face faţă acestora; oportunităţile de fortificare a capacităţii privind implementarea adecvată a CONUSC în Republica Moldova etc.

6.1. Sfera cercetare, dezvoltare,
inovare şi transfer tehnologic
Cercetarea, dezvoltarea, inovarea şi transferul tehnologic
(CDITT) sunt sectoare foarte importante în majoritatea ţărilor dezvoltate. În continuare este analizat progresul ţării
asociat cu sectorul CDITT înregistrat pe parcursul ultimilor
ani. Sunt prezentate rezultatele activităţii sectorului, evidenţiate probleme esenţiale cu care se confruntă acesta, sunt
propuse recomandări care ar putea contribui la descătuşarea
potenţialului creativ care există în cadrul acestui sector în
Republica Moldova.

6.1.1. Modelul de organizare a sectorului cercetare,
dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic în RM
Dezvoltarea sectorului CDITT poate fi descrisă pe mai multe modele. În modelul occidental, academiile de ştiinţe sunt
instituţii de onoare, puţin numeroase, care se preocupă în
mare parte de cercetări fundamentale. Ştiinţa este transmisă
preponderent universităţilor, care beneficiază de finanţare
bugetară în baza indicatorilor calităţii şi performanţei de
cercetare demonstrate de fiecare instituţie.
În universităţile din Maria Britanie cercetarea este finanţată
prin aşa-numitul sistem dual selectiv, în cadrul căruia consiliile individuale ale cercetării finanţează activitatea proiectelor de cercetare, iar Consiliul finanţării învăţământului su-
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perior finanţează infrastructura cercetării. În Germania, pe
lângă finanţarea primită de la bugetul Ministerului Ştiinţei şi
Cercetării, universităţile obţin şi fonduri, destinate în special cercetării, de la alte ministere centrale sau regionale, de la
Asociaţia Germană a Cercetării, de la fundaţii, firme private
şi de la Uniunea Europeană. Modelul sovietic şi postsovietic
presupune concentrarea pârghiilor de gestionare a ştiinţei
în academiile de ştiinţe, universităţilor fiindu-le atribuite
funcţii secundare. Aproape în totalitate sectorul ştiinţei este
finanţat din bani publici pentru îndeplinirea comenzilor şi
programelor de stat.
Sectorul de cercetare, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic din Republica Moldova este caracterizat de un specific
aparte. Un punct de cotitură a fost anul 2004, când cadrul
legislativ referitor la sectorul CDITT a suferit modificări
esenţiale. Odată cu aprobarea Codului cu privire la ştiinţă
şi inovare al Republicii Moldova (Hotărârea Parlamentului
RM nr. 259 din 21.07.2005), urmat de o serie de alte legi
şi strategii de dezvoltare, Academia de Ştiinţe a Moldovei
(AŞM) a fost împuternicită cu competenţe depline de a
realiza politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării. Această
politică a fost realizată în cadrul primului Acord de parteneriat al Guvernului cu Academia de Ştiinţe a Moldovei (perioada 2005-2008). Administrarea sectorului CDITT, inclusiv
gestionarea mijloacelor financiare bugetare alocate acestui
sector, a trecut în competenţa AŞM. Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (CSSDT), în calitate
de organ executiv al AŞM, distribuie în baza Acordului de
parteneriat alocaţiile bugetare conform celor şase direcţii
strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării pentru
anii 2006-2010, aprobate prin Hotărârea Parlamentului RM
nr. 160 din 21.07.2005.
Deşi a permis reanimarea financiară a instituţiilor de cercetare, această reorganizare nu poate servi ca model de
dezvoltare pe termen lung a sectorului CDITT, deoarece a
limitat nivelul de autonomie al instituţiilor publice cu profil
ştiinţific care au trecut în subordonarea directă a AŞM.
În Acordul de parteneriat între Guvern şi AŞM pentru anii
2005-2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 80 din
28.01.2005, se stipulează că „repartizarea alocaţiilor bugetare
şi finanţarea (cofinanţarea) activităţilor în sfera ştiinţei şi inovării de la bugetul de stat se efectuează pe programe fundamentate pe direcţiile strategice, şi se realizează de organizaţiile
cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare, acreditate în modul stabilit, pentru a asigura dezvoltarea ştiinţei,
economiei durabile, creşterea bunăstării şi calităţii vieţii şi crearea unui mediu favorabil absorbţiei inovaţiilor”. Condiţia ca
instituţia să fie acreditată pentru a putea obţine bani publici
alocaţi sectorului CDITT, a fost o noutate pentru Republica
Moldova. Aceasta presupune îndeplinirea unor criterii specifice (vezi Articolul 99 „Cerinţele acreditării” al Codului cu
privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova), care cu greu
pot fi întrunite de reprezentanţii sectorului privat.
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Din 43 organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării din Republica
Moldova finanţate de la bugetul de stat şi supuse evaluării pe
durata anilor 2005-2007, au fost acreditate majoritatea, 2/3
dintre acestea – în anul 2006. Un număr de 31 de organizaţii
din cele acreditate sunt instituţii de cercetare-dezvoltare, iar
11 – instituţii de învăţământ superior. În lista organizaţiilor
acreditate se numără un muzeu ştiinţific şi o entitate privată
(Universitatea Liberă Internaţională din Moldova). Până la
finele anului 2007 nici o alta instituţie cu capital privat nu
a solicitat de la Comisia Naţională de Atestare şi Acreditare
(CNAA) informaţii privind procedura şi, cu atât mai mult,
nu a solicitat iniţierea procedurii de acreditare. Cu toate că
unor instituţii cu finanţare de la bugetul de stat reorganizate, prin Hotărârea Guvernului RM nr. 1326 din 14.12.2005
cu privire la măsurile de optimizare a infrastructurii sferei
ştiinţei şi inovării, le-a fost acordată o perioadă de graţie
(tranziţie) de trei ani pentru a obţine statutul de instituţie
acreditată, 7 din 24 încă nu au fost evaluate. Astfel, deşi a
favorizat o anumită ordonare internă a unităţilor şi a generat
drepturi de a beneficia de unele scutiri şi facilităţi (inclusiv scutiri de TVA la importul de servicii şi mărfuri, scutiri
la impozitul pe venit care nu există în instituţiile bugetare),
acreditarea nu a dus la alte rezultate impresionante legate de
calitatea şi competitivitatea cercetărilor şi pare să se fi transformat definitiv într-o procedură pur birocratică.
Infrastructura sectorului a fost supusă transformărilor majore, astfel că din 101 unităţi de cercetare ce activau în anul
2005, în 2006 au rămas doar 38 unităţi juridice. Dar în ele
activau acelaşi număr de angajaţi, iar instituţiile rămase gestionau şi bunurile unităţilor desfiinţate. Nivelul de pregătire
managerială a conducătorilor unităţilor de cercetare a sporit
foarte nesemnificativ, de aceea aceste procese cu greu pot fi
considerate ca o restructurare veritabilă a sectorului.
În toate organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării, în ultimii
ani, a fost creat cel puţin câte un laborator de excelenţă.
Aceasta reprezintă un pas înainte, dar în mare parte amenajarea laboratoarelor se datorează reanimării instalaţiilor
vechi şi mai puţin dotării în întregime cu echipament performant (ca o consecinţă a obligării de a asigura alocarea a
cel puţin 20% din bugete pentru achiziţionarea de echipament ştiinţific).
Instituţiile de stat din sectorul CDITT rămân a fi încă destul de rezervate în relaţiile cu sectorul privat. Foarte rar se
întâlnesc soluţii cu impact economic semnificativ oferite de
către instituţiile de stat din sectorul CDITT drept răspuns
la problemele înaintate de sectorul industrial. Alocaţiile bugetare destinate sectorului CDITT sunt valorificate în totalitate de către instituţiile cu finanţare de la bugetul de stat,
sectorul privat fiind minimal implicat. Chiar dacă cele din
urmă sunt preocupate de implementarea proiectelor inovaţionale, accesul la bani publici este condiţionat de procedura
de acreditare, care presupune un efort economic major.

Cu toate că din 2004 au fost majorate salariile angajaţilor
din sector de circa 4 ori (salariul mediu lunar fiind de 584 lei
în 2004 şi de 2485 lei în 2007), nivelul de salarizare în instituţiile din sector rămâne încă foarte redus. Remunerarea este
relativ mare pentru cercetătorii care se bucură de indemnizaţii pentru titluri ştiinţifice şi pentru vechime în muncă.
Salariul unui tânăr cercetător nu este prea atractiv pentru
a-l motiva să se dedice în totalitate activităţii de cercetare îl
impune să-şi caute alte surse de venit.
Instruirea prin doctorat şi postdoctorat în Republica Moldova, din 2004 este coordonată de o subdiviziune specială a
AŞM, numită Centrul de Instruire Universitară, Postuniversitară şi Perfecţionare. Spre deosebire de studiile universitare
(ciclul I) şi de masterat (ciclul II), studiile prin doctorat nu
reprezintă ciclul III al studiilor universitare şi nu sunt coordonate de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului. Cu toate că anual sumele alocate pentru pregătirea cadrelor cresc,
reformele în procesul de instruire prin doctorat sunt foarte
lente. Se menţine interesul scăzut al tinerilor pentru domeniile ştiinţelor reale, lucru demonstrat de lipsa concursului la
admiterea la studii prin doctorat. Deşi Guvernul, la propunerea AŞM, a redus treptat numărul de burse alocate pentru
studiile prin doctorat (290 în 2007, 291 în 2006, 388 în 2005,
535 în 2004), numărul burselor nesolicitate a continuat să
crească în ultimii doi ani (20 burse nesolicitate în 2006, 31
în 2007). Pentru a acoperi locurile bugetare nesolicitate (la
specialităţi din domeniul chimiei şi biologiei – 21 după plan
şi doar 17 înmatriculaţi; ştiinţe tehnice, agricole şi geologice
– câte un loc), în 2007 la AŞM au fost înmatriculaţi supraplan
doctoranzi/competitori la specialitatea ştiinţe umanistice (34
după plan şi 41 înmatriculaţi). Este un semnal care ar trebui
să genereze multe semne de întrebare, deoarece la moment
economia Republicii Moldova pare să aibă nevoie mai mult
de cadre calificate în domeniile ştiinţelor tehnice şi agricole.
AŞM a iniţiat cu ceva timp în urmă crearea Liceului Academic şi a Universităţii Academice, ca instituţii preuniversitare elitiste. Aceste proiecte sunt foarte costisitoare, în special
pe fundalul finanţării insuficiente a ştiinţei, şi total contrare tendinţei declarate a AŞM de a se „apropia” de nivelul
universitar şi preuniversitar de instruire. În loc să asigure o
deschidere a sectorului CDITT către idei inovatoare, aceste
iniţiative ar putea închista şi mai mult sectorul, contribuind
la crearea unui ciclu închis de pregătire a cadrelor în cercetare. Experienţa internaţională arată că performanţa în astfel de instituţii nu este de durată în cazul finanţării bugetare,
iar pentru sectorul CDITT din Republica Moldova, astfel de
proiecte reprezintă un lux nejustificat.
În ultimii ani se conturează tot mai puternic tendinţa AŞM de
a monopoliza şi controla sectorul de inovare şi transfer tehnologic. Necesitatea adoptării actelor normative ce se referă
la domeniile de inovare şi transfer tehnologic a fost semnalată
de AŞM şi au fost coordonate într-o măsură foarte mică cu
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sectorul privat şi cu universităţile. Din 2004 au fost aprobate
o serie de acte normative referitoare la CDITT, printre care se
numără Legea cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi
incubatoarele de inovare, Legea energiei regenerabile, Strategia
dezvoltării industriale pentru perioada de până în anul 2015,
Strategia naţională de dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial (2008-2015), Strategia naţională în domeniul Inovării pentru perioada 2008-2011. Impunerea poziţiilor AŞM
în sectoarele reale ale economiei şi abordarea părtinitoare
a actorilor implicaţi în procesul de inovare în special reduc
considerabil dezvoltarea inovaţiilor în sectorul privat şi valorificarea economică a inovaţiilor existente.

6.1.2. Potenţialul RM în sfera cercetare, dezvoltare,
inovare şi transfer tehnologic
Republica Moldova dispune de un potenţial ştiinţific satisfăcător care este reprezentat de circa 800 de doctori habilitaţi
şi aproximativ 5600 de doctori în ştiinţe. Pentru menţinerea
lui în timp de 30 de ani, este necesar ca să fie pregătiţi anual
cel puţin 27 de doctori habilitaţi şi 172 de doctori. În ultimii ani se înregistrează o creştere a numărului de conferiri
a gradului de doctor şi o descreştere a numărului de conferiri a gradului de doctor habilitat (Tabelul 6-1). Numărul
persoanelor străine cărora li se conferă grade ştiinţifice este
fluctuant, iar pe parcursul ultimilor trei ani este în scădere,
tendinţă mai accentuată la numărul de diplome şi atestate
recunoscute şi echivalate în Republica Moldova.
Creşterea numărului persoanelor cărora li s-au conferit grade ştiinţifice e mai mare în domeniile medicinii, economiei,
dreptului, pedagogiei, ştiinţelor politice. Pentru o dezvoltare
echilibrată şi durabilă a ţării este necesar totuşi ca numărul
celor care obţin grade ştiinţifice să crească şi în domeniile
tehnicii, agriculturii, medicinii veterinare, farmaciei, informaticii, tehnologiei produselor alimentare, electronicii, industriei uşoare, psihologiei etc. Îngrijorător de mic este numărul de teze susţinute în domeniul arhitecturii, geografiei,
ştiinţelor agricole, medicinii veterinare. În domeniile în care

se observă o creştere bruscă a numărului de susţineri de teze
de doctorat (faţă de numărul de cercetători care activează în
domeniul respectiv), de regulă, calitatea tezelor e mult mai
joasă decât în domeniile cu dezvoltare stabilă.
Cu toate că numărul persoanelor implicate în cercetare-dezvoltare este într-o uşoară creştere în anul 2007 faţă de anul
precedent, pe termen mediu se observă o scădere a numărului de cercetгtori ştiinţifici (Tabelul 6-2). Peste jumătate
(56,2%) din personalul implicat în sector în 2007 era angajat de către instituţiile de cercetări ştiinţifice, 35,3% – de
instituţii de învăţământ superior, iar restul – de birouri de
proiectare şi construcţii şi organizaţii de proiectare şi de
proiectare-explorare în construcţii. O tendinţă pozitivă, dar
încă timidă, este cea de creştere a numărului personalului
care paralel cu activitatea didactică a executat şi cercetări
ştiinţifice.
Cu toate că în 2007, faţă de anul precedent, ceva mai multe
persoane implicate în activitatea didactică au fost implicate
şi în activităţi de cercetări ştiinţifice, numărul lor este sub
valoarea maximă înregistrată în 2005. Astfel, problema cadrelor tinere rămâne a fi încă destul de stringentă. Cu toate
că se observă o tendinţă uşoară de întinerire a personalului
angajat în sectorul cercetare-dezvoltare, vârsta medie a cercetătorilor ştiinţifici a fost în 2007 în jurul cifrei de 50 ani.
Exodul intens de inteligenţă confirmă dorinţa moldovenilor
de a munci în ţări unde nivelul de remunerare a muncii intelectuale este mai ridicat. Într-un raiting global al exodului
de inteligenţă, Republica Moldova se află pe locul 119 cu o
valoare a indicatorului de 2,1 (vezi WEF (2006), GCR Report, p. 488). Această valoare scăzută a indicatorului arată că
oamenii talentaţi din Republica Moldova „în mod normal”
pleacă din ţară pentru a căuta în alte părţi oportunităţi pentru valorificarea inteligenţei lor. Să menţionăm că Estonia
se afla pe locul 37 (cu un rating de 3,9), Slovenia – 41 (3,9),
Rusia – 52 (3,5), Letonia – 63 (3,2), Ucraina – 87 (2,6), Romania – 114 (2,2), Bulgaria – 121 (2,0).

Tabelul 6-1: Numărul de persoane cărora CNAA le-a conferit grade ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în anii 1993 - 2007
Gradul ştiinţific / titlul ştiinţific / titlul ştiinţifico-didactic
Doctori habilitaţi
(inclusiv cetăţeni străini)
Doctori
(inclusiv cetăţeni străini)

19932000
190
(7)
1008
(120)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Total

27
(3)
231
(36)

25
(1)
164
(30)

18

23
(1)
175
(43)

24

18

208
(24)

26
(1)
147
(23)

201
(36)

228
(32)

362
(13)
247
(340)
343

Profesori universitari

215

22

16

17

16

11

19

17

Profesori cercetători

-

-

-

-

7

4

6

3

22

762

63

86

109

97

76

124

102

1489

316

24

37

34

20

15

34

30

521

669

49

26

47

29

35

32

16

903

Conferenţiari universitari
Conferenţiari cercetători
(cercet. şt. super.)
Diplome şi atestate recunoscute
şi echivalate

Sursa: Raport privind activitatea CNAA al Republicii Moldova în anul 2007
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Tabelul 6-2: Personalul angajat în sectorul de cercetare-dezvoltare
în perioada 2003-2007
2003
Personal în sectorul de cercetare-dezvoltare, total
Personalul de bază (fără
cumularzi), inclusiv:
Cercetători ştiinţifici

2004

2005

2006

2007

6858

6696

6678

6299

6522

5005

4797

4672

4505

4587

2737

2725

2583

2507

2592

Tehnicieni

403

354

334

362

417

Personal auziliar

936

880

880

952

919

Alţii

929

838

875

684

659

1853

1899

2006

1794

1935

Personalul care paralel cu
activitatea didactică a executat cercetări ştiinţifice

Sursa: BNS, Notă Informativă cu privire la activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2007.

6.1.3. Performanţele atinse de RM în sfera
cercetare, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic
În perioada 1991-2000 finanţarea bugetară a sectorului
CDITT a scăzut aproape constant, după care a început a
creşte (Figura 6-1).
Conform datelor statistice, în 2008 nivelul de finanţare a
atins 0,7% din PIB. În anul 2005, Republica Moldova ocupa locul patru în lista ţărilor CSI după nivelul de finanţare a sectorului CDITT (Rusia, Ucraina, Belarus, Moldova,
Azerbaidjan, Armenia, Kazahstan etc.). În 2007 finanţarea
CDITT (0,7% din PIB) a fost mai mică de 3 ori faţă de media
celor 27 de ţări membre UE (1,84% din PIB).
Practica internaţională arată că în cazul finanţării sectorului
CDITT sub 1% din PIB pe o perioadă de 5-7 ani, se face
simţită distrugerea potenţialului ştiinţifico-tehnic al ţării,
ceea ce duce şi la scăderea nivelului de competitivitate a
economiei. In mare parte sumele bugetare alocate sectoru-

lui în ultimii ani au fost utilizate pentru finanţări instituţionale (72,5% în 2007). Pentru investiţii capitale (13,3%)
au fost alocaţi de peste 3 ori mai mulţi bani decât pentru
pregătirea cadrelor (4,2%). În 2007 ponderea finanţărilor
extrabugetare (granturi internaţionale, prestări de servicii,
contracte economice) a sectorului CDITT a rămas la acelaşi
nivel foarte scăzut, sumele fiind aproximativ ca în anul 2004
(conform datelor raportate de AŞM: 16,4 mln lei în 2004,
respectiv 15,3 mln lei în 2007).
Datele BNS indică o contribuţie mai semnificativă a agenţilor economici la finanţarea sectorului de cercetare-dezvoltare, care se ridică până la 50,5 mln lei (17,3%). Producţia
ştiinţifică este un indicator important al gradului de dezvoltare a unei ţări. În ultimii ani, indicatorii privind activitatea
AŞM în mare parte sunt în creştere cantitativă, şi mai puţin
calitativă (Tabelul 6-3). În acelaşi timp, indicatorii relativi
(ultimele cinci rânduri din tabel) manifestă o tendinţă de
înrăutăţire, ceea ce ne permite să credem că infrastructura
de cercetare din Republica Moldova e foarte slabă şi nepregătită să valorifice calitativ alocaţiile bugetare acordate sectorului.
Pe fundalul creşterii numărului publicaţiilor moldoveneşti,
inclusiv a celor cu coautori străini care aproape s-a triplat
din 2002, importanţa publicaţiilor este în scădere. Aceasta
o dovedesc datele portalului SCImago Journal & Country
Rank8, care indică o scădere impunătoare a numărului documentelor citate (63,0% documente citate în 2003, 53,6%
în 2004, 36,7% în 2005, 10,8% în 2006). Conform aceleiaşi
surse, Moldova este în urma ţărilor din regiune (România,
Ucraina, Georgia, Armenia, Belarus) privind „indicele H”
care cuantifică productivitatea ştiinţifică actuală şi impactul ştiinţific vizibil al unei ţări, bazându-se pe documentele
cele mai citate ale ţării şi numărul citărilor în afara ţării de
origine.
http://www.scimagojr.com/index.php
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Figura 6-1: Finanţarea sectorului CDITT în RM în perioada 1991-2008, % din PIB

235

6. ALTĂ INFORMAŢIE PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVELOR CONVENŢIEI

Tabelul 6-3: Indicatorii privind activitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
2001*
Numărul proiectelor, total

2002*

212

2003*

243

267

2004*

2005**

236

2006***

2007***

818

523

629

Instituţionale

555

315

310

Fundamentale

45

124

122

191

188

Aplicate
Programe de stat

12

Proiecte din cadrul programelor de stat

45

Proiecte independente
Transfer tehnologic

8

Granturi FCFFR, FCUFR
Granturi internaţionale (inclusiv INTAS)
Sumele alocate pentru cercetare, mln lei
(inclusiv pentru AŞM)
Cercetători ştiinţifici
Doctori habilitaţi
Doctori în ştiinţe

numărul total

40

64

86

56

34,5
(13,9)

43,9
(17,5)

56,1
(25,0)

(27,1)

984

965

966

952

124,7

vârsta medie
numărul total

162

169

176

180

586

vârsta medie
numărul total

576

560

554

540

2260

vârsta medie

Cercetători ştiinţifici până la 35 ani
Doctoranzi
Numărul publicaţiilor, total
Monografii (culegeri tematice, dicţionare, manuale etc.)
total
Articole

Teze

66

218

36
24

43

49

49

69

82

178,8

206,0

2945

3100

48,9

48,2

392

420

63,0

63,3

1310

1300

51,5

51,5

680

875

243

278

278

302

16000

541

516

2215

2358

2682

2428

8700

5056

6385

130

143

139

143

141

103

144

1223

1541

1615

1618

5644

2473

2400

1019

1073

4133

1688

1608

596

545

1511

785

792

1067

810

2950

536

256

1284

531

554

în reviste recenzate naţionale
în reviste recenzate internaţionale

437

total

992

817

la conferinţe naţionale
la conferinţe internaţionale

109

1666

1626

1647

Brevete de invenţie

31

34

42

51

158

169

186

Teze de doctor susţinute în anul de referinţă

27

24

25

8

175

193

88

3

8

11

6

23

24

10

27

50

38

33

63

51

59

Organizarea manifestărilor ştiinţifice, total

192

128

Organizarea manifestărilor ştiinţifice naţionale

123

75

69

53

Teze de doctor habilitat susţinute în anul de referinţă
Editarea revistelor (numere)

540

Organizarea manifestărilor ştiinţifice internaţionale
Participări la manifestări ştiinţifice

2137

Participări la expoziţii şi saloane
Medalii obţinute la expoziţii şi saloane

110
34

38

49

40

Numărul de articole în reviste recenzate, raportat la
unitate de cercetător ştiinţific

1,24

1,60

1,67

1,70

Numărul de articole în reviste recenzate, raportat la
fiecare 100 mii lei alocaţi pentru cercetare

8,80

8,81

6,46

5,97

Numărul de teze de doctor susţinute, raportat la fiecare
100 mii lei alocaţi pentru cercetare

0,19

0,14

0,10

0,03

140

173

202

0,84

0,78

4,53

1,38

1,17

0,14

0,12

0,05

23,0

28,1

5,3

8,8

Numărul de cercetători ştiinţifici până la 35 ani, raportat la numărul total de cercetători ştiinţifici
Alocaţii pentru echipament, raportate la alocaţiile
totale de bani, %

0,1

Sursa: AŞM, rapoarte anuale de activitate;
*Date ale AŞM, finanţată parţial din banii alocaţi ştiinţei;
**Date totale ale sectorului CDITT;
***Date instituţii finanţate pe linia de buget „Ştiinţă”, gestionată de AŞM.

0,0

0,5

2,3

7,1
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6.1.4. Transferul tehnologic şi inovarea în RM
În noua gândire, tehnologiile de mediu sunt cele care contribuie deopotrivă la creşterea economică, la îmbunătăţirea
mediului şi la conservarea resurselor naturale. Trecerea graduală de la tehnologii de reducere a poluării şi a impactului
asupra mediului la tehnologii integrate nepoluante este un
obiectiv al politicii curente de dezvoltare durabilă.
Tehnologiile moderne de mediu includ: tehnologiile integrate
care permit prevenirea poluării ce ar putea avea loc în procesul de producţie, noile materiale, procesele de producţie cu
un consum redus de resurse şi energie, precum şi know-howul de mediu. În general, în Republica Moldova există o multitudine de căi pentru transferul tehnologic, precum:
• procurările directe ale echipamentului şi liniilor tehnologice (ex., pentru complexul agroindustrial, industria
materialelor de construcţii, comerţ şi menaj);
• investiţii directe în cazul implementării tehnologiilor
noi aferente edificării unor noi obiecte industriale (ex.,
terminalul petrolier de la Giurgiuleşti), reconstrucţie
(ex., uzina Lafarge-Ciment S.A. din Rezina), modernizarea întreprinderilor (ex., fabricile de zahăr din Glodeni
şi Cupcini ale companiei Marr Sugar Moldova şi fabricile de zahăr din Drochia, Făleşti şi Alexăndreni ale
companiei Sudzucker-Moldova) etc.;
• vinderea întreprinderilor „la cheie” (ex., fabrica EfesVitanta Moldova Brewery);
• instituirea întreprinderilor mixte, activitatea cărora nu
este axată preponderent pe importul mărfurilor şi leasing (ex., uzina Topaz-Salut S.A.);
• leasing-ul şi franchising-ul;
• subcontractarea, acordurile de coproducere, executarea
comună a lucrărilor ştiinţifice de cercetare şi de tip engineering etc.
• comercializarea know-how-ului, a secretelor comerciale, experienţei tehnologice, documentaţiei tehnice;
• vânzarea brevetelor şi a licenţelor tuturor obiectelor
brevetate sau înregistrate de proprietate industrială (cu
excepţia mărcilor);
• schimbul de personal tehnic şi ştiinţific, organizarea de
conferinţe ştiinţifico-tehnologice, de saloane comerciale şi expoziţii,
• instruirea şi educaţia, vizitele comerciale, programele
guvernamentale de asistenţă etc.
La o analiză a transferului tehnologic, constatăm că situaţia
curentă în Republica Moldova cu privire la utilizarea tehnologiilor moderne favorabile mediului în sectoarele ce ţin
de Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind
Schimbarea Climei cu greu poate fi considerată drept una

satisfăcătoare – ţara dispune de o capacitate limitată pentru
a implementa în mod eficient diversitatea opţiunilor şi serviciilor tehnologice existente pe piaţă.
Deocamdată, activităţile legate de transferul tehnologic în Republica Moldova poartă un caracter mai mult formal. În mare
parte, întreprinderile din Republica Moldova nu par încă să
înţeleagă care sunt elementele contemporane ale competitivităţii şi aceasta se referă nu doar la investiţiile în dezvoltarea
tehnologică şi inovaţii (datele statistice pentru anul 2005 reflectă o pondere foarte mică a întreprinderilor din Republica
Moldova care deţin certificat de calitate recunoscut la nivel
internaţional (6.9% din firme, indicatorul pe regiune fiind de
12,6%, pentru toate ţările – 13,9%) şi un nivel destul de scăzut
al transparenţei financiare; circa 14% din întreprinderile moldoveneşti apelează la serviciile de audit extern al rapoartelor
de activitate financiară, 46,6% fiind indicatorul pe regiune,
51,9% pentru toate ţările; aceşti indicatori sugerează care este
gradul de pregătire al întreprinderilor moldoveneşti pentru
atragerea şi absorbţia investiţiilor din afara ţării; la capitolul
utilizarea tehnologiilor licenţiate, întreprinderile din Republica Moldova stau foarte prost; indicatori naţionali care ar
reflecta situaţia la acest capitol nu sunt, iar datele studiilor
internaţionale ale întreprinderilor din RM nu indică nici o
companie locală care ar utiliza tehnologii licenţiate deţinute
de către companii străine (13,15% fiind indicatorul pe regiune, 12,22% pentru toate ţările); puţin probabil ca din 2005,
situaţia să fi evoluat rapid în direcţie pozitivă).
În ultimii doi ani au fost puse în discuţie şi aprobate un şir
de acte normative referitoare la activitatea de transfer tehnologic. De asemenea, la iniţiativa AŞM, au fost create Agenţia
de Inovare şi Transfer Tehnologic, parcul ştiinţifico-tehnologice („Academica”) şi incubatorul inovaţional („Inovatorul”). Este de remarcat faptul că la crearea infrastructurii de
transfer tehnologic, la elaborarea regulamentelor de funcţionare a instituţiilor respective, companiile din sectorul privat
au fost implicate la minim. Bani bugetari pentru programe
de transfer tehnologic se alocă începând cu 2005 şi cuantumurile alocaţiilor cresc pe an ce trece (9,0 mln lei în 2007, 3,0
mln lei în 2006, 1,6 mln lei în 2005), ceea ce a permis creşterea
numărului de proiecte de transfer tehnologic finanţate.
De remarcat faptul că proiectele de transfer tehnologic sunt
aprobate spre finanţare de către CSSDT, iar realizarea finanţării şi monitorizarea lor este efectuată de către AITT. Cu
toate că una din condiţiile de solicitare la astfel de concursuri este ca minimum 40% din finanţare să fie acoperite de
sectorul privat, în calitate de solicitanţi pot fi doar instituţiile
acreditate de către CNAA. În anul 2006, concursul respectiv
a fost desfăşurat repetat din cauza participării reduse la concurs. Din păcate, banii alocaţi pentru proiecte de transfer
tehnologic sunt utilizaţi pentru testarea în practică a unor
elaborări ştiinţifice, şi nicidecum pentru elaborarea şi, ulterior, producerea unor mărfuri şi servicii precompetitive
(cercetare precompetitivă – activitate orientată spre trans-
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formarea rezultatelor cercetării aplicative în planuri, scheme sau documentaţii pentru noi produse, procese sau servicii, chiar dacă acestea sunt destinate vânzării sau utilizării, şi
care includ fabricarea modelului experimental şi a primului
prototip, care nu pot fi utilizate în scopuri comerciale; cercetarea precompetitivă nu include schimbările periodice sau
de rutină ale produselor, liniilor de produs, proceselor de
fabricaţie, serviciilor sau ale altor activităţi existente deja,
chiar şi în cazul în care aceste schimbări reprezintă îmbunătăţiri; spre deosebire de aceasta, cercetarea competitivă este
activitatea orientată spre transformarea rezultatelor cercetării precompetitive în produse, procese şi servicii care pot
răspunde, în mod direct, cererii pieţei; include şi activităţile
de inginerie a sistemelor, de inginerie şi proiectare tehnologică; în sfârşit, conceptul de dezvoltare tehnologică presupune activităţile de cercetare precompetitivă şi de cercetare
competitivă privite împreună şi care conţin activităţile de
transfer tehnologic şi valorificare a invenţiilor, prin care se
realizează dezvoltarea, solicitarea şi transferul rezultatelor
cercetării în economie şi societate şi care au ca scop introducerea şi materializarea de noi produse, procese şi servicii,
precum şi perfecţionarea celor existente).
Cu toate că în perioada 2005-2007 au fost finanţate din bani
bugetari circa 89 proiecte de transfer tehnologic (8 proiecte
în 2005, 27 în 2006, 54 în 2007), date referitoare la continuitatea proiectelor respective, la beneficiile economice în
urma implementării lor nu sunt reflectate în nici un raport
de activitate al organizaţiilor care gestionează alocaţiile bugetare respective.
Un rol aparte ca elemente de bază în accelerarea dezvoltării
economice revine invenţiilor, care au ca finalitate încurajarea dezvoltării şi cercetării în domeniul industriei. Studiile
internaţionale arată că circa 80% din cererile de brevet de
invenţie (CBI) sunt depuse pentru invenţiile noi fără date de
prioritate (vezi WIPO Patent Report, Statistics on Worldwide Patent Activities 2007), pe când în Republica Moldova
numărul CBI care invocă date de prioritate este infim. Drept
indicator de bază al activităţii de inovare este numărul de
CBI pe cap de locuitor, cu toate că în ultimul timp devin tot
mai populare alte metode de protecţie (protecţie prin knowhow sau secret comercial). Numărul de CBI/1 milion locuitori pentru Republica Moldova este de 89,64 (sau 47,98/1
miliard $ SUA din PIB); 75,10 (12,34) pentru Ucraina; 33,72
(4.20) pentru Bulgaria; 48,70 (4,01) pentru Letonia; 17,10
(1,24) pentru Estonia; 19,91 (1,54) pentru Lituania.
În Moldova, în ultimii doi ani, doar 4% din solicitările de
brevete de invenţie au venit din partea întreprinderilor şi
organizaţiilor cu capital privat. În ultimii doi ani numărul
de cereri depuse de către persoane fizice (cele mai motivate economic pentru înregistrarea invenţiei) a rămas acelaşi,
dar ponderea lor a scăzut din cauza creşterii numărului de
cereri depuse de către instituţiile de cercetare finanţate de la
bugetul de stat (peste 90% din totalul cererilor de brevet de
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invenţie depuse în 2007). Numărul mare de CBI în Republica Moldova se explică prin costurile reduse de înregistrare a
invenţiei la oficiul naţional şi de scutirile impunătoare oferite anumitor categorii de solicitanţi, ceea ce face posibilă
brevetarea invenţiilor care nu au o valoare de piaţă semnificativă. Scutirile se răsfrâng şi asupra taxelor de menţinere
în vigoare a brevetelor de invenţie. Deşi numărul de brevete
eliberate creşte constant (până la 01.01.2008 s-au eliberat în
total 2726 brevete), numărul de brevete valabile tinde să scadă (1032 în 2007, 1215 în 2006 şi 1115 în 2005). În perioada
2000-2006, la Agenţia de Stat Pentru Proprietate Intelectuală au fost înregistrate contracte de transmitere a drepturilor
(înregistrare care nu este obligatorie) doar pentru 6 invenţii,
iar solicitanţii naţionali au depus un număr foarte mic de
cereri pentru protecţia invenţiilor pe teritoriul altor state
(nici o activitate de acest gen din partea instituţiilor de cercetare cu finanţare bugetară).
Un studiu asupra situaţiei capitalizării contabile a activelor
imateriale în aspect ramural, pe forme de proprietate şi diverse obiecte ale proprietăţii intelectuale, pe parcursul perioadei
1999-2005, arată că în Republica Moldova, ponderea activelor imateriale în totalul activelor pe termen lung se află la cote
foarte joase: 2000 – 1,0%, 2001 – 1,1%, 2002 – 1,2%, 2003
– 1%, 2004 – 1,0%, 2005 – 0,9% (Badar, Cravcenco, 2006).
Ritmurile de creştere a activelor imateriale se află sub nivelul
mediu de creştere a tuturor activelor pe termen lung.

6.1.5. Politica inovării în RM
O comparaţie a prevederilor legislaţiei Republicii Moldova
şi a României în domenii conexe cercetării şi inovării relevă
diferenţe importante de abordări ale politicii inovării (finanţarea sectorului CDITT în România a fost relativ stabilă până
în 2003 (circa 0,40% PIB) după care s-a înregistrat o tendinţă
de creştere (0,55% PIB); contribuţia sectorului privat este semnificativă şi a reprezentat circa 50% din totalul finanţărilor sectorului CDITT în 2005 (50.2% în 1999, 45,4% în 2003); investiţiile străine directe au crescut rapid în 2004 (cu 54%), cel mai
mult în industrie; finanţarea bugetară planificată în 2005 pe
durată medie a fost de 0,38% din PIB pentru 2006, 0,56% din
PIB – 2007, 0,75% din PIB – 2008, 0,93% din PIB – 2009).
Astfel, conform Articolului 20 „Inovare” din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova „inovarea” este
definită drept: „solicitarea rezultatului final, nou sau perfecţionat, al activităţii din domeniul cercetării ştiinţifice şi transferului tehnologic realizat în formă de cunoaştere, produs,
serviciu, procese competitive noi sau perfecţionate, utilizate în
activitatea practică şi/sau comercializate pe piaţă”.
Conform Articolului 6 al Ordonanţei nr. 8 din 31.01.1997 a
Guvernului României privind stimularea cercetării-dezvoltării şi inovării, definirea „inovării” este după cum urmează:
„inovarea – ca produs – o nouă funcţie sau îmbunătăţirea
ori lărgirea unei funcţionalităţi a unui produs, proces sau
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serviciu, în oricare dintre domenii, şi care ar putea ori poate
răspunde cererii pieţei sau care ar putea ori poate genera o
nouă cerere pe piaţă”; „inovarea – ca proces – activitatea care
permite apariţia inovării – ca produs şi care se bazează pe un
comportament individual, social sau de firmă, creativ şi dinamic; inovarea – ca proces include cercetarea - dezvoltarea”.
Astfel, în Republica Moldova activitatea de inovare este în
continuare privită îngust şi foarte strâns legată de activităţi
din domeniul cercetării ştiinţifice. Stipularea-cheie din actele normative ale Republicii Moldova, care este fundamentală
pentru sectorul de cercetare, şi în special pentru cel de inovare, este următoarea – „repartizarea alocaţiilor bugetare şi finanţarea (co-finanţarea) activităţilor în sfera ştiinţei şi inovării
de la bugetul de stat se efectuează pe programe fundamentate
pe direcţiile strategice, etc., şi se realizează de organizaţiile cu
orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare, acreditate în modul stabilit, pentru a asigura dezvoltarea ştiinţei, economiei durabile, creşterea bunăstării şi calităţii vieţii şi crearea
unui mediu favorabil absorbţiei inovaţiilor”.
Prin această stipulare a fost practic oprit accesul direct al
întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM) la banii publici alocaţi inovării şi a fost monopolizată de către AŞM gestionarea
banilor publici alocaţi inovării.
Cadrul normativ privind condiţiile de eligibilitate a rezidenţilor parcului ştiinţifico-tehnologic şi a celor ai incubatorului
de inovare (Legea cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice
şi incubatoarele de inovare, aprobată prin Hotărârea Parlamentului RM nr. 138 din 21.07.2007), prevăd condiţii foarte
greu de îndeplinit pentru sectorul privat, cum ar fi condiţionarea acordării statutului de rezident la înregistrarea de stat
a proiectului de inovare şi transfer tehnologic, „să practice
numai activităţi de inovare şi transfer tehnologic, de implementare şi promovare a tehnologiilor avansate”. Legea mai prevede
o condiţie care vine în totală contradicţie cu misiunea incubatoarelor inovaţionale, şi anume: „rezidenţii incubatorului de
inovare trebuie să practice activităţi de inovare şi transfer tehnologic şi/sau de cercetare ştiinţifică aferentă lor şi să dispună
de un plan de afaceri de inovare pe un termen de 2-5 ani”.
Rămâne neclară modalitatea în care un agent economic poate dovedi conformitatea acestor criterii, dar mai cu seamă de
ce pentru a desfăşura activităţi de inovare este necesară dovada unei experienţe de activitate în sectorul CDITT.
Nici proiectul Strategiei naţionale în domeniul inovării pentru
perioada 2008-2011 nu prevede stipulări importante, legate
de susţinerea iniţiativelor de inovare ale sectorului privat.
Pentru comparaţie, în strategia similară a României (Strategia română de Cercetare, dezvoltare şi inovare pentru 2007
- 2013) este accentuat faptul că în centrul acţiunilor de susţinere a inovării se află cofinanţarea proiectelor de cercetare
precompetitivă iniţiate de către firme, în special a celor care

presupun colaborarea cu universităţile şi institutele de cercetare.
Ulterior strategia a fost dezvoltată, componenta inovare
constituind un program aparte, detaliat structurat şi bine
pus la punct (Decizia preşedintelui autorităţii naţionale
pentru cercetare ştiinţifică din România nr. 9188 din 5 iunie
2007. Anexă. Planul naţional pentru cercetare – dezvoltare
şi inovare II, 2007 - 2013, Programul 5, Inovare. Pachet de
informaţii).
Astfel, şi în continuare în Republica Moldova se planifică
a trata inovaţiile doar ca fiind rezultatul activităţii din domeniul cercetării ştiinţifice, indirect distanţând tot mai tare
sectorul de inovare de industrie şi economie.
Cadrul normativ din Republica Moldova prevede criterii de
susţinere care deseori nu pot fi îndeplinite de către o iniţiativă
de inovare la faza incipientă, cu toate că menirea structurilor de tipul incubatoarelor de inovare este tocmai de a „da
viaţă” iniţiativelor de inovare şi a le „creşte” până la etapa de
dezvoltare independentă. Abordarea părtinitoare a solicitanţilor la suport bugetar, întâlnită şi în condiţiile de participare
la concursurile de proiecte de transfer tehnologic desfăşurate
de către Agenţia de Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT), se
reflectă asupra nivelului scăzut de solicitare şi asupra necesităţii desfăşurării repetate a respectivelor concursuri.

6.2. Sisteme informaţionale
şi de monitoring
Monitoringul ecologic este un element de bază în sistemul
de gestionare a mediului. Supravegherea mediului în Republica Moldova este efectuată de un şir de organizaţii, cele
mai importante fiind: Ministerul Ecologiei şi Resurselor
Naturale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva”, Departamentul Situaţii
Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne şi altele.

6.2.1. Sistemul naţional de observaţie şi reţeaua
de supraveghere a mediului
a) Supravegherea calităţii aerului atmosferic
În Republica Moldova supravegherea calităţii aerului atmosferic şi nivelului fondului radioactiv este asigurată de o reţea alcătuită din 17 posturi staţionare ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat, unde conform programului de 3 ori
pe zi (7.00, 13.00 şi 19.00) se prelevează probe de aer după
următorii indici de bază: suspensii solide, SO2, CO, NO2,
sulfaţi solubili, NO, HCOH, C6H5OH în 5 centre industrializate ale Republicii Moldova (mun. Chişinău – 6 posturi,
mun. Bălţi – 2 posturi, mun. Bender – 4 posturi, mun. Tiraspol – 3 posturi şi or. Râbniţa – 2 posturi). Începând cu
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01.04.2007, în scopul realizării eficiente a monitoringului
privind calitatea aerului atmosferic s-au iniţiat activităţi de
monitorizare în timp real, prin amplasarea staţiei automate
de control în comuna Mateuţi, raionul Rezina. Postul monitorizează în regim automat 17 parametri dintre care 12 poluanţi atmosferici (oxizii de azot (NO, NO2, NOx), dioxidul
de sulf (SO2), hidrogenul sulfurat (H2S), amoniacul (NH3),
monoxidul de carbon (CO), suma hidrocarburilor aromatice (∑CH), ozonul troposferic (O3), suspensiile solide totale,
precum şi cele cu fracţia de 10 mkm (PM10), debitul dozei
de expoziţie a radiaţiei gamma) şi 5 parametri meteorologici
(temperatura şi umiditatea aerului, presiunea atmosferică,
direcţia şi viteza vântului). Este unica staţie din Europa de
Est care efectuează în regim on-line monitorizarea automată
continuă pentru 12 poluanţi atmosferici, astfel completând
reţeaua naţională şi internaţională de monitoring.
În scopul realizării clauzelor Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi (Geneva, 1979), în
anul 2007 a fost restabilită şi dotată cu echipament modern
staţia de control asupra poluării transfrontaliere din oraşul
Leova, unde s-au iniţiat observaţii privind calitatea aerului atmosferic conform Programului EMEP (Program comun pentru observaţii şi evaluarea transferului poluanţilor la distanţe
mari în Europa), nivelul I (compuşi anorganici în precipitaţii:
SO4-, NO3-, NH4+, H+(pH), Na+, K+, Ca++, Mg++, Cl-; compuşi
anorganici în aerul atmosferic: SO2, SO4-, NO3-, HNO3, NH4+,
NH3 (NO3, NH4), HCl, Na+, K+, Ca++, Mg++; NO2; O3 troposferic; PM10; particule în fază groasă: NH3, NH4+, HCl, HNO3,
NO3-) şi nivelul II (poluanţii organici persistenţi şi metalele
grele în precipitaţii). Din anul 1992 a fost creată reţeaua republicană de observaţii asupra compoziţiei chimice a precipitaţiilor atmosferice în baza a 8 staţii meteorologice după
6 indici: SO2-, Cl-, HCO3-, Ca2+, Mg2+, NH4+ şi se determină
reacţia activă a concentraţiei ionilor de hidrogen (pH).
În scopul evaluării stării radioactive a mediului, începând cu
anul 1978 se efectuează observaţii sistematice asupra nivelului dozei expoziţionale a γ-iradierii, practicând observaţii
zilnice de 2 ori pe zi (7.00 şi 20.00) la 18 staţii meteorologice
(la nord – 7 staţii, în centru – 7 staţii şi la sud – 4 staţii) pe
întreg teritoriul ţării (Figura 6-2). Începând cu anul 2007,
SHS cooperează în comun cu Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică (AIEA) în cadrul Programului AIEAOMM privind reţeaua globală de determinare a compoziţiei
izotopice în precipitaţii şi în special a izotopilor stabili Oxigen-18 şi Deuterium (Hidrogen-2), precum şi a izotopului
radioactiv Tritium (Hidrogen-3).
De notat că şi Centrul naţional ştiinţifico-practic de medicină
preventivă (CNŞPMP) cu Centrele Teritoriale de Medicină
Preventivă ale Ministerului Sănătăţii dispune de reţele speciale pentru monitorizarea permanentă a aerului în 12 localităţi urbane, în particular, în zonele de locuit şi în încăperi.
De asemenea, Inspectoratul Ecologic de Stat operează reţelele
de supraveghere speciale şi fluctuante ale emisiilor de noxe de
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la sursele de poluare staţionare şi mobile, în conformitate cu
Programul de control al poluării mediului şi cu necesităţile
controlului operativ. Reţeaua de supraveghere cuprinde circa
170 surse de poluare din municipiul Chişinău şi 470 de obiecte economice şi sociale din alte oraşe şi raioane ale ţării.
b) Supravegherea calităţii apelor
Serviciul Hidrometeorologic de Stat efectuează observaţii
sistematice asupra calităţii apelor de suprafaţă în 52 secţiuni
de monitoring, amplasate pe 17 râuri mari şi mici, 6 bazine
acvatice, 3 lacuri naturale şi un liman, unde sunt analizaţi 49
indici hidrochimici şi 5 grupe de elemente hidrobiologice.
În conformitate cu Acordul bilateral dintre Republica Moldova şi România, SHS efectuează investigaţii asupra calităţii
apei râului Prut în 7 secţiuni de monitoring, stabilite de comun acord, după 39 indici hidrochimici şi 3 grupe de elemente hidrobiologice.
În cadrul Comisiei Internaţionale pentru protecţia fluviului
Dunărea, se realizează monitoringul în 3 secţiuni stabilite
ale Reţelei Transnaţionale de Monitoring după 52 indicatori
hidrochimici de calitate şi 5 grupe hidrobiologice, precum şi
monitoringul aluviunilor acvatice în punctele Reţelei Transnaţionale de Monitoring după 21 indicatori de calitate.
În cadrul Acordului bilateral dintre Republica Moldova şi
Ucraina, se efectuează schimbul reciproc de informaţie cu
privire la calitatea apei râurilor Prut şi Nistru în secţiunile
transfrontaliere.
Trimestrial se participă la controlul extern internaţional de
laborator (Qualco Danube) cu Institutul Apelor din Vituki
(Ungaria), care permite ridicarea nivelului de competivitate
şi veridicitate a analizelor efectuate în laboratoarele de monitoring ale SHS.
În cadrul proiectului NATO „Real-Time Monitoring and Decision Support System for International Rivers: Application to
the Dniester and Pruth rivers”, SHS a beneficiat de 4 staţii de
control automate al calităţii apelor de suprafaţă, care sunt
amplasate la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova comunele Naslavcea şi Şirăuţi) a râurilor transfrontaliere Nistru şi Prut şi la ieşire (comunele Tudora şi Valea Mare).
Datorită extinderii cooperării şi implicării în proiecte internaţionale, a fost posibil de completat şi înzestrat laboratoarele sistemului de monitoring, cu echipament şi utilaj analitic modern, iar specialiştii implicaţi în analizele respective
şi-au perfecţionat profesionalismul în instituţiile europene
de profil. Aceste performanţe de iniţiere a procesului de
raliere la cerinţele şi standardele internaţionale au permis
evaluarea, certificarea şi acreditarea potenţialului uman şi
tehnic la standardul european de calitate.
Agenţia pentru Geologie „AGeoM” este responsabilă pentru
gestionarea reţelei de monitorizare a apelor subterane. La
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Figura 6-2: Reţeaua de observaţii meteorologice amplasate pe teritoriul RM
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momentul actual, numărul total al sondelor de observaţie
constituie 186 (cu 36 mai puţin decât în anul 1998), localizate pe 33 de câmpuri. Există necesitatea extinderii acestora
pentru monitorizarea straturilor acvifere de sub câmpurile
de filtrare ale fabricilor de zahăr şi a acviferelor afectate de
scurgerile de la fermele mari de bovine.
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă
(CNŞPMP) cu centrele teritoriale de medicină preventivă
ale Ministerului Sănătăţii dispune de reţele speciale pentru
monitorizarea permanentă a calităţii apei potabile din 3550
fântâni din zonele rurale şi 11 bazine acvifere de suprafaţă.
De asemenea, Inspectoratul Ecologic de Stat prelevează probe de apă, inclusiv ape reziduale din apropierea platformelor
industriale şi a surselor de poluare staţionare şi mobile, în
conformitate cu Programul de control al poluării mediului
şi cu necesităţile controlului operativ.
c) Supravegherea calităţii solului
În cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, monitorizarea calităţii solului este asigurată de o reţea republicană de
observaţii constituită în baza a 12 gospodării din 12 raioane
ale ţării, unde se efectuează colectarea sumară a probelor
de sol de pe 60 de câmpuri cu suprafaţa totală de circa 35
000 ha primăvara înainte de semănatul culturilor agricole şi
toamna după colectarea recoltei.
În toate cele 12 puncte de control amplasate uniform pe teritoriul republicii, ce cuprind principalele tipuri şi subtipuri
de sol, se efectuează analiza probelor de sol după un şir de
indicatori (metale grele, pesticide, befinili policloruraţiBPC, indici agrochimici, etc.). În baza rezultatelor indicilor
agrochimici se stabilesc normele de solicitare a îngrăşămintelor în sol pentru diferite culturi agricole.
De asemenea, se efectuează analize complexe ale aluviunilor
acvatice, investigaţii ale solurilor din vecinătatea depozitelor de pesticide, precum şi evidenţierea gradului de poluare
a terenurilor adiacente substaţiilor sistemului electroenergetic contaminate cu BPC-uri.
Un moment important în monitoringul calităţii solului îi
revine aspectului comparativ cu terenurile nepoluate şi determinării conţinutului de fond al pesticidelor şi metalelor
grele în rezervaţia naturală Codrii (raionul Străşeni), stepa
Bălţi şi stepa Bugeac.
Fiind ţară semnatară a Convenţiei de la Stockholm privind
Poluanţii Organici Persistenţi şi conştientizând necesitatea
implementării prevederilor acestei Convenţii pe teritoriul
ţării, în cadrul sistemului naţional de monitoring se realizează o serie de activităţi ce sunt în concordanţă cu cerinţele
internaţionale (determinarea cantităţilor restante de pesticide organoclorurate în solurile din preajma depozitelor unde
au fost păstrate pesticide învechite, investigarea poluării
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solului cu BPC în preajma utilajului şi staţiilor sistemului
electroenergetic; investigarea privind conţinutul pesticidelor organoclorurate şi bifenililor policloruraţi în aluviunile
din bazinele acvatice şi râurile republicii).
Pentru asigurarea autenticităţii datelor obţinute, se participă
la controlul extern din Ungaria (determinarea pesticidelor
organoclorurate, metalelor grele, formelor totale ale azotului şi fosforului în aluviunile acvatice), Monaco (determinarea pesticidelor organoclorurate şi BPC) şi controlul intern
la nivel naţional pentru toţi ingredienţii monitorizaţi.
O atenţie deosebită se acordă cunoaşterii şi implementării
metodelor internaţionale ale Agenţiei de protecţie a mediului la determinarea poluanţilor organici persistenţi, în scopul perfecţionării sistemului de monitoring şi ralierii lui la
cerinţele internaţionale, iar în scopul perfecţionării sistemului controlului calităţii, se promovează experienţa europeană pentru iniţierea procedurii de implementare a sistemului
controlului calităţii în cadrul SHS.
De asemenea, Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă (CNŞPMP) cu centrele teritoriale de medicină preventivă ale Ministerului Sănătăţii dispune de reţele
speciale pentru monitorizarea permanentă a calităţii solului
în zonele de agrement, în localităţi şi în regiunile din jurul
prizelor de apă potabilă.
Instituţiile subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei alimentare (MAIA) dispun de o reţea de monitorizare
a calităţii solului şi produselor agricole. Activităţile în reţea
se efectuează de către Institutul de Pedologie şi Agrochimie „N. Dimo”, Centrul Republican de Pedologie Aplicată,
Concernul republican pentru gospodărirea apelor „Apele
Moldovei”, Institutul Naţional al Viei şi Vinului şi altele, în
conformitate cu planurile de cercetări şi activităţile operative, la solicitarea MAIA, MERN, a altor instituţii de stat şi
agenţilor economici.
d) Supravegherea stării ecosistemelor naturale, inclusiv a pădurilor
Instituţiile AŞM (Institutul de Zoologie, Grădina Botanică
[Institut], Institutul de Ecologie şi Geografie şi altele) au reţele staţionare şi fluctuante de supraveghere a stării ecosistemelor naturale, iar activităţile de cercetare şi monitorizare
se efectuează în conformitate cu planurile de cercetare şi
activităţile operative, inclusiv la solicitarea Guvernului Republicii Moldova, a altor instituţii de stat.
De asemenea, Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva” administrează reţeaua naţională de monitorizare a pădurilor, care
cuprinde 700 terenuri de control selectate din toată suprafaţa
împădurită a ţării. Densitatea reţelei este de 2x2 km sau un
teren de control la 400 ha. În afară de aceasta, există şi o reţea
ce include 12 parcele de control, cu o densitate de 16x16 km
sau o parcelă la 25600 ha. Obţinerea datelor din cea de a doua
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reţea se efectuează conform Ghidului Programului Internaţional de Cooperare Silvică din cadrul Convenţiei privind poluarea transfrontalieră a aerului la distanţe mari.
e) Monitoringul ecologic integrat şi managementul informaţional
Centrul Monitoring Ecologic Integrat şi Management Informaţional (CMEIMI) al SHS este abilitat în Republica
Moldova cu stocarea, generalizarea, analiza statistică şi evaluarea datelor ce ţin de calitatea componentelor mediului,
obţinute în urma analizelor de laborator şi de la posturile
reţelei de monitoring a SHS.
CMEIMI familiarizează sistematic ministerele, departamentele, instituţiile abilitate, organele cu funcţii de luare a
deciziilor, populaţia etc. cu informaţia referitoare la gradul
de poluare a mediului ambiant pe teritoriul republicii.
CMEIMI a creat şi gestionează baza de date despre starea
mediului în Republica Moldova, necesară pentru luarea deciziilor de către organele de resort şi pentru determinarea
strategiei de management ecologic la toate nivelele de conducere. Baza de date se completează sistematic cu informaţia primară curentă referitoare la starea de poluare a aerului,
apelor de suprafaţă, solului iar rezultatele obţinute prin solicitarea programului informaţional de prelucrare a datelor,
sunt utilizate ulterior la întocmirea buletinelor lunare referitoare la cazurile înalte şi extrem de înalte de poluare a componentelor mediului, buletinelor informative şi altor tipuri
de informaţii actualizate şi solicitate de beneficiari.
În scopul promovării cât mai veridice şi obiective a informaţiei obţinute, se publică anuarele Direcţiei de Monitoring, inclusiv: Starea Calităţii Apelor de Suprafaţă conform
indicilor hidrochimici; Starea Calităţii Apelor de Suprafaţă
conform indicilor hidrobiologici; Starea Calităţii Aerului
Atmosferic; Starea Calităţii Solului şi Situaţia Radiologică în
Componentele Mediului.

6.2.2. Sisteme informaţionale de colectare şi
transmitere a datelor
În ultimii ani au fost întreprinse anumite activităţi în direcţia perfecţionării sistemului informaţional ecologic, prin
consolidarea reţelelor informaţionale guvernamentale, departamentale şi private. Se atestă îmbunătăţirea continuă a
accesului la informaţia de mediu la MERN şi în subdiviziunile sale (SHS, IES şi AGeoM), dezvoltarea sistemului informaţional geografic, a reţelelor electronice computerizate,
a sistemului de indicatori de mediu etc. A continuat perfecţionarea sistemelor informaţionale sectoriale în cadrul Ministerului Sănătăţii, Ministerului Agriculturii şi Industriei
Alimentare, Biroului Naţional de Statistică etc. Totuşi coordonarea şi schimbul de date între instituţiile care monitorizează diferite aspecte ale calităţii mediului rămân sporadice

şi mai degrabă sunt rezultatul unor iniţiative individuale
decât a funcţionării unui sistem viabil. De notat că pe parcursul ultimului deceniu s-au depus eforturi de integrare a
datelor şi informaţiei de mediu stocate în diferite instituţii
însă, în general, schimbul de date rămâne deficitar.
În prezent, colectarea datelor statistice acoperă 17 domenii
ce ţin de mediul înconjurător. Însă bazele de date importante, cum ar fi: emisiile şi deversările poluante, consumul de
apă, calitatea apelor subterane, starea pădurilor şi mediului
în general, fiind administrate prin soft-uri învechite, deseori nu pot fi accesate de factorii de decizie şi publicul larg.
Este evidentă necesitatea creării unui centru care ar asigura integrarea fluxului informaţional ecologic şi ar contribui
la îmbunătăţirea cooperării interdepartamentale în ceea ce
priveşte colectarea şi gestionarea datelor de mediu.
O situaţie mai bună este înregistrată în domeniul administrării sistemului de colectare şi transmitere a informaţiei
hidrometeorologice, a cărui funcţionare în Republica Moldova este asigurată de reţeaua de telecomunicaţii a SHS.
Centrul Telecomunicaţii al SHS asigură: transmiterea datelor după principiul comutării informaţiilor; transformarea
formatelor şi codurilor de comunicări pentru diferite canale şi reţele de transmitere a datelor; organizarea bazelor de
date; completarea buletinelor meteo; controlul şi însoţirea
utilizatorilor în reţeaua de transmitere a informaţiei.
În cadrul reţelei de telecomunicaţii a SHS au fost create patru sisteme tehnologice de colectare, prelucrare şi transmitere a informaţiei: telegraf de utilizare comună (TG-OP);
tehnologii internet; canale digitale şi sisteme de comunicaţii prin satelit. Staţia de recepţie RETIM 2000 – satelit
router de noua generaţie – este dedicată recepţiei datelor
meteorologice transmise de sistemul central RETIM 2000
al serviciului Météo-France. În comparaţie cu predecesoul
său (RETIM 88), capacităţile acestui receptor sunt mult mai
performante (până la 2 MB/sec) şi datele de pe satelit sunt
transmise publicului prin utilizarea serviciului DVB standard. Platforma hardware a receptorului este compusă din
un şasiu de înaltă performanţă şi placă IP/DVB receptarea
datelor de pe satelit. Platforma software a receptorului este
compusă din: sistem de operare accesibil publicului şi un
software special. Funcţiile principale ale receptorului sunt:
recepţionarea selectivă a datelor transmise de Météo-France; retransmiterea datelor terminalelor utilizatorului; considerarea mesajelor de configuraţie transmise de sistemul
central din cadrul Météo-France; actualizarea registrelor de
activitate, precum şi datele statistice şi informaţia privind
starea curentă a receptorului; receptarea versiunilor noi
ale softului special şi configurarea sistemului din sistemul
central din cadrul Météo-France. Sistemul informaţional
automatizat „Meteocentru” efectuează supravegherea stării
vremii pentru utilizatori (organizaţiile de prognozări hidrometeorologice, organe administrative etc.) conform unor
anumite puncte de observare în funcţie de aria de deservi-
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re. Sistemul Informaţional Automatizat (SIA) este destinat
pentru: colectarea datelor de la reţelele de observare de sol;
prelucrarea, controlul şi analiza datelor recepţionate; transmiterea informaţiei achiziţionate utilizatorilor; completarea
arhivelor; reprezentarea şi imprimarea în formă de hărţi
meteo transmise de staţiile meteorologice de la sol. Sistemul
este prevăzut pentru a funcţiona 24 de ore. Datorită acestui
regim de recepţionare nonstop a informaţiei de la punctele
de observare, Sistemul Informaţional Automatizat oferă posibilitatea de a observa schimbările în timp ale principalelor
parametri ai vremii, precum şi fenomenele naturale nefavorabile şi periculoase. Colectarea informaţiei operaţionale şi
de regim de la punctele de observare după o schemă optimală pentru regiunea dată se efectuează prin anumite surse
de comunicare. Sistemul poate fi utilizat pentru colectarea
informaţiei operative şi de regim de la staţiile şi posturile
care nu sunt echipate cu aparate de măsurat automatizate,
dar au la dispoziţie Sistemul de Măsurare Informaţional Automatizat „POGODA”. Sistemul permite, de asemenea,
obţinerea informaţiei: de la reţeaua suplimentară de posturi
meteorologice, echipate cu staţii automate MAWS; şi de la
posturile hidrologice, echipate cu senzori automatizaţi de
măsurare a nivelului apei şi cu surse de comunicare.

6.2.3. Elaborarea, menţinerea şi actualizarea
bazelor de date
În cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Centrul de
Automatizare este responsabil pentru elaborarea şi menţinerea
sistemelor de programare, menţinerea şi actualizarea bazelor
de date, colectarea informaţiei meteorologice de la posturi şi
staţii, controlul datelor şi crearea arhivelor, prelucrarea tabelelor pentru anuare, asigurarea şi păstrarea tuturor grupurilor
de informaţie hidrometeorologică, inclusiv informaţia privind
poluarea componentelor mediului, precum şi menţinerea Fondului de Stat de Date Hidrometeorologice.
În cadrul acestui centru, specialiştii din Grupul pentru menţinerea tehnică şi sistemele de programare sunt responsabili
pentru elaborarea soft-urilor pentru automatizarea procesului de prelucrare a informaţiei meteorologice, hidrologice, actinometrice, agrometeorologice, precum şi informaţiei
privind poluarea apei, aerului şi solului; pe când specialiştii
din Grupul pentru elaborarea şi menţinerea bazelor de date
sunt responsabili de introducerea în computer a informaţiei
codificate în formă scrisă privind observaţiile meteorologice, parvenită lunar de la toate posturile şi staţiile reţelei
naţionale de observaţii, precum şi de prelucrarea lor cu ajutorul programelor PERSONA MIS MIP, ACTIN, DAVL şi
obţinerea rezultatelor în formă tabelară.
Centrul de Automatizare deserveşte sistemele de programare
achiziţionate sau primite prin intermediului Organizaţiei Meteorologice Mondiale (OMM), cum ar fi: CLICOM – sistem
de prelucrare a informaţiei climatice; GISMETEO – complex
de soft-uri pentru recepţionarea şi vizualizarea hărţilor reale
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şi a celor prognostice, recepţionate prin intermediul canalului
de legătură cu Centrul de Date Regional din Moscova; PERSONA MIS MIP – sistem de prelucrare a informaţiei meteorologice la staţii şi posturi; METEOIACEICA – complex de
soft-uri pentru recepţionarea şi vizualizarea informaţiei de
la radarul meteorologic MPL-5; Briefing Terminals cu programe WIND de vizualizare a hărţilor reale, de prognoză, a
informaţiei recepţionate prin satelit, precum şi recepţionată
prin canale directe din România; POGODA – sistem de programare a staţiilor meteorologice automatizate; şi alte complexe de programe pentru echipamentul analitic contemporan utilizat în cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
De notat că toată informaţia introdusă în computer este
imprimată pe purtători tehnici, dublată şi arhivată în Fondul de Stat de Date Hidrometeorologice, creat în octombrie
1957. Informaţia ce se conţine în documentele Fondului
este proprietatea intelectuală a Republicii Moldova. În anul
1987, a fost elaborată şi aprobată „Lista documentelor Fondului de Stat de Date privind starea mediului înconjurător”
RD52, 19-143-87 (reeditat în anul 1998). Acest document
este principalul îndrumar pentru lucrătorii arhivei privind
determinarea termenelor de păstrare a informaţiei în Fondul de Stat de Date Hidrometeorologice. Datele din Fond
sunt utilizate în scopul fundamentării hidrometeorologice
a proiectării, construcţiei şi exploatării diverselor obiective
social-economice, elaborării strategiilor de dezvoltare pe
termen lung a economiei naţionale, efectuării cercetărilor
ştiinţifice aplicate şi globale, în vederea schimbului de informaţii hidrometeorologice în cadrul OMM şi pentru îndeplinirea obligaţiilor ce derivă din convenţiile şi acordurile
internaţionale la care Republica Moldova este parte.

6.3. Sistemul de informare, instruire
şi educaţie
6.3.1. Participarea publicului la procesul decizional
şi accesul la informaţie
Bazele legale ale reglementării accesului la informaţie sunt
asigurate de Constituţia Republicii Moldova, adoptată la
29.07.1994. În Art. 34 (1, 2, 3, 4) se stipulează că „dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu
poate fi ignorat” şi că „autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a
cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de
interes personal”, iar „mijloacele de informare publică, de stat
sau private, sunt obligate sa asigure informarea corectă a opiniei publice”. De asemenea, în acelaşi articol este specificat că
dreptul la informaţie nu trebuie sa prejudicieze măsurile de
protecţie a cetăţenilor sau securitatea naţională. Art. 37 (2,
3) stabileşte că statul garantează fiecărui om dreptul la accesul liber şi la răspândirea informaţiilor veridice privitoare la
starea mediului natural, la condiţiile de viaţă şi de muncă, la
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calitatea produselor alimentare şi a obiectelor de uz casnic, iar
tăinuirea sau falsificarea informaţiilor despre factorii ce sunt
în detrimentul sănătăţii oamenilor se interzice prin lege.
Antrenarea publicului în elaborarea şi adoptarea deciziilor
de mediu este reglementată de mai multe acte legislative de
mediu: Art. 3(d), Art. 30 din Legea privind protecţia mediului
înconjurător, adoptată prin HP nr. 1515-XII din 16.06.1993;
Art. 10, 11, 12, 13, 14 din Legea privind expertiza ecologică
şi evaluarea impactului asupra mediului, adoptată prin HP
nr. 851 din 29.05.1996; Art. 27 din Legea privind principiile
urbanismului şi amenajării teritoriului, adoptată prin HP nr.
835 din 17.05.1996; Art. 20 (3), 29 (4) din Legea cu privire la
spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale, adoptată prin
HP nr. 591-XIV din 23.09.1999.
Cadrul juridic privind participarea publicului la procesul
decizional de mediu a fost perfecţionat după ratificarea
Convenţiei privind Accesul la Informare, Justiţie şi Participarea Publicului la Adoptarea Deciziilor in Domeniul Mediului (Aarhus, 1998), ratificată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova (HP) nr. 346-XIV din 07.04.1999.
În vederea îndeplinirii obligaţiunilor de implementare a
Convenţiei, în RM a fost elaborat: Regulamentul privind
antrenarea publicului în elaborarea şi adoptarea deciziilor de
mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului (HG) Republicii
Moldova nr. 72 din 25 ianuarie 2000. Conform regulamentului respectiv, antrenarea publicului în procesul elaborării
şi adoptării deciziilor de mediu este actul social prin care
cetăţenilor li se asigură dreptul şi accesul la luarea deciziilor,
la exprimarea opiniilor cu privire la adoptarea şi realizarea
proiectelor de acte legislative şi a documentaţiei de proiect
privind obiectivele şi activităţile economice preconizate, ce
influenţează sau pot influenţa starea mediului înconjurător.
Conform Regulamentului, Autoritatea Centrală pentru Mediu (ACM) poartă răspundere deplină pentru procedura de
implicare a publicului în elaborarea actelor legislative şi normative (proiecte de legi, programe naţionale, regulamente
etc.). Autorităţile administraţiei publice locale şi ecologice
(APL) poartă responsabilitatea pentru implicarea publicului în procesul de elaborare a deciziilor privind activitatea
economică, proiectele de construcţie, reconstrucţie etc. cu
impact asupra mediului la nivel local. În funcţie de gradul
de complexitate a activităţilor economice, autorităţile locale
urmează să organizeze referendumuri locale, sondaje sociologice, anchete publice etc., utilizând metode şi tehnicile
specifice enumerate în regulament. Regulamentul stabileşte
că cheltuielile legate de procedura de consultare a populaţiei
urmează să fie suportate de persoanele fizice sau juridice interesate în activitatea economică preconizată. În cazul consultărilor vizavi de programele naţionale, cheltuielile pot fi
asigurate din resursele Fondului Ecologic Naţional.
O altă lege relevantă în domeniu este reprezentată de Legea
privind accesul la informaţie, adoptată prin HP RM nr. 982XIV din 11.05.2000 (Boxa 6.1). O serie de legi în domeniul

protecţiei mediului conţin prevederi ce vizează accesul publicului la informaţie. Astfel, în Art. 16 (f) al Legii privind
fondul ariilor naturale protejate de stat, adoptate prin HP nr.
1538-XIII din 25.02.1998, se menţionează că „organizaţiile
neguvernmentale au dreptul de a primi informaţii despre
mediu”. În Art. 8 (1) al Legii privind protecţia aerului atmosferic, adoptată prin HP nr. 1422-XIII din 17.12.1997, se
spune că „asociaţiile obşteşti pot să solicite şi să primească
informaţia necesară privind starea aerului atmosferic”.
În art. 29 (3) al Legii privind resursele naturale, adoptată prin
HP nr. 1102-XIII din 06.02.1997, se spune că „Guvernul, autorităţile administraţiei publice locale, organul de stat abilitat cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului
înconjurător, precum şi agenţii economici, prezintă regulat
publicului informaţii veridice şi accesibile despre activitatea
din domeniul folosirii resurselor naturale şi protecţiei mediului înconjurător”.
În Art. 23 al Codului Silvic, adoptat prin HP nr. 887 din
21.06.1996, se stipulează că cetăţenii şi asociaţiile obşteşti au
dreptul să primească de la organele silvice de stat şi de la organele de stat pentru protecţia mediului înconjurător informaţii
despre starea fondurilor forestier şi cinegetic, măsurile planificate şi realizate de conservare şi folosire a acestora.
Conform Regulamentului Ministerului Ecologiei şi Resurselor
Naturale, adoptat prin HG RM nr. 573 din 13 iunie 2005, una
dintre atribuţiile specifice ale ministerului respectiv este de a
informa permanent populaţia despre starea mediului şi utilizarea resurselor naturale în ţară, de a asigura accesul publicului la informaţie şi participarea la luarea deciziilor ce ţin de
mediu în conformitate cu legislaţia în vigoare (www.mediu.
gov.md). De asemenea, MERN este responsabil de: antrenarea mass-media, organizaţiilor neguvernamentale şi populaţiei în procesul de realizare a acţiunilor în domeniile sale de
activitate; informarea publicului larg despre starea mediului
şi utilizarea resurselor naturale în ţară; asigurarea accesului
cetăţenilor la informaţie şi participarea acestora la luarea deciziilor referitoare la mediu. În cadrul MERN, Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor este responsabilă de
domeniul vizat. Astfel, unul dintre principalele obiective strategice de mediu ale direcţiei este sporirea nivelului de cunoştinţe ecologice ale populaţiei, înlesnirea accesului populaţiei
la informaţia despre mediu şi participarea publicului la luarea
deciziilor privind managementul resurselor naturale.
În octombrie 2000, în Republica Moldova a fost creat Centrul Informaţional de Mediu (CIM) cu suportul financiar al
Agenţiei Daneze de Protecţie a Mediului (DEPA) în cadrul
proiectului „Asistenţa acordată Moldovei în implementarea
Convenţiei Aarhus”. Proiectul şi-a propus următoarele scopuri: de a dezvolta capacităţile de gestionare a informaţiei
de mediu din cadrul ministerului şi de difuzare a acesteia în
mod proactiv şi la solicitare (prin inaugurarea bibliotecii şi a
unui centru informaţional de mediu); de a susţine ministe-
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Boxa 6.1: Stipulările Legii privind accesul la informaţie
Art. 1 al Legii reglementează: raporturile dintre furnizorii de informaţie şi persoana fizică şi/sau juridică în procesul de asigurare şi realizare a dreptului constituţional de acces la informaţie; principiile, condiţiile, căile şi modul de realizare a accesului la informaţiile oficiale,
aflate în posesia furnizorilor de informaţii; aspectele accesului la informaţie cu caracter personal şi protecţia acesteia în cadrul soluţionării problemei accesului; drepturile solicitanţilor informaţiei, inclusiv a celei cu caracter personal; obligaţiile furnizorilor de informaţii
în procesul asigurării accesului la informaţiile oficiale; modalitatea apărării dreptului de acces la informaţie.
În Art. 4 (1) se stipulează că „oricine, în condiţiile prezentei legi, are dreptul de a căuta, de a primi şi de a face cunoscute informaţiile
oficiale”.
Conform Art. 6 (1), „drept informaţii oficiale sînt considerate toate informaţiile aflate în posesia şi la dispoziţia furnizorilor de informaţii, care au fost elaborate, selectate, prelucrate, sistematizate şi/sau adoptate de organe ori persoane oficiale sau puse la dispoziţia lor în
condiţiile legii de către alţi subiecţi de drept”. Articolul prezintă o trecere în revistă a documentelor purtătoare de informaţie conform
prevederilor legii în cauză.
Art. 7 se referă la cazurile în care accesul la informaţiile oficiale este limitat.
Drepturile solicitanţilor de informaţie sînt reflectate în Art. 10, iar Art. 11 se referă la obligaţiile furnizorului de informaţii.
Conform Art. 13 (1), modalităţile de acces la informaţiile oficiale sînt următoarele: audierea informaţiei pasibile de o expunere verbală;
examinarea documentului la sediul instituţiei; eliberarea copiei de pe documentul sau informaţia solicitată; eliberarea copiei traducerii
documentului, informaţiei într-o altă limbă decât cea a originalului, pentru o plată suplimentară; expedierea prin poştă (inclusiv poşta
electronică, a copiei de pe document, informaţie, a copiei de pe traducerea documentului, informaţiei într-o altă limbă, la cererea solicitantului, contra unei plăţi respective.
Art. 13 (2) prevede că extrasele din registre, documente, informaţii, în conformitate cu cererea solicitantului, pot fi puse la dispoziţia
persoanei date, într-o formă rezonabilă şi acceptabilă pentru aceasta.
Art. 16 al legii se referă la termenele de satisfacere a cererilor de acces la informaţie şi anume: informaţiile, documentele solicitate vor fi
puse la dispoziţia solicitantului din momentul în care vor fi disponibile pentru a fi furnizate, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la
data înregistrării cererii de acces la informaţie; termenul de furnizare a informaţiei, documentului poate fi prelungit cu 5 zile lucrătoare
de către conducătorul instituţiei publice dacă: (1) cererea se referă la un volum foarte mare de informaţii care necesită selectarea lor; (2)
sunt necesare consultaţii suplimentare pentru satisfacerea cererii. Autorul cererii va fi informat despre orice prelungire a termenului de
furnizare a informaţiei şi despre motivele acesteia cu 5 zile înainte de expirarea termenului iniţial.
Legea se mai referă şi la cazurile în care accesul la informaţie este refuzat, la plăţile pentru furnizarea informaţiei oficiale, la modalităţile
de apărare a dreptului de acces la informaţie şi de atacare pe cale judiciară a acţiunilor furnizorilor de informaţii.

rul în eforturile acestuia de a pune la dispoziţie autorităţilor
şi publicului cât mai multă informaţie în format electronic.
CIM-ul are următoarele atribuţii: satisfacerea solicitărilor
de informaţie de mediu din partea funcţionarilor publici şi
publicului larg şi difuzarea informaţiei de mediu proactiv;
crearea bazelor de date electronice care ar satisface necesităţile factorilor de decizie şi ale specialiştilor ecologişti, pe de
o parte, şi ar fi accesibile în sensul prezentării informaţiei şi
pentru publicul larg, pe de altă parte; gestionarea Bibliotecii
de mediu a Ministerului. În scopul informării potenţialilor
utilizatori despre principalele surse de informaţie de mediu
deţinută de diferite instituţii publice ale RM, a fost elaborat
Inventarul informaţiei de mediu, care poate fi accesat pe pagina Internet a CIM-ului (www.cim.moldova.md).

6.3.2. Educaţia şi instruirea populaţiei
Educaţia ecologică (inclusiv în domeniul schimbărilor climatice) în instituţiile de învăţământ din Republica Moldova
se realizează în trei direcţii: în cadrul orelor obligatorii, a
orelor opţionale şi în cadrul lucrului extraşcolar. Educaţia

ecologică se derulează la toate etapele procesului de instruire: preşcolară, primară, gimnazială, liceală, profesională,
universitară şi postuniversitară.
A. Instruirea obligatorie
Educaţia şi instruirea ecologică a copiilor de vârstă preşcolară
Educaţia preşcolarilor (copii de vârsta 5-7 ani) se bazează pe
activităţi precum: „Familiarizarea copiilor cu natura”, „Educaţia prin muncă”. În cadrul acestor discipline copiii capătă noţiuni generale despre rolul diversităţii plantelor şi animalelor şi
despre cerinţele lor faţă de condiţiile ecologice. De asemenea,
educatorii au ca obiectiv încurajarea la copii a ideii de ocrotire
şi protejare a mediului. În cadrul disciplinei „Educaţia despre
sănătate” preşcolarii îşi lărgesc cunoştinţele cu privire la modul sănătos de viaţă (regimul zilei, regimul alimentar, igiena
respiraţiei etc.) şi dependenţa lui de starea mediului.
Învăţământul primar
În şcoala primară, rolul principal în responsabilizarea ecologică a copiilor de vârsta de 7-11 ani îi revine curriculumu-
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lui „Ştiinţe”, predat în clasele II-IV, câte 2 ore săptămânal.
Obiectivele generale ale disciplinei „Ştiinţe” sunt: familiarizarea cu noţiunile elementare despre natură şi diversitatea ei; protecţia naturii prin folosirea raţională a resurselor
naturale şi conservarea biodiversităţii; educaţia conştiinţei
ecologice; studiul relaţiilor elementare dintre compartimentele lumea vie – lumea fără de viaţă – societatea umană. Disciplina sus-numită este asigurată cu curriculum, manuale
pentru elevi, ghid pentru profesori.
Învăţământul gimnazial
Obiectivele generale ale ciclului gimnazial (clasele a V-IX)
sunt: formarea unei concepţii ştiinţifice despre complexitatea
naturii, interdependenţa componentelor ei; cunoaşterea şi înţelegerea relaţiilor despre structură-funcţie, organism-mediu;
formarea unui comportament corect faţă de natură şi mediu,
faţă de sănătatea personală şi a societăţii. Studiul despre natură, ca mediu al existenţei şi activităţii omului, continuă în
clasa V prin aceeaşi disciplină „Ştiinţe”, problemele ecologice
fiind abordate mai cu seamă în modulul „Natura - Omul Ecologia”. Obiectele de studiu care includ subiecte ce ţin de
protecţia mediului se predau, de asemenea, în clasele VI-IX
în cadrul disciplinelor geografia, biologia, chimia şi fizica.
Învăţământul liceal
La etapa liceală (clasele X-XII), elevii îşi formează noţiuni
despre rolul naturii în asigurarea funcţionării societăţii umane, iar protecţia naturii este considerată parte componentă a
culturii umane. La această vârstă se formează concepţia ştiinţifică despre natură bazată pe informaţiile integrate despre
mediu. Instruirea ecologică este integrată în disciplinele de
cultură generală, inclusiv: în cadrul disciplinelor Geografia
(clasele X-XII), Biologia generală (clasa a XII-a) şi Fizica
(clasele X-XI). De notat că în cadrul disciplinei „Geografia
mediului înconjurător” (clasa a XII-a), elevii studiază astfel
de compartimente precum: componentele şi structura mediului geografic; tipurile de relaţii în mediu; evoluţia mediului; diversitatea spaţială şi tipurile de mediu; protecţia
şi conservarea mediului; problemele fundamentale ale mediului; dezvoltarea durabilă a mediului geografi. În cadrul
disciplinei respective se studiază, de asemenea, teme precum: mediul natural; monitoringul mediului; componentele
mediului geografic; structura mediului geografic; tipuri de
relaţii în mediul geografic; evoluţia mediului; diversitatea
spaţială a mediului; influenţa activităţii umane asupra mediului; degradarea mediului natural şi sursele de poluare a
mediului; protecţia mediului la nivel local, regional şi global
(a aerului, a apelor, a vegetaţiei, a lumii animale, a solului,
a sănătăţii omului); conservarea mediului; conservarea sistemelor naturale şi a patrimoniului antropic; problemele
fundamentale ale mediului: ecologică, a modificărilor climatice, a deşertificării, demografică, alimentară, energetică
şi a asigurării cu resurse naturale etc.; hazardele naturale şi
hazaredele antropice; dezvoltarea durabilă a mediului.

B. Instruirea opţională
În planul de învăţământ pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal sunt propuse mai multe discipline opţionale:
în învăţământul primar şi gimnazial – educaţia ecologică,
ecologia umană, omul şi mediul; în învăţământul liceal –
protecţia mediului înconjurător. În perspectivă, Ministerul
Educaţiei şi Tineretului preconizează elaborarea şi editarea
curriculumului şi a suportului didactic pentru disciplinele
opţionale. Deocamdată, a fost editat (cu suportul financiar
UNESCO) manualul „Ecologia şi protecţia mediului”, utilizat deja la desfăşurarea orelor opţionale.
C. Activitatea extraşcolară
Ministerul Educaţiei şi Tineretului, în colaborare cu Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, organizează la fiecare început de an ore ecologice. În perioada martie-aprilie,
toate instituţiile de învăţământ din Moldova participă la lucrările consacrate înverzirii plaiului natal „Un arbore pentru
dăinuirea noastră”. Ministerul Educaţiei şi Tineretului, în
colaborare cu organizaţii obşteşti, organizează concursuri
cu tematică. Anual sunt organizate olimpiade în domeniile
biologiei, chimiei, geografiei şi ecologie (realizate atât în cadrul liceelor, precum şi în secţiile extraşcolare); şcoli de vară
pentru elevii claselor liceale (seminare şi lecţii în condiţii de
câmp, în sânul naturii).
O pondere tot mai importantă, în domeniul educării şi promovării valorilor universale de protecţie a mediului o au
ONG-urile, în special cele de tineret. Aceste organizaţii îşi
desfăşoară activităţile pe întreg teritoriul RM, iar apariţia lor
a fost determinată, pe de o parte, de entuziasmul elevilor şi
al profesorilor, iar pe de altă parte, de existenţa finanţării în
cadrul unor proiecte internaţionale.
Învăţământul profesional
În Republica Moldova există o serie de şcoli profesionale şi
şcoli de meserii, în care se instruiesc şi se pregătesc muncitori calificaţi în domeniul agriculturii, silviculturii şi floriculturii. În cadrul deprinderii acestor profesii se studiază
multe aspecte ecologice.
Instruirea preuniversitară
La nivel de studii preuniversitare pot fi menţionate Colegiul
Ecologic din municipiul Chişinău (pregăteşte subingineri în
domeniul mediului), Colegiul Industrial şi de Construcţii
din municipiul Chişinău (pregăteşte subingineri în domeniul
gospodăririi şi protecţiei apelor), Colegiul Silvic din municipiul Bălţi (pregăteşte subingineri în silvicultură) şi Şcoala
polivalentă din comuna Cuhureşti (pregăteşte pădurari).
Învăţământul superior
În domeniul cercetărilor, protecţiei şi managementului de
mediu educaţia universitară se desfăşoară în următoarele
instituţii de bază:
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• Universitatea de Stat din Moldova (USM): facultăţile
biologie şi pedologie (ecologia şi protecţia mediului
ambiant), facultatea de chimie (chimia industrială şi
ecologică), facultatea de drept (legislaţia de mediu),
facultatea de fizică (meteorologie şi hidrologie);
• Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM): facultatea de urbanism şi arhitectură, catedra „Ecotehnie, management ecologic şi ingineria apelor” (sunt
pregătiţi specialişti ingineri-constructori la specialitatea „Gospodărirea şi protecţia apelor” în domeniul
construcţiilor, sisteme de alimentare cu apă şi canalizări
şi ingineri-manageri la specialitatea „Inginerie, Management în Protecţia Mediului” în domeniul exploatării sistemelor de protecţie a mediului ambiant);
• Universitatea de Stat din Tiraspol (UST) (cu sediul
la Chişinău): facultatea biologie şi chimie (biologie
şi chimie, biologie şi ecologie, biologie şi sanalogie,
chimie şi biologie, chimie şi fizică), facultatea de geografie (geografie şi biologie, geografie şi turism, geografie şi informatică), facultatea de fizică, matematică
şi tehnologii informaţionale (matematică şi fizică, fizică
şi informatică, fizică şi astronomie);
• Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM): facultatea de agronomie (agronomia/ agricultura ecologică,
turism, ecologie/ inspecţie şi expertiză ecologică), facultatea de horticultură (protecţia plantelor, silvicultură
şi grădini publice), facultatea de cadastru şi drept (organizarea teritoriului, ingineria mediului).
La mai multe din universităţile menţionate (spre exemplu:
USM, UTM şi UASM) sunt prevăzute cursuri de protecţie
a mediului atât pentru studenţii de la facultăţile cu profil
ecologic, precum şi pentru cei de la alte facultăţi. Apariţia şi
promovarea acestor cursuri a fost posibilă prin participarea
cadrelor didactice universitare la diverse proiecte de cercetare internaţională şi reprezintă, în special, rezultatul activităţilor profesionale şi al transferului de experienţă, inclusiv
de la universităţile europene. În acelaşi context, constatăm
că apariţia cursurilor cu specific de protecţie a mediului şi
conservarea energiei depăşesc ca actualitate strategiile şi
programele de acţiuni ale APC şi APL. De menţionat este
totuşi conlucrarea slabă între cadrele didactice şi factorii de
decizie din ministere şi departamente în vederea elaborării,
modificării sau introducerii unor cursuri/teme noi prevăzute în unele acte legislative. De asemenea, ar fi necesar ca
în toate cursurile universitare de protecţie a mediului să fie
introdusă tema ,,Obiectivele convenţiilor internaţionale de
mediu şi realizarea lor în Republica Moldova”.
Instruirea postuniversitară
Educaţia ecologică postuniversitară se asigură de instituţii
de profil din ţară şi de peste hotare. În Republica Moldova
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acestea sunt: AŞM cu institutele de profil (Institutul de Ecologie şi Geografie, Institutul de Botanică, Institutul de Zoologie, Institutul de Microbiologie, Institutul de Chimie etc.),
precum şi universităţile de stat menţionate mai sus (USM,
UTM, UST şi UASM). Astfel, spre exemplu, instruirea masteranzilor şi doctoranzilor în domeniul forestier şi de protecţie a plantelor în RM se desfăşoară la UASM şi Grădina Botanică (Institut); în domeniul conservării energiei şi
surselor regenerabile de energie la UTM, iar în domeniul
protecţiei mediului şi folosirii raţionale a resurselor naturale, pregătirea cadrelor ştiinţifice se efectuează la USM, UST,
UASM, UTM şi în cadrul AŞM (la Institutul de Ecologie şi
Geografie şi Institutul de Chimie), unde există şi consilii ştiinţifice specializate în domeniul respectiv.
Doritorii de a-şi continua studiile în domeniul protecţiei
mediului şi folosirii raţionale a resurselor naturale au posibilitatea să-şi continue studiile şi peste hotarele republicii
– în baza tratatelor de colaborare dintre Guvernul RM şi guvernele altor state, pentru tinerii din RM se oferă burse speciale de studii în universităţile din România, Ucraina, Rusia,
Bulgaria, Turcia, Polonia, Grecia şi din alte ţări.
D. Perfecţionarea cadrelor
Perfecţionarea cadrelor în domeniul protecţiei mediului, în
funcţie de domeniul de activitate, se efectuează sistematic
în centrele specializate aflate pe lângă ministerele de resort,
după cum urmează:
• Academia de Administrare Publică (AAP) – pentru
specialiştii din cadrul APC şi APL;
• Institutul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor Didactice
(INPCD) – pentru cadrele didactice din învăţământul
gimnazial şi liceal;
• Centrul de Tehnologii şi Proiectări Forestiere (CTPF) –
pentru specialiştii din sectorul forestier;
• Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N.
Testimiţeanu” – specialiştii centrelor de igienă şi epidemiologie;
• Centrul Republican de Diagnosticare Veterinară
(CRDV) al MAIA – pentru specialiştii laboratoarelor
veterinare etc.
Cursuri (programe) de perfecţionare a specialiştilor există şi
în cadrul universităţilor de stat. Aceste cursuri, de regulă, se
desfăşoară sporadic, în funcţie de solicitările primite sau în
cadrul unor proiecte internaţionale, precum cele susţinute
de Tacis. În aceeaşi categorie pot fi înscrise un şir de seminare, conferinţe ştiinţifice şi „mese rotunde” organizate de
cercetătorii de la AŞM, UTM, USM şi ONG-uri desfăşurate
în cadrul unor proiecte internaţionale. Majoritatea acestor
acţiuni au un caracter sporadic, de multe ori lipsind continuitatea şi conlucrarea cu ministerele de resort.
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De asemenea, în cadrul ACM şi subdiviziunilor sale Inspectoratul Ecologic de Stat (IES), Serviciul Hidrometeorologic
de Stat (SHS), Oficiile Biodiversitate, Ozon, Managementul Durabil al Poluanţilor Organici Persistenţi, Schimbarea
Climei şi Oficiul Finanţării de Carbon, în cooperare cu instituţiile internaţionale (TACIS, Banca Mondială, Fundaţia
Soros, USAID, UNDP, UNEP), au fost organizate cursuri de
instruire şi training-uri în diferite domenii ce ţin de protecţia mediului: conservarea diversităţii biologice; accesul la
informaţia de mediu şi participarea publicului la elaborarea
deciziilor de mediu; sistemul de avertizare în bazinul Dunării; protecţia bazinelor hidrografice ale afluenţilor r. Prut;
certificarea sistemelor de management de mediu şi a produselor / proceselor cu impact negativ asupra mediului; dezvoltarea durabilă în teritoriile din bazinul hidrografic al r. Prut;
implementarea surselor de energie regenerabilă ca mijloc de
reducere a emisiilor de GES; perfecţionarea monitoringului
privind importul / exportul clorofluorocarburilor (CFC) şi
a echipamentului ce conţine CFC; instruirea instructorilor
şi tehnicienilor din sectorul frigorific şi altele.

6.3.3. Sensibilizarea publicului
În Republica Moldova informarea populaţiei privind calitatea şi starea factorilor de mediu este realizată în permanenţă
prin intermediul presei scrise şi mijloacelor audiovizualului.
De asemenea, pentru a consulta opinia societăţii civile referitor la proiectele de acte normative elaborate de ACM se
organizează mese rotunde, audieri publice, conferinţe.
Continuă informarea publicului privind activitatea MERN şi
subdiviziunilor sale prin intermediul mijloacelor audiovizualului. Astfel, cu compania publică „TELE RADIO MOLDOVA” au fost încheiate contracte de colaborare. Ca urmare, se
pun pe post emisiunile radiofonice „Ecoterra” (săptămânal),
emisiunile televizate „Terra vita” (o dată în două săptămâni) şi
„Vreau să ştiu” (săptămânal). În afară de aceasta în cadrul altor
programe se remit ştiri şi secvenţe cu problematică de mediu.
Emisiuni de acest gen difuzează şi alte posturi radio (Radio
Sănătatea) şi TV (NIT, EURO TV). De notat că conducerea,
colaboratorii MERN şi subdiviziunilor sale acordă în permanenţă interviuri radio, TV cu cea mai diversă tematică.
Importante publicaţii privind educaţia ecologică sunt editate de către instituţii de stat şi private. Cele mai cunoscute
publicaţii mass-media sunt: revista lunară „Natura” (apare din 1989), revista lunară ecologică pentru copii „Gutta”
(fondată în 1996), revistele „Noi”, „Alunelul”, „Florile dalbe”
etc. De asemenea, există o serie de publicaţii în probleme de
protecţie a mediului la nivel de raioane, majoritatea fiind
susţinute de REC Moldova. În 2001 au fost lansate publicaţiile REC Moldova „Buletinul electronic lunar” şi „Buletinul
informaţional” editat trimestrial. ACM a fondat şi susţine financiar apariţia periodică a revistei „Mediul ambiant” (apare din 2002) şi „Buletinului ecologic” (apare din 2005). De
asemenea au fost contractate relaţiile cu ediţiile periodice

„Moldova suverană”, „Nezavisimaia Moldova” şi „Făclia”, în
care se publică sistematic informaţiile de referinţă. Întru încurajarea lucrătorilor presei, se organizează cu regularitate
cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului concursul pentru cele
mai bune publicaţii de mediu.
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale (MERN) şi subdiviziunile lui editează anual literatură în domeniul protecţiei
mediului ambiant, inclusiv: Raportul anual „Starea mediului înconjurător în Republica Moldova”, Cadastrul de Stat al
Apelor, culegeri de materiale ale conferinţelor ştiinţifice şi
practice, buletine informaţionale, alte materiale cu caracter
analitic şi de sinteză. Din sursele Fondului Ecologic Naţional
(FEN) sunt alocate periodic granturi pentru editarea broşurilor, posterilor cu ocazia zilelor cu semnificaţie ecologică; este
susţinută activitatea publicistică a unui şir de autori, editându-se diverse titluri de carte cu tematică ecologică, fiind distribuite ulterior cu titlu gratuit în instituţiile de învăţământ şi
bibliotecile publice. În ultimii câţiva ani au fost editate peste
50 titluri de carte de mediu, inclusiv colecţiile cu genericul
„Lumea animală a Moldovei”, „Lumea vegetală a Moldovei”,
„Mediul geografic”, „Resursele acvatice ale Moldovei” şi „Enciclopedia ecologică”. Primele 7 volume ale acestor colecţii au
fost transmise cu titlu gratuit tuturor bibliotecilor instituţiilor
de învăţământ preuniversitar şi universitar.
Multe materiale importante privind domeniul protecţiei
mediului ambiant sunt acumulate în biblioteca Centrului
Informaţional de Mediu, care este deschisă pentru publicul
larg şi pune la dispoziţie un lot important de materiale din
domeniu. CIM oferă de asemenea acces la Internet, susţine
pagina Web şi difuzează buletine electronice informaţionale, care conţin informaţie despre activitatea ACM, proiectele
de mediu în derulare în cadrul ministerului, proiecte de acte
legislative, activitatea ONG-urilor de mediu, digest ecologic
etc.
În scopul implicării mai active a publicului în procesul decizional de mediu, MERN şi ONG-uri de mediu au încheiat un
memorandum de colaborare în scopul unirii eforturilor întru
soluţionarea problemelor de mediu la nivel regional şi local.
În afară de aceasta, în cooperare cu REC Moldova au fost organizate întruniri ale ONG-urilor (actualmente în Republica
Moldova sunt înregistrate circa 400 ONG-uri), vizând problemele actuale din domeniu: mediul şi rolul organizaţiilor
obşteşti în educaţia ecologică, participarea ONG-urilor şi a
publicului la procesul de adoptare a deciziilor, patrimoniul
verde al Republicii Moldova şi altele. Până în prezent, au fost
organizate patru foruri naţionale ale ONG-urilor de mediu
din Republica Moldova, la care au fost discutate problemele
dezvoltării sectorului neguvernamental de mediu în conformitate cu cerinţele naţionale şi internaţionale. De notat că reprezentanţii ONG-urilor participă activ la diverse seminare,
mese rotunde, conferinţe, şedinţe ale grupurilor de lucru şi
la alte manifestări organizate de către ACM. Reprezentanţii
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acestora activează şi în consiliile de administraţie ale Fondului Ecologic Naţional şi ale Fondurilor Ecologice Locale,
în grupurile de lucru pentru implementarea Convenţiilor de
mediu la care este parte Republica Moldova.
ONG-urile realizează un spectru larg de activităţi practice
şi de informare. O bună parte din organizaţii au beneficiat de granturi din sursele Fondului Ecologic Naţional şi ale
fondurilor ecologice locale, pentru realizarea diferitor proiecte privind informarea şi educaţia ecologică a populaţiei;
editarea materialelor informative (pliante şi reviste) şi didactice (îndrumare, manuale); organizarea de seminare şi
conferinţe pe teme ecologice; crearea centrelor de informare
în domeniul mediului; crearea, publicarea şi întreţinerea pe
Internet a site-urilor destinate propagării experienţei acumulate; organizarea concursurilor, olimpiadelor şi altor manifestări pentru copii şi tineret etc.
Organizaţiile neguvernamentale susţinute de Fondul Ecologic Naţional şi-au adus contribuţia la activităţile de restabilire a fondului forestier, recultivării terenurilor, lichidării
gunoiştilor, curăţării şi amenajării bazinelor acvatice, a izvoarelor etc. De notat totuşi că în majoritatea cazurilor activităţile ONG-urilor sunt condiţionate de existenţa finanţării
externe.
Începând cu anul 2001, Centrul Internaţional de Expoziţii
„MoldExpo” şi ACM organizează anual expoziţii cu participare internaţională, care demonstrează un vădit interes din
partea publicului.
Trimestrial în toate instituţiile de învăţământ din ţară se organizează ore ecologice la care participă specialiştii MERN
şi ai subdiviziunilor lui. Aceste activităţi se organizează de
comun cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului. Tradiţional, în
instituţiile de învăţământ de treapta întâi şi a doua se organizează concursuri ecologice cu cea mai diversă tematică.

6.4. Cooperarea regională
şi internaţională
6.4.1. Cadrul legal de cooperare internaţională
Concepţia politicii externe (1995) rămâne documentul
principal care identifică priorităţile ţării în sfera cooperării
internaţionale. Respectarea angajamentelor asumate constituie unul dintre principiile de bază expuse în Concepţie.
Politica externă conform acesteia este orientată spre cooperarea bilaterală şi multilaterală. Ţara consideră statele G7
drept parteneri strategici importanţi, iar cooperarea cu Naţiunile Unite şi alte organizaţii internaţionale sau regionale
drept o activitate esenţială.
Concepţia politicii de mediu a Republicii Moldova (2001)
pune accent pe:
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• orientarea politică spre integrarea europeană, cu accentul pe aproximarea legislaţiei naţionale la Directivele
UE;
• semnarea unor protocoale bilaterale de colaborare cu
Ucraina, Belarus, Federaţia Rusă şi ţările UE;
• semnarea şi ratificarea unor acorduri regionale, cum ar
fi Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea;
• colaborarea internaţională în scopul atragerii
investiţiilor în domeniul protecţiei mediului.
Concepţia cooperării transfrontaliere pe 2004-2006 a fost
elaborată în scopul susţinerii dialogului cu statele vecine
şi organizaţiile internaţionale şi europene. Printr-o Hotărâre a Parlamentului „Cu privire la dezvoltarea cooperării
transfrontaliere în cadrul euroregiunilor” (2003), a fost
creată Comisia pentru cooperare transfrontalieră care este
responsabilă de:
• stabilirea mecanismelor de cooperare transfrontalieră
în cadrul euroregiunilor ca elemente de bază ale procesului de integrare europeană;
• apropierea prevederilor actelor juridice naţionale cu
privire la cooperarea transfrontalieră de standardele
europene; şi
• crearea unui sistem de implementare a convenţiilor şi
acordurilor la care ţara este parte.
Legile cu privire la aderarea la convenţii sau protocoale constituie o parte inerentă a legislaţiei naţionale. Semnarea tratatelor internaţionale de către Republica Moldova are loc în
baza a două acte juridice principale: Legea cu privire la acordurile internaţionale (1999) şi Regulamentul privind mecanismul de încheiere a acordurilor internaţionale (2001).
Rolul de bază în încheierea acordurilor în domeniul mediului sau în aderarea la convenţiile de mediu îi aparţine Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale. Întru implementarea prevederilor Concepţiei integrării Republicii Moldova în
Uniunea Europeană în februarie 2005 a fost semnat Planul
de Acţiuni Uniunea Europeană - Republica Moldova, conform căruia ţara urmează să-şi consolideze relaţiile multilaterale cu UE. Planul menţionat se referă la aspecte privind
dezvoltarea durabilă şi prevede măsuri care trebuie luate
pentru integrarea aspectelor de mediu în politicile sectoriale, în special în industrie, energetică, transport, dezvoltarea
regională şi agricultură. Totodată, Planul prevede măsuri
pentru consolidarea structurilor administrative în domeniul mediului şi stabilirea procedurilor privind accesul la
informaţia de mediu. Documentul include aspecte ce ţin şi
de implementarea Convenţiei de la Aarhus privind accesul
la informaţie, participarea publicului la procesul decizional
şi accesul la justiţie în problemele de mediu, evaluarea impactului asupra mediului şi instruirea ecologică.
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6.4.2. Cadrul politic de colaborare internaţională
Reprezentanţii Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite au evaluat starea mediului în
Republica Moldova şi rezultatele activităţii ACM în acest
domeniu, a problemelor prioritare existente şi de perspectivă. Ca urmare, în octombrie 2005, la Geneva, în cadrul Comitetului Politicii de Mediu a fost prezentat cel de-al doilea
Studiu de Performanţe în domeniul protecţiei mediului în
Republica Moldova. În iulie 2006 şi în ţară a fost desfăşurată
Conferinţa de lansare a studiului menţionat.
Acest Studiu include recomandări concrete în domeniul
atingerii performanţelor în domeniul mediului, soluţionării
problemelor existente, fapt ce va contribui la promovarea
imaginii pozitive a ţării peste hotare, precum şi atragerea
asistenţei tehnice şi a investiţiilor pentru realizarea acţiunilor de protecţie a mediului.
În scopul organizării realizării recomandărilor Studiului,
ACM a elaborat şi prezentat ministerelor şi altor instituţii
pentru coordonare proiectul hotărârii Guvernului „Despre
aprobarea Recomandărilor celui de-al doilea Studiu de Performanţe în domeniul protecţiei mediului pentru anii 20072010”.
În anul 2006 Republica Moldova a preluat de la Ungaria preşedinţia în cadrul Comisiei Internaţionale pentru Protecţia
Fluviului Dunărea (ICPDR). Pe parcursul preşedinţiei au
fost organizate activităţi care au avut ca obiectiv implementarea convenţiei dunărene. Printre acestea cele mai importante sunt:
• Desfăşurarea în perioada 27 februarie – 1 martie
2006 a Conferinţei Internaţionale pentru Dezvoltarea
Durabilă a Deltei Dunărea, scopul căreia a fost promovarea conservării şi dezvoltării durabile a acestui fluviu.
Conferinţa a fost organizată la iniţiativa Guvernelor
Ucrainei, Republicii Moldova şi României, cu suportul: UNESCO, Comisiei Internaţionale pentru Protecţia
Fluviului Dunărea (ICPDR), secretariatului Convenţiei
Ramsar, Consiliului Europei, UNDP/Proiectului Regional
Dunărean, WWF şi Comisiei Europene. Participanţii la
Conferinţă au stabilit necesitatea formării unui grup de
experţi care ar activa sub egida ICPDR şi ar avea în responsabilitatea sa pregătirea şi implementarea unui plan
de management pentru toată regiunea Deltei Dunării în
baza Directivei Cadru a Apelor a UE. De asemenea, a fost
propusă crearea unei rezervaţii biosferice transfrontaliere
sub auspiciul Programului UNESCO „Omul şi Biosfera”.
Pentru Republica Moldova această propunere semnifică
crearea unei rezervaţii biosferice în baza Rezervaţiei
Ştiinţifice „Prutul de Jos” aderând apoi la Rezervaţia
Transfrontieră Biosferică Delta Dunării.
• Desfăşurarea Forului Internaţional al ONG-urilor de
Mediu şi al Sectorului Privat privind implementarea

Directivei Cadru Apa a UE. Acest Forum a fost primul
eveniment organizat pentru dialogul sectorului guvernamental şi nonguvernamental în domeniul protecţiei
şi managementului echitabil al resurselor de apă.
• Paralel cu acest forum, sub egida Proiectului Regional
Dunărean UNDP/GEF şi Ministerul Ecologiei şi Resurselor
Naturale, la 11-12 octombrie 2006 a fost organizat un
seminar privind implementarea Directivei Cadru Apa
a Uniunii Europene în Republica Moldova.
• În 2006 „Ziua Dunării” a fost celebrată în context transfrontalier. Moldova a lansat iniţiativa privind celebrarea Zilei Dunării în context transfrontalier şi transformarea „Zilei Dunării” în „Săptămâna Dunării”. Acest
eveniment a dat posibilitatea de a ridica interesul faţă de
problemele Dunării şi a afluenţilor ei la mii de oameni
de pe ambele maluri ale râului Prut, de a stabili un plan
comun de acţiuni vizând soluţionarea problemelor de
protecţie şi utilizare durabilă a fluviului. Tot în cadrul
acestei ceremonii a fost lansată şi expediţia pe râul Prut,
organizată de Serviciul Hidrometeorologic de Stat în
comun cu MERN şi care a avut drept scop efectuarea
analizelor, măsurărilor parametrilor specifici ai apei,
conştiintizarea publicului faţă de problemele de mediu,
reducerea şi prevenirea impactului nefavorabil asupra
ecosistemelor acvatice.
• Moldova a prezentat la GEF propunerea pentru
finanţarea proiectului privind elaborarea Planului de
management al bazinului râului Prut, care a fost susţinut
şi de ţările vecine, România şi Ucraina. Acest proiect are
ca scop colaborarea privind monitorizarea şi protecţia
bazinului hidrografic al acestui curs de apă.
La şedinţa finală de predare a Preşedinţiei Republicii Moldova în ICPDR, din decembrie 2006, ţara noastră a fost
apreciată înalt de statele membre ale Convenţiei Dunărene.
A fost menţionat faptul că Planul de preşedinţie al RM în
cadrul ICPDR a fost realizat cu succes.
În 2007, Republica Moldova a fost aleasă în calitate de membru
al Consiliului de Administraţie al Fondului Global de Mediu
(GEF), care reprezintă interesele a 12 ţări – Albania, Bulgaria,
Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Georgia, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, Ucraina. În acest
context, la şedinţa GEF din iunie 2007 a fost înaintată şi argumentată necesitatea implementării a două proiecte naţionale
ce ţin de domeniile biodiversităţii şi schimbărilor climatice.
De asemenea, a fost argumentată necesitatea finanţării proiectului de reconstrucţie a staţiei de epurare a apelor uzate din
oraşul Soroca. Pentru aceste lucrări din mijloacele GEF a fost
aprobată alocarea sumei de 4,5 mln dolari SUA.
Un suport considerabil pentru fortificarea politicii naţionale
în domeniul protecţiei mediului a fost acordat de către Directoratul de Mediu al OECD. Această colaborare s-a dezvol-
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tat în cadrul implementării Strategiei de Mediu pentru ţările
EECAC şi este focusată pe: implementarea instrumentelor
economice; consolidarea controlului de stat şi eliberarea
autorizaţiilor de mediu; organizarea training-urilor pentru
specialiştii din instituţiile de mediu şi perfecţionarea cunoştinţelor acestora; şi majorarea eficienţei finanţării de către
stat a proiectelor de mediu. Pentru susţinerea dezvoltării şi
implementării iniţiativei UE privind Apa (componenta EECAC) Republica Moldova a iniţiat Dialogul Politic Naţional
(DPN). Scopul DPN este de a dezvolta capacitatea de implementare a managementului integrat al apelor (MIA) prin
perfecţionarea cadrului regulatoriu şi administrativ. Un alt
scop este implicarea autorităţilor publice şi a societăţii civile în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului
(ODM), componenta ce se referă la ţelurile MIA. În acest
scop au fost identificate toate părţile interesate în implementarea MIA la nivel naţional: MERN, Ministerul Administraţiei Publice Locale, Ministerul Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului, Agenţia „Apele Moldovei” şi societatea
civilă. A fost elaborat Planul de Acţiuni pentru implementarea DPN în Republica Moldova (2007). Ministerul Ecologiei
şi Resurselor Naturale colaborează cu mai multe organisme
internaţionale, cu ajutorul cărora în ţară sunt implementate
un şir de proiecte sau există posibilităţi pentru elaborarea
ulterioară a proiectelor de mediu: Comisia Economică Europeană a ONU, Programul TACIS, Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD),
Fondul Ecologic Global (GEF), Programul Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare (UNDP), Programul Naţiunilor Unite
pentru Mediu (UNEP), NATO, OSCE, UNESCO etc.

6.4.3. Colaborarea în cadrul acordurilor globale
şi bilaterale
Până în prezent Republica Moldova a aderat la 18 convenţii şi
4 protocoale internaţionale în domeniul mediului (Boxa 6.2).
Pentru coordonarea implementării cerinţelor pentru fiecare
tratat internaţional este desemnat un punct focal naţional.
Pentru desfăşurarea activităţilor în cadrul unor convenţii au fost create unităţi speciale (oficii) care nu fac parte
din structura MERN (deşi unele au fost create prin ordinul Autorităţii Centrale de Mediu). Echipele acestor oficii,
concomitent cu procesul de elaborare, promovare şi implementare a unor proiecte au sarcina de a elabora, promova şi
implementa în parteneriat cu MERN politicile şi strategiile
naţionale în conformitate cu obligaţiunile Republicii Moldova faţă de unele Convenţii şi tratate internaţionale la care
ţara noastră este parte.
Oficiul „Schimbarea climei” a fost creat pe lângă Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului prin
ordinul nr. 21 din 11.02.2004. Obiectivul de bază al oficiului este realizarea obligaţiunilor RM în cadrul Convenţieicadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Schimbarea
Climei (HP nr. 404-XIII din 16.03.1995) şi a Protocolului
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de la Kyoto (Legea nr. 29-XV din 13.02.2003). Sarcinile
principale ale oficiului sunt: (a) acordarea asistenţei logistice Guvernului, instituţiilor administraţiei publice centrale
şi locale, organizaţiilor neguvernamentale şi academice, în
activităţile implementate şi promovate de către Republica
Moldova în cadrul CONUSC şi al Protocolului de la Kyoto;
şi (b) implementarea proiectelor şi programelor în domeniul „schimbarea climei”, care prevăd activităţi precum: evaluarea emisiilor de gaze cu efect de seră şi pregătirea rapoartelor naţionale de inventariere; elaborarea şi implementarea
activităţilor de atenuare a emisiilor de GES; elaborarea şi
implementarea măsurilor privind adaptarea la schimbarea
climei; evaluarea impactului schimbărilor climatice asupra
componentelor biologice şi socioeconomice ale ţării; cooperarea, promovarea şi implementarea activităţilor şi proiectelor în cadrul Mecanismului Dezvoltării Nepoluante al
Protocolului de la Kyoto; implementarea şi facilitarea activităţilor de conştientizare şi informare a societăţii civile, a
specialiştilor relevanţi şi a factorilor de decizie asupra problemelor ce ţin de schimbările climatice etc. Secretariatul
„Comisiei Naţionale pentru implementarea şi realizarea prevederilor Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite
privind Schimbarea Climei, precum şi a mecanismelor şi
prevederilor Protocolului de la Kyoto” (se află în biroul Oficiului „Schimbarea climei”) a fost creat în conformitate cu
HG nr.1574 din 26.12.2003 (MO nr. 006 din 01.02.2004) şi
are ca obiectiv promovarea politicilor şi strategiilor la nivel
naţional privind implementarea obiectivelor Mecanismului
Dezvoltării Nepoluante a Protocolului de la Kyoto.
Oficiul Finanţării de Carbon a fost creat în scopul dezvoltării capacităţii instituţionale privind executarea Legii nr.
29-XV din 13 februarie 2003 privind aderarea Republicii
Moldova la Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Schimbarea Climei şi întru implementarea Mecanismului Dezvoltării Nepoluante.
Obiectivele Oficiului constau în elaborarea, monitorizarea
şi realizarea noilor proiecte în cadrul Mecanismului Dezvoltării Nepoluante. Sarcinile de bază ale Oficiului Finanţării
de Carbon sunt: a) elaborarea Planului de monitorizare a
proiectelor susţinute de Banca Mondială şi Fondul Comunitar de Carbon privind Mecanismul Dezvoltării Nepoluante:
„Conservarea energiei şi reducerea emisiilor gazelor cu efect
de seră, asociat proiectului Energia-II” şi „Sisteme publice
de termoficare prin arderea biomasei în comunităţile rurale
ale Republicii Moldova”; b) consolidarea capacităţilor instituţionale şi umane în domeniul Mecanismului Dezvoltării
Nepoluante al Protocolului de la Kyoto; c) acordarea asistenţei tehnice şi financiare beneficiarilor proiectelor nominalizate mai sus; d) evaluarea şi monitorizarea implementării
proiectelor Mecanismului Dezvoltării Nepoluante, administrarea conturilor speciale ale oficiului, prezentarea rapoartelor la Ministerul Finanţelor, Banca Mondială, Comitetul de
supraveghere şi alte organizaţii internaţionale; e) elaborarea
noilor proiecte privind Mecanismul Dezvoltării Nepoluante
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Boxa 6.2: Convenţii internaţionale şi Protocoale adiţionale la care este parte Republica Moldova
1. Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi habitatelor naturale din Europa (Berna, 1979), ratificată prin Hotărârea Parlamentului Nr. 1546-XII din 23 iunie 1993;
2. Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător în context transfrontaliere (Espoo, 1991), ratificată prin
Hotărârea Parlamentului Nr. 1546-XII din 23 iunie 1993;
3. Convenţia privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale (Helsinki, 1992), ratificată prin Hotărârea Parlamentului Nr.
1546-XII din 23 iunie 1993;
4. Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere şi a lacurilor internaţionale (Helsinki, 1992), ratificată
prin Hotărârea Parlamentului Nr. 1546-XII din 23 iunie 1993;
5. Convenţia privind diversitatea biologică (Rio de Janeiro, 1992), ratificată prin Hotărârea Parlamentului Nr. 1546-XII din 23 iunie
1993;
6. Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (Rio de Janeiro, 1992), ratificată prin Hotărârea Parlamentului
Nr. 404-XII din 16 martie 1995;
7. Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanţe lungi (Geneva, 1979), ratificată prin hotărârea Parlamentului Nr.
399-XIII din 9 iulie 1995;
8. Convenţia privind protecţia stratului de ozon (Viena, 1995), Protocolul de la Montreal referitor la substanţele ce distrug stratul de
ozon (Montreal, 1979), ratificată prin Hotărârea Parlamentului Nr. 966-XII din 27 iulie 1996;
9. Convenţia privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi eliminarea acestora (Basel, 1989), ratificată
prin Hotărârea Parlamentului Nr. 1599-XIII din 10 martie 1998;
10. Convenţia Naţiunilor Unite privind combaterea deşertificării în ţările afectate de secetă (Paris, 1994), ratificată prin Hotărârea Parlamentului Nr. 257-XIV din 24 decembrie 1998;
11. Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (Sofia, 1994), ratificată prin Hotărârea
Parlamentului Nr. 323-XIV din 17 martie 1999;
12. Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la procesul adoptării deciziilor şi accesul la justiţie privind
problemele de mediu (Aarhus, 1998), ratificată prin Hotărârea Parlamentului Nr. 346-XIV din 7 aprilie 1999;
13. Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţională în special ca habitat al păsărilor acvatice (Ramsar, 1971), ratificată
prin Hotărârea Parlamentului Nr. 504-XIV din 14 iulie 1999;
14. Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (Bonn, 1979), ratificată prin Legea nr. 1244 -XIV din 28
septembrie 2000;
15. Acordul privind conservarea liliecilor din Europa şi Acordul privind conservarea păsărilor migratoare de apă african-euroasiatice,
ratificate prin Legea nr. 1244 -XIV din 28 septembrie 2000;
16. Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES) (Washington, 1973),
ratificată prin Legea nr. 1246 -XIV din 28 septembrie 2000;
17. Convenţia privind peisajul european (Florenţa, 2000), ratificată prin Legea nr. 536-XV din 12 octombrie 2001;
18. Protocolul privind poluanţii organici persistenţi şi Protocolul privind metalele grele la Convenţia din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanţe lungi, ratificat prin Legea nr.1018-XV din 25.04.2002, MO nr.66-68/535 din 23.05.2002;
19. Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial cultural şi natural (Paris, 1972) Aderare – Legea nr.1113 – XV din 6 iunie
2002;
20. Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea, ratificat prin Legea nr. 1381 – XV din 11 octombrie 2002;
21. Protocolul de la Kyoto, aderare prin Legea nr. 29 – XV din 13 februarie 2003;
22. Convenţia privind poluanţii organici persistenţi (Stocholm, 2001), ratificată prin Legea nr. 40-XV din 19 februarie 2004.

şi prezentarea lor la Comisia Naţională pentru implementarea şi realizarea prevederilor Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Schimbarea Climei, precum şi
a mecanismelor şi prevederilor Protocolului de la Kyoto; f)
asigurarea realizării angajamentelor stipulate în acordurile
semnate cu donatorii şi beneficiarii; inspectarea periodică
a obiectelor, monitorizarea şi evaluarea performanţelor; g)
coordonarea şi eficientizarea procesului de instruire a beneficiarilor de proiecte, prin organizarea cursurilor de instru-

ire, seminarelor, conferinţelor, crearea unei pagini web; h)
desfăşurarea altor activităţi necesare pentru implementarea
eficientă a proiectelor cu finanţare de carbon, inclusiv elaborarea şi implementarea altor proiecte de mediu.
Oficiul „Managementul Durabil al Poluanţilor Organici
Persistenţi” a fost creat pe lângă Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale în conformitate cu Planul Naţional de Implementare a Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii
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organici persistenţi (POP), prin ordinul nr. 22 din 20 martie
2006. Sarcinile de bază ale oficiului constau în susţinerea
activităţilor Ministerului şi facilitarea realizării sarcinilor de
implementare a Strategiei naţionale cu privire la reducerea
şi eliminarea poluanţilor organici persistenţi şi a Planului
Naţional de Implementare a Convenţiei de la Stockholm,
aprobate prin HG nr.1155 din 20 octombrie 2004, implementării obligaţiunilor RM în cadrul Convenţiei de la Basel, Convenţiei de la Rotterdam, Abordării Strategice pentru Managementul Internaţional al Substanţelor Chimice
(SAICM), altor acorduri internaţionale în domeniu la care
Republica Moldova este parte.
Oficiul „Biodiversitate” a fost creat pe lângă Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului prin ordinul nr. 334 din
14.07.2000. Sarcinile acestui oficiu ţin de implementarea
Strategiei naţionale şi a Planului de acţiuni în domeniul conservării diversităţii biologice (HP 112-XV din 27.04.2001)
şi de realizarea obligaţiunilor Republicii Moldova în cadrul
Convenţiei privind Diversitatea Biologică (HP nr.1546 din
23.06.1993, MO nr. 06 din 30.06.1993).
Oficiul „Ozon” a fost creat prin ordinul Ministerului Meiului al Republicii Moldova nr.27 din 07 aprilie 1999 în scopul realizării prevederilor Hotărârii Guvernului Republicii
Moldova nr. nr.1064 din 11.11.1999 privind aprobarea Programului naţional de suprimare eşalonată a substanţelor ce
distrug stratul de ozon în Republica Moldova. Obiectivul
de bază al acestui Oficiu este implementarea activităţilor ce
ţin de respectarea obligaţiunilor RM în cadrul Convenţiei
pentru protecţia stratului de ozon (Viena, 1985) şi a Protocolului referitor la substanţele care distrug stratul de ozon
(Montreal, 1987) (HP nr. 966-XIII din 24.07.1996, MO nr.
54-55 din 15.08.1996).

6.4.4. Colaborarea bilaterală
Până în prezent Republica Moldova este parte la 13 acorduri
bilaterale şi multilaterale din domeniu. În perioada de după
2003 au fost semnate:
• Acordul privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului între Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale al
Republicii Moldova şi Ministerul Mediului al Republicii
Letonia, semnat la 17 martie 2006 la Riga, Letonia.
• Declaraţia comună de colaborare între Ministerul
Ecologiei şi Resurselor Naturale al Republicii Moldova
şi Ministerul Mediului al Republicii Cehia semnată la
21 aprilie 2006 la Chişinău, Republica Moldova.
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despre cooperarea în scopul implementării mecanismului dezvoltării nepoluante definit în Protocolul de
la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor
Unite privind Schimbarea Climei, semnat la 27 octombrie, la Copenhaga, Regatul Danemarcei.
Relaţiile cu România se desfăşoară în cadrul Acordului de
colaborare între Departamentul Protecţiei Mediului Înconjurător al Republicii Moldova şi Ministerul Apelor, Pădurilor şi
Protecţiei Mediului al României în domeniul protecţiei mediului înconjurător şi folosirii durabile a resurselor naturale.
Întru realizarea prevederilor acordului menţionat au fost elaborate programe anuale de colaborare de scurtă durată.
În urma activităţi Grupului sectorial de lucru pentru ape,
păduri şi protecţia mediului a Comitetului interministerial
au fost elaborate şi semnate:
• Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul
României privind cooperarea în domeniul protecţiei
resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul
Prut şi în lacul de acumulare Stânca - Costeşti (2003).
• Protocolul de colaborare dintre Serviciul Hidrometeorologic de Stat şi Institutul Naţional de Meteorologie
şi Hidrologie din România în domeniul meteorologiei
şi hidrobiologiei (2000).
În scopul protecţiei zonelor umede de importanţă internaţională, conservării ecosistemelor naturale şi biodiversităţii din
zonă a fost semnat Acordul tripartit între Ministerul Mediului
şi Amenajării Teritoriului al Republicii Moldova, Ministerul
Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului din România şi Ministerul Mediului şi Resurselor Naturale din Ucraina privind
cooperarea în zona formată din ariile naturale protejate ale
Deltei Dunării şi Prutului de Jos (Bucureşti, 2000).
De asemenea, a fost iniţiată colaborarea privind preluarea
experienţei şi practicii în aspectul integrării europene, colaborării în domeniul geologiei şi altor activităţi regionale
de interes comun, îndeosebi elaborarea planului de management şi monitoring integrat al râului Prut şi crearea băncii
de date referitoare la procesele geologice periculoase, creării
ariilor naturale protejate transfrontaliere etc. În acest context, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile din România a transmis Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale
mai multe directive şi alte acte ale UE din domeniu traduse
în limba română, care vor facilita procesul de aproximare a
legislaţiei cu legislaţia comunitară.

• Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la 22 februarie 2007
la Baku, Republica Azerbaidjan.

În 2006 au fost stabilite relaţii de colaborare bilaterală între
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale din Republica
Moldova şi Ministerul Mediului din Republica Cehă prin
semnarea pe data de 21 aprilie 2006 la Chişinău, de către cei
doi miniştri, a unei „Declaraţii comune de colaborare”.

• Memorandumul de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Danemarcei

Printre principalele direcţii de colaborare între cele două ţări
au fost identificate următoarele domenii: cooperarea între
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Republica Moldova şi Republica Cehia privind implementarea proiectelor de mediu ale Asistenţei Oficiale de Dezvoltare
(ODA) în domeniul protecţiei mediului; posibilitatea cooperării în comun în cadrul programelor organizaţiilor internaţionale (Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Banca
Mondială, Fondul Global de Mediu etc.), schimb de experienţă privind procesul de aderare a Republicii Cehia la Uniunea Europeană; aproximarea legislaţiei naţionale de mediu la
legislaţia Uniunii Europene, precum şi alte activităţi privind
protecţia mediul înconjurător în ambele state.
Republica Moldova şi Republica Cehia cooperează din anul
1997 în cadrul proiectelor de asistenţă oficială de dezvoltare
(ODA). Ministerul Mediului al Republicii Cehia consideră
Republica Moldova ca ţară prioritară pentru asistenţă şi cooperare bilaterală. În prezent, în Republica Moldova, prin
intermediul Ministerului Mediului al Republicii Cehia sunt
implementate 5 proiecte de asistenţă tehnică, în domeniul
monitoringului şi protecţiei resurselor acvatice:
• „Monitoringul apelor de suprafaţă şi protecţia împotriva
inundaţiilor a luncii râului Prut”.
• „Reducerea impactului negativ asupra mediului şi
sănătăţii populaţiei, ca rezultat al managementului ineficient al apelor în oraşul Leova”.
• „Programul de monitoring al surselor primare de apă
şi protecţia sistematică a resurselor acvatice împotriva
şarjelor ecologice”.
• „Decontaminarea solului şi apelor freatice din Iargara”.
• „Asanarea mediului în Moldova prin solicitarea tehnologiilor de mediu produse de companiile mixte”.
Pentru a doua jumătate a anului 2007, cu suportul acordat de
Guvernul Republicii Cehe va începe implementarea în Republica Moldova de către secretariatul UN CEE a proiectelor:
• „Suport în implementarea Convenţiei privind poluarea
transfrontalieră a aerului la distanţe lungi în Republica
Moldova”;
• „Suport în implementarea Convenţiei privind efectele
transfrontaliere ale accidentelor industriale în Moldova”;
• „Elaborarea Concepţiei privind managementul
deşeurilor îndreptat spre înlăturarea impactului negativ
asupra apei potabile în raionul Leova”.
În legătură cu direcţionarea vectorului politic spre integrarea europeană a fost iniţiată colaborarea cu ţările baltice Letonia, Lituania şi Estonia, în scopul preluării experienţei de
armonizare a legislaţiei ecologice şi standardelor naţionale
la Directivele UE.
Cooperarea în domeniul protecţiei mediului cu Republica
Letonia a început odată cu semnarea, la 17 martie 2006, a
acordului privind cooperarea în domeniul protecţiei me-

diului între Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale al
Republicii Moldova şi Ministerul Mediului al Republicii
Letonia.
Conform prevederilor acordului, cooperarea în domeniul
protecţiei mediului între Moldova şi Letonia se realizează în
următoarele direcţii:
• întărirea instrumentelor generale de administrare a mediului, inclusiv a celor economice, întărirea capacităţii
şi mecanismelor pentru implementarea legislaţiei de
mediu a Uniunii Europene, elaborarea proiectelor în
cadrul programelor de bună vecinătate ale Comunităţii
Europene;
• protecţia aerului, apei şi solului împotriva poluării şi introducerea valorilor-limite de emisii şi celor mai bune
tehnici şi practici;
• managementul integrat al resurselor acvatice, în special
– apele transfrontaliere şi „Iniţiativa Apelor” a Uniunii
Europene;
• prevenirea hazardelor şi riscurilor, atenuarea impacturilor lor asupra societăţii umane;
• managementul substanţelor chimice, inclusiv al
poluanţilor organici persistenţi şi metalelor grele;
• protecţia biodiversităţii, inclusiv împădurirea, extinderea zonelor umede şi ariilor protejate;
• monitoringul de mediu;
• îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi protecţie a mediului
în oraşe şi alte arii populate;
• sisteme de colectare, depozitarea, reciclarea, folosinţa
şi eliminarea deşeurilor menajere solide şi lichide şi a
deşeurilor industriale toxice;
• educaţia ecologică, inclusiv accesul la informaţie şi
procesul de luare a deciziilor;
• perfecţionarea specialiştilor şi funcţionarilor publici în
problemele protecţiei mediului şi utilizării raţionale a
resurselor naturale, ajustării legislaţiei naţionale la cea a
Uniunii Europene din domeniile menţionate.
În 2006 Letonia a implementat în Republica Moldova un
proiect pentru acordarea suportului în fortificarea capacităţii Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale în domeniul
protecţiei mediului. În cadrul proiectului a fost organizată
instruirea a 6 experţi din Republica Moldova în domeniile
prioritare de colaborare: conservarea biodiversităţii şi managementul deşeurilor.
În scopul consolidării cooperării cu această ţară, la începutul
anului 2007 a fost iniţiat proiectul „Promovarea procesului
de integrare în Uniunea Europeană în domeniul protecţiei
mediului”. Acest proiect, de asemenea, se înscrie în activi-
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tăţile de realizare a prevederilor Acordului de colaborare.
Proiectul are trei componente de bază:

• cercetări ştiinţifice, cercetări şi monitoringul mediului
înconjurător etc.

• „Suportul Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale
în implementarea cerinţelor UE privind evaluarea impactului asupra mediului”;

În scopul implementării prevederilor acordului dat în aprilie 2007 un grup de experţi din Azerbaidjan au efectuat o
vizită de lucru la Chişinău, unde au avut o serie de întâlniri
cu experţi din Moldova pe probleme referitoare la prospecţiunile de petrol şi gaze pe teritoriul Republicii Moldova.

• „Suportul MERN în implementarea cerinţelor UE în
domeniul conservării biodiversităţii”;
• „Suportul MERN în implementarea cerinţelor UE în
domeniul managementului deşeurilor”.
În luna mai 2007, o delegaţie din Republica Moldova a efectuat o vizită oficială în Estonia cu scopul identificării posibilităţilor de cooperare în domeniul protecţiei mediului şi
schimbului de experienţă a Estoniei în aceste domenii, ca
ţară ce a aderat recent la Uniunea Europeană.
În urma întâlnirilor a fost susţinută intenţia Moldovei de a
iniţia colaborarea în scopul preluării experienţei Estoniei în
procesul integrării europene. De asemenea, partea estoniană
este dispusă să contribuie la identificarea surselor financiare
din fondurile europene pentru a finanţa proiecte în domeniul protecţiei mediului, aprovizionare cu apă şi canalizare
în Republica Moldova.
În iulie 2007 o delegaţie de la Ministerul Mediului şi Centrul
de Investiţii în domeniul mediului din Estonia au efectuat o
vizită de lucru în Moldova, în cadrul căreia a fost discutată propunerea de semnare în viitorul apropiat a unui acord
bilateral şi crearea în Republica Moldova a unui centru de
investiţii în domeniul mediului după experienţa estoniană.
Lituania, de asemenea, a întreprins măsuri pentru oferirea
MERN a asistenţei în domeniul protecţiei mediului. În timpul apropiat, în ţară sunt aşteptaţi în vizită de lucru experţii
lituanieni pentru discutarea posibilei cooperări bilaterale.
În scopul iniţierii şi menţinerii unei cooperări bilaterale în
domeniul protecţiei mediului, la 22 februarie 2007 a fost
semnat Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului.
Conform prevederilor acordului, domeniile de bază privind
colaborarea între Moldova şi Azerbaidjan în domeniul protecţiei mediului sunt:
• administrarea ariilor protejate;
• protecţia biodiversităţii;
• evaluarea impactului asupra mediului înconjurător;
• protecţia atmosferei, inclusiv a stratului de ozon, prevenirea schimbării globale a climei şi poluării aerului în
context transfrontalier şi pe distanţe mari;
• administrarea resurselor minerale, inclusiv studierea,
explorarea şi exploatarea subsolului;

Acordul între Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova şi Ministerul Mediului al Republicii Polonia privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului şi folosirii resurselor naturale a fost
semnat la Chişinău, la 22 octombrie 2003.
Principalele direcţii de colaborare stipulate în acord sunt:
• schimbul de experienţă privind reglementarea legislativă
a activităţii în domeniul protecţiei mediului;
• solicitarea metodelor economice în domeniul
reglementării de stat a utilizării resurselor naturale;
• abordarea metodică în organizarea şi efectuarea
evaluării impactului asupra mediului;
• controlul de stat în domeniul utilizării resurselor naturale şi protecţiei mediului;
• protecţia aerului atmosferic, apelor de suprafaţă şi subterane, solului, utilizarea raţională a subsolului;
• protecţia şi restabilirea peisajelor şi ecosistemelor, dezvoltarea ariilor naturale protejate şi altele.
În 2007, a fost iniţiată colaborarea bilaterală în domeniul
protecţiei mediului între Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale al Republicii Moldova şi Ministerul Mediului
al Republicii Slovacia. Ca direcţii prioritare de colaborare
au fost identificate: schimbul de experienţă şi consultanţă la
nivel de experţi în domenii, cum ar fi: aproximarea legislaţiei naţionale la directivele UE, protecţia resurselor acvatice,
biodiversităţii, managementul deşeurilor şi monitoringul
calităţii aerului.
În scopul iniţierii colaborării bilaterale dintre Ministerul
Ecologiei şi Resurselor Naturale al Republicii Moldova şi
Ministerul Federal al Mediului din Regatul Belgiei a fost
elaborat proiectul acordului de colaborare între aceste două
ministere. În prezent, proiectul acordului este în proces de
examinare şi avizare cu ministerele de resort.
În scopul implementării prevederilor Convenţiei privind
protecţia şi utilizarea apelor râurilor transfrontaliere şi a
lacurilor internaţionale, în cadrul proiectului „Colaborarea
transfrontalieră şi utilizarea durabilă a râului Nistru”, cu suportul OSCE şi UN ECE, a fost iniţiată elaborarea noului
Acord de colaborare între Guvernele Ucrainei şi Moldovei,
la care participă experţi din Ucraina şi Moldova.
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6.4.5. Procese internaţionale
Autoritatea Centrală de Mediu este activ implicată în realizarea proceselor „Un mediu pentru Europa”; „Mediul şi
sănătatea”; precum şi în implementarea prevederilor „Strategiei ecologice a ţărilor Europei de Est, Caucazului şi Asiei
Centrale (EECAC)”.
Prima conferinţă „Un mediu pentru Europa” a avut loc în
1991 la Dobris (Cehoslovacia), unde au fost stabilite un set
de îndrumări privind cooperarea paneuropeană şi discutate
o serie de probleme importante privind dezvoltarea procesului pe viitor. În aprilie 1993 la Lucerna (Elveţia) a fost
aprobat „Programul de acţiuni în Domeniul Protecţiei Mediului pentru ţările Europei Centrale şi de Est”, iar în octombrie 1995 la Sofia (Bulgaria) a fost evaluată implementarea
PAPM, discutată problema integrării protecţiei mediului în
toate sectoarele economiei. Republica Moldova s-a încadrat
activ în acest proces prin elaborarea şi adoptarea de către
Parlament a Planului Naţional de Acţiuni în Domeniul Protecţiei Mediului.
La Aarhus (Danemarca) a avut loc a IV-a Conferinţă, la
care au fost semnate Convenţia privind accesul publicului
la informaţie, justiţie şi participarea la adoptarea deciziilor
în domeniul mediului, Rezoluţia privind solicitarea acestei
convenţii; Protocolul convenţiei privind poluarea transfrontalieră a aerului la distanţe lungi privind metalele grele şi poluanţii organici persistenţi, declaraţia privind poluanţii organici persistenţi, Rezoluţia privind diversitatea biologică şi
landşaftică, Declaraţia politică privind eficienţa energetică.
În scopul implementării prevederilor Convenţiei menţionate a fost completată Legea privind protecţia mediului înconjurător cu un capitol nou referitor la participarea publicului
la adoptarea deciziilor în domeniul mediului. De asemenea,
Guvernul a aprobat şi unele acte normative în acest sens. În
ţară au fost elaborate şi adoptate de Parlament Strategia şi
Planul de cţiuni cu privire la Poluanţii Organici Persistenţi.
La a 5-a Conferinţă de la Kiev (Ucraina) a fost aprobată
„Strategia Ţărilor Europei de Est, Caucazului şi Asiei Centrale” şi Declaraţia miniştrilor şi deschise pentru semnare
3 protocoale: Protocolul privind Evaluarea Strategică a impactului asupra mediului, Protocolul privind Registrul Emisiilor şi Transferului Poluanţilor (RETP), Protocolul privind
responsabilitatea civilă şi compensarea prejudiciului cauzat
apelor transfrontaliere de către impactul transfrontalier al
accidentelor industriale. Republica Moldova a semnat documentele menţionate şi în prezent efectuează implementarea
prevederilor acestora.
Procesul „Mediul şi Sănătatea” a fost iniţiat în anul 1989
(Frankfurt, Germania) prin desfăşurarea primei Conferinţe
Europeane pentru Mediu şi Sănătate la care a fost aprobată
„Carta Europeană pentru sănătate şi mediu”. Până în prezent

au mai avut loc trei Conferinţe: în anul 1994 la Helsinki,
Finlanda, la care a fost adoptat „Planul European de Acţiune pentru sănătate în relaţie cu mediul” şi în anul 1999 la
Londra unde a aprobat „Protocolul Apa şi Sănătatea şi Carta
privind Transportul, Mediul şi Sănătatea”.
În 2002 Guvernul Republicii Moldova a elaborat şi aprobat
„Planul naţional de acţiuni pentru sănătate în relaţie cu mediul”. În perioada 23-25 iunie, 2004 la Budapesta a avut loc
Conferinţa a IV-a Europeană pentru Sănătate şi Mediu la
care s-au aprobat mai multe documente politice, inclusiv
Planul European de Acţiuni „Mediul şi Sănătatea Copiilor” şi
alte documente importante. În prezent Republica Moldova
elaborează o variantă nouă a planului menţionat în scopul
completării acestuia cu măsuri pentru consolidarea sănătăţii copiilor, în conformitate cu Planul European menţionat.
În 2005, Republica Moldova ş-a alăturat la Iniţiativa OSCE,
NATO, UNDP, UNEP, UNECE şi REC „Mediul înconjurător
şi securitatea” (ENVSEC).
În cadrul iniţiativei de către experţii internaţionali a fost
efectuată evaluarea regională a problemelor de mediu şi
securităţii în Europa de Est (Moldova, Ucraina, Belarus).
Pentru discutarea acestui studiu în mai 2006, la Chişinău au
avut loc consultaţii cu reprezentanţii tuturor ministerelor,
instituţiilor, organizaţiilor neguvernamentale, inclusiv organizaţiilor neguvernamentale din stânga Nistrului. Pe parcursul consultărilor au fost evidenţiate cele mai stringente
probleme de mediu, care pot fi servi ca factori de instabilitate în regiune şi ca barieră în asigurarea securităţii ecologice.
Printre acestea sunt:
• asigurarea insuficientă cu sisteme de epurare a apelor şi
de canalizare, îndeosebi în localităţile rurale;
• poluarea aerului atmosferic în oraşele mari;
• depozitarea neautorizată a deşeurilor;
• poluarea transfrontalieră;
• existenţa în regiune a depozitelor cu armament care
necesită a fi distrus, iar în caz de avariere, mediului îi va
fi adus un prejudiciu considerabil.
Un factor de instabilitate îl constituie conflictul de la Nistru,
pentru soluţionarea căruia Părţile sunt implicate într-un dialog politic permanent cu participarea organizaţiilor internaţionale autoritare.
În acest context, în proces de implementare este proiectul
OSCE/UN ECE „Cooperarea transfrontalieră şi managementul durabil al râului Nistru”. Scopul acestui proiect este de
a promova cooperarea transfrontalieră şi managementul
integrat al resurselor acvatice în bazinul râului Nistru, majorarea gradului de informare a populaţiei, consolidarea încrederii între părţile conflictului, identificarea activităţilor
ulterioare pentru studiul diagnostic al râului Nistru.
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Tot în acest scop a fost implementat proiectul NATO „Monitoringul şi evaluarea poluării cu metale grele a apelor râului
Prut ca sursă importantă a resurselor acvatice transfrontaliere”. Pentru identificarea surselor principale de poluare a
apelor râului Prut a fost studiat nivelul de contaminare a
acesteia cu 4 metale grele (Cd, Cu, Pb, Zn). Proiectul a permis procurarea echipamentului analitic pentru 2 state: Moldova şi România. Savanţi din ambele state au fost antrenaţi
în laboratoarele NATO pentru a asigura calitatea analizelor
şi mionitoringul apelor râului în context durabil. Rezultatele au fost raportate la conferinţele internaţionale şi aduse la
cunoştinţa autorităţilor publice locale.
Susţinere considerabilă a fost oferită MERN de UNEP şi
OSCE în desfăşurarea consultărilor în procesul de elaborare
a proiectului Programului Naţional de asigurare a securităţii
ecologice pentru anii 2007-2015, care a fost deja aprobat de
Guvern în martie 2007.
Sub egida OSCE, UNEP şi UN ECE se realizează proiectul
„Colaborarea transfrontalieră şi gestionarea stabilă a bazinului râului Nistru” (etapa I – anii 2005-2006, etapa II – anii
2006-2007). Realizarea proiectului menţionat a contribuit la
dezvoltarea colaborării cu ţările vecine şi la crearea noului
sistem de gestionare a resurselor acvatice în conformitate cu
cerinţele internaţionale.
Pentru monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă cu suportul NATO se implementează proiectul: „Monitoring în timp
real şi sistem de suport al deciziilor pentru râurile internaţionale: aplicaţii pentru râurile Nistru şi Prut” în cadrul căruia
sunt instalate câte 2 staţii de control automat de monitorizare a calităţii apelor de suprafaţă, amplasate la intrarea pe
teritoriul Republicii Moldova (s. Naslavcea şi s. Şirăuţi) a
râurilor transfrontiere Nistru şi Prut şi la ieşire (s. Tudora
şi s. Valea Mare).
În 2002 Republica Moldova s-a alăturat Programului european „Transport, Mediu şi Sănătatea”. În scopul reducerii
impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii umane a fost
elaborat Programul de diminuare a poluării aerului atmosferic de către mijloacele de transport auto. Poluarea aerului
de la circulaţia continuă a transportului auto constituie o
problemă pentru locuitorii urbelor şi la moment constituie
o preocupare majoră pentru autorităţile administrative de
ambele niveluri. Deoarece numărul automobilelor este în
creştere continuă, traficul urban devine tot mai aglomerat,
iar calitatea vieţii populaţiei din urbe este supusă stresurilor
rezultate din poluarea cu zgomot şi poluarea aerului atmosferic etc.
Iniţiativa Uniunii Europene „În oraş fără automobilul meu”
a fost lansată încă în anul 2000. Carta de aderare la această iniţiativă a fost semnată de Republica Moldova în 2002.
Această acţiune a fost condiţionată de situaţia alarmantă
creată de poluarea intensă a aerului atmosferic din centrele
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urbane, de către mijloacele de transport auto. Fiind concentrate, în principal, în oraşe, ele degajă în aerul atmosferic
diverse substanţe cu efect nociv asupra mediului şi sănătăţii populaţiei. Toate acestea i-au determinat pe ecologişti să
caute şi să propună căi eficiente de diminuare a impactului
transportului auto asupra mediului. Ca măsuri întru susţinerea iniţiativei se prevede:
• renunţarea la deplasare în oraş cu propriul automobil;
• utilizarea la maxim a transportului public de pasageri;
• crearea zonelor pietonale;
• crearea posibilităţilor de practicare a ciclismului;
• stoparea poluării centrelor istorice ale oraşelor cu gaze
de eşapament provenite de la transportul auto etc.
În promovarea acestei iniţiative ministerul este susţinut atât
de administraţia publică locală, cât şi de organizaţiile neguvernamentale, în special de Mişcarea Ecologistă din Moldova.
Strategia Europeană „Educaţie pentru Dezvoltare Durabilă” a
fost aprobată in cadrul Conferinţei miniştrilor de Mediu şi
Educaţie la 17-18 martie 2005, Vilnius. Ministerul Ecologiei
şi Resurselor Naturale în comun cu Ministerul Educaţiei şi
Tineretului elaborează documentul naţional, care va include
prevederile strategiei europene menţionate.
Strategia Europei de Est, Caucazului şi Asiei Centrale a fost
aprobată în cadrul Conferinţei Miniştrilor de Mediu din
Europa „Un mediu pentru Europa”, la Kiev, 2003. Această
strategie a fost elaborată în scopul promovării politicii de
mediu, identificării şi soluţionării problemelor comune precum şi al contribuţiei la asigurarea securităţii ecologice în
ţările Europei de Est, Caucazului şi Asiei Centrale.

6.5. Fortificarea capacităţilor
în domeniul schimbării climei
6.5.1. Fortificarea capacităţilor prin implementarea
proiectelor de asistenţă tehnică
Fortificarea capacităţilor naţionale în domeniul schimbărilor climatice se efectuează în Republica Moldova prin implementarea proiectelor de asistenţă tehnică.
Astfel, în perioada 1998-2000, Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului în colaborare cu PNUD Moldova şi cu
susţinerea financiară a Fondului Global de Mediu, a implementat proiectul „Asigurarea suportului Republicii Moldova în vederea pregătirii primei comunicări naţionale în
conformitate cu obligaţiunile sale faţă de Convenţia-cadru a
Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Schimbarea Climei”.
În raportul respectiv au fost generalizate rezultatele cerce-
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tărilor savanţilor moldoveni în domeniul poluării bazinului
aerian (finalizate cu compilarea primului inventar al gazelor cu efect de seră pentru perioada 1990-1998), tendinţelor
schimbărilor climatice în plan naţional şi regional, vulnerabilităţii şi adaptabilităţii la aceste schimbări a ecosistemelor naturale şi artificiale etc. În baza acestor rezultate, s-a
efectuat pronosticul schimbărilor climatice pentru secolul
XXI, care a stat la baza elaborării unui set de recomandări în
vederea diminuării impactului negativ al schimbărilor date.
În perioada 2000-2002, Ministerul Ecologiei, Construcţiilor
şi Dezvoltării Teritoriului în colaborare cu PNUD Moldova şi cu susţinerea financiară a Fondului Global de Mediu
a implementat proiectul „Schimbarea climei: Promovarea
activităţilor prioritare (Faza II)”, finalizat cu producerea Raportului „Necesităţi tehnologice şi priorităţi de dezvoltare”
şi cu un studiu de fezabilitate intitulat „Energia regenerabilă”. În cadrul acestui proiect, au fost identificate posibilităţile de atenuare a emisiilor de gaze cu efect de seră prin
retehnologizarea celor mai importante sectoare ale economiei naţionale (energetica, transporturile şi industria). De
asemenea, s-au identificat necesităţile tehnologice, economice şi de mediu pentru implementarea surselor de energie
regenerabilă.
În perioada 2003-2005, Ministerul Ecologiei şi Resurselor
Naturale în colaborare cu PNUD Moldova şi cu susţinerea financiară a Fondului Global de Mediu a implementat
Proiectul „Evaluarea la nivel naţional a necesităţilor pentru
consolidarea capacităţilor de management global al mediului”, finalizat cu producerea raportului „Managementul de
mediu, raport privind evaluarea capacităţilor naţionale” şi
Planului de acţiuni privind întărirea capacităţii în domeniul
managementului global de mediu în conformitate cu obligaţiile ţării faţă de convenţiile de mediu de la Rio. Activităţile practice derulate în cadrul procesului de autoevaluare
naţională a necesităţilor de capacitate au fost axate în jurul a
câtorva sarcini principale: identificarea, confirmarea sau reexaminarea activităţilor prioritare în domeniile „diversitatea biologică”, „schimbarea climei” şi „combaterea deşertificării”; identificarea şi prezentarea necesităţilor de fortificare
a capacităţilor în fiecare domeniu în parte şi pentru toate în
ansamblu; aprobarea la nivel naţional a măsurilor de fortificare a capacităţii în aceste trei domenii în concordanţă
cu strategiile naţionale de protecţie a mediului, de utilizare
raţională a resurselor naturale şi de dezvoltare durabilă.
În perioada 2003-2006, în 12 ţări din Europa Centrală şi CSI
(Albania, Armenia, Azerbadjan, Croaţia, Georgia, Macedonia, Moldova, Mongolia, Slovenia, Tadjikistan, Turkmenistan şi Uzbekistan) a fost implementat proiectul regional
UNDP-GEF „Consolidarea capacităţilor pentru îmbunătăţirea calităţii inventarelor de gaze cu efect de seră (Europa
Centrală şi ţările CSI)”. Proiectul respectiv a iniţiat la nivel
regional un mod de abordare programatic, elaborat pentru
a contribui la consolidarea capacităţilor de îmbunătăţire a

calităţii datelor incluse în inventarele naţionale ale emisiilor
de GES prin utilizarea bunelor practici, în conformitate cu
recomandările ghidurilor Comitetului Interguvernamental
pentru Schimbarea Climei (IPCC, 2000, 2003). Proiectul
s-a bazat pe experienţa acumulată în procesul de pregătire a Primelor Comunicări Naţionale. Obiectivele principale
ale proiectului au fost: crearea unor sisteme durabile de inventariere a emisiilor de gaze cu efect de seră; consolidarea capacităţilor tehnice ale experţilor naţionali implicaţi
în compilarea inventarelor de GES; consolidarea capacităţilor privind dezvoltarea coeficienţilor naţionali de emisie
şi îmbunătăţirea metodelor de evaluare a emisiilor de gaze
cu efect de seră; consolidarea capacităţilor privind colectarea, procesarea, păstrarea şi arhivarea datelor de activitate;
consolidarea capacităţilor privind compilarea inventarelor
naţionale de GES în conformitate cu recomandările bunelor
practici în inventarierea emisiilor naţionale ale gazelor cu
efect de seră (IPCC, 2000, 2003). Implementarea activităţilor proiectului a contribuit la fortificarea capacităţilor instituţionale privind compilarea inventarelor naţionale de GES,
stabilirea unui proces de instruire a echipelor de inventariere în promovarea bunelor practici în inventarierea emisiilor
naţionale de GES şi la îmbunătăţirea calităţii generale a inventarelor de GES în ţările participante, inclusiv în perspectiva includerii acestora în Comunicările Naţionale Doi.
În perioada 2004-2006, Ministerul Ecologiei şi Resurselor
Naturale în colaborare cu programul TACIS al Uniunii Europeane a implementat proiectul regional „Asistenţă tehnică
Armeniei, Azerbaidjanului, Georgiei şi Moldovei în realizarea angajamentelor globale în domeniul schimbărilor climatice”. Obiectivele principale ale proiectului au fost: fortificarea capacităţilor în ţările beneficiare privind implementarea
proiectelor în cadrul Mecanismului Dezvoltării Nepoluante
(CDM) al Protocolului de la Kyoto, inclusiv acordarea de
asistenţă în formarea infrastructurii instituţionale pentru
suportul proiectelor CDM şi elaborarea unui portofoliu de
posibile proiecte CDM; sensibilizarea factorilor de decizie,
comunităţii de afaceri şi publicului larg asupra angajamentelor ţării în cadrul CONUSC şi Protocolului de la Kyoto,
precum şi asupra oportunităţilor de dezvoltare ce reies din
activităţile de atenuare a emisiilor de gaze cu efect de seră
prin intermediul proiectelor CDM în cadrul Mecanismului
Dezvoltării Nepoluante al Protocolului de la Kyoto; dezvoltarea capacităţilor locale privind elaborarea scenariilor de
evoluţie a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel naţional şi identificarea potenţialului şi opţiunilor de atenuare a
emisiilor de GES; asistenţa ţărilor beneficiare în dezvoltarea
strategiilor naţionale de atenuare a emisiilor de GES şi adaptare la schimbările climatice. În cadrul proiectului respectiv,
reprezentanţii administraţiilor publice centrale, precum şi
reprezentanţii principalelor sectoare ale economiei naţionale, au fost familiarizaţi cu principiile CDM. S-a oferit suport
logistic tuturor doritorilor de a participa în cadrul unor astfel de proiecte, astfel încât către începutul anului 2009, în
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Republica Moldova în fază de implementare se află 4 proiecte, iar în faza de perfectare şi promovare sunt circa zece
idei de proiecte CDM.
În perioada 2005-2008, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor în Domeniul Agriculturii (UCIMPA),
în colaborare cu Banca Mondială şi cu susţinerea financiară a
Fondului Global de Mediu, a implementat proiectul „Energia
Regenerabilă din Deşeuri Agricole”. Scopul final al proiectului a fost să servească drept bază pentru utilizarea pe larg
şi eficientă a biomasei, care să substituie combustibilii fosili
importaţi, acţionând ca un catalizator pentru introducerea şi
promovarea utilizării deşeurilor agricole primare (biomasa)
pentru producerea energiei termice în baza tehnologiilor eficiente. Prin intermediul acestui proiect a fost acordată asistenţă Republicii Moldova în vederea: depăşirii barierelor în
calea actualizării tehnologiilor de prelucrare a biomasei, oferind exemple de cele mai eficiente practici (au fost instalate
şi date în exploataţie 11 unităţi demonstrative cu o capacitate totală de 2720 kW) de utilizare a sistemelor energetice
pe bază de biomasă în calitate de alternativă combustibililor
fosili şi în calitate de soluţie durabilă pentru problema resurselor de energie în comunităţile rurale şi pentru întreprinderile agricole; încurajării dezvoltării pieţei baloturilor de paie
şi repetării procedurii şi comercializării biomasei printre întreprinderile agricole după finalizarea proiectului; majorarea
numărului de clădiri publice, în afara celor incluse în proiect,
care au trecut la sisteme de încălzire pe bază de biomasă datorită lecţiilor însuşite şi rezultatelor obţinute în procesul implementării proiectului; promovării unei campanii de conştientizare privind folosirea energiei regenerabile, sensibilizării
opiniei publice şi promovării unei strategii de repetare.
În perioada 2005-2009, Ministerul Ecologiei şi Resurselor
Naturale în colaborare cu Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) şi cu susţinerea financiară a Fondului
Global de Mediu, a implementat Proiectul „Asigurarea suportului Republicii Moldova în vederea pregătirii Comunicării Naţionale Doi în conformitate cu obligaţiunile sale faţă
de Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind
Schimbarea Climei”. Scopul principal al proiectului a fost de
a dezvolta şi perfecţiona capacităţile naţionale şi de a facilita
procesul de abordare a problemelor de schimbare a climei
în cadrul planificării naţionale în domeniul mediului şi al
politicii ecologice, oferind astfel o şansă pentru a soluţiona
problemele de schimbare a climei şi de a considera aceste
probleme nu numai ca probleme ecologice, ci şi ca probleme
în calea dezvoltării durabile. Rezultatele preconizate ale proiectului respectiv au fost: perfectarea Comunicării Naţionale Doi al Republicii Moldova în cadrul CONUSC; perfectarea Raportului naţional de inventariere a gazelor cu efect
de seră a Republicii Moldova pentru perioada 1990-2005;
elaborarea Planului naţional de acţiuni privind adaptarea la
schimbările climei şi strategiei naţionale privind diminuarea schimbării climei.
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În perioada 2005-2009, PNUD Moldova în parteneriat cu
Ministerul Economiei şi Comerţului implementează proiectul „Rapoartele naţionale de dezvoltare umană (RNDU)”.
Rapoartele respective servesc drept mecanism cu ajutorul
căreia Guvernul Republicii Moldova şi PNUD Moldova
identifică, studiază şi prioritizează necesităţile social-economice şi cele de dezvoltare umană ale ţării. RNDU contribuie
la o mai bună definire a domeniilor-cheie pentru politicile de dezvoltare şi îmbunătăţirea comunicării cu privire la
priorităţile de dezvoltare ale ţării cu donatorii, societatea
civilă şi mass-media. Tema Raportului naţional de dezvoltare umană pentru anul 2009 este „Impactul socioeconomic
al schimbărilor climatice în Moldova şi opţiuni de politici
privind adaptarea”. Elaborarea fiecărui Raport naţional de
dezvoltare umană prevede o lansare naţională, diseminarea
vastă a constatărilor şi recomandărilor principale ale raportului şi discuţii cu grupurile principale de beneficiari.
În anul 2008, a fost lansat Proiectul Regional „Atenuarea
schimbărilor climatice prin finanţarea investiţiilor de eficienţă energetică”, implementat de către Comisia Economicăpentru Europa a Naţiunilor Unite (UN ECE) în 12 ţări din
regiune (Albania, Belarus, Bosnia si Herţegovina, Bulgaria,
Croaţia, Kazahstan, Republica Moldova, România, Federaţia Rusă, Serbia, Macedonia şi Ucraina) (în Republica Moldova – în parteneriat cu Ministerul Ecologiei şi Resurselor
Naturale). Proiectul va dura patru ani şi este focusat pe finanţarea investiţiilor pentru activităţi de eficienţă energetică
în vederea atenuării schimbărilor climatice în douăsprezece
ţări din Europa de Sud-Est, Europa de Est şi Asia Centrală. Proiectul va promova formarea unei pieţe, astfel încât să
fie posibil a identifica, elabora, finanţa şi implementa local
proiecte durabile focusate pe eficienţa energetică şi implementarea surselor regenerabile de energie. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: identificarea, elaborarea, finanţarea şi implementarea proiectelor investiţionale focusate pe
eficienţa energetică la nivel de consumatori şi furnizori de
energie, precum şi a proiectelor focusate pe implementarea
surselor regenerabile de energie, astfel încât să fie realizate
priorităţile de mediu, sănătate umană şi cele instituţionale;
fortificarea politicilor ce ţin de eficienţa energetică şi sursele regenerabile de energie în ţările participante, asistarea
autorităţilor publice locale şi centrale privind promovarea
reformelor economice, instituţionale şi regulatorii necesare în vederea susţinerii investiţiilor în proiecte de eficienţă energetică şi surse regenerabile de energie; promovarea
oportunităţilor pentru băncile comerciale şi companii private privind posibilitatea de a investi în proiecte de eficienţă
energetică şi surse regenerabile de energie prin dezvoltarea
unor noi fonduri investiţionale publice sau private sau a
unor mecanisme financiare.
De asemenea, în anul 2008 a fost lansat un alt proiect regional „Suport pentru implementarea Protocolului de la Kyoto”,
implementat în cadrul Programului TACIS în 12 ţări din spa-
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ţiul CSI (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan,
Uzbekistan, Ucraina) (în Republica Moldova – în parteneriat
cu Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale). Obiectivele
principale ale proiectului sunt: promovarea activităţilor de
eficienţă energetică şi utilizarea mai largă a mecanismelor
flexibile ale Protocolului de la Kyoto; adoptarea strategiilor
de atenuare şi adaptare la schimbările climatice; fortificarea
capacităţilor locale şi sensibilizarea publicului. Obiectivele
proiectului se planifică a fi atinse prin două activităţi de bază:
perfectarea de către experţii-cheie a unor rapoarte tematice
care vor viza problemele Convenţiei şi ale Protocolului de la
Kyoto în ţările participante; organizarea de seminare unde
reprezentanţii ţărilor implicate în realizarea Proiectului vor
fi informaţi despre conţinutul acestor rapoarte, fiind apoi
oferite pentru diseminare la nivel naţional.

6.5.2. Fortificarea capacităţilor prin implementarea
proiectelor CDM
Capacităţile naţionale privind implementarea Convenţiei în
Republica Moldova şi asigurarea dezvoltării durabile a ţării
este realizată şi prin intermediul proiectelor Mecanismului
Dezvoltării Nepoluante (CDM) ale Protocolului de la Kyoto.
La acest moment, în parteneriat cu Fondul Prototipului de
Carbon al Băncii Mondiale (fond creat de către un grup de
ţări industrial dezvoltate din Anexa B a Protocolului de la
Kyoto), Republica Moldova implementează următoarele
proiecte CDM:
• „Moldova: Proiectul de conservare a solurilor”. Acest proiect a fost iniţiat în anul 2002, fiind axat pe împădurirea
a 14 500 hectare de terenuri agricole degradate amplasate pe 1891 de parcele distribuite pe tot teritoriul ţării.
Aceste terenuri sunt amplasate în 151 primării din 11
raioane. Terenurile ce urmează a fi împădurite în cele
mai multe cazuri sunt terenuri din fondurile autorităţilor
publice locale şi care nu pot fi îmbunătăţite. Reducerile
totale ale emisiilor de gaze cu efect de seră vor constitui
3215 296 tone CO2 echivalent, iar costul reducerilor totale comparativ cu linia de bază constituie 13,340 milioane dolari SUA. Termenul de implementare a proiectului constituie 21 ani. Costul unei tone de CO2 echivalent
redus constituie 3,5 dolari SUA. Beneficiar al proiectului este Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva”.
• „Utilizarea biomasei în scopuri energetice în comunităţile
rurale” (Proiectele nr. 1 şi nr. 2). Activităţile în cadrul
acestor proiecte au fost iniţiate în a doua jumătate a anului 2005. Aproximativ 250-300 de proiecte mici axate pe
sporirea eficienţei energetice în clădirile publice (şcoli,
grădiniţe de copii, clădiri publice, centre medicale etc.)
sunt realizate în cadrul acestor două proiecte. În cadrul
acestor proiecte activitatea de bază va fi axată pe schimbarea combustibililor fosili pe biomasă. Perioada de

implementare a acestor două proiecte este 2005-2015.
Reducerile totale ale emisiilor de gaze cu efect de seră
vor constitui 357 768 tone CO2 echivalent, iar costul reducerilor totale comparativ cu linia de bază constituie
8,183 milioane dolari SUA. Costul unei tone de CO2
echivalent redus constituie 5,65 dolari SUA. Termenul de
implementare a proiectului va constitui 10 ani. Beneficiari ai Proiectului sunt autorităţile publice locale.
• „Moldova: Conservarea energiei şi reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră”. În conformitate cu cerinţele acestui
proiect participanţii lui sunt entităţi private sau publice
autorizate de către partenerii proiectului pentru a participa în cadrul Mecanismului Dezvoltării Nepoluante
al Protocolului de la Kyoto. Fiecare din cele 27 activităţi
sunt reprezentate de unul din beneficiari ai proiectului – Ministerul Educaţiei (în cazul orfelinatelor şi al
şcolilor), Ministerul Sănătăţii (în cazul spitalelor) sau
municipalităţile (în cazul clădirilor publice). Perioada de implementare a proiectului este 2006-2015. Reducerile totale ale emisiilor de gaze cu efect de seră vor
constitui 114 469 tone CO2 echivalent.
Către începutul anului 2009, în faza de examinare şi aprobare de către Comisia Naţională pentru implementarea şi
realizarea prevederilor Convenţiei-cadru a Organizaţiei
Naţiunilor Unite privind Schimbarea Climei, precum şi a
mecanismelor şi prevederilor Protocolului de la Kyoto, se
aflau:
• Schiţa documentului de proiect (PDD) „Recuperarea biogazului în producţia de energie la poligonul de
deşeuri din Ţânţăreni”. Activitatea de bază a proiectului
respectiv este captarea şi arderea biogazului provenit din
degradarea organică a deşeurilor menajere solide la poligonul de la Ţânţăreni. Elementele-cheie ale proiectului
sunt: sistemul de colectare a biogazului, setul generator
de biogaz, setul de ardere a gazului şi echipamentul de
monitorizare şi control al biogazului. Sistemul de colectare a gazului cuprinde o reţea de sonde verticale de
extracţie, unităţi de deshidratare şi conducte de transportare a gazului şi domuri de gaz, biogazul va fi utilizat
pentru generarea electricităţii, iar excesul de gaz va fi ars
într-un cuptor la temperatura de 8500C. Energia activă
la ieşirea din reţeaua setului de cogenerare a biogazului
este de 325 kW, iar spectrul electricităţii produse va fi de
190-440V. Elementele principale ale echipamentului de
monitorizare şi control al biogazului sunt analizatorul
de gaz şi fluxmetrele. Analizatorul de gaz poate măsura
concomitent până la patru componente ale gazului, de
exemplu, trei dintre următoarele gaze sensibile la razele
infraroşii precum: CO2, CH4, CO, NO, SO2, CHClF2 şi
O2. La 25 septembrie 2008, staţia de captare şi ardere
/ utilizare a biogazului şi-a lansat oficial operaţiunile.
Durata preconizată de operare a proiectului este 10 ani
(2008/2009 - 2017/2018). Reducerile medii anuale ale
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emisiilor de gaze cu efect de seră vor constitui circa
75412 t CO2 echivalent. Beneficiar al proiectului este
compania moldo-italiană „Biogas Inter Ltd”.
• Nota ideii de proiect (PIN) „Construcţia staţiei de cogenerare cu capacitatea de 31 MW la ÎS „Tirotex” din
oraşul Tiraspol, Republica Moldova”. Scopul principal
al proiectului este reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră şi utilizarea mai eficace a resurselor energetice primare pentru obţinerea energiei electrice şi a celei termice
(inclusiv: asigurarea calităţii şi fiabilităţii de furnizare a
energiei electrice; scoaterea din exploatare a utilajului
învechit de la cazangeria întreprinderii; reducerea cheltuielilor întreprinderii asociate cu consumul de combustibili; reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră de
arderea combustibililor fosili la producerea energiei).
În componenţa ÎS „Tirotex” se includ: două torcătoriiţesătorii, o fabrică de finisare, o fabrică de confecţii,
uzina mecanică, întreprindere energetică, firmă de
construcţii, fabrică de cărămizi, complex agrar şi Institutul Ştiinţific de Cercetare „Textil”, care elaborează tehnologii ecologic curate. Întreprinderea este mare consumatoare de energie, de regulă importată din Ucraina.
Staţiile generatoare de energie electrică din regiune se
exploatează mai mult de 30 ani şi au un randament
mic la producerea energiei electrice. Energia termică
necesară pentru necesităţile ÎS „Tirotex” se obţine la cazangeria întreprinderii, totuşi cea mai mare parte a utilajului este învechit şi necesită a fi înlocuit. Construcţia
staţiei de cogenerare va permite ridicarea eficienţei de
utilizare a combustibililor fosili, va majora fiabilitatea
sistemului energetic al întreprinderii şi va contribui la
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite de
la arderea combustibililor fosili. Capacitatea generală
preconizată a staţiei de cogenerare va constitui 31 MW
– energie electrică şi 35 Gcal/h – apă caldă. Noua staţie
de cogenerare va consuma anual 56,563 milioane m3
de gaze naturale şi va genera anual circa 248 milioane
kWh. Energia electrică generată va fi folosită pentru
asigurarea necesităţilor întreprinderii, iar surplusul va
fi livrat în sistemul „Dnestrenergo”, înlocuind astfel energia electrică din sistem, mai intensivă din punctul de
vedere al emisiilor de CO2. Durata preconizată de operare
a proiectului este 25 ani (2009 – 2034). Reducerile medii
anuale ale emisiilor de gaze cu efect de seră vor varia
între circa 47640 şi 54760 tone CO2 echivalent. Costul
unei tone de CO2 echivalent redus va constituie 10 Euro.
Beneficiar al proiectului este ÎS „Tirotex” din oraşul Tiraspol, Republica Moldova.

6.5.3. Fortificarea capacităţilor prin proiecte
de infrastructură de mediu
Capacităţile naţionale privind implementarea convenţiei în
Republica Moldova şi asigurarea dezvoltării durabile a ţării
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este realizată şi prin intermediul proiectelor de infrastructură de mediu.
În perioada 1997-2001, Banca Europeană pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare (ERBD) în parteneriat cu Guvernul
Republicii Moldova, Primăria municipiului Chişinău şi cu
suportul bilateral acordat de Agenţia de Protecţie a Mediului a Danemarcei (DEPA) şi Programului TACIS al Uniunii
Europene, a implementat proiectul „Reabilitarea serviciilor
de asigurare cu apă a municipiului Chişinău” (costul total
al proiectului – 26,6 milioane dolarii SUA, din care creditul
ERBD a constituit 14,3 milioane dolari SUA), focusat pe îmbunătăţirea nivelului de servicii a populaţiei municipiului
Chişinău, incluzând: un acces mai uşor al consumatorilor la
sursele de apă; asigurarea neîntreruptă cu apă a populaţiei;
reducerea poluării râurilor Bîc şi Nistru; reducerea costurilor operaţionale; îmbunătăţirea performanţelor financiare şi operaţionale ale Companiei furnizoare „Apă-Canal
Chişinău”; reducerea necesităţilor pentru investiţii largi în
extinderea şi reabilitarea capacităţilor de producere a apei
prin implementarea programelor de reducere a pierderilor
/ scurgerilor şi un management mai bun al întreprinderii.
Creditul obţinut de la ERBD a fost utilizat pentru: instalarea
unor noi conducte şi pompe de apă; instalarea contoarelor
de apă şi automatizarea procesului de funcţionare a sistemelor de pompare a apei; procurarea echipamentului de laborator şi diagnostic; şi procurarea echipamentului de tratare
a apelor uzate menajere. Beneficiile de mediu ale proiectului
au constat în: reducerea anuală a consumului de electricitate
cu circa 80 milioane kWh, fapt ce a permis a reduce emisiile de GES ce provin de la generarea energiei electrice în
Republica Moldova; reducerea consumului de apă cu circa
26% datorită prevenirii pierderilor / scurgerilor; un control
îmbunătăţit al procesului de tratare a apelor uzate şi depozitare a nămolului; îmbunătăţirea controlului privind calitatea
apei potabile etc.
De asemenea, în perioada 2001-2003, Agenţia Daneză de
Protecţie a Mediului (DEPA) a implementat un şir de proiecte mai mici focusate pe reabilitarea, extinderea şi îmbunătăţirea accesului la apa potabilă a populaţiei unui şir de
localităţi din Republica Moldova, inclusiv: proiectul privind
asigurarea cu apă potabilă a comunei Borceag în volum de
circa 70080 m3/an, pentru circa 1700 locuitori (costul total –
2,2 milioane coroane daneze); proiectul privind asigurarea
cu apă potabilă a comunei Chircăieşti de circa 180 000 m3/
an, pentru circa 4000 locuitori şi realizarea unei reduceri a
consumului de energie de circa 480 000 kWh/an (costul total – 9,4 milioane coroane daneze); proiectul privind reabilitarea şi extinderea sistemului de asigurare cu apă potabilă
a oraşului Stăuceni în volum de 50 000 m3/an, pentru circa
2500 locuitori (costul total – 8,7 milioane coroane daneze).
Începând cu anul 2004, Banca Mondială în colaborare cu
Agenţia Internaţională de Dezvoltare şi Cooperare a Suediei
(SIDA), IBRD/IDA şi Ministerul Economiei şi Comerţului
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implementează în Republica Moldova Proiectul energetic II
(valoarea iniţială a creditului oferit pentru perioada 20042008 este de 35 milioane dolari SUA, finanţare adiţională
aprobată pentru perioada 2009-2012, respectiv 11 milioane
dolari SUA). Obiectivele principale ale proiectului au fost:
reabilitarea sistemului energetic al Republici Moldova şi îmbunătăţirea securităţii şi siguranţei sistemului de transmisie
a electricităţii; îmbunătăţirea accesului, calităţii şi eficienţei
sistemului de încălzire a unor clădiri publice selectate; şi
oferirea asistenţei tehnice pentru realizarea reformelor în
sectorul energetic. Rezultatele proiectului constau în accesul
îmbunătăţit la energia termică pe parcursul sezonului rece
(circa 120 zile anual) a circa 35 instituţii (inclusiv şcoli, spitale, grădiniţe de copii, orfelinate) şi 37 clădiri rezidenţiale.
De condiţii îmbunătăţite privind accesul la energia termică
au beneficiat circa 8400 studenţi, aproximativ 1 milion pacienţi şi vizitatori ai policlinicilor şi spitalelor, şi circa 2130
familii ale căror apartamente au fost conectate la noi centrale termice pe parcursul ultimelor două sezoane de încălzire
(2006/2007 şi 2007/2008). Volumul de finanţare adiţională
de 11 milioane dolari SUA aprobat pentru perioada 20092012 va fi utilizat pentru a asigura condiţii îmbunătăţite de

acces la energia termică a circa 18 instituţii publice şi centre
de asistenţă socială localizate în 10 unităţi administrative ale
Republicii Moldova.
De asemenea, în anul 2007 comitetul executiv al directoratului Băncii Mondiale a aprobat un grant în valoare de 4,562
milioane dolari SUA pentru proiectul de infrastructură de
mediu „Construcţia staţiei de tratare a apelor uzate menajere în municipiul Soroca”. Proiectul este implementat de către
Banca Mondială în parteneriat cu Ministerul Construcţiilor
şi Dezvoltării Teritoriului şi va contribui la reducerea poluării râului Nistru, inclusiv cu nutrienţi (în prezent apele uzate
menajere generate în municipiul Soroca sunt deversate în
râu netratate); va contribui la îmbunătăţirea calităţii serviciilor sanitare în municipiul Soroca prin reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere şi construcţia staţiei
de tratare a apelor menajere; va demonstra şi disemina prin
studii de fezabilitate (studii de fezabilitate pentru 10 oraşe şi
studii de prefezabilitate suplimentar pentru încă 5 oraşe) şi
seminare (cu participare internaţională, Republica Moldova
şi Ucraina), potenţialilor beneficiari ai proiectelor similare
în Republica Moldova, cost-eficacitatea tehnologiilor de
epurare a apelor uzate prin intermediul zonelor umede.
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7. IMPEDIMENTE, NECESITĂŢI FINANCIARE ŞI DE FORTIFICARE A CAPACITĂŢILOR

C a p i t o l u l 7.
Imp e d i m e n t e ,
n e c e s i tăţ i
f i n a nc i a r e ş i d e
fortificare
a c a pac i tăţ i lo r
7.1. Impedimente şi necesităţi
de fortificare a capacităţilor
7.1.1. Necesităţi de fortificare a capacităţilor în
domeniul inventarierii emisiilor de gaze cu efect
de seră
În domeniul inventarierii emisiilor de gaze cu efect de seră
este necesar a fortifica Sistemul naţional de inventariere a
emisiilor de GES, inclusiv prin:
• consolidarea capacităţilor instituţionale privind realizarea angajamentelor Republicii Moldova în cadrul
CONUSC;
• întocmirea periodică a Inventarului Naţional al gazelor
cu efect de seră;
• îmbunătăţirea calităţii Inventarului Naţional prin utilizarea unor abordări metodologice de nivel mai înalt (Nivelul 2), inclusiv celor cu specific naţional (Nivelul 3);
• elaborarea coeficienţilor de emisie naţionali;
• realizarea mai profundă a activităţilor de control al
calităţii, asigurare a calităţii şi verificare;
• reducerea gradului de incertitudine a inventarului prin
ajustarea sistemului statistic de colectare a datelor la
exigenţele CONUSC.
De asemenea, este necesar a consolida procesul de monitorizare a emisiilor de GES la nivel sectorial.
Sectorul 1 „Energetica”
• prin colectarea informaţiei suplimentaree în cadrul
categoriei de surse 1A1 „Industria energetică”, inclusiv celei asociate cu descrierea tehnologiilor utilizate
la sursele de generare a energiei electrice şi termice în
Republica Moldova (CTEM din Dnestrovsc, CET-1 şi
CET-2 din Chişinău, CET-Nord din Bălţi etc.), caracteristica parametrilor termici ai grupurilor energetice
(instalaţiilor turbină gaz-abur, cu condensare, turbinelor şi cazanelor de abur, cazanelor de apă fierbinte
etc.), puterea electrică şi termică instalată, indicii de
termoficare, randamentul global, randamentul electric,
consumul total şi specific de combustibili, tipul de com-
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bustibil, energia produsă etc., fapt ce ar permite trecerea
la o metodologie de evaluare mai avansată (Nivelul 2) în
locul celei utilizate în mod implicit (Nivelul 1);
• precizarea datelor de activitate asociate cu consumul
de combustibili în cadrul categoriei de surse 1A4 „Alte
sectoare” – încălzirea spaţiului în sectoarele comercial, instituţional, rezidenţial, de asemenea pentru
funcţionarea instalaţiilor de pompare a apei în sistemele
de irigare şi funcţionarea transportului de câmp în sectorul agricol pentru teritoriul unităţilor administrativteritoriale din stânga Nistrului;
• conlucrarea mai strânsă cu operatorul naţional în domeniul gazelor naturale S.A. „MOLDOVAGAZ”, în
vederea colectării informaţiei suplimentare pentru
categoria de surse 1B2 „Emisii fugitive de la ţiţei şi gazele
naturale”, fapt ce ar permite trecerea la o metodologie de
evaluare mai avansată (Nivelul 2), respectiv la utilizarea
factorilor de emisie naţionali în locul celor utilizaţi în
mod implicit;
• precizarea factorilor de emisie specifici tipurilor de
aeronave utilizate în Republica Moldova pentru transportul aviatic internaţional (ciclul decolare/aterizare,
ciclul zborului de croazieră) în cadrul categoriei de surse
„Memo items: aviaţia internaţională”.
Sectorul 2 „Procese industriale”
• prin colectarea datelor de activitate necesare pentru
evaluarea emisiilor de CO2 provenite de la categoria de
surse 2A3 „Utilizarea varului şi dolomitei” (la rafinarea zahărului, producerea fontei şi oţelului, în sectorul
construcţii şi agricultură);
• precizarea datelor de activitate utilizate la estimarea
emisiilor de GES provenite de la sursele de emisii în
cadrul categoriei 2B „Industria chimică”;
• precizarea datelor de activitate utilizate la estimarea
emisiilor COVNM provenite de la categoria de surse
2D2 „Producerea pâinii, altor produse alimentare şi
băuturilor alcoolice”;
• perfectarea metodologiei de calculare şi precizarea factorilor de emisie utilizaţi la evaluarea emisiilor de CO2
provenite de la categoria de surse 2D2 „Producerea pâinii, altor produse alimentare şi băuturilor alcoolice”;
• precizarea datelor de activitate utilizate la estimarea
emisiilor de gaze-F (HFC, PFC şi SF6) provenite de la
categoria de surse 2F „Consumul halocarburilor şi SF6”;
Sectorul 3 „Utilizarea solvenţilor şi altor produse”
• precizarea datelor de activitate utilizate la estimarea
emisiilor de GES provenite de la categoria de surse 3A
„Solicitarea vopselelor” (producerea, importul şi exportul lacurilor şi vopselelor);
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• precizarea datelor de activitate utilizate la estimarea
emisiilor de GES provenite de la categoria de surse 3B
„Degresarea şi curăţarea chimică” (producerea, importul şi exportul solvenţilor folosiţi la degresarea şi
curăţarea chimică);
• precizarea datelor de activitate utilizate la estimarea
emisiilor de GES provenite de la categoria de surse 3C
„Producerea şi procesarea produselor chimice” (producerea, importul şi exportul produselor chimice);
• precizarea datelor de activitate utilizate la estimarea
emisiilor de GES provenite de la categoria de surse
3D „Altele” (producerea, importul şi exportul cleiului,
cernelurilor, solvenţilor utilizaţi la extracţia uleiului,
produselor menajere).
Sectorul 4 „Agricultura”
• concretizarea
valorii
indicatorilor/parametrilor/
coeficienţilor folosiţi în cadrul categoriei de surse 4A
„Fermentarea enterică” la calcularea factorilor de emisie naţionali ai metanului (taurine, ovine şi caprine),
aplicaţi în metodologia de evaluare de Nivelul 2;
• concretizarea
valorii
indicatorilor/parametrilor/
coeficienţilor folosiţi în cadrul categoriei de surse 4B
„Managementul dejecţiilor animaliere” la calcularea
factorilor de emisie naţionali ai metanului (taurine şi
suine), aplicaţi în metodologia de evaluare de Nivelul 2;
• colectarea informaţiei adiţionale privind ponderea
diferitor sisteme de management al dejecţiilor animaliere în sectorul zootehnic al Republicii Moldova
şi ratelor de excreţie ale azotului Nex(T) (în kg N/cap/
an), ce urmează a fi folosite la evaluarea emisiilor de
metan şi protoxid de azot în cadrul categoriei de surse
4B „Managementul dejecţiilor animaliere”;
• precizarea datelor de activitate utilizate la estimarea
emisiilor directe de N2O provenite de la categoriei de
surse 4D „Solurile agricole” (inclusiv privind solicitarea
în sol a îngrăşămintelor chimice azotate şi organice, returnarea în sol a reziduurilor agricole şi ritmul de modificare a rezervelor de carbon din solurile agricole în
perioada de inventariere).
Sectorul 5 „Utilizarea terenurilor, schimbarea utilizării terenurilor şi gospodăria silvică”
• perfecţionarea evidenţelor care ţin de repartiţia
pădurilor pe specii, de consumul real de masă lemnoasă
provenit din pădurile Republicii Moldova, precum şi
de efectuarea unor măsurări de verificare a factorilor
naţionali de emisie/sechestrare (precum: creşterea
curentă de biomasă, densitatea lemnului, coeficienţii
de extensiune etc.) în cadrul categoriei de surse 5A1
„Terenuri silvice care rămân ca terenuri silvice”;

• perfecţionarea evidenţelor care ţin de consumul real de
masă lemnoasă provenit din perdele forestiere şi alte
tipuri de vegetaţie forestieră, precum şi efectuarea unor
măsurări de verificare a factorilor de emisie/sechestrare naţionali (precum: creşterile curente de biomasă,
recoltarea biomasei în procesul lucrărilor de îngrijire
a plantaţiilor multianuale etc.) în cadrul categoriei de
surse 5B1 „Terenuri prelucrate care rămân ca terenuri
prelucrate” (terenuri prelucrate acoperite cu vegetaţie
lemnoasă);
• perfecţionarea metodologiei de calcul de Nivelul
3 (Banaru, 2000) şi colectarea unor date de activitate adiţionale, fapt ce ar permite calcularea la nivel
naţional a emisiilor/sechestrărilor de CO2 provenire
de la categoria de surse 5B1 „Terenuri prelucrate care
rămân ca terenuri prelucrate” (schimbări anuale în
rezervele de carbon din solurile minerale).
• precizarea datelor de activitate utilizate la estimarea
emisiilor non-CO2 ce provin de la arderea reziduurilor
agricole pe câmp (fenomenul de ardere a miriştii), inclusiv a suprafeţelor de mirişte arsă anual în Republica
Moldova;
• perfecţionarea evidenţelor cadastrale (în calitate de
sursă principală a datelor de activitate), prin introducerea unei menţiuni în notele explicative la acestea,
a categoriilor de folosinţă în care sunt transferate
terenurile excluse din circuitul agricol.
Sectorul 6 „Deşeuri”
• restructurarea managementului de mediu în contextul
transpunerii Deciziei Comisiei 2000/532/CE privind
lista deşeurilor (inclusiv a deşeurilor periculoase), fapt
ce ar contribui la perfecţionarea evidenţei statisticii
naţionale în domeniul gestionării deşeurilor conform
cerinţelor UE şi va permite onorarea angajamentelor
asumate de RM la ratificarea tratatelor internaţionale în
domeniul protecţiei mediului înconjurător şi raportarea
eficientă privind implementarea coerentă a acestora;
• promovarea unei evidenţe statistice mai stricte şi complete privind generarea deşeurilor, fapt ce ar contribui
la îmbunătăţirea calităţii datelor de activitate ce ţin de
volumul de generare şi depozitare a deşeurile menajere
solide, deşeurilor industriale etc., folosite la evaluarea
emisiilor de metan provenite de la categoria de surse 6A
„Depozite de DMS”;
• restructurarea managementului apelor uzate în Republica Moldova, conform angajamentelor asumate de
RM la ratificarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea
(Londra, 1999), precum şi în perspectiva implementării
Strategiei privind aprovizionarea cu apă şi canalizare
a localităţilor Republicii Moldova (2007); prin realizarea acestor prevederi se vor stabili criterii de evalu-
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are a stării sistemelor de ape uzate şi funcţionare a
staţiilor de epurare a apelor uzate, fapt ce va contribui la
îmbunătăţirea calităţii datelor de activitate utilizate la calcularea emisiilor de metan şi protoxid de azot provenite
de la categoria de surse 6B „Tratarea apelor uzate”.

7.1.2. Necesităţi de fortificare a capacităţilor în
domeniul atenuării emisiilor de gaze cu efect de seră
Este necesar a aproba şi implementa Strategia naţională privind atenuarea emisiilor de gaze cu efect de seră şi Planurile
de acţiuni sectoriale, care ar include:
Sectorul energetic
• promovarea politicilor şi măsurilor de atenuare a emisiilor de GES în toate verigile complexului energetic: la
producere, transportare şi consum; şi implementarea
largă a noilor tehnologii energoeficiente;
• sporirea eficienţei energetice în toate ramurile economiei
naţionale, inclusiv în sectorul locativ;
• introducerea în bilanţul energetic a combustibililor locali, resurselor energetice secundare, surselor regenerabile de energie (în special a biomasei, energiei eoliene
şi solare) şi deşeurilor energetice de origine industrială
sau menajeră;
• utilizarea combustibililor cu emisii reduse de gaze cu
efect de seră – gazificarea complexă a republicii;
• conformarea la normele şi standardele europene de
prevenire a poluării mediului;
• elaborarea unui program de stat privind liberalizarea
pieţei energetice şi crearea condiţiilor pentru atragerea
investiţiilor în sectorul energetic.
Sectorul transport
• solicitarea măsurilor economice şi de impozitare pentru stimularea reînnoirii parcului de vehicule şi material rulant;
• reabilitarea şi reconstrucţia drumurilor auto şi a căilor
feroviare;
• optimizarea reţelelor de transport urban şi interurban,
optimizarea traficului de mărfuri şi pasageri, inclusiv prin devierea traficului din zonele dens populate
(construcţia drumurilor de centură în jurul oraşelor,
impunerea restricţiilor de circulaţie prin centrul
oraşului etc.);
• facilitarea utilizării transportului public şi dezvoltarea
reţelelor de transport în comun în principalele municipii ale ţării;
• utilizarea pe scară largă a transportului electric, inclusiv prin sporirea reţelelor de transport electric urban şi
interurban;
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• majorarea ponderii autovehiculelor care folosesc în
calitate de combustibil gazele naturale comprimate şi
gazele petroliere lichefiate;
• utilizarea autovehiculelor pe consum de hidrogen şi
biocombustibili, altor tehnologii moderne aplicabile în
sectorul transporturi;
• limitarea termenului de exploatare a autovehiculelor la
importul lor în ţară (de la 7 la 5 ani pentru autoturisme
şi de la 10 la 7 ani pentru autocamioane şi autocare);
• implementarea testării tehnice obligatorii a tuturor autovehiculelor şi remorcilor acestora.
Sectorul procese industriale
• menţinerea în stare bună a echipamentului şi utilizarea
proceselor tehnologice moderne în scopul exploatării
raţionale a resurselor naturale şi energetice şi reducerii
deşeurilor de producţie;
• contabilitatea consumului de materii prime şi energie,
gospodărirea eficientă a procesului de producţie;
• solicitarea sistemelor performante de management şi
reducerea pierderilor de producţie, inclusiv prin utilizarea materiei prime reciclate;
• recuperarea emisiilor fugitive;
• perfecţionarea şi completarea cadrului legislativ cu
standarde europene de eficienţă energetică şi de emisii
(limite admisibile pentru emisii).
• implementarea iniţiativelor privind solicitarea
diferenţiată a taxelor pentru eficienţa energetică şi reducerea emisiilor;
• încheierea acordurilor pe bază de voluntariat privind reducerea emisiilor la întreprinderile industriale din ţară;
• realizarea unei politici agresive de transfer de tehnologii
şi inovaţii şi demonstrarea comercială a tehnologiilor
nonpoluante, inclusiv în cadrul parcurilor industriale şi
inovaţionale.
Sectorul agricultura şi industria de prelucrare a producţiei
agricole
• utilizarea surselor regenerabile de energie (solară,
eoliană, biomasa) ca mijloc de reducere a consumului
de combustibil tradiţional;
• utilizarea tehnologiilor moderne cu un consum redus
de energie;
• valorificarea deşeurilor industriei prelucrătoare şi a celor provenite din agricultură.
Sectorul utilizarea terenurilor, schimbări în utilizarea terenurilor şi gospodăria silvică
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• solicitarea regulată şi continuă a măsurilor de protecţie
a pădurilor contra bolilor şi vătămătorilor;
• împădurirea zonelor de protecţie a bazinelor acvatice şi
extinderea perdelelor forestiere de protecţie de-a lungul
principalelor căi de comunicaţie;
• împădurirea zonelor cu soluri degradate;
• consolidarea bazei semincere şi de creştere a materialului săditor de reproducere din specii autohtone.
Sectorul deşeuri
• valorificarea deşeurilor;
• minimizarea surselor generatoare de deşeuri;
• renunţarea la materia primă ce conţine substanţe toxice;
• utilizarea în scopuri energetice a deşeurilor organice şi
a biogazului obţinut din deşeuri.

7.1.3. Necesităţi de fortificare a capacităţilor
în domeniul vulnerabilităţii şi adaptării
În domeniul vulnerabilităţii şi adaptării la schimbările climatice este necesar a aproba Planului naţional de acţiuni privind
adaptarea la schimbările climatice şi a fortifica politicile sectoriale privind adaptarea al schimbările climatice, inclusiv:
Agricultura
• introducerea procedurilor de management durabil al
solului, inclusiv al terenurilor agricole şi al păşunilor;
• crearea condiţiilor socioeconomice pentru activităţi
profitabile ale gospodăriilor agricole;
• elaborarea de soiuri, hibrizi şi tehnologii adaptate la
noile condiţii climatice;
• elaborarea şi implementarea sistemelor complexe
(hidro- şi agrotehnice) de acumulare şi utilizare
eficientă a precipitaţiilor atmosferice;
• implementarea sistemelor de agricultură care ar contribui la reducerea eroziunii şi degradării solului.
Protecţia mediului
• extinderea ariilor naturale;
• organizarea observărilor în scopul aprecierii stabilităţii
speciilor şi ecosistemelor în funcţie de schimbările climatice;
• elaborarea şi realizarea programelor de extindere a
pădurilor şi altor spaţii verzi, administrarea eficientă a
fondului forestier;
• restabilirea zonelor umede;
• protecţia apelor împotriva poluării şi epuizării cauzate
de activităţile antropogene;

• prevenirea efectelor distructive ale apelor;
• identificarea zonelor expuse la inundaţii şi efectuarea
măsurilor de prevenire a acestora;
• consolidarea construcţiilor hidrotehnice de protecţie
împotriva inundaţiilor.
Sănătatea publică
• îmbunătăţirea şi fortificarea sistemului de monitorizare
a sănătăţii publice;
• îndepărtarea obiectivelor poluante de zonele de muncă
şi recreere.

7.1.4. Impedimente şi necesităţi de fortificare
a capacităţilor în sfera cercetare, dezvoltare,
inovare şi transfer tehnologic
Sectorul CDITT al Republicii Moldova se caracterizează
printr-un nivel foarte înalt de centralizare. În acest sector,
AŞM şi instituţiile subordonate au rolul covârşitor, universităţile au un rol mai moderat, iar sectorul privat practic este
absent. AŞM a încercat începând cu 2004 să restructureze
sectorul, dar restructurarea a fost în mare măsură una superficială. Nu este de mirare că şi produsele finale ale sectorului CDITT reprezintă preponderent cunoştinţe, şi mai
puţin tehnologii şi produse noi care ar putea fi valorificate
economic.
Astfel încât, pentru a redresa situaţia din sectorul CDITT,
este raţională adoptarea următoarelor măsuri de politică şi
fortificare a capacităţilor:
• Este necesară divizarea sistemului naţional de cercetare,
dezvoltare, inovare pe două componente de bază: cercetarea pentru crearea de cunoaştere şi transferul tehnologic şi inovarea; divizare care s-ar produce la toate
nivelele (gestionare, alocare de fonduri, elaborări de
politici);
• Componenta cercetare trebuie să fie gestionată în continuare de către Consiliul Suprem pentru Ştiinţă, format din AŞM şi universităţi. Finanţarea proiectelor de
cercetare trebuie să fie acordată instituţiilor acreditate
în baza unor condiţii riguroase, dar echitabile şi transparente. În acelaşi timp, este necesară integrarea mult
mai puternică a procesului de cercetare fundamentală
cu cel de educaţie universitară, centrul de greutate
al cercetării urmând pe termen lung să se mute mai
aproape de sectorul universitar;
• Componenta de transfer tehnologic şi inovare trebuie să
fie gestionată de către un consiliu pentru inovaţii care ar
fi subordonat Ministerului Economiei şi Comerţului.
Finanţarea proiectelor de transfer tehnologic şi de inovare se va face în bază de concursuri cu condiţii de
participare universale, evaluarea proiectelor urmând a
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fi efectuată de către consilii mixte de experţi (compuse
din reprezentanţi ai sectorului academic, universitar,
privat, experţi internaţionali şi oficiali reprezentanţi
guvernamentali);
• Este necesară restructurarea parcurilor tehnologice
în veritabile platforme primare pentru transferul tehnologic şi incubatoarelor inovaţionale în susţinători
primari ai ideilor de inovare (oferirea de servicii de
incubare pe perioade de timp limitate, costul serviciilor la etapele primare să fie simbolice). Totodată, este
necesară crearea fondurilor de risc şi a unităţilor „spinoff ”;
• Adaptarea şi îmbunătăţirea procesului de pregătire a
cadrelor din sectorul CDITT, includerea studiilor de
doctorat drept ciclul III al studiilor universitare, dezvoltarea abilităţilor transferabile (transferable skils),
iniţierea şi desfăşurarea programelor de „live learning”,
instituirea practicilor de producţie specializate pentru
doctoranzi în unităţi de producţie;
• Ar fi indicată o balansare mai bună pe domenii a reproducerii potenţialului ştiinţific conform necesităţilor
reale ale ţării (domeniile reale), stimularea revenirii în
ţară a cercetătorilor moldoveni care s-au afirmat
peste hotarele ţării prin susţinerea creării centrelor
moderne de cercetare care vor fi conduse de către
ei şi prin susţinerea efectuării cercetărilor în cotutelă
(unul din conducători fiind din Republica Moldova, al
doilea din afara ţării);
• Este necesară o îmbunătăţire esenţială a sistemului
statistic din domeniul CDITT existent în Republica
Moldova, astfel ca să fie viabil şi comparabil, să se
bazeze pe indicatori statistici cantitativi relevanţi pentru a reflecta situaţia la nivel naţional şi pentru a putea
fi comparabili cu indicatorii similari internaţionali;
• Pentru recuperarea pierderilor de potenţial ştiinţific
şi de cercetare suferite pe parcursul a mai bine de un
deceniu este necesară sporirea ritmului de creştere a
finanţării sectorului CDITT şi atingerea către 2015 a
cotei de 1,5% din PIB, cu condiţia cofinanţării CDITT
din partea sectorului privat de 40%;
• Trebuie asigurată monitorizarea continuităţii proiectelor
inovaţionale şi de transfer tehnologic susţinute, periodic
urmând a fi revizuite condiţiile de organizare a concursurilor;
• Implicarea tuturor actorilor statului (sectorul guvernamental, privat, civil) în elaborarea politicilor publice ale
sectorului, precum şi a politicilor pe domenii specifice,
cu asigurarea transparenţei procesului şi a dialogului
deschis.
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7.1.5. Impedimente şi necesităţi de fortificare
a capacităţilor în domeniul monitoringului de
mediu şi sistemelor informaţionale
Se constată că sistemul actual de monitoring ecologic nu este
suficient pentru a răspunde cerinţelor legislaţiei naţionale şi
obligaţiilor internaţionale asumate de Republica Moldova.
Sistemul de monitoring ecologic integrat nu a devenit operaţional în Republica Moldova, cu toate că a fost adoptat regulamentul său de funcţionare, iar donatorii internaţionali
au susţinut financiar crearea acestuia.
Sunt slab monitorizate multe ecosisteme naturale terestre,
precum şi unele componente importante ale diversităţii biologice. Nu a fost creat deocamdată un sistem de observaţii
permanente privind starea habitatelor şi a factorilor care le
populează.
Sistemul naţional de inventariere a emisiilor de gaze cu efect
de seră este în fază incipientă, funcţionarea acestuia fiind
asigurată financiar deocamdată doar din surse externe de
finanţare (în principal, de la Fondul Global de Mediu), în
cadrul proiectelor de asistenţă tehnică.
Reţelele de monitoring existente nu cuprind toate sursele punctiforme importante de poluare a apelor subterane,
nu este estimată poluarea difuză a apelor de suprafaţă şi nu
există nici o staţie de monitorizare a condiţiilor de fond a
apelor.
În ţară nu au fost organizate programe de intercalibrare şi
control reciproc între laboratoare, astfel asigurarea calităţii
şi controlul calităţii rezultatelor rămân a fi o problemă.
De asemenea, nu există nici un program naţional de exerciţii comune de intercalibrare sau instruire şi majoritatea
specialiştilor din laboratoare nu participă la studii analitice
comparative naţionale şi internaţionale.
Coordonarea şi schimbul de date între instituţiile care monitorizează diferite aspecte ale calităţii mediului rămân sporadice şi mai degrabă sunt rezultatul unor iniţiative individuale decât al funcţionării unui sistem viabil. Pe parcursul
ultimului deceniu, s-au depus eforturi de integrare a datelor
şi informaţiei de mediu stocate în diferite instituţii însă, în
general, schimbul de date rămâne deficitar.
Adesea, datele şi informaţiile de mediu sunt colectate fără
respectarea unei metodologii unice. De asemenea, nu este
stabilită cu precizie perioada de colectare a datelor şi condiţiile de acces la bazele de date. De menţionat că importante
baze de date sunt administrate în continuare prin soft-uri
învechite. Ca urmare, accesarea acestora de către factorii de
decizie şi publicul larg rămâne a fi îngreunată.
Insuficienţa echipamentului, a specialiştilor de înaltă calificare, a soft-urilor necesare şi resurselor financiare adecvate
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stopează dezvoltarea sistemului de indicatori de monitorizare şi procesul de organizare a bazelor de date.
Generalizând cele relatate mai sus, constatăm că dezvoltarea
unui sistem de monitoring ecologic conform cerinţelor naţionale şi internaţionale necesită eforturi susţinute şi investiţii majore, inclusiv pentru:
• colectarea şi gestionarea adecvată a datelor de mediu (îmbunătăţirea procesului de prelevare a probelor,
analiză, prelucrare a datelor şi raportare);
• asigurarea cu echipament performant şi consolidarea
suportului logistic pentru funcţionarea adecvată a sistemului de supraveghere a mediului;
• integrarea fluxului informaţional ecologic şi coordonarea activităţii de creare şi întreţinere a unor baze de
date de mediu, inclusiv: Cadastrului Regnului Animal
şi Vegetal; Registrului colecţiilor de animale şi plante
din flora şi fauna sălbatică; Cadastrului obiectelor şi
complexelor din fondul ariilor naturale protejate de
stat; Registrului spaţiilor verzi ale localităţilor urbane
şi rurale; Cadastrului de stat al apelor; Cadastrului de
stat al obiectivelor de folosire a subsolului şi a Balanţei
de stat a rezervelor de substanţe utile; Băncii de date ce
se referă la calitatea solurilor, Inventarului Naţional al
emisiilor de gaze cu efect de seră etc.;
• definirea regulilor de acces la date, inclusiv ţinând
cont de aspectul de confidenţialitate, şi elaborarea unui
mecanism eficient de conlucrare şi schimb al informaţiei
de mediu;
• dezvoltarea capacităţilor privind accesul on-line la bazele de date de mediu;
• revizuirea statisticii naţionale în scopul armonizării sistemului informaţional naţional cu cel internaţional;
• armonizarea standardelor naţionale de mediu cu cele
ale Uniunii Europene;
• stabilirea laboratoarelor naţionale de referinţă în vederea asigurării calităţii datelor;
• organizarea programelor continue de perfecţionare şi
reciclare a cadrelor care lucrează în acest domeniu;
• modernizarea cadrului instituţional şi administrativ în
domeniul monitoringului de mediu şi îmbunătăţirea
cooperării interdepartamentale.

7.1.6. Necesităţi de fortificare a capacităţilor
în domeniul sistemului de informare, instruirii
şi educaţiei ecologice
În vederea fortificării capacităţilor de realizare a obiectivelor convenţiilor de mediu, inclusiv celor ce ţin de sistemul
de informare, instruire şi educaţie ecologică, se consideră
necesar a realiza:

• activităţi de perfecţionare a sistemului de instruire
şi educaţie ecologică la toate nivelurile sistemului de
învăţământ;
• ecologizarea disciplinelor şi activităţilor din
învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, inclusiv prin:
-- introducerea în Curriculumul Naţional a obiectelor
şi conţinutului privind protecţia mediului;
-- introducerea în Curricumul de dirigenţie a obiectivelor şi conţinutului privind protecţia mediului;
-- introducerea disciplinei obligatorii „Formarea deprinderilor de viaţă” (în învăţământul preşcolar şi
clasele I-XII);
• elaborarea şi includerea subiectelor relevante în programele de învăţământ şi actualizarea cu aspecte ce
ţin de implementarea Convenţiilor internaţionale
de mediu a programelor de pregătire universitară
şi postuniversitară a cadrelor de ecologi, pedologi, agrochimişti, meteorologi, silvicultori, biologi,
economişti, ingineri, jurişti, jurnalişti etc.;
• pregătirea individuală prin masterat şi doctorat anual în
cadrul specialităţilor respective de la universităţile din
ţară a specialiştilor în domeniile: planificare ecologică,
evaluarea strategică de mediu, management ecologic,
legislaţie ecologică şi tratate internaţionale de mediu,
economia mediului, audit energetic şi introducerea
noilor specializări în Nomeclatorul specialităţilor;
• perfecţionarea infrastructurii de instruire şi reciclare
prin elaborarea cursurilor tematice de perfecţionare
continuă a cadrelor în domeniile ce ţin de Convenţiile
de mediu, stabilirea structurii responsabile pentru
monitorizarea perfecţionării continue a cadrelor şi introducerea minimului de ore de perfecţionare pentru
accesul la atestare, inclusiv prin:
-- crearea unui centru de perfecţionare şi reciclare a
cadrelor în domeniul protecţiei mediului şi stabilirea
cotei FEN pentru susţinerea activităţii acestuia;
-- elaborarea unor module de instruire ecologică şi
includerea în Curriculumul cursurilor de instruire/
reciclare a cadrelor, inclusiv în domeniile ce ţin de
Convenţiile de mediu la care RM este parte, pentru
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale,
ingineri, economişti, medici, învăţători, profesori,
jurnalişti şi alte specialităţi, inclusiv pentru fermieri
şi agenţi economici din agricultură, transport, industrie etc.
• activităţi de instruire şi sensibilizare a populaţiei în
problemele protecţiei mediului, folosirii raţionale a
resurselor naturale şi realizării prevederilor convenţiilor
de mediu;
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• activităţi de propagare a prevederilor şi obiectivelor
convenţiilor de mediu la care RM este parte, a culturii
ecologice şi modului de convieţuire durabilă cu natura
şi editare a materialului informativ cu tematică de mediu, sub formă de broşuri, pliante şi afişe etc.;
• încurajarea întreprinderilor de ramură şi agenţilor
economici să imprime pe reversul facturilor, materialelor publicitare, pe ambalajul mărfurilor etc. a unor
materiale informaţionale ce ţin de tematica de mediu,
propagarea culturii ecologice şi modului de convieţuire
durabilă cu natura;
• încurajarea introducerii în activitatea organelor massmedia a planurilor de emisie şi publicare a materialelor
în domeniul ecologiei, inclusiv prin organizarea unor
cicluri de emisiuni TV şi radio consacrate convenţiilor
de mediu şi publicarea articolelor tematice ce ţin de implementarea convenţiilor de mediu;
• implicarea mai activa a organizaţiilor nonguvernamentale de mediu în informarea publicului referitor
la politica naţională a statului în domeniul mediului şi
referitor la realizarea obiectivelor convenţiilor de mediu, la care Republica Moldova este parte;
• promovarea mai largă a experienţei „de succes” privind
implementarea proiectelor de mediu şi popularizarea
experienţei pozitive în rândule persoanelor cu putere
de decizie, funcţionarilor APC şi APL şi celor care aduc
prin activitatea lor beneficii comunităţilor locale;
• facilitarea accesului populaţiei la informaţia de mediu în ţară în contextul prevederilor convenţiilor de
mediu, inclusiv prin îmbunătăţirea calităţii paginilor
electronice ale subdiviziunilor MERN;
• organizarea de expoziţii, seminare, conferinţe, simpozioane tematice legate de problemele realizării
prevederile convenţiilor de mediu.

7.1.7. Necesităţi de fortificare a capacităţilor
în domeniul cooperării regionale şi internaţionale
În vederea fortificării capacităţilor de realizare a obiectivelor convenţiilor de mediu în Republica Moldova, inclusiv a
celor ce ţin de îmbunătăţirea cooperării regionale şi internaţionale este necesar a asigura:
• acordarea suportului multilateral în vederea fortificării
capacităţii Autorităţii Centrale de Mediu a Republicii
Moldova în domeniul promovării procesului de integrare
în Uniunea Europeană în domeniul protecţiei mediului;
• întărirea capacităţii şi mecanismelor pentru implementarea legislaţiei de mediu (Directivelor) a Uniunii Europene în Republica Moldova;
• integrarea politicilor de protecţie a mediului în politicile sectoriale;
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• întărirea instrumentelor generale de administrare a mediului, inclusiv a celor economice;
• abordarea metodică în organizarea şi efectuarea
evaluării impactului asupra mediului;
• crearea în Republica Moldova a unui centru de
investiţii în domeniul mediului după experienţa
ţărilor din Uniunea Europeană şi sporirea eficienţei
finanţării de stat a proiectelor de mediu;
• identificarea surselor financiare, inclusiv din fondurile
europene, pentru a elabora şi finanţa proiecte de mediu
în domenii, precum:
-- adaptarea la schimbările climatice;
-- atenuarea emisiilor de gaze cu efect de seră;
-- promovarea eficienţei energetice şi surselor regenerabile de energie;
-- aprovizionarea cu apă şi canalizare;
-- construcţia staţiilor de epurare a apelor uzate;
-- promovarea noilor sisteme de colectare, depozitare,
reciclare, folosinţă şi eliminare a deşeurilor menajere
solide, lichide şi a deşeurilor industriale toxice;
-- îmbunătăţirea managementului substanţelor chimice,
inclusiv a poluanţilor organici persistenţi şi metalelor
grele etc.;
• întărirea colaborării cu ţările vecine privind crearea
unui nou sistem de gestionare a resurselor acvatice în
conformitate cu cerinţele internaţionale;
• dezvoltarea capacităţii de implementare a managementului integrat al resurselor acvatice prin perfecţionarea
cadrului regulatoriu şi administrativ;
• protecţia biodiversităţii, majorarea suprafeţelor
împădurite, restabilirea peisajelor şi ecosistemelor, extinderea zonelor umede şi dezvoltarea ariilor naturale
protejate, inclusiv a celor transfrontaliere;
• protecţia aerului, apelor de suprafaţă, apelor subterane
şi solului împotriva poluării, prin introducerea / revizuirea valorilor-limite de emisii, promovarea inovărilor,
transferului tehnologic, celor mai bune tehnici şi practici favorabile mediului;
• promovarea căilor eficiente de diminuare a impactului transportului auto asupra mediului (ex., utilizarea la maxim a transportului public de pasageri, crearea posibilităţilor de practicare a ciclismului, crearea
zonelor pietonale, dezicerea benevolă de deplasarea în
oraş cu propriul automobil şi stoparea poluării centrelor istorice ale oraşelor cu gaze de eşapament provenite
de la transportul auto);

272

COMUNICAREA NATIONALĂ DOI A REPUBLICII MOLDOVA

• crearea unei bănci de date referitoare la procesele geologice periculoase, prevenirea hazardelor şi riscurilor şi
atenuarea impacturilor lor asupra societăţii umane;
• promovarea educaţiei ecologice, asigurarea accesului la
informaţie şi procesul de luare a deciziilor;
• perfecţionarea specialiştilor şi funcţionarilor publici
în problemele protecţiei mediului, utilizării raţionale
a resurselor naturale şi ajustării legislaţiei naţionale de
mediu la cea a Uniunii Europene.

7.2. Necesităţi financiare în domeniul
schimbărilor climatice
7.2.1. Necesităţi financiare în contextul asigurării
dezvoltării durabile a ţării şi atenuării schimbărilor
climatice
În urma evaluărilor efectuate în conformitate cu circumstanţele naţionale, strategiile, politicile şi priorităţile de dezvoltare
durabilă a ţării pe termen scurt şi mediu, au fost identificate
necesităţile financiare ale Republicii Moldova la nivel sectorial şi naţional privind realizarea activităţilor de atenuare a
schimbărilor climatice în perioada 2009-2013 (Tabelul 7-1).
Tabelul 7-1: Necesităţile financiare ale Republicii Moldova
privind realizarea activităţilor de atenuare a schimbărilor
climatice în perioada 2009-2013
Domenii / Sectoare
Producerea energiei electrice
şi termice
Transportul şi gospodăria drumurilor
Aprovizionarea cu gaze şi produse petroliere
Industria
Agricultura
Gospodăria silvică
Managementul deşeurilor
Aprovizionarea cu apă şi canalizare
Sănătatea umană
Total

Necesităţi financiare
milioane milioane
MDL
$ SUA*

Ponderea,
% din
total

18 824,4

1 666,1

24,0

25 631,5

2 268,6

32,7

2 300,4

203,6

2,9

3 341,3
6 536,0
6 045,0
5 515,7

295,7
578,5
535,0
488,2

4,3
8,3
7,7
7,0

7 466,9

660,9

9,5

2 818,4
78 479,5

249,4
6 946,0

3,6
100,0

Notă: 1 – s-a utilizat rata oficială de schimb a Băncii Naţionale a Moldovei
pentru leul moldovenesc faţă de dolarul SUA la data de 01.05.2009 – 11,2986
MDL/$ SUA (<http://www.bnm.md/md/official_exchange_rates>)

În vederea combaterii efectelor adverse ale schimbărilor climatice, în perioada 2009-2013 Republica Moldova ar avea
nevoie de resurse financiare estimate la aproximativ 78,5
miliarde lei sau 6,9 miliarde $ SUA (spre comparaţie, în anul
2008 Republica Moldova a înregistrat un PIB de circa 62,8
miliarde lei sau circa 6,1 miliarde $ SUA):

• 32,7% din volumul solicitat de finanţare ar urma să fie
destinat sectorului transport şi gospodăria drumurilor
(spre exemplu, pentru activităţi de reabilitare a drumurilor, reţelelor feroviare, căilor navigabile şi transportului urban);
• 24,0% – sectorului de producere a energiei electrice şi
termice (inclusiv: pentru modernizarea, reutilarea utilajului de bază al surselor existente de generare a energiei
electrice, construcţia unor noi surse de generare a energiei electrice, renovarea şi descentralizarea sistemelor de
alimentare cu căldură, utilizarea surselor regenerabile de
energie, activităţile de conservare a energiei etc.);
• 9,5% – sectorului de aprovizionare cu apă şi canalizare
(în special, pentru extinderea sistemelor centralizate de
aprovizionare cu apă şi canalizare şi creşterea gradului
de acces al populaţiei la aceste servicii, precum şi pentru
activităţi de modernizare şi reutilare a staţiilor existente
de tratare a apelor uzate, şi construcţia unor noi staţii de
tratare a apelor uzate menajere);
• 8,3% – sectorului agricol (în special, pentru activităţi de
combatere a eroziunii solurilor, valorificare a terenurilor
slab productive şi sporire a fertilităţii solului; reabilitarea
sistemului de irigare şi construcţia sistemelor de irigare
noi; menţinerea şi ameliorarea fondului genetic al animalelor de prăsilă; stimularea utilării şi reutilării tehnologice a fermelor de creştere a animalelor etc.);
• 7,7% – gospodăriei silvice (inclusiv: pentru extinderea
suprafeţelor cu păduri din contul terenurilor degradate (în perspectivă până la 20% din teritoriul ţării);
extinderea suprafeţei pajiştilor (în perspectivă până la
22% din teritoriul ţării); crearea perdelelor forestiere de
protecţie a câmpurilor agricole, antierozionale, a apelor
şi bazinelor acvatice; plantarea culturilor forestiere energetice; reconstrucţia ecologică a arboretelor; consolidarea
managementului pădurilor etc.);
• 7,0% – managementul deşeurilor (spre exemplu, pentru
construcţia unor noi depozite de deşeuri menajere solide;
pentru recuperarea metanului la depozitele existente de
deşeuri menajere solide; construcţia unor uzine de incinerare a deşeurilor; reconstrucţia staţiilor de epurare a
apelor uzate menajere şi industriale; pentru activităţile de
prevenire, minimizare, reciclare şi eliminare a deşeurilor
etc.);
• 4,3% – sectorului industrial (inclusiv: pentru activităţi de
modernizare şi reutilare a întreprinderilor; eficientizarea
industriei prin măsuri de conservare a energiei şi reducere
a intensităţii energetice per unitate de producţie; crearea
şi dezvoltarea parcurilor industriale şi inovaţionale; promovarea inovaţiilor, materialelor şi produselor industriale noi; implementarea sistemelor de management al
calităţii; proiectelor de transfer tehnologic etc.);
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• 3,6% – sănătăţii umane (în special, pentru restructurarea spitalelor; îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale
primare prin revitalizarea bazei tehnico-materiale, dotarea cu utilaj medical performant a centrelor de sănătate
(în special a sălilor de operaţie, secţiilor de reanimare
şi terapie intensivă, secţiilor de imagistică a instituţiilor
medico-sanitare publice), asigurarea cu unităţi de transport a centrelor de sănătate şi a oficiilor medicale de
familie; creşterea eficienţei asistenţei medicale secundare
şi terţiare şi crearea centrelor medicale de performanţă;
fortificarea controlului asupra bolilor transmisibile şi
crearea sistemului informaţional pentru supravegherea
epidemiologică intervenţională a maladiilor infecţioase;
fortificarea sănătăţii publice prin reducerea poverii bolilor noncontagioase şi dezvoltarea monitoringului socioigienic cu monitorizarea şi eficientizarea controlului factorilor de risc, asigurarea populaţiei cu apă potabilă de
calitate şi în cantităţi suficiente etc.);
• 2,9% – aprovizionării cu gaze naturale şi produse petroliere (spre exemplu, pentru extinderea durabilă a reţelei
de distribuţie a gazelor naturale şi asigurarea gazificării

complete a ţării; monitorizarea şi menţinerea sistemelor
de evidenţă a gazelor naturale la nivel înalt conform
standardelor şi cerinţelor europene de precizie la hotarele ţării pe gazoductele de tranzit şi branşamentele
intersistemice; asigurarea gazoductelor magistrale de
tranzit gaze cu sisteme de diagnosticare a stării gazoductelor şi complexe de diagnostic de suprafaţă; montarea turboinstalaţiilor de tip lent pentru a produce energie
electrică prin utilizarea energiei suprapresiunii gazului
extras din gazoductele magistrale de presiune înaltă
etc.).

7.2.2. Proiecte prioritare propuse pentru finanţare
în vederea asigurării dezvoltării durabile a ţării
şi atenuării schimbărilor climatice
În urma screening-ului efectuat în conformitate cu strategiile, politicile şi priorităţile de dezvoltare durabilă a ţării
pe termen scurt şi mediu, au fost identificate proiectele prioritare pentru Republica Moldova în vederea realizării activităţilor de atenuare a schimbărilor climatice în perioada
2009-2013 (Tabelul 7-2).

Tabelul 7-2: Proiecte prioritare pentru a fi realizate în Republica Moldova în perioada 2009-2013 în vederea dezvoltării durabile a ţării şi
atenuării schimbărilor climatice
Denumirea proiectelor
Modernizarea, reutilarea utilajului de bază al S.A. CET-1 şi majorarea capacităţii de generare a energiei electrice până la 90
MW
Modernizarea, reutilarea utilajului de bază al S.A. CET-Nord şi majorarea capacităţii de generare a energiei electrice până la
100 MW
Modernizarea, reutilarea utilajului de bază al S.A. CET-2 şi majorarea capacităţii de generare a energiei electrice până la 440
MW
Construcţia unei noi CTE cu o capacitate totală instalată de 350 MW la Ungheni;
Modernizarea capacităţilor de producere a energiei termice şi modernizarea unor centrale termice în centrale electrice cu
termoficare
Reabilitarea reţelelor termice magistrale şi de distribuţie în municipiul Chişinău
Extinderea durabilă a reţelei de distribuţie a gazelor naturale şi asigurarea gazificării complete a Republicii Moldova
Construcţia unor ferme eoliene pe teritorii de perspectivă, precum înălţimile Tigheciului, înălţimile nistrene, colinele Ciulucului, înălţimile podişului central al Moldovei şi teritoriul deluros din raioanele Cahul şi Taraclia, cu puterea totală instalată de
20 MW
Construcţia unor microhidrocentrale în flux amplasate pe râurile Nistru, Prut şi Răut, cu o putere totală instalată de 3 MW

Costul total, mln
MDL
$ SUA1
350

31

650

58

3 500

310

9 500

841

100

9

350

31

1 500

133

500

44

50

4

Construcţia a două uzine pentru producerea industrială a bioetanolului

750

66

Construcţia a două uzine pentru producerea industrială a biodieselului

100

9

Implementarea programelor de conservare a energiei în diverse ramuri ale economiei naţionale, în special: în energetică,
industria producătoare şi construcţii, transport, sectorul instituţional şi cel locativ

500

44

21 181

1875

Reabilitarea reţelei feroviare a Republicii Moldova conform Planului de reabilitare a infrastructurii căilor ferate pe termen
scurt

900

80

Reabilitarea reţelei rutiere naţionale şi locale conform Planului de reabilitare a drumurilor pe termen lung

Reamenajarea căilor navigabile interne şi îmbunătăţirea parametrilor de exploatare a construcţiilor hidrotehnice

500

44

Eficientizarea sectorului industrial prin activităţi de transfer tehnologic şi măsuri de conservare a energiei şi reducere a intensităţii energetice per unitate de producţie

600

53

Reabilitarea sistemelor de irigare în Republica Moldova

924

82

2 600

230

Construcţia sistemelor de irigare noi în Republica Moldova
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Denumirea proiectelor

Costul total, mln
MDL
$ SUA1

Realizarea activităţilor de combatere a eroziunii solului, valorificare a terenurilor slab productive şi sporire a fertilităţii solului

690

61

Utilarea şi reutilarea tehnologică a fermelor mici şi mijlocii de creştere a animalelor la sate în extravilanul localităţilor

101

9

1 500

133

1 400

124

140

12

250

22

180

16

640

57

100

9

Crearea perdelelor forestiere de protecţie a câmpurilor agricole (12,1 mii ha), antierozionale (28,3 mii ha) şi a apelor şi bazinelor acvatice (14,9 mii ha)
Extinderea suprafeţelor cu păduri cu circa 7,5 mii ha anual (în perspectivă, până la gradul de 20% din teritoriul ţării)din contul
terenurilor degradate şi terenurilor proprietarilor privaţi
Extinderea suprafeţei pajiştilor cu 3,9 mii ha anual (în perspectivă, până la ponderea de 22% din teritoriul ţării) din contul
terenurilor agricole afectate de diferit grad de eroziune, pante de peste 70 etc.
Reconstrucţia ecologică a arboretelor necorespunzătoare condiţiilor staţionale (circa 1,9 mii ha anual)
Constituirea reţelelor ecologice la nivel comunal şi elaborarea programelor locale privind folosirea, conservarea şi dezvoltarea
durabilă a pădurilor şi pajiştilor
Plantarea a 20 mii ha de culturi forestiere energetice pentru satisfacerea necesităţilor populaţiei în încălzirea locuinţelor şi
pregătirea hranei
Identificarea şi implementarea unor noi soluţii pentru prevenirea, minimizarea, reciclarea, eliminarea deşeurilor, în scopul
reducerii emisiilor de GES de la sectorul deşeuri în Republica Moldova

300

27

Construcţia unor uzine de incinerare a deşeurilor în zonele urbane din Republica Moldova

Recuperarea metanului la depozitele existente de deşeuri menajere solide în Republica Moldova

2 700

239

Construcţia sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în localităţile din Republica Moldova

7 467

661

Reconstrucţia staţiilor de epurare a apelor uzate municipale şi industriale din Republica Moldova

2 500

221

Notă: 1 – s-a utilizat rata oficială de schimb a Băncii Naţionale a Moldovei pentru leul moldovenesc faţă de dolarul SUA la data de 01.05.2009 – 11,2986 MDL/$
SUA (<http://www.bnm.md/md/official_exchange_rates>)
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13.02.2003 pentru aderarea Republicii Moldova la Pro-
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tocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei
Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei.
148. Monitorul Oficial al RM Nr. 77 din 25.04.2003,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 447 din 17.04.2003 cu
privire la aprobarea Programului naţional de asigurare
a securităţii ecologice.
149. Monitorul Oficial al RM Nr. 99 din 06.06.2003,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 636 din 26.05.2003 despre aprobarea Programului de valorificare a terenurilor
noi şi de sporire a fertilităţii solurilor.
150. Monitorul Oficial al RM Nr. 99 din 06.06.2003,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 637 din 27.05.2003 privind controlul transportării transfrontaliere a deşeurilor
şi eliminării acestora.
151. Monitorul Oficial al RM Nr. 126 din 27.06.2003,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 739 din 17.06.2003 cu
privire la implementarea Strategiei dezvoltării durabile
a sectorului forestier naţional.
152. Monitorul Oficial al RM Nr. 132 din 01.07.2003,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 737 din 17.06.2003 cu
privire la aprobarea Programului de stat de regenerare
şi împădurire a terenurilor fondului forestier pe anii
2003-2020.
153. Monitorul Oficial al RM Nr. 141-145 din 11.07.2003,
Parlamentul Republicii Moldova Legea Nr. 186 din
24.04.2003 cu privire la evaluarea conformităţii
produselor.
154. Monitorul Oficial al RM Nr. 191-195 din 05.09.2003,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 1059 din 29.086.2003
despre aprobarea Programului naţional de renovare şi
descentralizare a sistemelor de alimentare cu căldură a
localităţilor din Republica Moldova.
155. Monitorul Oficial al RM Nr. 196 din 12.09.2003,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 1065 din 02.09.2003 cu
privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a
turismului în Republica Moldova în anii 2003-2015.
156. Monitorul Oficial al RM Nr. 200 din 19.09.2003,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 1078 din 05.09.2003
cu privire la aprobarea Programului naţional de conservare a energiei pentru anii 2003-2010.
157. Monitorul Oficial al RM Nr. 226-228/892 din
14.11.2003, Parlamentul Republicii Moldova Codul
transportului feroviar nr. 309-XV din 17.07.2003.
158. Monitorul Oficial al RM Nr. 6 din 01.01.2004,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 1574 din 26.12.2003
despre instituirea Comisiei naţionale pentru implementarea şi realizarea prevederilor Convenţiei-cadru a
Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea
climei, precum şi a mecanismelor şi prevederilor Protocolului de la Kyoto..
159. Monitorul Oficial al RM Nr. 19 din 30.01.2004, Parlamentul Republicii Moldova Hotărârea Nr. 566 din

25.12.2003 cu privire la aprobarea Priorităţilor strategice ale cercetării-dezvoltării pentru anii 2004-2010.
160. Monitorul Oficial al RM Nr. 39 din 05.03.2004, Parlamentul Republicii Moldova Hotărârea Nr. 40-XV din
19.02.2004 pentru ratificarea Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi.
161. Monitorul Oficial al RM Nr. 39 din 05.03.2004, Parlamentul Republicii Moldova Hotărârea Nr. 44-XV din
26.02.2004 asupra proiectului de Lege cu privire la energia termică.
162. Monitorul Oficial al RM Nr. 83 din 28.05.2004,
Parlamentul Republicii Moldova Legea Nr. 78 din
18.03.2004 privind produsele alimentare.
163. Monitorul Oficial al RM Nr. 100-103 din 25.06.2004,
Parlamentul Republicii Moldova Legea Nr. 119 din
22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi
la fertilizanţi.
164. Monitorul Oficial al RM Nr. 125-129 din 30.07.2004,
Parlamentul Republicii Moldova Cod Nr. 259 din
15.07.2004 cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii
Moldova.
165. Monitorul Oficial al RM Nr. 132-137 din 06.08.2004,
Parlamentul Republicii Moldova Legea Nr. 243 din
08.07.2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură.
166. Monitorul Oficial al RM Nr. 138 din 13.08.2004,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 841 din 26.07.2004
cu privire la aprobarea Programului de valorificare
a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor
(Partea a II-a. Sporirea fertilităţii solurilor).
167. Monitorul Oficial al RM Nr. 193 din 29.10.2004,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 1155 din 20.10.2004
pentru aprobarea Startegiei Naţionale cu privire la reducerea şi eliminarea poluanţilor organici persistenţi şi
Planului Naţional de implementare a Convenţiei de la
Stockholm privind poluanţii organici persistenţi.
168. Monitorul Oficial al RM Nr. 1-4/8 din 07.01.2005,
Parlamentul Republicii Moldova Legea Nr. 412-XV din
09.12.2004 cu privire la statistica oficială.
169. Monitorul Oficial al RM Nr. 5 din 14.01.2005,
Parlamentul Republicii Moldova Legea Nr. 398 din
02.12.2004 privind aprobarea Strategiei de Creştere
Economică şi Reducere a Sărăciei (2004-2006).
170. Monitorul Oficial al RM Nr. 20-23 din 04.02.2005,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 80 din 28.01.2005 cu
privire la aprobarea Acordului de parteneriat între
Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii
2005-2008.
171. Monitorul Oficial al RM Nr. 46 din 25.03.2005,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 288 din 15.03.2005
cu privire la aprobarea Obiectivelor de Dezvoltare ale
Mileniului în Republica Moldova până în anul 2015 şi
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a Primului Raport Naţional „Obiectivele de Dezvoltare
ale Mileniului în Republica Moldova”.
172. Monitorul Oficial al RM Nr. 83-85 din 17.06.2005,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 573 din 13.06.2005 cu
privire la aprobarea structurii, evetivului-limită şi regulamentului Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale.
173. Monitorul Oficial al RM Nr. 168-171 din 16.12.2005,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 1326 din 14.12.2005 cu
privire la măsurile de optimizare a infrastructurii sferei
ştiinţei şi inovării.
174. Monitorul Oficial al RM Nr. 1-4 din 06.01.2006,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 1406 din 30.12.2005 cu
privire la aprobarea Programului de alimentare cu apă
şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova până
în anul 2015.
175. Monitorul Oficial al RM Nr. 75-78 din 19.05.2006,
Parlamentul Republicii Moldova Legea Nr. 578 din
10.03.2006 cu privire la vie şi vin.
176. Monitorul Oficial al RM Nr. 083 din 02.06.2006,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 554 din 22.05.2006
privind aprobarea Programului de consolidare a terenurilor
agricole.
177. Monitorul Oficial al RM Nr. 124-125 din 08.08.2006,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 854 din 28.07.2006 cu
privire la Regulamentul transporturilor auto de călători
şi bagaje.
178. Monitorul Oficial al RM Nr. 126-130 din 11.08.2006,
Parlamentul Republicii Moldova Legea Nr. 149 din
08.06.2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura.
179. Monitorul Oficial al RM Nr. 142 din 08.09.2006,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 1007 din 01.09.2006
privind mersul îndeplinirii Programului de stat de regenerare şi împădurire a terenurilor fondului forestier
pe anii 2003-2020, aprobat prin HG nr. 737 din 17 iunie
2003.
180. Monitorul Oficial al RM Nr. 146-149 din 15.09.2006,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 1039 din 06.09.2006 cu
privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru redresarea situaţiei în domeniul securităţii circulaţiei rutiere
până în anul 2009.
181. Monitorul Oficial al RM Nr. 164-167 din 20.10.2006,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 1149 din 05.10.2006 cu
privire la Strategia de dezvoltare a industriei pe perioada până în anul 2015.
182. Monitorul Oficial al RM Nr. 170-173 din 03.11.2006,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 1199 din 17.10.2006 cu
privire la aprobarea Strategiei de dezvoltarei a sectorului agroalimentar în perioada anilor 2006-2015.

183. Monitorul Oficial al RM Nr. 36-38 din 16.03.2007,
Parlamentul Republicii Moldova Legea Nr. 420 din
22.12.2006 privind activitatea de reglementare tehnică.
184. Monitorul Oficial al RM Nr. 43-46 din 30.03.2007,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 304 din 17.03.2007 cu
privire la aprobarea Programului naţional de asigurare
a securităţii ecologice pentru anii 2007-2015.
185. Monitorul Oficial al RM Nr. 67 din 18.05.2007,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 486 din 02.05.2007 cu
privire la aprobarea Concepţiei salubrizării localităţilor
din Republica Moldova.
186. Monitorul Oficial al RM Nr. 86-89 din 22.06.2007,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 662 din 13.06.2007 pentru aprobarea Strategiei privind aprovizionarea cu apă
şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova.
187. Monitorul Oficial al RM Nr. 107-111 din 27.07.2007,
Parlamentul Republicii Moldova Legea Nr. 138 din
21.07.2007 cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice
şi incubatoarele de inovare.
188. Monitorul Oficial al RM Nr. 127-130 din 17.08.2007,
Parlamentul Republicii Moldova Legea Nr. 160 din
12.07.2007 energiei regenerabile.
189. Monitorul Oficial al RM Nr. 127-130 din 17.08.2007,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 886 din 06.08.2007 cu
privire la aprobarea Politicii Naţionale de Sănătate.
190. Monitorul Oficial al RM Nr. 141-145 din 07.09.2007,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 958 din 21.08.2007 cu
privire la Strategia energetică a Republicii Moldova
până în anul 2020.
191. Monitorul Oficial al RM Nr. 146-148 din 14.09.2007,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 987 din 30.08.2007 cu
privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a aviaţiei
civile în perioada 2007-2012.
192. Monitorul Oficial al RM Nr. 175-177 din 09.11.2007,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 1143 din 19.10.2007 cu
privire la Programul naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2007-2011.
193. Monitorul Oficial al RM Nr. 8-10 din 15.01.2008,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 1471 din 24.12.2007 cu
privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017.
194. Monitorul Oficial al RM Nr. 18-20/57 din 29.01.2008,
Parlamentul Republicii Moldova Legea Nr. 295-XVI din
21.12.2007 pentru aprobarea Strategiei naţionale de
dezvoltare pe anii 2008-2011.
195. Monitorul Oficial al RM Nr. 30-31 din 12.02.2008,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 85 din 01.02.2008 cu
privire la aprobarea Strategiei infrastructurii transportului terestru pe anii 2008-2017.
196. Monitorul Oficial al RM Nr. 40-41 din 26.02.2008,
Parlamentul Republicii Moldova Legea Nr. 239 din
08.11.2007 cu privire la regnul vegetal.
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197. Monitorul Oficial al RM Nr. 42-44 din 29.02.2008,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 191 din 25.02.2008 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea
Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011.
198. Monitorul Oficial al RM Nr. 45-46 din 04.03.2008,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 211 din 26.02.2008 cu
privire la implementarea Programului naţional „Satul
moldovenesc” (2005-2015) în perioada 2005-2007.
199. Monitorul Oficial al RM Nr. 47-48 din 07.03.2008,
Parlamentul Republicii Moldova Legea Nr. 278 din
14.12.2007 cu privire la tutun şi la articolele din tutun.
200. Monitorul Oficial al RM Nr. 51-54 din 14.03.2008,
Parlamentul Republicii Moldova Legea Nr. 221 din
19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară.
201. Monitorul Oficial al RM Nr. 57-60 din 21.03.2008,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 282 din 11.03.2008 cu
privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare
durabilă a complexului agroindustrial al Republicii
Moldova (2008-2015).
202. Monitorul Oficial al RM Nr. 66-68 din 01.04.2008,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 453 din 24.03.2008 cu
privire la aprobarea Concepţiei dezvoltării transportului naval în Republica Moldova.
203. Monitorul Oficial al RM Nr. 99-101 din 06.06.2008,
Parlamentul Republicii Moldova Legea Nr. 39 din
29.02.2008 privind protecţia soiurilor de plante.
204. Monitorul Oficial al RM Nr. 107-109 din 20.06.2008,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 715 din 16.06.2008 cu
privire la măsurile de accelerare a procesului de gazificare internă a localităţilor.
205. Monitorul Oficial al RM Nr. 175-176 din 19.09.2008,
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică,
Hotărârea Nr. 301 din 01.08.2008 cu privire la modificarea şi completarea Metodologiei de calculare a
tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor,
aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrare al
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în energetică
nr. 256 din 10 august 2007.
206. Monitorul Oficial al RM Nr. 19-21 din 03.02.2009,
Hotărârea Guvernului RM Nr. 27 din 22.01.2009 cu
privire la aprobarea Acordului de parteneriat între
Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii
2009-2012.
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ANEXE
Anexa 1: Rezultatele inventarierii emisiilor naţionale de gaze cu efect de seră în Republica Moldova în
perioada 1990-2005
Anexa 1-1: Emisii naţionale de gaze cu efect de seră în Republica Moldova în anul 1990
Surse de emisii şi sechestrare a gazelor cu
efect de seră

Emisii CO2
(Gg)

Stocări CO2
(Gg)

CH4
(Gg)

N2O
(Gg)

NOx
(Gg)

CO
(Gg)

COVNM
(Gg)

SO2
(Gg)

Total emisii şi sechestrări

34765.2823

-1676.4911

227.0661

10.8246

137.7408

429.0537

103.1150

294.9678

1. Energetica

33365.5535

NO

45.8690

0.6180

134.6595

423.1362

71.9509

293.0068

A. Arderea combustibililor (abordare sectorială)

33364.9158

13.3788

0.6180

134.6595

423.1362

71.3692

293.0068

1. Industria energetică

19332.7655

0.4423

0.1653

54.2987

4.9157

1.3281

203.2514

2 Industria producătoare şi construcţiile

2188.7285

0.0953

0.0167

5.8887

1.4012

0.1954

24.1072

3. Transportul

3926.6606

1.1921

0.3352

38.6268

289.6096

54.5258

4.3700

4. Alte sectoare

7762.4898

11.6427

0.0993

35.4060

127.0250

15.3004

60.5137

154.2715

0.0064

0.0016

0.4393

0.1847

0.0195

0.7646

0.6377

32.4902

0.0000

NO, NE

NO, NE

0.5817

NO, NE

NO

NO

NO

NO

2. Ţiţei şi gaze naturale

0.6377

32.4902

0.0000

NO, NE

NO, NE

0.5817

NO, NE

2. Procese industriale

1334.1247

0.6440

0.0035

2.9828

2.2995

10.1147

1.9610

A. Produsele minerale

1257.7837

0.0061

NO, NE

2.7844

1.3073

2.6883

1.8689

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

0.3657

NO, NE

5. Alte lucrări şi necesităţi în energetică
B. Emisiile fugitive de la ţiţei şi gazele naturale
1. Combustibili solizi

B. Industria chimică

NO
NO

C. Producţia metalelor

56.7016

0.6379

0.0035

0.1985

0.9923

0.0638

0.0921

D. Altă producţie

19.6395

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

6.9970

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

E. Producţia halocarburilor şi SF6
F. Consumul halocarburilor şi SF6
G. Altele
3. Solvenţii şi utilizarea altor produşi

65.6041

0.0001

4. Agricultura

109.0961

A. Fermentarea enterică

90.6384

B. Managementul dejecţiilor animaliere

18.4577

C. Cultivarea orezului

9.7835

21.0494
NO, NE, IE

NO, IE

4.2398

NO, NE

5.5438

NO, NE

NO

D. Solurile agricole
E. Arderea savanelor

NO, NE, IE

NO

NO

NO

NO

NO

NO

IE

IE

IE

IE

IE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

-1676.4911

0.1099

0.0032

0.0985

3.6180

NO, NE

NO, NE

-2197.5790

0.0112

0.0006

0.0071

0.2544

B. Terenurile prelucrate

1307.5879

0.0987

0.0026

0.0914

3.3636

C. Pajiştile

-786.5000

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

IE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

71.3471

0.4163

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

F. Arderea reziduurilor agricole în câmp
G. Altele
5. UTSUTGS
A. Terenurile silvice

D. Terenurile umede
E. Terenurile localităţilor
F. Alte terenuri
E. Altele
6. Deşeuri
A. Depozite DMS

62.9108

B. Tratarea apelor uzate

8.4363

NO, NE
0.4163

C. Incinerarea deşeurilor
D. Altele
7. Altele

NO, NE

NO, NE

NO

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

Memo items
Buncăre internaţionale

217.3668

0.0430

0.0070

0.7949

0.8733

0.5202

0.0689

Transportul aviatic

217.3668

0.0430

0.0070

0.7949

0.8733

0.5202

0.0689

Transportul marin

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Emisii CO2 de la arderea biomasei

210.8274

Abrevieri: IE – incluse în altă parte (engl.: Included Elsewhere); NE – neestimate (engl.: Not Estimated); NO – nu se produc (engl.: Not Occurring).
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Anexa 1-2: Emisii naţionale de gaze cu efect de seră în Republica Moldova în anul 1991
Surse de emisii şi sechestrare a gazelor cu efect
de seră

Emisii CO2
(Gg)

Stocări CO2
(Gg)

CH4
(Gg)

N2O
(Gg)

NOx
(Gg)

CO
(Gg)

COVNM
(Gg)

SO2
(Gg)

Total emisii şi sechestrări

30343.6201

-1158.7578

217.8026

10.5185

119.3428

371.6038

90.6729

256.2761

1. Energetica

29193.0936

NO

40.9613

0.5390

116.4861

366.4809

63.4604

254.5103

A. Arderea combustibililor (abordare sectorială)

29192.4796

10.4689

0.5390

116.4861

366.4809

62.9165

254.5103

1. Industria energetică

17361.2078

0.3826

0.1457

48.8473

4.4530

1.2021

172.1415

2 Industria producătoare şi construcţiile

1684.7939

0.0827

0.0140

4.6748

1.3740

0.1698

19.1446

3. Transportul

3548.3245

1.0880

0.2951

34.4576

264.4692

49.7832

3.9274

4. Alte sectoare

6294.8303

8.9152

0.0818

27.7087

96.1384

11.7409

56.4259

5. Alte lucrări şi necesităţi în energetică
B. Emisiile fugitive de la ţiţei şi gazele naturale

303.3231

0.0005

0.0024

0.7977

0.0462

0.0205

2.8710

0.6140

30.4924

0.0000

NO, NE

NO, NE

0.5438

NO, NE

NO

NO

NO

NO

1. Combustibili solizi

NO

2. Ţiţei şi gaze naturale

0.6140

2. Procese industriale

1090.8625

A. Produsele minerale

1024.3505

0.0051

NO, NE

2.5980

1.0842

2.8324

1.6858

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

0.2883

NO, NE

B. Industria chimică

NO

30.4924

0.0000

NO, NE

NO, NE

0.5438

NO, NE

0.5588

0.0031

2.7703

1.9456

8.0690

1.7658

C. Producţia metalelor

49.2200

0.5537

0.1723

0.8614

0.0554

0.0800

D. Altă producţie

17.2921

NO, NE

NO, NE

0.0031

NO, NE

NO, NE

4.8930

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

E. Producţia halocarburilor şi SF6
F. Consumul halocarburilor şi SF6
G. Altele
3. Solvenţii şi utilizarea altor produşi

59.6639

0.0001

4. Agricultura

98.1639

A. Fermentarea enterică

83.3580

B. Managementul dejecţiilor animaliere

14.8059

C. Cultivarea orezului

9.5932

19.1435
NO, NE, IE

NO, IE

4.0151

NO, NE

5.5781

NO, NE

NO

D. Solurile agricole
E. Arderea savanelor

NO

F. Arderea reziduurilor agricole în câmp

IE

G. Altele

NO, NE

5. UTSUTGS

NO
IE
NO, NE

NO

NO

IE

IE

IE

NO, NE

NO, NE
NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

0.0939

0.0025

0.0864

3.1774

0.0019

0.0001

0.0012

0.0426

B. Terenurile prelucrate

1422.9232

0.0920

0.0024

0.0852

3.1348

C. Pajiştile

-657.5800

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

IE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

78.0247

0.3807

NO, NE

NO, NE

E. Terenurile localităţilor
F. Alte terenuri
E. Altele
6. Deşeuri
A. Depozite DMS

70.1993

B. Tratarea apelor uzate

7.8254

NO, NE
0.3807

C. Incinerarea deşeurilor
D. Altele
7. Altele

NO, NE

NO, NE

NO

NO, NE

-1924.1010

D. Terenurile umede

NO

NO

-1158.7578

A. Terenurile silvice

NO, NE, IE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE
NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

Memo items
Buncăre internaţionale

232.8115

0.0487

0.0074

0.8447

0.9641

0.5792

0.0738

Transportul aviatic

232.8115

0.0487

0.0074

0.8447

0.9641

0.5792

0.0738

Transportul marin

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Emisii CO2 de la arderea biomasei

427.7268

Abrevieri: IE – incluse în altă parte (engl.: Included Elsewhere); NE – neestimate (engl.: Not Estimated); NO – nu se produc (engl.: Not Occurring)..
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Anexa 1-3: Emisii naţionale de gaze cu efect de seră în Republica Moldova în anul 1992
Surse de emisii şi sechestrare a gazelor cu efect
de seră

Emisii CO2
(Gg)

Stocări CO2
(Gg)

Total emisii şi sechestrări

21197.7105

-918.5706

1. Energetica

20587.3862

NO

CH4
(Gg)

N2O
(Gg)

NOx
(Gg)

CO
(Gg)

COVNM
(Gg)

SO2
(Gg)

210.4103

8.9111

80.2690

190.4780

54.1789

170.1090

32.7354

0.3529

78.3833

186.1429

32.6833

169.0262

A. Arderea combustibililor (abordare sectorială)

20586.8688

5.1318

0.3529

78.3833

186.1429

32.1902

169.0262

1. Industria energetică

13009.2232

0.2828

0.1102

36.6784

3.3396

0.8992

128.3280
10.8429

962.3355

0.0403

0.0070

2.6619

0.4088

0.0879

3. Transportul

2 Industria producătoare şi construcţiile

1986.1727

0.5432

0.1830

19.7994

128.4896

24.2288

2.4049

4. Alte sectoare

4388.8608

4.2655

0.0508

18.6192

53.8737

6.9587

26.7322

240.2766

0.0000

0.0019

0.6244

0.0312

0.0156

0.7182

0.5175

27.6036

0.0000

NO, NE

NO, NE

0.4931

NO, NE

NO

NO

NO

NO

2. Ţiţei şi gaze naturale

0.5175

27.6036

0.0000

NO, NE

NO, NE

0.4931

NO, NE

2. Procese industriale

563.4552

0.0030

1.8058

1.3972

6.4575

1.0828

A. Produsele minerale

504.1955

0.0043

NO, NE

1.6385

0.5604

2.1108

1.0051

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

0.1398

NO, NE

C. Producţia metalelor

47.8192

0.5380

0.1674

0.8368

0.0538

0.0777

D. Altă producţie

11.4405

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

4.1531

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE, IE

NO, IE

NO, NE, IE

5. Alte lucrări şi necesităţi în energetică
B. Emisiile fugitive de la ţiţei şi gazele naturale
1. Combustibili solizi

B. Industria chimică

NO
NO

0.5422

0.0030

E. Producţia halocarburilor şi SF6
F. Consumul halocarburilor şi SF6
G. Altele
3. Solvenţii şi utilizarea altor produşi

46.8690

0.0001

4. Agricultura

92.8638

A. Fermentarea enterică

78.9349

B. Managementul dejecţiilor animaliere

13.9289

C. Cultivarea orezului

8.2075

15.0382

3.8520

NO, NE

4.3555

NO, NE

NO

D. Solurile agricole
E. Arderea savanelor
F. Arderea reziduurilor agricole în câmp
G. Altele

NO

NO

NO

NO

NO

NO

IE

IE

IE

IE

IE

NO, NE

NO

NO, NE

NO, NE

NO, NE

5. UTSUTGS

-918.5706

0.0869

0.0023

0.0799

2.9379

NO, NE

NO, NE

A. Terenurile silvice

-1766.5038

0.0020

0.0001

0.0013

0.0466

B. Terenurile prelucrate

1431.6372

0.0849

0.0022

0.0786

2.8912

C. Pajiştile

-583.7040

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

IE

NE

NE

NE

NE

NO, NE

NO, NE

D. Terenurile umede
E. Terenurile localităţilor
F. Alte terenuri
E. Altele

NO, NE

NE

NE

NE

NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

84.1819

0.3454

NO, NE

NO, NE

6. Deşeuri
A. Depozite DMS

NE

77.1248

B. Tratarea apelor uzate

7.0571

NO, NE
0.3454

C. Incinerarea deşeurilor
D. Altele
7. Altele

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE
NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

Memo items
Buncăre internaţionale

96.2635

0.0189

0.0031

0.3512

0.3847

0.2288

0.0305

Transportul aviatic

96.2635

0.0189

0.0031

0.3512

0.3847

0.2288

0.0305

Transportul marin

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Emisii CO2 de la arderea biomasei

531.1505

Abrevieri: IE – incluse în altă parte (engl.: Included Elsewhere); NE – neestimate (engl.: Not Estimated); NO – nu se produc (engl.: Not Occurring).
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Anexa 1-4: Emisii naţionale de gaze cu efect de seră în Republica Moldova în anul 1993
Surse de emisii şi sechestrare a gazelor cu efect
de seră

Emisii CO2
(Gg)

Stocări CO2
(Gg)

CH4
(Gg)

N2O
(Gg)

NOx
(Gg)

CO
(Gg)

COVNM
(Gg)

SO2
(Gg)

Total emisii şi sechestrări

16317.4510

-545.2022

193.3539

7.6992

63.4771

155.4473

44.0071

145.6472

1. Energetica

15776.0700

NO

28.9628

0.2933

61.6055

149.7682

25.0331

144.5701

A. Arderea combustibililor (abordare sectorială)

15775.6384

4.1598

0.2933

61.6055

149.7682

24.5895

144.5701

1. Industria energetică

11336.5625

0.2533

0.1010

32.0283

2.8827

0.7709

121.2726

539.8762

0.0267

0.0043

1.4796

0.6719

0.0576

5.0323

3. Transportul

2 Industria producătoare şi construcţiile

1463.2667

0.3525

0.1382

15.0985

85.9911

16.2216

1.8949

4. Alte sectoare

2249.3719

3.5220

0.0478

12.4659

60.0628

7.5191

15.0889

5. Alte lucrări şi necesităţi în energetică

186.5611

0.0054

0.4316

24.8030

2. Ţiţei şi gaze naturale

0.4316

24.8030

2. Procese industriale

504.3335

A. Produsele minerale

443.1365

0.0034

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

C. Producţia metalelor

48.7616

0.5486

D. Altă producţie

12.4354

NO, NE

NO, NE

NO, NE

B. Emisiile fugitive de la ţiţei şi gazele naturale
1. Combustibili solizi

B. Industria chimică

0.5331

0.1598

0.0203

1.2813

NO, NE

0.0020

NO, NE

NO, NE

0.4437

NO, NE

NO

NO

NO

NO

NO, NE

NO, NE

NO, NE

0.4437

NO, NE

1.7531

1.3248

7.0871

1.0772

1.5825

0.4715

2.1688

0.9979

NO, NE

NO, NE

0.0997

NO, NE

0.1707

0.8533

0.0549

0.0792

NO, NE

NO, NE

4.7637

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE, IE

NO, IE

NO, NE, IE

NO
NO

0.5520

0.0030

0.0030
NO, NE

E. Producţia halocarburilor şi SF6
F. Consumul halocarburilor şi SF6
G. Altele
3. Solvenţii şi utilizarea altor produşi

37.0475

NO, NE
0.0001

4. Agricultura

78.4598

A. Fermentarea enterică

68.1893

B. Managementul dejecţiilor animaliere

10.2705

C. Cultivarea orezului

7.0714

11.8869

3.1485

NO, NE

3.9229

NO, NE

NO

D. Solurile agricole
E. Arderea savanelor
F. Arderea reziduurilor agricole în câmp
G. Altele

NO

NO

NO

NO

NO

NO

IE

IE

IE

IE

IE

NO, NE

NO

NO, NE

NO, NE

NO, NE

5. UTSUTGS

-545.2022

0.1279

0.0035

0.1185

4.3542

NO, NE

NO, NE

A. Terenurile silvice

-1491.3852

0.0001

0.0001

0.0001

0.0001

B. Terenurile prelucrate

1433.9670

0.1278

0.0033

0.1183

4.3540

C. Pajiştile

-487.7840

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

IE

NE

NE

NE

NE

NO, NE

NO, NE

D. Terenurile umede
E. Terenurile localităţilor
F. Alte terenuri
E. Altele

NO, NE

NE

NE

NE

NE

NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

85.2514

0.3280

NO, NE

NO, NE

6. Deşeuri
A. Depozite DMS

78.1765

B. Tratarea apelor uzate

7.0749

NO, NE
0.3280

C. Incinerarea deşeurilor
D. Altele
7. Altele

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

Memo items
62.0927

0.0099

0.0020

0.2331

0.2215

0.1293

0.0197

Transportul aviatic

Buncăre internaţionale

62.0927

0.0099

0.0020

0.2331

0.2215

0.1293

0.0197

Transportul marin

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Emisii CO2 de la arderea biomasei

763.4134

Abrevieri: IE – incluse în altă parte (engl.: Included Elsewhere); NE – neestimate (engl.: Not Estimated); NO – nu se produc (engl.: Not Occurring).
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Anexa 1-5: Emisii naţionale de gaze cu efect de seră în Republica Moldova în anul 1994
Surse de emisii şi sechestrare a gazelor cu efect
de seră

Emisii CO2
(Gg)

Total emisii şi sechestrări

13704.7649

-875.4389

1. Energetica

13304.3447

NO

A. Arderea combustibililor (abordare sectorială)
1. Industria energetică
2 Industria producătoare şi construcţiile

Stocări CO2
(Gg)

CH4
(Gg)

N2O
(Gg)

NOx
(Gg)

CO
(Gg)

COVNM
(Gg)

SO2
(Gg)

191.8003

6.8307

54.0902

141.2932

39.3583

102.5218

28.1184

0.2592

52.9312

137.2315

22.9155

101.8663

13303.9395

4.2469

0.2592

52.9312

137.2315

22.4886

101.8663

9489.7382

0.1808

0.0865

27.2991

2.6489

0.6597

82.8434
1.5249

285.2936

0.0131

0.0020

0.7908

0.2992

0.0312

3. Transportul

1271.1186

0.3262

0.1270

12.4665

79.3899

14.9588

1.4527

4. Alte sectoare

2112.0567

3.7236

0.0423

11.9701

54.7840

6.8245

14.8890

5. Alte lucrări şi necesităţi în energetică

145.7325

0.0033

0.0014

0.4045

0.1096

0.0145

1.1562

0.4052

23.8714

0.0000

NO, NE

NO, NE

0.4269

NO, NE

NO

NO

NO

NO

2. Ţiţei şi gaze naturale

0.4052

23.8714

0.0000

NO, NE

NO, NE

0.4269

NO, NE

2. Procese industriale

369.1496

0.0032

1.0820

1.2286

6.4095

0.6556

A. Produsele minerale

306.9414

0.0021

0.9048

0.3422

1.0754

0.5733

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

0.0302

NO, NE

C. Producţia metalelor

50.6480

0.5698

0.0032

0.1773

0.8863

0.0570

0.0823

D. Altă producţie

11.5602

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

5.2469

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

78.6824

6.2820

NO, NE, IE

NO, IE

NO, NE, IE

B. Emisiile fugitive de la ţiţei şi gazele naturale
1. Combustibili solizi

B. Industria chimică

NO
NO

0.5718

NO, NE

E. Producţia halocarburilor şi SF6
F. Consumul halocarburilor şi SF6
G. Altele
3. Solvenţii şi utilizarea altor produşi

31.2706

0.0001

4. Agricultura
A. Fermentarea enterică

10.0333
NO

68.9186

B. Managementul dejecţiilor animaliere

9.7638

C. Cultivarea orezului

3.0700

NO, NE

3.2120

NO, NE

NO

D. Solurile agricole
E. Arderea savanelor
F. Arderea reziduurilor agricole în câmp
G. Altele

NO

NO

NO

NO

NO

NO

IE

IE

IE

IE

IE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

5. UTSUTGS

-875.4389

0.0842

NO, NE

0.0023

0.0770

2.8331

NO, NE

NO, NE

A. Terenurile silvice

-1743.7096

0.0031

0.0002

0.0020

0.0710

B. Terenurile prelucrate

1471.9506

0.0811

0.0021

0.0751

2.7621

C. Pajiştile

-603.6800

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

IE

NE

NE

NE

NE

NO, NE

NO, NE

D. Terenurile umede
E. Terenurile localităţilor
F. Alte terenuri
E. Altele

NO, NE

NE

NE

NE

NE

NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

84.3435

0.2840

NO, NE

NO, NE

6. Deşeuri
A. Depozite DMS

77.7414

B. Tratarea apelor uzate

6.6021

NO, NE
0.2840

C. Incinerarea deşeurilor
D. Altele
7. Altele

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

Memo items
Buncăre internaţionale

37.8235

0.0058

0.0012

0.1433

0.1323

0.0766

0.0120

Transportul aviatic

37.8235

0.0058

0.0012

0.1433

0.1323

0.0766

0.0120

Transportul marin

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Emisii CO2 de la arderea biomasei

599.5042

Abrevieri: IE – incluse în altă parte (engl.: Included Elsewhere); NE – neestimate (engl.: Not Estimated); NO – nu se produc (engl.: Not Occurring).
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Anexa 1-6: Emisii naţionale de gaze cu efect de seră în Republica Moldova în anul 1995
Surse de emisii şi sechestrare a gazelor cu efect
de seră

Emisii CO2
(Gg)

Stocări CO2
(Gg)

CH4
(Gg)

N2O
(Gg)

NOx
(Gg)

CO
(Gg)

COVNM
(Gg)

SO2
(Gg)

Total emisii şi sechestrări

10852.0027

-758.7649

186.7724

6.4087

47.1408

139.2113

39.8312

60.8743

1. Energetica

10456.7637

0.0000

29.4076

0.1980

46.1500

134.8160

23.1543

60.3516

10456.3479

2.9521

0.1980

46.1500

134.8160

22.6782

60.3516

6913.6176

0.1314

0.0496

19.4831

2.0275

0.5135

46.0290

A. Arderea combustibililor (abordare sectorială)
1. Industria energetică

315.7781

0.0129

0.0020

0.8694

0.2497

0.0333

1.3217

3. Transportul

2 Industria producătoare şi construcţiile

1288.2094

0.3426

0.1068

12.2869

83.4016

15.7099

1.4489

4. Alte sectoare

1766.0697

2.4609

0.0378

13.0293

48.9299

6.4033

9.8040

5. Alte lucrări şi necesităţi în energetică

172.6731

0.0043

0.0018

0.4813

0.2073

0.0181

1.7481

0.4158

26.4555

0.0000

NO, NE

NO, NE

0.4761

NO, NE

NO

NO

NO

NO

2. Ţiţei şi gaze naturale

0.4158

26.4555

0.0000

NO, NE

NO, NE

0.4761

NO, NE

2. Procese industriale

367.1749

0.0033

0.9027

1.1514

7.6724

0.5227

A. Produsele minerale

302.6786

0.0019

0.7188

0.2319

0.7373

0.4373

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

0.0256

NO, NE

C. Producţia metalelor

52.5439

0.5911

0.0033

0.1839

0.9195

0.0591

0.0854

D. Altă producţie

11.9524

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

6.8504

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

73.5903

5.9380

NO, NE, IE

NO, IE

NO, NE, IE

B. Emisiile fugitive de la ţiţei şi gazele naturale
1. Combustibili solizi

B. Industria chimică

NO
0.0000

0.5930

NO, NE

E. Producţia halocarburilor şi SF6
F. Consumul halocarburilor şi SF6
G. Altele
3. Solvenţii şi utilizarea altor produşi

28.0642

0.0000

4. Agricultura
A. Fermentarea enterică

9.0046
NO

65.9346

B. Managementul dejecţiilor animaliere

7.6557

C. Cultivarea orezului

2.9941

NO, NE

2.9439

NO, NE

NO

D. Solurile agricole
E. Arderea savanelor
F. Arderea reziduurilor agricole în câmp
G. Altele

NO

NO

NO

NO

NO

NO

IE

IE

IE

IE

IE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

5. UTSUTGS

-758.7649

0.0953

0.0025

0.0882

3.2439

NO, NE

NO, NE

A. Terenurile silvice

-1620.7949

0.0002

0.0000

0.0001

0.0041

B. Terenurile prelucrate

1481.5719

0.0951

0.0025

0.0880

3.2398

C. Pajiştile

-619.5420

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

IE

NE

NE

NE

NE

NO, NE

NO, NE

D. Terenurile umede
E. Terenurile localităţilor
F. Alte terenuri
E. Altele

NE

NE

NE

NE

NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

83.0864

0.2669

NO, NE

NO, NE

6. Deşeuri
A. Depozite DMS

76.9801

B. Tratarea apelor uzate

6.1063

NO, NE
0.2669

C. Incinerarea deşeurilor
D. Altele
7. Altele

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

Memo items
Buncăre internaţionale

41.9185

0.0060

0.0013

0.1573

0.1413

0.0820

0.0133

Transportul aviatic

41.9185

0.0060

0.0013

0.1573

0.1413

0.0820

0.0133

Transportul marin

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Emisii CO2 de la arderea biomasei

645.5674

Abrevieri: IE – incluse în altă parte (engl.: Included Elsewhere); NE – neestimate (engl.: Not Estimated); NO – nu se produc (engl.: Not Occurring).
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Anexa 1-7: Emisii naţionale de gaze cu efect de seră în Republica Moldova în anul 1996
Surse de emisii şi sechestrare a gazelor cu efect
de seră

Emisii CO2
(Gg)

Stocări CO2
(Gg)

CH4
(Gg)

N2O
(Gg)

NOx
(Gg)

CO
(Gg)

COVNM
(Gg)

SO2
(Gg)

Total emisii şi sechestrări

11092.6625

-741.7788

184.6133

5.8192

44.4726

136.9144

38.6704

58.8716

1. Energetica

10688.3599

NO

32.5208

0.1902

43.5677

133.1780

22.4609

58.3902

10687.8919

3.7653

0.1902

43.5677

133.1780

21.9449

58.3902

7040.6936

0.1332

0.0467

19.7380

2.1139

0.5338

42.2225
1.2002

A. Arderea combustibililor (abordare sectorială)
1. Industria energetică
2 Industria producătoare şi construcţiile

261.0795

0.0114

0.0017

0.7217

0.2207

0.0283

3. Transportul

1260.1985

0.3262

0.1003

11.6357

79.4585

14.9584

1.3585

4. Alte sectoare

1981.0872

3.2902

0.0399

11.0627

51.1579

6.4083

12.4329

5. Alte lucrări şi necesităţi în energetică

144.8332

0.0043

0.4680

28.7555

NO

NO

NO

NO

2. Ţiţei şi gaze naturale

0.4680

28.7555

0.0000

NO, NE

NO, NE

0.5160

NO, NE

2. Procese industriale

376.0921

0.6039

0.0033

0.4814

A. Produsele minerale

305.5178

B. Emisiile fugitive de la ţiţei şi gazele naturale
1. Combustibili solizi

0.0016
NO, NE

NO

0.2271

0.0162

1.1762

NO, NE

0.5160

NO, NE

0.8369

1.2317

7.1580

0.0017 NO, NE

0.6495

0.2950

0.5779

0.3944

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

0.0148

NO, NE

C. Producţia metalelor

53.5279

0.6022

0.0033

0.1873

0.9367

0.0602

0.0870

D. Altă producţie

17.0465

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

6.5051

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

65.8815

5.3644

NO, NE, IE

NO, IE

NO, NE, IE

B. Industria chimică

NO

0.4095
NO, NE

E. Producţia halocarburilor şi SF6
F. Consumul halocarburilor şi SF6
G. Altele
3. Solvenţii şi utilizarea altor produşi

28.2105

0.0000

4. Agricultura
A. Fermentarea enterică

9.0515
NO

58.8935

B. Managementul dejecţiilor animaliere

6.9880

C. Cultivarea orezului

2.7946

NO, NE

2.5698

NO, NE

NO

D. Solurile agricole
E. Arderea savanelor
F. Arderea reziduurilor agricole în câmp
G. Altele

NO

NO

NO

NO

NO

NO

IE

IE

IE

IE

IE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

5. UTSUTGS

-741.7788

0.0739

NO, NE

0.0019

0.0681

2.5046

NO, NE

NO, NE

A. Terenurile silvice

-1705.1295

0.0010

0.0001

0.0007

0.0237

B. Terenurile prelucrate

1541.4666

0.0728

0.0019

0.0674

2.4809

C. Pajiştile

-578.1160

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

IE

NE

NE

NE

NE

NO, NE

NO, NE

D. Terenurile umede
E. Terenurile localităţilor
F. Alte terenuri
E. Altele

NO, NE

NE

NE

NE

NE

NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

85.5333

0.2593

NO, NE

NO, NE

6. Deşeuri
A. Depozite DMS

79.5359

B. Tratarea apelor uzate

5.9974

NO, NE
0.2593

C. Incinerarea deşeurilor
D. Altele
7. Altele

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

Memo items
Buncăre internaţionale

65.8650

0.0048

0.0021

0.2556

0.1687

0.0901

0.0209

Transportul aviatic

65.8650

0.0048

0.0021

0.2556

0.1687

0.0901

0.0209

Transportul marin

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Emisii CO2 de la arderea biomasei

615.3433

Abrevieri: IE – incluse în altă parte (engl.: Included Elsewhere); NE – neestimate (engl.: Not Estimated); NO – nu se produc (engl.: Not Occurring).
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Anexa 1-8: Emisii naţionale de gaze cu efect de seră în Republica Moldova în anul 1997
Surse de emisii şi sechestrare a gazelor cu efect
de seră

Emisii CO2
(Gg)

Stocări CO2
(Gg)

CH4
(Gg)

N2O
(Gg)

NOx
(Gg)

CO
(Gg)

COVNM
(Gg)

SO2
(Gg)

Total emisii şi sechestrări

9380.4981

-1328.8314

167.1490

5.6906

39.9567

131.5095

38.0953

33.8937

1. Energetica

8932.2405

NO

26.0185

0.1547

38.8713

125.5585

22.2158

33.3266

A. Arderea combustibililor (abordare sectorială)

8931.1349

2.3511

0.1547

38.8713

125.5585

21.7974

33.3266

1. Industria energetică

5360.3805

0.1057

0.0240

14.6387

1.7337

0.4367

21.4411
0.9572

298.6884

0.0113

0.0017

0.8205

0.2406

0.0313

3. Transportul

2 Industria producătoare şi construcţiile

1281.9412

0.3706

0.1016

12.3542

90.2265

16.9737

1.4095

4. Alte sectoare

1854.6157

1.8593

0.0259

10.6761

33.1438

4.3402

8.5640

5. Alte lucrări şi necesităţi în energetică

135.5091

0.0042

0.0015

0.3818

0.2139

0.0154

0.9549

1.1056

23.6674

0.0000

NO, NE

NO, NE

0.4183

NO, NE

NO

NO

NO

NO

2. Ţiţei şi gaze naturale

1.1056

23.6674

0.0000

NO, NE

NO, NE

0.4183

NO, NE

2. Procese industriale

418.3766

0.0041

0.9614

1.3904

6.2921

0.5671

A. Produsele minerale

331.5758

0.0006

0.7345

0.2555

0.6921

0.4617

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

0.0044

NO, NE

C. Producţia metalelor

64.8524

0.7296

0.0041

0.2270

1.1349

0.0730

0.1054

D. Altă producţie

21.9484

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

5.5226

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE, IE

NO, IE

NO, NE, IE

B. Emisiile fugitive de la ţiţei şi gazele naturale
1. Combustibili solizi

B. Industria chimică

NO
NO

0.7302

NO, NE

E. Producţia halocarburilor şi SF6
F. Consumul halocarburilor şi SF6
G. Altele
3. Solvenţii şi utilizarea altor produşi

29.8810

0.0000

4. Agricultura

57.5070

A. Fermentarea enterică

5.2631

9.5875
NO

51.3233

B. Managementul dejecţiilor animaliere

6.1837

C. Cultivarea orezului

2.5712

NO, NE

2.6919

NO, NE

NO

D. Solurile agricole
E. Arderea savanelor
F. Arderea reziduurilor agricole în câmp
G. Altele

NO

NO

NO

NO

NO

NO

IE

IE

IE

IE

IE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

-1328.8314

0.1339

0.0035

0.1239

4.5606

NO, NE

NO, NE

-2132.2121

0.0003

0.0000

0.0002

0.0072

B. Terenurile prelucrate

1532.3067

0.1336

0.0035

0.1237

4.5534

C. Pajiştile

-728.9260

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

IE

NE

NE

NE

NE

NO, NE

NO, NE

5. UTSUTGS
A. Terenurile silvice

D. Terenurile umede
E. Terenurile localităţilor
F. Alte terenuri
E. Altele

NE

NE

NE

NE

NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

82.7595

0.2652

NO, NE

NO, NE

6. Deşeuri
A. Depozite DMS

76.7563

B. Tratarea apelor uzate

NO, NE

6.0032

0.2652

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

C. Incinerarea deşeurilor
D. Altele
7. Altele

NO, NE

NO, NE

NO, NE

Memo items
75.6443

0.0055

0.0024

0.2921

0.1965

0.1020

0.0240

Transportul aviatic

Buncăre internaţionale

75.6443

0.0055

0.0024

0.2921

0.1965

0.1020

0.0240

Transportul marin

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Emisii CO2 de la arderea biomasei

322.4374

Abrevieri: IE – incluse în altă parte (engl.: Included Elsewhere); NE – neestimate (engl.: Not Estimated); NO – nu se produc (engl.: Not Occurring).
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Anexa 1-9: Emisii naţionale de gaze cu efect de seră în Republica Moldova în anul 1998
Surse de emisii şi sechestrare a gazelor cu efect
de seră

Emisii CO2
(Gg)

Stocări CO2
(Gg)

CH4
(Gg)

N2O
(Gg)

NOx
(Gg)

CO
(Gg)

COVNM
(Gg)

SO2
(Gg)

Total emisii şi sechestrări

7759.5498

-1159.9929

156.8954

5.0138

32.8847

116.0268

34.4315

26.9145

1. Energetica

7389.1416

NO

24.1235

0.1374

31.9402

110.7788

19.3845

26.4155

A. Arderea combustibililor (abordare sectorială)

7388.0726

1.9733

0.1374

31.9402

110.7788

18.9922

26.4155

1. Industria energetică

4419.9973

0.0888

0.0184

12.0088

1.4414

0.3635

17.0883

2 Industria producătoare şi construcţiile

259.1851

0.0091

0.0013

0.7091

0.1905

0.0270

0.8653

3. Transportul

1118.4626

0.3158

0.0911

10.7981

76.9210

14.4691

1.2361

4. Alte sectoare

1497.9511

1.5573

0.0256

8.1631

32.1244

4.1229

6.7794

92.4763

0.0023

0.0010

0.2611

0.1016

0.0098

0.4463

1.0691

22.1502

0.0000

NO, NE

NO, NE

0.3923

NO, NE

NO

NO

NO

NO

2. Ţiţei şi gaze naturale

1.0691

22.1502

0.0000

NO, NE

NO, NE

0.3923

NO, NE

2. Procese industriale

340.0224

0.0036

0.8347

1.2078

5.2976

0.4990

A. Produsele minerale

268.5748

0.0005

0.6336

0.2024

0.6434

0.4057

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

0.0036

NO, NE

C. Producţia metalelor

57.4496

0.6463

0.0036

0.2011

1.0054

0.0646

0.0934

D. Altă producţie

13.9979

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

4.5859

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE, IE

NO, IE

NO, NE, IE

5. Alte lucrări şi necesităţi în energetică
B. Emisiile fugitive de la ţiţei şi gazele naturale
1. Combustibili solizi

B. Industria chimică

NO
NO

0.6468

NO, NE

E. Producţia halocarburilor şi SF6
F. Consumul halocarburilor şi SF6
G. Altele
3. Solvenţii şi utilizarea altor produşi

30.3859

0.0000

4. Agricultura

51.8780

A. Fermentarea enterică

4.6092

9.7495
NO

46.8051

B. Managementul dejecţiilor animaliere

5.0729

C. Cultivarea orezului

2.2749

NO, NE

2.3344

NO, NE

NO

D. Solurile agricole
E. Arderea savanelor
F. Arderea reziduurilor agricole în câmp
G. Altele

NO

NO

NO

NO

NO

NO

IE

IE

IE

IE

IE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

-1159.9929

0.1196

0.0032

0.1099

4.0403

NO, NE

NO, NE

-2027.8925

0.0031

0.0002

0.0020

0.0714

B. Terenurile prelucrate

1571.3056

0.1165

0.0030

0.1078

3.9689

C. Pajiştile

-703.4060

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

IE

NE

NE

NE

NE

NO, NE

NO, NE

5. UTSUTGS
A. Terenurile silvice

D. Terenurile umede
E. Terenurile localităţilor
F. Alte terenuri
E. Altele

NE

NE

NE

NE

NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

80.1275

0.2603

NO, NE

NO, NE

6. Deşeuri
A. Depozite DMS

74.3283

B. Tratarea apelor uzate

5.7992

NO, NE
0.2603

C. Incinerarea deşeurilor
D. Altele
7. Altele

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE
NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

Memo items
72.4974

0.0046

0.0023

0.2802

0.1828

0.0919

0.0230

Transportul aviatic

Buncăre internaţionale

72.4974

0.0046

0.0023

0.2802

0.1828

0.0919

0.0230

Transportul marin

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Emisii CO2 de la arderea biomasei

409.1761

Abrevieri: IE – incluse în altă parte (engl.: Included Elsewhere); NE – neestimate (engl.: Not Estimated); NO – nu se produc (engl.: Not Occurring).
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Anexa 1-10: Emisii naţionale de gaze cu efect de seră în Republica Moldova în anul 1999
Surse de emisii şi sechestrare a gazelor cu efect
de seră

Emisii CO2
(Gg)

Stocări CO2
(Gg)

CH4
(Gg)

N2O
(Gg)

NOx
(Gg)

CO
(Gg)

COVNM
(Gg)

SO2
(Gg)

Total emisii şi sechestrări

6008.4787

-1314.1772

159.5257

4.7325

23.7914

79.5244

25.6009

13.9877

1. Energetica

5655.7435

NO

23.8628

0.0899

22.9060

74.5434

12.7405

13.5331

A. Arderea combustibililor (abordare sectorială)

5654.7210

1.7650

0.0899

22.9060

74.5434

12.3455

13.5331

1. Industria energetică

3314.4426

0.0663

0.0082

8.8462

1.1511

0.2882

6.1854

2 Industria producătoare şi construcţiile

236.8620

0.0072

0.0010

0.6440

0.1479

0.0230

0.4769

3. Transportul

763.1569

0.1863

0.0574

7.2014

45.4970

8.5604

0.8729

1284.0173

1.5018

0.0225

6.0485

27.4683

3.4649

5.6902

56.2421

0.0033

0.0008

0.1660

0.2791

0.0090

0.3077

1.0225

22.0978

0.0000

NO, NE

NO, NE

0.3950

NO, NE

NO

NO

NO

NO

2. Ţiţei şi gaze naturale

1.0225

22.0978

0.0000

NO, NE

NO, NE

0.3950

NO, NE

2. Procese industriale

322.9788

0.0040

0.7836

1.2400

3.3129

0.4546

A. Produsele minerale

250.9522

0.0002

0.5607

0.1256

0.5513

0.3511

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

0.0032

NO, NE

63.6854

0.7165

0.0040

0.2229

1.1145

0.0716

0.1035

8.3413

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

2.6869

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

51.3597

4.3854

NO, NE, IE

NO, IE

NO, NE, IE

4. Alte sectoare
5. Alte lucrări şi necesităţi în energetică
B. Emisiile fugitive de la ţiţei şi gazele naturale
1. Combustibili solizi

B. Industria chimică
C. Producţia metalelor
D. Altă producţie

NO
NO

0.7167

NO, NE

E. Producţia halocarburilor şi SF6
F. Consumul halocarburilor şi SF6
G. Altele
3. Solvenţii şi utilizarea altor produşi

29.7564

0.0000

4. Agricultura
A. Fermentarea enterică

9.5475
NO

45.8021

B. Managementul dejecţiilor animaliere

5.5576

C. Cultivarea orezului

2.3282

NO, NE

2.0572

NO, NE

NO

D. Solurile agricole
E. Arderea savanelor
F. Arderea reziduurilor agricole în câmp
G. Altele

NO

NO

NO

NO

NO

NO

IE

IE

IE

IE

IE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

-1314.1772

0.1106

0.0029

0.1017

3.7409

NO, NE

NO, NE

-2111.2238

0.0023

0.0001

0.0015

0.0534

B. Terenurile prelucrate

1593.4246

0.1082

0.0028

0.1002

3.6875

C. Pajiştile

-796.3780

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

IE

NE

NE

NE

NE

NO, NE

NO, NE

5. UTSUTGS
A. Terenurile silvice

D. Terenurile umede
E. Terenurile localităţilor
F. Alte terenuri
E. Altele

NE

NE

NE

NE

NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

83.4760

0.2502

NO, NE

NO, NE

6. Deşeuri
A. Depozite DMS

77.9046

B. Tratarea apelor uzate

5.5714

NO, NE
0.2502

C. Incinerarea deşeurilor
D. Altele
7. Altele

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

Memo items
Buncăre internaţionale

72.4938

0.0044

0.0022

0.2641

0.1693

0.0862

0.0213

Transportul aviatic

72.4938

0.0044

0.0022

0.2641

0.1693

0.0862

0.0213

Transportul marin

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Emisii CO2 de la arderea biomasei

373.6048

Abrevieri: IE – incluse în altă parte (engl.: Included Elsewhere); NE – neestimate (engl.: Not Estimated); NO – nu se produc (engl.: Not Occurring).
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Anexa 1-11: Emisii naţionale de gaze cu efect de seră în Republica Moldova în anul 2000
Surse de emisii şi sechestrare a gazelor cu efect
de seră

Emisii CO2
(Gg)

Stocări CO2
(Gg)

CH4
(Gg)

N2O
(Gg)

NOx
(Gg)

CO
(Gg)

COVNM
(Gg)

SO2
(Gg)

Total emisii şi sechestrări

5206.6999

-1354.2861

152.8825

4.5795

22.0042

75.5600

26.7160

9.8661

1. Energetica

4870.8284

0.0000

25.6355

0.0924

20.9849

72.8803

12.5882

9.3075

A. Arderea combustibililor (abordare sectorială)

4869.8276

1.7121

0.0924

20.9849

72.8803

12.1561

9.3075

1. Industria energetică

2650.8620

0.0511

0.0057

7.0799

0.9510

0.2342

2.5730

2 Industria producătoare şi construcţiile

257.7106

0.0074

0.0010

0.6994

0.1627

0.0251

0.4589

3. Transportul

824.4456

0.1895

0.0640

8.1773

46.3416

8.7298

1.0309

1085.5561

1.4617

0.0210

4.8791

25.3142

3.1599

5.0210

51.2533

0.0024

0.0007

0.1492

0.1108

0.0071

0.2237

1.0007

23.9235

0.0000

NO, NE

NO, NE

0.4321

NO, NE

NO

NO

NO

NO

2. Ţiţei şi gaze naturale

1.0007

23.9235

0.0000

NO, NE

NO, NE

0.4321

NO, NE

2. Procese industriale

302.8214

0.0045

0.9832

1.3494

3.5234

0.5586

A. Produsele minerale

217.9282

0.0002

0.7290

0.0780

0.9686

0.4405

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

0.0061

NO, NE

C. Producţia metalelor

72.6478

0.8173

0.0045

0.2543

1.2713

0.0817

0.1181

D. Altă producţie

12.2455

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

2.4670

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE, IE

NO, IE

NO, NE, IE

4. Alte sectoare
5. Alte lucrări şi necesităţi în energetică
B. Emisiile fugitive de la ţiţei şi gazele naturale
1. Combustibili solizi

B. Industria chimică

NO
0.0000

0.8175

NO, NE

E. Producţia halocarburilor şi SF6
F. Consumul halocarburilor şi SF6
G. Altele
3. Solvenţii şi utilizarea altor produşi

33.0501

0.0000

4. Agricultura

47.6478

A. Fermentarea enterică

4.2309

10.6043
NO

43.0030

B. Managementul dejecţiilor animaliere

4.6448

C. Cultivarea orezului

2.1456

NO, NE

2.0854

NO, NE

NO

D. Solurile agricole
E. Arderea savanelor
F. Arderea reziduurilor agricole în câmp
G. Altele

NO

NO

NO

NO

NO

NO

IE

IE

IE

IE

IE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

-1354.2861

0.0391

0.0010

0.0362

1.3303

NO, NE

NO, NE

-2140.3185

0.0001

0.0000

0.0001

0.0019

B. Terenurile prelucrate

1611.5604

0.0390

0.0010

0.0361

1.3284

C. Pajiştile

-825.5280

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

IE

NE

NE

NE

NE

NO, NE

NO, NE

5. UTSUTGS
A. Terenurile silvice

D. Terenurile umede
E. Terenurile localităţilor
F. Alte terenuri
E. Altele

NE

NE

NE

NE

NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

78.7426

0.2506

NO, NE

NO, NE

6. Deşeuri
A. Depozite DMS

73.1627

B. Tratarea apelor uzate

5.5799

NO, NE
0.2506

C. Incinerarea deşeurilor
D. Altele
7. Altele

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE
NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

Memo items
Buncăre internaţionale

66.1989

0.0041

0.0021

0.2528

0.1657

0.0818

0.0210

Transportul aviatic

66.1989

0.0041

0.0021

0.2528

0.1657

0.0818

0.0210

Transportul marin

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Emisii CO2 de la arderea biomasei

367.8560

Abrevieri: IE – incluse în altă parte (engl.: Included Elsewhere); NE – neestimate (engl.: Not Estimated); NO – nu se produc (engl.: Not Occurring).
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Anexa 1-11: Emisii naţionale de gaze cu efect de seră în Republica Moldova în anul 2000 (continuare)
Surse de emisii şi sechestrare a gazelor cu efect de
seră

HFC s
(Gg)

PFCs
(Gg)

SF6
(Gg)

HFC-32

CF4

C2F6

NO, NE

NO, NE

0.00305

0.00003

0.00004

0.00001

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

0.00305

0.00003

0.00004

0.00001

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

E. Producţia halocarburilor şi SF6

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

F. Consumul halocarburilor şi SF6

NO, NE

NO, NE

0.00305

0.00003

0.00004

0.00001

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

Total emisii şi sechestrări

HFC-23

HFC-134

HFC-134a HFC-143a

HFC-125

1. Energetica
A. Arderea combustibililor (abordare sectorială)
1. Industria energetică
2 Industria producătoare şi construcţiile
3. Transportul
4. Alte sectoare
5. Alte lucrări şi necesităţi în energetică
B. Emisiile fugitive de la ţiţei şi gazele naturale
1. Combustibili solizi
2. Ţiţei şi gaze naturale
2. Procese industriale
A. Produsele minerale
B. Industria chimică
C. Producţia metalelor
D. Altă producţie

G. Altele
3. Solvenţii şi utilizarea altor produşi
4. Agricultura
A. Fermentarea enterică
B. Managementul dejecţiilor animaliere
C. Cultivarea orezului
D. Solurile agricole
E. Arderea savanelor
F. Arderea reziduurilor agricole în câmp
G. Altele
5. UTSUTGS
A. Terenurlei silvice
B. Terenurile prelucrate
C. Pajiştile
D. Terenurile umede
E. Terenurile localităţilor
F. Alte terenuri
E. Altele
6. Deşeuri
A. Depozite DMS
B. Tratarea apelor uzate
C. Incinerarea deşeurilor
D. Altele
7. Altele
Memo items
Buncăre internaţionale
Transportul aviatic
Transportul marin
Emisii CO2 de la arderea biomasei

Abrevieri: NE – neestimate (engl.: Not Estimated); NO – nu se produc (engl.: Not Occurring).

297

Anexa 1-12: Emisii naţionale de gaze cu efect de seră în Republica Moldova în anul 2001
Surse de emisii şi sechestrare a gazelor cu efect
de seră

Emisii CO2
(Gg)

Stocări CO2
(Gg)

CH4
(Gg)

N2O
(Gg)

NOx
(Gg)

CO
(Gg)

COVNM
(Gg)

SO2
(Gg)

Total emisii şi sechestrări

6415.1877

-1390.0293

144.1815

4.4453

25.3798

78.9760

28.2556

9.4254

1. Energetica

6074.5528

NO

25.3272

0.1079

24.3746

75.6838

13.2321

8.8862

A. Arderea combustibililor (abordare sectorială)

6073.5297

1.5601

0.1079

24.3746

75.6838

12.8052

8.8862

1. Industria energetică

3412.9734

0.0658

0.0072

9.1224

1.2689

0.3047

2.3780

2 Industria producătoare şi construcţiile

285.4794

0.0094

0.0014

0.7932

0.1685

0.0277

0.6479

3. Transportul

897.8487

0.2058

0.0783

9.2534

50.3374

9.4886

1.1639

1414.2708

1.2760

0.0202

5.0166

23.7341

2.9750

4.4348

62.9575

0.0031

0.0009

0.1890

0.1749

0.0091

0.2616

1.0231

23.7671

0.0000

NO, NE

NO, NE

0.4269

NO, NE

NO

NO

NO

NO

2. Ţiţei şi gaze naturale

1.0231

23.7671

0.0000

NO, NE

NO, NE

0.4269

NO, NE

2. Procese industriale

305.9360

0.8706

0.0048

0.5391

A. Produsele minerale

211.1638

4. Alte sectoare
5. Alte lucrări şi necesităţi în energetică
B. Emisiile fugitive de la ţiţei şi gazele naturale
1. Combustibili solizi

NO

0.9532

1.3828

3.8902

0.0002 NO, NE

0.6824

0.0288

0.9063

0.4134

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

0.0099

NO, NE

C. Producţia metalelor

77.3706

0.8704

0.0048

0.2708

1.3540

0.0870

0.1257

D. Altă producţie

17.4015

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

2.8869

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE, IE

NO, IE

NO, NE, IE

B. Industria chimică

NO

E. Producţia halocarburilor şi SF6
F. Consumul halocarburilor şi SF6
G. Altele
3. Solvenţii şi utilizarea altor produşi

34.6990

0.0000

4. Agricultura

45.4266

A. Fermentarea enterică

4.0710

11.1334
NO

41.5412

B. Managementul dejecţiilor animaliere

3.8854

C. Cultivarea orezului

1.8860

NO, NE

2.1850

NO, NE

NO

D. Solurile agricole
E. Arderea savanelor
F. Arderea reziduurilor agricole în câmp
G. Altele

NO

NO

NO

NO

NO

NO

IE

IE

IE

IE

IE

NO, NE NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

-1390.0293

0.0578

0.0017

0.0520

1.9094

NO, NE

NO, NE

-2195.4199

0.0053

0.0003

0.0034

0.1208

B. Terenurile prelucrate

1649.5012

0.0525

0.0014

0.0486

1.7887

C. Pajiştile

-844.1107

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

IE

NE

NE

NE

NE

NO, NE

NO, NE

5. UTSUTGS
A. Terenurile silvice

D. Terenurile umede
E. Terenurile localităţilor
F. Alte terenuri
E. Altele

NE

NE

NE

NE

NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

72.4993

0.2598

NO, NE

NO, NE

6. Deşeuri
A. Depozite DMS

66.8245

B. Tratarea apelor uzate

5.6748

NO, NE
0.2598

C. Incinerarea deşeurilor
D. Altele
7. Altele

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

Memo items
Buncăre internaţionale

58.1538

0.0032

0.0019

0.1997

0.1447

0.0683

0.0177

Transportul aviatic

58.1538

0.0032

0.0019

0.1997

0.1447

0.0683

0.0177

Transportul marin

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Emisii CO2 de la arderea biomasei

353.0871

Abrevieri: IE – incluse în altă parte (engl.: Included Elsewhere); NE – neestimate (engl.: Not Estimated); NO – nu se produc (engl.: Not Occurring).
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Anexa 1-12: Emisii naţionale de gaze cu efect de seră în Republica Moldova în anul 2001 (continuare)
Surse de emisii şi sechestrare a gazelor cu efect de
seră
HFC-23

PFCs

(Gg)

(Gg)

HFC-143a HFC-134a

HFC-125

SF6 (Gg)

HFC-32

CF4

C2F6

NO, NE

NO, NE

0.00005

0.00389

0.00006

0.00001

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

0.00005

0.00389

0.00006

0.00001

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

E. Producţia halocarburilor şi SF6

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

F. Consumul halocarburilor şi SF6

NO, NE

NO, NE

0.00005

0.00389

0.00006

0.00001

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

Total emisii şi sechestrări

HFC-134

HFC s

1. Energetica
A. Arderea combustibililor (abordare sectorială)
1. Industria energetică
2 Industria producătoare şi construcţiile
3. Transportul
4. Alte sectoare
5. Alte lucrări şi necesităţi în energetică
B. Emisiile fugitive de la ţiţei şi gazele naturale
1. Combustibili solizi
2. Ţiţei şi gaze naturale
2. Procese industriale
A. Produsele minerale
B. Industria chimică
C. Producţia metalelor
D. Altă producţie

G. Altele
3. Solvenţii şi utilizarea altor produşi
4. Agricultura
A. Fermentarea enterică
B. Managementul dejecţiilor animaliere
C. Cultivarea orezului
D. Solurile agricole
E. Arderea savanelor
F. Arderea reziduurilor agricole în câmp
G. Altele
5. UTSUTGS
A. Terenurile silvice
B. Terenurile prelucrate
C. Pajiştile
D. Terenurile umede
E. Terenurile localităţilor
F. Alte terenuri
E. Altele
6. Deşeuri
A. Depozite DMS
B. Tratarea apelor uzate
C. Incinerarea deşeurilor
D. Altele
7. Altele
Memo items
Buncăre internaţionale
Transportul aviatic
Transportul marin
Emisii CO2 de la arderea biomasei

Abrevieri: NE – neestimate (engl.: Not Estimated); NO – nu se produc (engl.: Not Occurring).
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Anexa 1-13: Emisii naţionale de gaze cu efect de seră în Republica Moldova în anul 2002
Surse de emisii şi sechestrare a gazelor cu efect
de seră

Emisii CO2
(Gg)

Stocări CO2
(Gg)

CH4
(Gg)

N2O
(Gg)

NOx
(Gg)

CO
(Gg)

COVNM
(Gg)

SO2
(Gg)

Total emisii şi sechestrări

6484.9806

-1232.2750

144.3642

4.6540

27.1859

95.1302

33.9985

10.4569

1. Energetica

6118.1710

NO

27.7102

0.1234

26.2110

93.9662

16.4128

9.9173

A. Arderea combustibililor (abordare sectorială)

6117.1614

1.9376

0.1234

26.2110

93.9662

15.9456

9.9173

1. Industria energetică

3045.5982

0.0601

0.0067

8.1521

1.1945

0.2750

1.9609

2 Industria producătoare şi construcţiile

284.5227

0.0077

0.0010

0.7716

0.1809

0.0277

0.3329

3. Transportul

1124.1042

0.2642

0.0913

11.3034

64.5591

12.1688

1.4196

4. Alte sectoare

1598.7738

1.6018

0.0235

5.7931

27.8599

3.4641

5.7988

5. Alte lucrări şi necesităţi în energetică

64.1625

0.0039

0.0009

0.1907

0.1717

0.0101

0.4051

1.0096

25.7726

0.0000

NO, NE

NO, NE

0.4672

NO, NE

NO

NO

NO

NO

2. Ţiţei şi gaze naturale

1.0096

25.7726

0.0000

NO, NE

NO, NE

0.4672

NO, NE

2. Procese industriale

326.0406

0.4621

0.0026

0.5396

A. Produsele minerale

268.0506

B. Emisiile fugitive de la ţiţei şi gazele naturale
1. Combustibili solizi

NO

0.9643

0.7764

4.5048

0.0002 NO, NE

0.8206

0.0579

1.0527

0.4729

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

0.0085

NO, NE

C. Producţia metalelor

41.0598

0.4619

0.0026

0.1437

0.7185

0.0462

0.0667

D. Altă producţie

16.9302

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

3.3974

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE, IE

NO, IE

NO, NE, IE

B. Industria chimică

NO

E. Producţia halocarburilor şi SF6
F. Consumul halocarburilor şi SF6
G. Altele
3. Solvenţii şi utilizarea altor produşi

40.7690

0.0000

4. Agricultura

47.3090

A. Fermentarea enterică

4.2594

13.0810
NO

43.4618

B. Managementul dejecţiilor animaliere

3.8472

C. Cultivarea orezului

1.9553

NO, NE

2.3041

NO, NE

NO

D. Solurile agricole
E. Arderea savanelor
F. Arderea reziduurilor agricole în câmp
G. Altele

NO

NO

NO

NO

NO

NO

IE

IE

IE

IE

IE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

-1232.2750

0.0123

0.0004

0.0106

0.3876

NO, NE

NO, NE

-2134.8652

0.0028

0.0002

0.0018

0.0648

B. Terenurile prelucrate

1683.0621

0.0095

0.0002

0.0088

0.3228

C. Pajiştile

-780.4720

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

IE

NE

NE

NE

NE

NO, NE

NO, NE

5. UTSUTGS
A. Terenurile silvice

D. Terenurile umede
E. Terenurile localităţilor
F. Alte terenuri
E. Altele

NE

NE

NE

NE

NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

68.8706

0.2682

NO, NE

NO, NE

6. Deşeuri
A. Depozite DMS

63.1911

B. Tratarea apelor uzate

5.6795

NO, NE
0.2682

C. Incinerarea deşeurilor
D. Altele
7. Altele

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

Memo items
Buncăre internaţionale

58.6473

0.0030

0.0019

0.2072

0.1443

0.0661

0.0186

Transportul aviatic

58.6473

0.0030

0.0019

0.2072

0.1443

0.0661

0.0186

Transportul marin

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Emisii CO2 de la arderea biomasei

389.5020

Abrevieri: IE – incluse în altă parte (engl.: Included Elsewhere); NE – neestimate (engl.: Not Estimated); NO – nu se produc (engl.: Not Occurring).
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Anexa 1-13: Emisii naţionale de gaze cu efect de seră în Republica Moldova în anul 2002 (continuare)
Surse de emisii şi sechestrare a gazelor cu efect de
seră

HFC s
(Gg)

PFCs
(Gg)

SF6
(Gg)

HFC-134

HFC-143a

HFC-125

HFC-134a

HFC-32

CF4

C2F6

NO, NE

NO, NE

0.00008

0.00009

0.00536

0.00002

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

0.00008

0.00009

0.00536

0.00002

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

E. Producţia halocarburilor şi SF6

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

F. Consumul halocarburilor şi SF6

NO, NE

NO, NE

0.00008

0.00009

0.00536

0.00002

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

Total emisii şi sechestrări

HFC-23

1. Energetica
A. Arderea combustibililor (abordare sectorială)
1. Industria energetică
2 Industria producătoare şi construcţiile
3. Transportul
4. Alte sectoare
5. Alte lucrări şi necesităţi în energetică
B. Emisiile fugitive de la ţiţei şi gazele naturale
1. Combustibili solizi
2. Ţiţei şi gaze naturale
2. Procese industriale
A. Produsele minerale
B. Industria chimică
C. Producţia metalelor
D. Altă producţie

G. Altele
3. Solvenţii şi utilizarea altor produşi
4. Agricultura
A. Fermentarea enterică
B. Managementul dejecţiilor animaliere
C. Cultivarea orezului
D. Solurile agricole
E. Arderea savanelor
F. Arderea reziduurilor agricole în câmp
G. Altele
5. UTSUTGS
A. Terenurile silvice
B. Terenurile prelucrate
C. Pajiştile
D. Terenurile umede
E. Terenurile localităţilor
F. Alte terenuri
E. Altele
6. Deşeuri
A. Depozite DMS
B. Tratarea apelor uzate
C. Incinerarea deşeurilor
D. Altele
7. Altele
Memo items
Buncăre internaţionale
Transportul aviatic
Transportul marin
Emisii CO2 de la arderea biomasei

Abrevieri: NE – neestimate (engl.: Not Estimated); NO – nu se produc (engl.: Not Occurring).

301

Anexa 1-14: Emisii naţionale de gaze cu efect de seră în Republica Moldova în anul 2003
Surse de emisii şi sechestrare a gazelor cu efect
de seră

Emisii CO2
(Gg)

Stocări CO2
(Gg)

CH4
(Gg)

N2O
(Gg)

NOx
(Gg)

CO
(Gg)

COVNM
(Gg)

SO2
(Gg)

Total emisii şi sechestrări

7086.3880

-1314.0306

144.0511

4.5458

29.9830

110.2302

36.9111

12.9969

1. Energetica

6664.8414

NO

29.4339

0.1466

28.9496

108.8955

19.0557

12.4319

A. Arderea combustibililor (abordare sectorială)

6663.7757

2.1832

0.1466

28.9496

108.8955

18.5301

12.4319

1. Industria energetică

2924.3551

0.0573

0.0063

7.8320

1.1555

0.2648

1.3954

2 Industria producătoare şi construcţiile

300.9019

0.0079

0.0010

0.8129

0.1999

0.0288

0.4528

3. Transportul

1410.1533

0.3164

0.1128

14.2763

77.3296

14.5979

1.8777

4. Alte sectoare

1911.0517

1.7990

0.0253

5.7075

30.0633

3.6270

7.6583

5. Alte lucrări şi necesităţi în energetică

117.3137

0.0026

0.0012

0.3209

0.1472

0.0117

1.0477

1.0657

27.2507

0.0000

NO, NE

NO, NE

0.5255

NO, NE

NO

NO

NO

NO

2. Ţiţei şi gaze naturale

1.0657

27.2507

0.0000

NO, NE

NO, NE

0.5255

NO, NE

2. Procese industriale

379.8911

0.7977

0.0044

0.5650

A. Produsele minerale

287.2761

B. Emisiile fugitive de la ţiţei şi gazele naturale
1. Combustibili solizi

NO

1.0312

1.2597

4.4900

0.0002 NO, NE

0.7831

0.0191

0.9513

0.4498

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

0.0102

NO, NE

C. Producţia metalelor

70.8912

0.7975

0.0044

0.2481

1.2406

0.0798

0.1152

D. Altă producţie

21.7239

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

3.4488

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE, IE

NO, IE

NO, NE, IE

B. Industria chimică

NO

E. Producţia halocarburilor şi SF6
F. Consumul halocarburilor şi SF6
G. Altele
3. Solvenţii şi utilizarea altor produşi

41.6555

0.0000

4. Agricultura

46.4539

A. Fermentarea enterică

4.1213

13.3654
NO

42.5780

B. Managementul dejecţiilor animaliere

3.8759

C. Cultivarea orezului

2.0237

NO, NE

2.0976

NO, NE

NO

D. Solurile agricole
E. Arderea savanelor
F. Arderea reziduurilor agricole în câmp
G. Altele

NO

NO

NO

NO

NO

NO

IE

IE

IE

IE

IE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

-1314.0306

0.0032

0.0002

0.0021

0.0750

NO, NE

NO, NE

-2135.8765

0.0031

0.0002

0.0020

0.0710

B. Terenurile prelucrate

1689.9220

0.0001

0.0000

0.0001

0.0041

C. Pajiştile

-868.0760

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

IE

NE

NE

NE

NE

NO, NE

NO, NE

5. UTSUTGS
A. Terenurile silvice

D. Terenurile umede
E. Terenurile localităţilor
F. Alte terenuri
E. Altele

NE

NE

NE

NE

NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

67.3623

0.2733

NO, NE

NO, NE

6. Deşeuri
A. Depozite DMS

61.6285

B. Tratarea apelor uzate

5.7338

NO, NE
0.2733

C. Incinerarea deşeurilor
D. Altele
7. Altele

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

Memo items
Buncăre internaţionale

70.0426

0.0024

0.0023

0.2336

0.1555

0.0725

0.0222

Transportul aviatic

70.0426

0.0024

0.0023

0.2336

0.1555

0.0725

0.0222

Transportul marin

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Emisii CO2 de la arderea biomasei

359.7899

Abrevieri: IE – incluse în altă parte (engl.: Included Elsewhere); NE – neestimate (engl.: Not Estimated); NO – nu se produc (engl.: Not Occurring).
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Anexa 1-14: Emisii naţionale de gaze cu efect de seră în Republica Moldova în anul 2003 (continuare)
Surse de emisii şi sechestrare a gazelor cu efect
de seră

HFC s
(Gg)

PFCs
(Gg)

SF6
(Gg)

HFC-32

CF4

C2F6

NO, NE

NO, NE

0.00012

0.00711

0.00011

0.00002

NO, NE

NO, NE

0.0000002

NO, NE

NO, NE

0.00012

0.00711

0.00011

0.00002

NO, NE

NO, NE

0.0000002

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

E. Producţia halocarburilor şi SF6

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

F. Consumul halocarburilor şi SF6

NO, NE

NO, NE

0.00012

0.00711

0.00011

0.00002

0.0000

0.0000

0.0000002

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

Total emisii şi sechestrări

HFC-23

HFC-134

HFC-143a HFC-134a

HFC-125

1. Energetica
A. Arderea combustibililor (abordare sectorială)
1. Industria energetică
2 Industria producătoare şi construcţiile
3. Transportul
4. Alte sectoare
5. Alte lucrări şi necesităţi în energetică
B. Emisiile fugitive de la ţiţei şi gazele naturale
1. Combustibili solizi
2. Ţiţei şi gaze naturale
2. Procese industriale
A. Produsele minerale
B. Industria chimică
C. Producţia metalelor
D. Altă producţie

G. Altele
3. Solvenţii şi utilizarea altor produşi
4. Agricultura
A. Fermentarea enterică
B. Managementul dejecţiilor animaliere
C. Cultivarea orezului
D. Solurile agricole
E. Arderea savanelor
F. Arderea reziduurilor agricole în câmp
G. Altele
5. UTSUTGS
A. Terenurile silvice
B. Terenurile prelucrate
C. Pajiştile
D. Terenurile umede
E. Terenurile localităţilor
F. Alte terenuri
E. Altele
6. Deşeuri
A. Depozite DMS
B. Tratarea apelor uzate
C. Incinerarea deşeurilor
D. Altele
7. Altele
Memo items
Buncăre internaţionale
Transportul aviatic
Transportul marin
Emisii CO2 de la arderea biomasei

Abrevieri: NE – neestimate (engl.: Not Estimated); NO – nu se produc (engl.: Not Occurring).
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Anexa 1-15: Emisii naţionale de gaze cu efect de seră în Republica Moldova în anul 2004
Surse de emisii şi sechestrare a gazelor cu efect
de seră

Emisii CO2
(Gg)

Stocări CO2
(Gg)

CH4
(Gg)

N2O
(Gg)

NOx
(Gg)

CO
(Gg)

COVNM
(Gg)

SO2
(Gg)

Total emisii şi sechestrări

7283.9604

-1319.4200

141.0560

4.5863

31.1675

112.6899

40.9736

11.1841

1. Energetica

6790.7099

NO

31.2109

0.1439

30.0491

110.9883

20.3923

10.5421

A. Arderea combustibililor (abordare sectorială)

6788.9057

1.8907

0.1439

30.0491

110.9883

19.2951

10.5421

1. Industria energetică

2940.9450

0.0592

0.0066

7.8839

1.2213

0.2693

1.3138

2 Industria producătoare şi construcţiile

319.2672

0.0087

0.0011

0.8625

0.2500

0.0308

0.5484

3. Transportul

1578.2557

0.3838

0.1138

15.7369

84.6959

15.9993

2.1080

4. Alte sectoare

1827.8676

1.4364

0.0212

5.2373

24.6065

2.9835

6.3854

5. Alte lucrări şi necesităţi în energetică

122.5701

0.0026

0.0012

0.3285

0.2146

0.0121

0.1865

1.8042

29.3202

0.0000

NO, NE

NO, NE

1.0973

NO, NE

NO

NO

NO

NO

2. Ţiţei şi gaze naturale

1.8042

29.3202

0.0000

NO, NE

NO, NE

1.0973

NO, NE

2. Procese industriale

445.4484

0.9121

0.0051

0.6420

A. Produsele minerale

327.8973

B. Emisiile fugitive de la ţiţei şi gazele naturale
1. Combustibili solizi

NO

1.1110

1.4368

5.2437

0.0002 NO, NE

0.8274

0.0183

0.9527

0.5103

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

0.0106

NO, NE

C. Producţia metalelor

81.0531

0.9118

0.0051

0.2837

1.4184

0.0912

0.1317

D. Altă producţie

36.4980

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

4.1892

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE, IE

NO, IE

NO, NE, IE

B. Industria chimică

NO

E. Producţia halocarburilor şi SF6
F. Consumul halocarburilor şi SF6
G. Altele
3. Solvenţii şi utilizarea altor produşi

47.8021

0.0001

4. Agricultura

43.7569

A. Fermentarea enterică

4.1672

15.3376
NO

40.1884

B. Managementul dejecţiilor animaliere

3.5686

C. Cultivarea orezului

1.9059

NO, NE

2.2613

NO, NE

NO

D. Solurile agricole
E. Arderea savanelor
F. Arderea reziduurilor agricole în câmp
G. Altele

NO

NO

NO

NO

NO

NO

IE

IE

IE

IE

IE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

-1319.4200

0.0105

0.0005

0.0074

0.2649

NO, NE

NO, NE

-2183.7322

0.0082

0.0005

0.0052

0.1864

B. Terenurile prelucrate

1691.4682

0.0023

0.0001

0.0021

0.0785

C. Pajiştile

-827.1560

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

IE

NE

NE

NE

NE

NO, NE

NO, NE

5. UTSUTGS
A. Terenurile silvice

D. Terenurile umede
E. Terenurile localităţilor
F. Alte terenuri
E. Altele

NE

NE

NE

NE

NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

65.1656

0.2696

NO, NE

NO, NE

6. Deşeuri
A. Depozite DMS

59.7384

B. Tratarea apelor uzate

5.4272

NO, NE
0.2696

C. Incinerarea deşeurilor
D. Altele
7. Altele

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

Memo items
Buncăre internaţionale

67.2294

0.0018

0.0022

0.2272

0.1469

0.0639

0.0213

Transportul aviatic

67.2294

0.0018

0.0022

0.2272

0.1469

0.0639

0.0213

Transportul marin

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Emisii CO2 de la arderea biomasei

296.5059

Abrevieri: IE – incluse în altă parte (engl.: Included Elsewhere); NE – neestimate (engl.: Not Estimated); NO – nu se produc (engl.: Not Occurring).
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Anexa 1-15: Emisii naţionale de gaze cu efect de seră în Republica Moldova în anul 2004 (continuare)
Surse de emisii şi sechestrare a gazelor cu efect de
seră

HFC s
(Gg)

PFCs
(Gg)

SF6
(Gg)

HFC-32

CF4

C2F6

NO, NE

NO, NE

0.00012

0.00942

0.00012

0.00003

NO, NE

NO, NE

0.00001

NO, NE

NO, NE

0.00012

0.00942

0.00012

0.00003

NO, NE

NO, NE

0.00001

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

E. Producţia halocarburilor şi SF6

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

F. Consumul halocarburilor şi SF6

NO, NE

NO, NE

0.00012

0.00942

0.00012

0.00003

0.0000

0.0000

0.00001

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

Total emisii şi sechestrări

HFC-23

HFC-134

HFC-143a HFC-134a

HFC-125

1. Energetica
A. Arderea combustibililor (abordare sectorială)
1. Industria energetică
2 Industria producătoare şi construcţiile
3. Transportul
4. Alte sectoare
5. Alte lucrări şi necesităţi în energetică
B. Emisiile fugitive de la ţiţei şi gazele naturale
1. Combustibili solizi
2. Ţiţei şi gaze naturale
2. Procese industriale
A. Produsele minerale
B. Industria chimică
C. Producţia metalelor
D. Altă producţie

G. Altele
3. Solvenţii şi utilizarea altor produşi
4. Agricultura
A. Fermentarea enterică
B. Managementul dejecţiilor animaliere
C. Cultivarea orezului
D. Solurile agricole
E. Arderea savanelor
F. Arderea reziduurilor agricole în câmp
G. Altele
5. UTSUTGS
A. Terenurile silvice
B. Terenurile prelucrate
C. Pajiştile
D. Terenurile umede
E. Terenurile localităţilor
F. Alte terenuri
E. Altele
6. Deşeuri
A. Depozite DMS
B. Tratarea apelor uzate
C. Incinerarea deşeurilor
D. Altele
7. Altele
Memo items
Buncăre internaţionale
Transportul aviatic
Transportul marin
Emisii CO2 de la arderea biomasei

Abrevieri: NE – neestimate (engl.: Not Estimated); NO – nu se produc (engl.: Not Occurring).
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Anexa 1-16: Emisii naţionale de gaze cu efect de seră în Republica Moldova în anul 2005
Surse de emisii şi sechestrare a gazelor cu efect
de seră

Emisii CO2
(Gg)

Stocări CO2
(Gg)

CH4
(Gg)

N2O
(Gg)

NOx
(Gg)

CO
(Gg)

COVNM
(Gg)

SO2
(Gg)

Total emisii şi sechestrări

7576.5774

-1381.4077

137.3363

4.5295

31.5802

115.2218

42.2495

11.7886

1. Energetica

6986.1381

NO

33.0165

0.1462

30.3018

113.3175

20.9266

11.0858

A. Arderea combustibililor (abordare sectorială)

6984.2572

1.9685

0.1462

30.3009

113.3161

19.7443

11.0710

1. Industria energetică

2986.5715

0.0584

0.0064

7.9998

1.1854

0.2709

1.1564

2 Industria producătoare şi construcţiile

396.3804

0.0102

0.0013

1.0698

0.2949

0.0381

0.4599

3. Transportul

1610.9493

0.3573

0.1163

16.0797

87.3249

16.4945

2.1474

4. Alte sectoare

1872.3084

1.5365

0.0211

4.8350

24.3582

2.9300

6.1395

118.0475

0.0062

0.0011

0.3166

0.1527

0.0108

1.1677

1.8809

31.0480

0.0000

0.0010

0.0014

1.1823

0.0148

NO

NO

NO

NO

5. Alte lucrări şi necesităţi în energetică
B. Emisiile fugitive de la ţiţei şi gazele naturale
1. Combustibili solizi

NO

2. Ţiţei şi gaze naturale

1.8809

31.0480

0.0000

0.0010

0.0014

1.1823

0.0148

2. Procese industriale

541.4561

A. Produsele minerale

416.8380

0.9437

0.0052

1.2678

1.5164

5.6063

0.7027

0.0003

0.0000

0.9743

0.0490

1.0412

0.5665

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

0.0110

NO, NE

C. Producţia metalelor

83.8512

0.9433

0.0052

0.2935

1.4674

0.0943

0.1363

D. Altă producţie

40.7669

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

4.4599

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

41.1160

4.0786

NO, NE, IE

NO, IE

NO, NE, IE

B. Industria chimică

NO

E. Producţia halocarburilor şi SF6
F. Consumul halocarburilor şi SF6
G. Altele
3. Solvenţii şi utilizarea altor produşi

48.9833

0.0001

4. Agricultura
A. Fermentarea enterică

15.7166
NO

37.7552

B. Managementul dejecţiilor animaliere

3.3608

C. Cultivarea orezului

1.8229

NO, NE

2.2556

NO, NE

NO

D. Solurile agricole
E. Arderea savanelor
F. Arderea reziduurilor agricole în câmp
G. Altele

NO

NO

NO

NO

NO

NO

IE

IE

IE

IE

IE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

-1381.4077

0.0116

0.0003

0.0106

0.3878

NO, NE

NO, NE

-2246.2332

0.0008

0.0000

0.0005

0.0178

B. Terenurile prelucrate

1684.2815

0.0109

0.0003

0.0101

0.3700

C. Pajiştile

-819.4560

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

IE

NE

NE

NE

NE

NO, NE

NO, NE

5. UTSUTGS
A. Terenurile silvice

D. Terenurile umede
E. Terenurile localităţilor
F. Alte terenuri
E. Altele

NE

NE

NE

NE

NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

62.2486

0.2992

NO, NE

NO, NE

6. Deşeuri
A. Depozite DMS

56.4860

B. Tratarea apelor uzate

5.7626

NO, NE
0.2992

C. Incinerarea deşeurilor
D. Altele
7. Altele

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

Memo items
Buncăre internaţionale

63.9592

0.0010

0.0021

0.2247

0.1331

0.0537

0.0203

Transportul aviatic

63.9592

0.0010

0.0021

0.2247

0.1331

0.0537

0.0203

Transportul marin

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Emisii CO2 de la arderea biomasei

295.0374

Abrevieri: IE – incluse în altă parte (engl.: Included Elsewhere); NE – neestimate (engl.: Not Estimated); NO – nu se produc (engl.: Not Occurring).
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Anexa 1-16: Emisii naţionale de gaze cu efect de seră în Republica Moldova în anul 2005 (continuare)
Surse de emisii şi sechestrare a gazelor cu efect de
seră

HFC s
(Gg)

PFCs
(Gg)

SF6
(Gg)

HFC-32

CF4

C2F6

NO, NE

NO, NE

0.00017

0.01354

0.00016

0.00003

NO, NE

NO, NE

0.00001

NO, NE

NO, NE

0.00017

0.01354

0.00016

0.00003

NO, NE

NO, NE

0.00001

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

E. Producţia halocarburilor şi SF6

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

F. Consumul halocarburilor şi SF6

NO, NE

NO, NE

0.00017

0.01354

0.00016

0.00003

NO, NE

NO, NE

0.00001

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

NO, NE

Total emisii şi sechestrări

HFC-23

HFC-134

HFC-143a HFC-134a

HFC-125

1. Energetica
A. Arderea combustibililor (abordare sectorială)
1. Industria energetică
2 Industria producătoare şi construcţiile
3. Transportul
4. Alte sectoare
5. Alte lucrări şi necesităţi în energetică
B. Emisiile fugitive de la ţiţei şi gazele naturale
1. Combustibili solizi
2. Ţiţei şi gaze naturale
2. Procese industriale
A. Produsele minerale
B. Industria chimică
C. Producţia metalelor
D. Altă producţie

G. Altele
3. Solvenţii şi utilizarea altor produşi
4. Agricultura
A. Fermentarea enterică
B. Managementul dejecţiilor animaliere
C. Cultivarea orezului
D. Solurile agricole
E. Arderea savanelor
F. Arderea reziduurilor agricole în câmp
G. Altele
5. UTSUTGS
A. Terenurile silvice
B. Terenurile prelucrate
C. Pajiştile
D. Terenurile umede
E. Terenurile localităţilor
F. Alte terenuri
E. Altele
6. Deşeuri
A. Depozite DMS
B. Tratarea apelor uzate
C. Incinerarea deşeurilor
D. Altele
7. Altele
Memo items
Buncăre internaţionale
Transportul aviatic
Transportul marin
Emisii CO2 de la arderea biomasei

Abrevieri: NE – neestimate (engl.: Not Estimated); NO – nu se produc (engl.: Not Occurring).
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Anexa 2: Planuri de acţiuni sectoriale privind atenuarea şi adaptarea
la schimbările climatice în Republica Moldova pentru perioada 2009-2013
Anexa 2-1: Sectorul energetic
Nr.

Denumirea domeniului şi acţiunilor

Termenul
de realizare

Instituţia
responsabilă

1.

Politici sectoriale

1.1.

Revizuirea politicilor sectoriale în domeniul energetic în vederea
realizării prevederilor CONUSC şi Protocolului de la Kyoto.

1.1.1.

Implementarea Programului naţional de renovare şi descentralizare
a sistemelor de alimentare cu căldură a localităţilor din Republica
Moldova.

2009-2013 MEC, APL

1.1.2.

Elaborarea, aprobarea şi implementarea Programului naţional de
utilizare a resurselor regenerabile de energie.

2009-2013

1.1.3.

Elaborarea, aprobarea şi implementarea programelor sectoriale de
conservare a energiei.

Costul
total

Sursa de finanţare / Note speciale

750 mln lei

Sursa de finanţare: bugetele autorităţilor
administraţiei publice locale, asistenţă
tehnică, granturi, investiţii, cofinanţare.

500 mln lei

Sursa de finanţare: contribuţia statului,
asistenţă tehnică, granturi.

2009-2013 MEC, AEE

50 mln lei

Sursa de finanţare: fondul de eficienţă
energetică, granturi.

1.1.4.

Modificarea în paragrafele 100 şi 101din textul de bază a Strategiei
energetice a Republicii Moldova până în anul 2020, precum şi în
punctul 1.10 al Anexei 1, sintagmei „mini-CETuri” cu „mini-centrale
electrice eficiente”.

2009

Mini-CETurile în Republica Moldova sunt
Nu necesită avantajoase doar dacă timpul utilizării
acoperire
puterii termice maxime a CET depăşeşte
financiară
4100 ore, în prezent lucru rar întâlnit în
condiţiile ţării.

1.1.5.

Transferarea sistemului de distribuţie şi furnizare a energiei termice
din municipiul Chişinău, aparţinând S.A. Termocom, în componenţa
CET-2, fapt care ar permite producerea energiei electrice şi termice
într-un regim mai eficient, cu reduceri respective ale emisiilor de GES.

2009-2010 MEC

Nu necesită
acoperire
financiară

1.1.6.

Solicitarea tarifelor zonale şi binoame în vederea aplatizării curbei de
sarcină.

2009

ANRE

Măsura duce la diminuarea consumului
Nu necesită
de combustibili la producerea 1 kWh, cu
acoperire
impacturi respective asupra reducerii
financiară
emisiilor de GES.

1.1.7.

Punerea în practică a procedurii de elaborare, avizare şi solicitare a
unui document executiv (Schema de dezvoltare a sectorului energetic), aprobat periodic pentru o perioadă de 4-5 ani în vederea monitorizării implementării adecvate a Strategiei energetice a Republicii
Moldova până în anul 2020.
Documentul executiv urmează să cuprindă: obiective concrete de
realizat; necesarul de investiţii şi sursele acestora; programul în timp
de realizare a obiectivelor.
Documentul executiv se va baza pe: studii detaliate, dezbateri cu participarea părţilor interesate, decizii aprobate legal de implementare.

MEC

Schema de dezvoltare a sectorului energetic urmează să reflecte toate aspectele
necesare, pentru ca ţara să fie asigurată cu
capacităţi pentru acoperirea cererii, astfel
ca securitatea energetică şi preţul pentru
Nu necesită energie, pe scurtă şi lungă durată, să fie la
acoperire
un nivel rezonabil condiţiilor distincte ale
financiară
ţării. Acest lucru va permite, de asemenea,
atragerea mai multor instituţii şi experţi
calificaţi în evaluarea impactului asupra
mediului a noilor obiective, precum şi
propunerea de soluţii spre depăşirea problemelor de mediu.

2.

Cadrul instituţional, juridic şi de reglementare

2.1.

Revizuirea cadrului instituţional în sectorul energetic în vederea
realizării prevederilor CONUSC şi Protocolului de la Kyoto.

2.1.1.

Întărirea cadrului instituţional necesar funcţionării eficiente a pieţei
de energie electrică.

2009-2013 ANRE

100 mii lei

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică.

2.1.2.

Întărirea cadrului instituţional necesar valorificării potenţialului de
conservare a energiei.

2009-2013 MEC, AEE

100 mii lei

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică.

2.1.3.

Întărirea cadrului instituţional necesar valorificării efeciente a surselor
de energie regenerabilă.

2009-2013 AEE, ANRE

100 mii lei

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică.

2.1.4.

Crearea companiilor de servicii energetice şi efectuarea auditului
energetic al agenţilor economici şi instituţiilor publice în vederea
realizării măsurilor de majorare a eficienţei energetice.

2009-2013 MEC, AEE

1 mln lei

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică.

2.1.5.

Crearea centrului didactico-ştiinţific şi demonstrativ în domeniul
eficienţei energetice şi surselor regenerabile de energie.

2009-2010

UTM, MET,
MEC, AEE

150 mii lei

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică.

2.2.

Revizuirea cadrului juridic şi de reglementare în sectorul energetic în
vederea realizării prevederilor CONUSC şi Protocolului de la Kyoto.

2.2.1.

Armonizarea legislaţiei energetice naţionale la acquis-ul comunitar.

2009-2013 MEC, ANRE

200 mii lei

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică,
granturi.

2.2.2.

Modificarea Legii cu privire la energetică nr. 1525-XIII din 19.02.1998
şi Legii cu privire la energia electrică nr. 137-XIV din 17.09.1998 în
vederea excluderii subvenţionării încrucişate.

2009

MEC, ANRE

Nu necesită Măsura contribuie la transmiterea semacoperire
nalelor corecte consumatorilor, stimulând
financiară
adecvat consumul raţional al energiei.

2.2.3.

Aprobarea proiectului de Lege cu privire la energia termică.

2009

MEC, UTM,
IE al AŞM

Nu necesită
acoperire
financiară

2009

AŞM, MEC,
AEE

MEC
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Nr.

2.2.4.

Denumirea domeniului şi acţiunilor

Elaborarea şi aprobarea Legii cu privire la cogenerare.

Termenul
de realizare

2009-2010

Instituţia
responsabilă

MEC, UTM,
IE al AŞM

Costul
total

Sursa de finanţare / Note speciale

Legea cu privire la cogenerare ar urma
să stipuleze: (i)achiziţionarea obligatorie
Nu necesită
de către întreprinderile de distribuţie a
acoperire
energiei electrice a energiei produse prin
financiară
cogenerare; (ii)facilităţi la importul utilajului de cogenerare.

2.2.5.

Includerea în Legea Bugetului şi în Codul fiscal a scutirilor de impozite
MEC, UTM,
şi taxe la importul instalaţiilor performante pentru producerea energi- 2009-2013
IE al AŞM
ei din surse regenerabile.

Aceste scutiri ar urma să faciliteze importul
unor utilaje precum: pompele de căldură;
Nu necesită instalaţiile de producere a biogazului;
încălzitoarele solare de apă; instalaţiile
acoperire
de colectare şi procesare a biomasei,
financiară
instalaţiilor de producere a brichetelor şi
peletelor etc.

2.2.6.

Modificarea Legii nr. 1347-XIII din 09.10.1997 privind deşeurile de producţie şi menajere, prin introducerea unor stipulări privind utilizarea
2009
deşeurilor cu potenţial energetic..

MEC, UTM,
IE al AŞM

Nu necesită
acoperire
financiară

2.2.7.

Elaborarea şi aprobarea Regulamentului Fondului Naţional pentru
energia regenerabilă.

2009

MEC, AEE

20 mii lei

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică.

2.2.8.

Instituirea Fondului Naţional pentru energia regenerabilă.

2009

MEC, MF

10 mln lei

Sursa de finanţare: contribuţia statului.

2.2.9.

Elaborarea şi aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi utilizarea certificatelor verzi.

2009

MEC, AEE

30 mii lei

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică.

2.2.10.

Elaborarea şi aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la energia produsă din surse regenerabile.

2009

ANRE

20 mii lei

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică.

2.2.11.

Elaborarea şi aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la
biocombustibili.

2009

ANRE

20 mii lei

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică.

2.2.12.

Elaborarea şi aprobarea unor acte normative: regulamentul privind
auditul energetic;
regulamentul pentru efectuarea expertizei proiectelor eficienţa
energetică; metodologia de calculare a costului auditului energetic;
metodologia de calculare a costului expertizei de stat privind eficienţa energetică.

2009-2010

MEC, AEE,
UTM

75 mii lei

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică.

2.2.13.

Elaborarea, aprobarea şi implementarea standardelor, normelor şi
reglementărilor tehnice: standarde, specificări şi reglementări tehnice
în domeniul surselor regenerabile de energie; standarde şi norme
de calitate pentru energia electrică şi termică; standarde de consum
pentru aparatele de uz casnic; standarde şi norme de poluare a
mediului înconjurător aplicate în UE la producerea energiei; norme
de consum de resurse energetice pe unitate de producţie; norme de
consum al energiei în clădirile publice; cerinţe de izolare obligatorie
a anvelopelor clădirilor construite până la 01.01.1997; normative
de construcţie a staţiilor de epurare a apelor reziduuale industriale
şi menajere şi cerinţele privind instalarea obligatorie a utilajului de
producere a biogazului.

MEC, AŞM,
2009-2013 ANRE, UTM,
MERN

200 mii lei

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică şi
contribuţia statului.

2.2.14.

Extinderea impozitelor pentru emisiile de gaze nocive asupra tuturor
consumatorilor de combustibili fosili cu consumul mai mare de 10
MJ/zi (125 kg c.c./an) de persoană.

2010-2013

3.

Cooperarea internaţională şi atragerea investiţiilor

3.1.

Intensificarea cooperării internaţionale şi îmbunătăţirea mediului
investiţional în vederea realizării prevederilor CONUSC şi Protocolului
de la Kyoto.

3.1.1.

Elaborarea unui cadru de facilităţi în vederea atragerii investiţiilor
pentru valorificarea surselor regenerabile de energie.

3.1.2.

MEC, MERN,
MF

2009-2013 MF, MEC

Asigurarea Ministerului Economiei şi Comerţului cu cele mai bune
practici de analiză comparativă a performanţelor în sectorul energetic, cu modele de documente necesare generării, executării de studii
2009-2013 MEC, AŞM
corespunzătoare de prefezabilitate sau fezabilitate privind construcţia
centralelor electrice sau pentru lansarea licitaţiilor de autorizare, sau
exprimarea interesului.

Nu necesită
acoperire
financiară

30 mii lei

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică şi
contribuţia statului.

150 mii lei

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică.
MEC va obţine recomandări despre
cele mai potrivite tipuri de contracte şi
proiecte de finanţare privind exploatarea
centralelor electrice. Se aşteaptă că aceste
centrale electrice vor funcţia în condiţiile
unui regim protector conform căruia energia electrică generată de aceste centrale
electrice va fi procurată la tarife reglementate pentru a permite investitorilor să-şi
recupereze investiţiile. Utilizând experienţa
internaţională, MEC va obţine exemple de
bune practici pentru fiecare tip de centrală
inclusă în planul de investiţii privind dezvoltarea surselor.
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Nr.

Denumirea domeniului şi acţiunilor

Termenul
de realizare

Instituţia
responsabilă

Lansarea proiectelor de eficienţă energetică orientate spre ridicarea
securităţii energetice, retehnologizarea centralelor existente, construcţia de noi centrale şi reabilitarea reţelelor termice:
-- modernizarea, reutilarea utilajului de bază al S.A. CET-1 şi majorarea
capacităţii de generare a energiei electrice până la 90 MW;
-- modernizarea, reutilarea utilajului de bază al S.A. CET-Nord şi majorarea capacităţii de generare a energiei electrice până la 100 MW;
-- modernizarea, reutilarea utilajului de bază al S.A. CET-2 şi majorarea
capacităţii de generare a energiei electrice până la 440 MW;
-- construcţia unei noi CTE cu o capacitate totală instalată de 350 MW
la Ungheni;
-- modernizarea capacităţilor de producere a energiei termice şi
modernizarea unor centrale termice în centrale electrice cu termoficare;
-- reabilitarea reţelelor termice magistrale şi de distribuţie în municipiul Chişinău.

2009-2013 MEC

3.1.4.

Lansarea proiectelor privind construcţia unor ferme eoliene cu puterea totală instalată de 20 MW.

2009-2013

3.1.5.

Lansarea proiectelor privind construcţia microhidrocentralelor în flux
amplasate pe râurile Nistru, Prut şi Răut.

3.1.6

3.1.3.

Costul
total

Sursa de finanţare / Note speciale

350 mln lei
650 mln lei
3500 mln
lei
9500 mln
lei
100 mln lei

Sursa de finanţare: investiţii, cofinanţare,
granturi, asistenţă tehnică (inclusiv în
cadrul Millenium Chalange Account),
contribuţia statului, bugetele autorităţilor
administraţiei publice locale.

350 mln lei
Beneficiarii
proiectelor

500 mln lei

Sursa de finanţare: investiţii private.

UTM,
2009-2013 Beneficiarii
proiectelor

50 mln lei

Sursa de finanţare: investiţii private, fondurile autorităţilor administraţiei publice
locale.

Lansarea proiectelor privind implementarea dispozitivelor de producere a energiei din radiaţia solară.

AŞM, UTM,
2009-2013 Beneficiarii
proiectelor

10 mln lei

Sursa de finanţare: investiţii private, fondurile autorităţilor administraţiei publice
locale.

3.17.

Lansarea proiectelor privind crearea întreprinderilor de prelucrare a
deşeurilor de provenienţă vegetală pentru obţinerea combustibilului
solid.

2009-2013

Beneficiarii
proiectelor

450 mln lei

Sursa de finanţare: investiţii private.

3.1.8.

Lansarea proiectelor privind construcţia unităţilor de producţie a biogazului din dejecţiile animaliere provenite de la complexul zootehnic.

2009-2013

Beneficiarii
proiectelor

100 mln lei

Sursa de finanţare: investiţii, cofinanţare,
granturi, fondurile autorităţilor administraţiei publice locale.

3.1.9.

Lansarea proiectelor privind construcţia uzinelor pentru producerea
industrială a bioetanolului.

MEC, AŞM,
2009-2013 beneficiarii
proiectelor

750 mln lei

Sursa de finanţare: investiţii, cofinanţare,
granturi, asistenţă tehnică, fondurile autorităţilor administraţiei publice locale.

3.1.10.

Lansarea proiectelor privind construcţia uzinelor pentru producerea
industrială a biodieselului.

MEC, AŞM,
2009-2013 beneficiarii
proiectelor

100 mln lei

Sursa de finanţare: investiţii, cofinanţare,
granturi, asistenţă tehnică, fondurile autorităţilor administraţiei publice locale.

3.1.11.

Crearea infrastructurii de utilizare a biocombustibililor, inclusiv a laboratoarelor de certificare a biocombustibililor, instalarea echipamen- 2009-2013 MEC, SSM, AT
telor de evidenţă a producerii şi consumului de biocombustibili.

50 mln lei

Sursa de finanţare: contribuţia statului,
asistenţă tehnică, granturi, investiţii.

3.1.12.

Selectarea celor mai eficiente proiecte de valorificare a surselor regenerabile de energie şi promovarea implementării lor.

30 mii lei

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică.

3.1.13.

Efectuarea studiilor de fezabilitate privind oportunitatea implementăBeneficiarii
2009-2013
rii proiectelor de valorificare a resurselor regenerabile de energie.
proiectelor

30 mii lei

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică,
fonduri private.

3.1.14.

Lansarea proiectelor de conservare a energiei în diverse ramuri ale
economiei naţionale.

500 mln lei

Sursa de finanţare: contribuţia statului,
asistenţă tehnică, granturi, cofinanţare,
investiţii private.

4.

Educaţie şi instruire

4.1.

Organizarea activităţilor de instruire şi educaţie în vederea realizării
prevederilor CONUSC şi Protocolului de la Kyoto.

4.1.1.

Elaborarea unor noi programe educaţionale pentru inginerii energetici şi elaborarea unor programe de conştientizare energetică, inclusiv
privind impactul asupra mediului produs de sectorul energetic.

4.1.2.

Organizarea cursurilor de pregătire şi majorare a gradului de calificare
MET, AŞM,
profesională a personalului încadrat în activităţile de valorificare a
2009-2013
UTM
resurselor regenerabile de energie.

500 mii lei

Sursa de finanţare: contribuţia statului,
asistenţă tehnică.

4.1.3.

Familiarizarea şi instruirea autorităţilor administraţiei publice locale
şi populaţiei în spiritul valorificării surselor regenerabile şi utilizării
energiei lor.

100 mii lei

Sursa de finanţare: contribuţia statului, bugetele autorităţilor administraţiei publice
locale, granturi, asistenţă tehnică.

5.

Cercetare, dezvoltare şi sisteme informaţionale

5.1.

Mobilizarea potenţialului ştiinţific în vederea realizării prevederilor
CONUSC şi Protocolului de la Kyoto.

5.1.1.

Identificarea şi evaluarea opţiunilor privind transformarea centralelor
termice în CET-uri; specificarea caracteristicilor tehnice şi costurilor
pentru a fi investite în reabilitarea centralelor respective.

1 mln lei

Sursa de finanţare: Bugetul de Stat şi
asistenţă tehnică.

2009-2013 AŞM, AEE

2009-2013 AEE

2009-2013

UTM, MET,
MEC

2009-2013 MEC, AŞM

2009-2010

IE al AŞM,
UTM, MEC

Nu necesită
acoperire
financiară
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Nr.

Denumirea domeniului şi acţiunilor

Termenul
de realizare

Instituţia
responsabilă

Costul
total

Sursa de finanţare / Note speciale

5.1.2.

Cercetarea condiţiilor şi elaborarea recomandărilor privind modernizarea mijloacelor tehnice ale sistemului energetic şi structurii acestuia
în conformitate cu cerinţele de funcţionare în sistemul energetic unifiIE al AŞM,
cat UCTE, inclusiv: elaborarea planurilor de investiţii detaliate pentru
2009-2010
UTM, MEC
dezvoltarea sectorului electroenergetic şi de alimentare centralizată
cu energie termică, identificarea opţiunilor preliminare pentru finanţarea acestor planuri şi pentru asigurarea durabilităţii lor.

100 mii lei

Sursa de finanţare: Bugetul de Stat şi
mijloace extrabugetare.

5.1.3.

Identificarea şi realizarea lucrărilor de cercetări ştiinţifice teoretice şi
aplicative pentru asigurarea dezvoltării durabile a sectorului energetic, inclusiv: cercetarea impactului economic asupra agriculturii,
gospodăriei silvice şi sănătăţii umane de pe urma emisiilor provocate
de centralele electrice locale, formularea măsurilor economice pentru
diminuarea impactului emisiilor nocive provocate de sursele de
producere a energiei.

2009-2010 IE al AŞM

200 mii lei

Sursa de finanţare: comandă de stat.

5.2.

Perfecţionarea managementului informaţional, sistemului de monitoring şi raportare.

5.2.1.

Crearea sistemelor şi aplicaţiilor informatice menite să susţină procesele de reformă în domeniul electro- şi termoenergetic.

2009-2013 MEC, ANRE

100 mii lei

Sursa de finanţare: Bugetul de Stat, asistenţa tehnică.

5.2.2.

Crearea unui sistem eficient de colectare a informaţiei, de monitorizare a sectorului electro- şi termoenergetic şi raportare.

2009-2010

100 mii lei

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică.

MEC, ANRE, IE
al AŞM

18 824.4
mln lei

Total:

Anexa 2-2: Sectorul transporturi
Nr.

Denumirea domeniului şi acţiunilor

Termenul
de realizare

Instituţia
responsabilă

Costul
total

Sursa de finanţare

1.

Politici sectoriale

1.1.

Fortificarea politicilor sectoriale privind reabilitarea infrastructurii în
sectorul transporturi şi gospodăriei drumurilor.

1.1.1.

Implementarea planului de reabilitare a drumurilor pe termen
scurt.

2009-2013

MCDT,
Î.S ASD

21181,3
mln lei

Sursa de finanţare: investiţii, cofinanţare,
granturi, asistenţă tehnică..

1.1.2.

Implementarea planului de reabilitare a infrastructurii căilor ferate
pe termen scurt.

2009-2013

Î.S CFM

900 mln lei

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică şi contribuţia statului.

1.1.3.

Implementarea planului de reamenajare a căilor navigabile interne
şi îmbunătăţire a parametrilor de exploatare a construcţiilor hidrotehnice pe termen scurt.

2009-2013

AT

500 mln lei

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică şi contribuţia statului.

1.1.4.

Implementarea planului de reabilitare a drumurilor în zonele urbane pe termen scurt.

2009-2013

APL

1000 mln
lei

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică, contribuţia statului şi a administraţiilor publice
locale.

1.2.

Fortificarea politicilor sectoriale privind dezvoltarea infrastructurii.

1.2.1.

Elaborarea planului de investiţii pe termen lung privind dezvoltarea
infrastructurii drumurilor şi analiza schemelor de finanţare pentru
noile investiţii în drumuri.

2009-2013

MCDT,
Î.S ASD

Nu
necesită
acoperire
financiară

1.2.2.

Elaborarea planului de investiţii pe termen lung privind dezvoltarea
infrastructurii căilor ferate şi analiza schemelor de finanţare pentru
noile investiţii în căile ferate.

2009-2013

Î.S CFM

Nu
necesită
acoperire
financiară

1.2.3.

Elaborarea planului de investiţii pe termen lung privind dezvoltarea infrastructurii căilor navigabile şi analiza schemelor de finanţare
pentru noile investiţii în căile navigabile.

2009-2013

AT

Nu
necesită
acoperire
financiară

1.2.4.

Elaborarea unor programe pe termen lung de finanţare a infrastucturii urbane de transport.

2009-2013

APL

Nu
necesită
acoperire
financiară

2.

Cadrul instituţional, juridic şi de reglementare

2.1.

Revizuirea cadrului instituţional, juridic şi de reglementare în sectorul transporturi.

2.1.1.

Modificarea Legii fondului rutier Nr. 720-XII din 02.02.1996 şi Codului fiscal Nr. 1163 din 24.04.1997 în vederea asigurării unui cadru stabil de finanţare a procesului de reabilitare a drumurilor şi reformei
fondului rutier

2009

MCDT, MF, AT

Nu
necesită
acoperire
financiară
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Denumirea domeniului şi acţiunilor

Termenul
de realizare

Instituţia
responsabilă

Costul
total

2.1.2.

Modificarea Codului Fiscal şi Legii Bugetului de Stat în vederea
promovării unor instrumente de piaţă şi economice care ar stimula
utilizarea combustibililor şi vehiculelor de alternativă şi utilizarea
sistemelor eficiente de transportare a mărfurilor şi călătorilor, precum: Iniţiative fiscale şi subsidii pentru utilizarea combustibililor
şi vehiculelor de alternativă, mai puţin poluante (vehicule hibride,
vehicule pe consum de hidrogen, biocombustibili, gaze lichefiate şi
comprimate, solicitarea tehnologiei „fuel cell” etc.); Iniţiative de taxe
diferenţiate pentru utilizarea vehiculelor eficiente; Iniţiative de utilizare a sistemelor de transportare eficientă a mărfurilor şi călătorilor;
Majorarea taxelor pe combustibili.

2009 2013

MF, AT

Nu
necesită
acoperire
financiară

2.1.3.

Realizarea aranjamentelor instituţionale care să ofere un cadru stabil pentru reabilitarea, întreţinerea şi dezvoltarea continuă a infrastructurii şi integrarea în reţelele europene de transport.

2009-2013

MCDT, AT,
Î.S ASD

26 mln lei

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică şi contribuţia statului.

2.1.4.

Separarea organizaţională internă a Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
în trei unităţi (infrastructură, transport de mărfuri şi transport de 2009-2010
călători).

AT, Î.S CFM

500 mln lei

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică şi contribuţia statului.

2.1.5.

Realizarea reformei sistemului de întreţinere a drumurilor, inclusiv
prin: reclasificarea reţelei rutiere; extinderea întreţinerii drumurilor
pe bază de contract; elaborarea Programului de consolidare a capacităţilor întreprinderilor de întreţinere a drumurilor; reducerea prin
fuzionare a numărului întreprinderilor de întreţinere a drumurilor.

2009-2013

MCDT,
Î.S ASD

1,5 mln lei

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică şi contribuţia statului.

2.1.6.

Cercetarea căilor navigabile interne şi perfectarea hărţilor-pilot cu
indicarea tuturor semnalelor de navigaţie care vor fi în concordanţă
cu regulile de navigaţie europene şi implementarea sistemelor moderne de navigaţie şi de dirijare a traficului naval.

2009-2013

AT

1,5 mln lei

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică şi contribuţia statului.

2.1.7.

Asigurarea securităţii navigaţiei pe căile navigabile interne, inclusiv
securitatea ecologică, prin intermediul: creării sistemului de dirijare
a securităţii navigaţiei în domeniul transportului naval; reglementării şi coordonării funcţiilor de control şi supraveghere a organelor de
stat pentru sporirea eficienţei în condiţiile de diminuare a implicării
acestora în activitatea agenţilor economici.

2009-2013

AT

1 mln lei

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică şi contribuţia statului.

2.1.8.

Dezvoltarea interacţiunii dintre transportul naval şi alte tipuri de
transport, prin introducerea noilor scheme logistice şi tehnologii de
organizare a procesului de transport, în primul rând transportărilor
intermodale.

2009-2013

AT

Nu
necesită
acoperire
financiară

2.1.9.

Acordarea suportului pentru obţinerea asistenţei tehnice autorităţilor municipale în elaborarea unor proiecte-cheie (proiectul drumului de centură al municipiului Chişinău, studiul cuprinzător al transportului urban etc.), care să faciliteze finanţarea acestor activităţi.

2009-2013

MCDT, MF, AT

20 mln lei

2.1.10.

Crearea unui cadru în care necesităţile ce depăşesc posibilităţile fiecărui oraş vor fi abordate şi soluţionate, inclusiv prin înfiinţarea unei
comisii de coordonare a problemelor aferente transportului urban,
în care vor fi incluşi reprezentanţi ai Guvernului şi autorităţilor administraţiei publice, cu participarea altor părţi interesate (companii de
transport, utilizatori etc.).

2009-2010

MCDR, AT
APL

Nu
necesită
acoperire
financiară

2.1.11.

Adoptarea unor măsuri pentru actualizarea nivelurilor de siguranţă
şi a reglementărilor tehnice privind mijloacele de transport public
de călători.

2009-2010

AT

Nu
necesită
acoperire
financiară

3.

Cooperarea internaţională şi atragerea investiţiilor

3.1.

Intensificarea cooperării internaţionale şi îmbunătăţirea mediului
investiţional

3.1.1.

Asigurarea MCDT şi AT cu cele mai bune practici de analiză comparativă a performanţelor în sectorul transporturi, cu modele de documente necesare executării studiilor de fezabilitate privind dezvoltarea infrastructurii drumurilor, căilor ferate şi căilor navigabile.

2009-2013

MCDT, AT,
Î.S CFM

200 mii lei

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică.

3.1.2.

Lansarea proiectelor investiţionale focusate pe reabilitarea reţelei
rutiere, reţelei feroviare şi căilor navigabile interne, inclusiv din surse
de finanţare externă: Uniunea Europeană – asistenţă financiară prin
intermediul granturilor în cadrul Noii Politici de Vecinătate; Corporaţia Provocările Mileniului a Guvernului SUA – granturi de dezvoltare;
Banca Mondială – finanţare prin credite cu dobândă mică; Banca Europeană pentru Investiţii şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie
şi Dezvoltare – împrumuturi pentru dezvoltarea infrastructurii

2009-2013

MCDT

1500 mln
lei

Sursa de finanţare: investiţii, cofinanţare,
granturi, asistenţă tehnică.

Nr.

Total:

25 631.5
mln lei

Sursa de finanţare

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică, contribuţia statului şi a administraţiilor publice
locale.
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Anexa 2-3: Sectorul aprovizionării cu gaze şi produse petroliere
Nr.

Denumirea domeniului şi acţiunilor

Termenul de
realizare

Instituţia
responsabilă

Costul total

Sursa de finanţare

1.

Politici sectoriale

1.1.

Revizuirea politicilor sectoriale în domeniul aprovizionării cu gaze şi produse
petroliere.

1.1.1.

Actualizarea şi monitorizarea Programului naţional de gazificare a Republicii
Moldova.

2009-2010

MEC, S.A.
„Moldovagaz”

Nu necesită
acoperire
financiară

1.1.2.

Identificarea unor noi surse şi căi de aprovizionare cu gaze naturale alternative din ţările Asiei Mijlocii şi Orientului Apropiat.

2009-2013

MEC, S.A.
„Moldovagaz”

Nu necesită
acoperire
financiară

2.

Cadrul de reglementare a sectorului

2.1.

Dezvoltarea cadrului de reglementare în subsectorul aprovizionării cu gaze
şi produse petroliere.

2.2.1.

Elaborarea concepţiei de dezvoltare a subsectorului aprovizionării cu gaze şi
produse petroliere.

2009-2013

MEC, SSM

100 mii lei

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică şi contribuţia statului.

3.

Cooperarea internaţională şi atragerea investiţiilor

3.1.

Intensificarea cooperării internaţionale şi îmbunătăţirea mediului investiţional.

3.1.1.

Elaborarea unui cadru de facilităţi în vederea atragerii investiţiilor pentru gazificarea totală a ţării

2009-2013

MF, MEC

30 mii lei

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică şi contribuţia statului.

3.1.2.

Finalizarea construcţiei gazoductului magistral Bălţi-Ungheni, cu o lungime
totală de 126 km şi o capacitate de transportare a gazelor naturale de 3 mln
m3/zi sau 1 mlrd. m3/an, fapt ce ar permite gazificarea a 250 localităţi din raioanele Sângerei, Făleşti, Teleneşti şi Ungheni.

2009

MEC, S.A.
„Moldovagaz”

250 mln lei

Sursa de finanţare: contribuţia statului, sprijinul
instituţiilor financiare internaţionale.

3.1.3.

Extinderea durabilă a reţelei de distribuţie a gazelor naturale şi asigurarea
gazificării complete a ţării.

2009-2013

MEC, S.A.
„Moldovagaz”

1500 mln lei

Sursa de finanţare: contribuţia statului, bugetele
autorităţilor administraţiei
publice locale, beneficiarii.

3.1.4.

Selectarea celor mai eficiente proiecte de reducere a emisiilor fugitive provenite de la subsectorul aprovizionării cu gaze şi produse petroliere şi promovarea implementării lor.

2009-2013

MEC, S.A.
„Moldovagaz”

30 mii lei

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică.

3.1.5.

Efectuarea studiilor de fezabilitate privind oportunitatea implementării proiectelor de reducere a emisiilor fugitive provenite de la subsectorul aprovizionării cu gaze şi produse petroliere.

2009-2013

MEC, S.A.
„Moldovagaz”

100 mii lei

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică, granturi.

3.1.6.

Evaluarea posibilităţilor tehnice privind montarea turboinstalaţiilor de tip lent
pentru a produce energie electrică prin utilizarea energiei suprapresiunii gazului extras din gazoductele magistrale de presiune înaltă.

2009-2013

S.A. „Moldovagaz”

10 mln lei

Sursa de finanţare: bugetul S.A. „Moldovagaz”, asistenţă tehnică.

3.1.7.

Lansarea proiectelor de reducere a emisiilor fugitive provenite de la subsectorul aprovizionării cu gaze şi produse petroliere.

2009-2013

MEC, S.A.
„Moldovagaz”

200 mln lei

Sursa de finanţare: contribuţia statului, asistenţă
tehnică, granturi, cofinanţare, investiţii private.

4.

Cercetare, dezvoltare şi sisteme informaţionale

4.1.

Mobilizarea potenţialului ştiinţific în vederea realizării prevederilor CONUSC
şi Protocolului de la Kyoto.

4.1.1.

Prospectarea şi valorificarea zăcămintelor autohtone de gaze naturale şi ţiţei.

2009-2013

MERN, MEC

150 mln lei

Sursa de finanţare: investiţii private prin concesiuni.

4.1.2.

Studierea structurilor geologice şi determinarea posibilităţilor de instituire în
teritoriul Republicii Moldova a depozitelor subterane de ţiţei şi gaze naturale.

2009-2013

AGeoM, AŞM,
MERN,

100 mln lei

Sursa de finanţare: contribuţia statului.

4.2.

Perfecţionarea managementului informaţional, sistemului de monitoring şi
raportare.

4.2.1.

Crearea unui sistem eficient de colectare a informaţiei, de monitorizare a subsectorului aprovizionării cu gaze şi produse petroliere şi raportare.

2009-2010

MEC, ANRE,
S.A. „Moldovagaz”

100 mii lei

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică.

4.2.2.

Monitorizarea şi menţinerea sistemelor de evidenţă a gazelor naturale la nivel
înalt, conform standardelor şi cerinţelor europene de precizie, la hotarele republicii, pe gazoductele de tranzit şi branşamentele intersistemice.

2009-2013

S.A. „Moldovagaz”

55 mln lei

Sursa de finanţare: bugetul S.A. „Moldovagaz”.

4.2.3.

Asigurarea gazoductelor magistrale de tranzit gaze cu sisteme de diagnosticare a stării gazoductelor şi complexe de diagnostic de suprafaţă.

2009-2010

S.A. „Moldovagaz”

20 mln lei

Sursa de finanţare: bugetul S.A. „Moldovagaz”.

4.2.4.

Efectuarea auditului stării tehnice a gazoductelor magistrale.

2009-2010

Companie
independentă

15 mln lei

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică.

Total:

2 300.4
mln lei
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Anexa 2-4: Sectorul industrial
Nr.

Denumirea domeniului şi acţiunilor

Termenul de
realizare

Instituţia
responsabilă

Costul total

Sursa de finanţare

1.

Politici sectoriale

1.1.

Fortificarea politicilor sectoriale în cadrul sectorului industrial.

1.1.1.

Elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor prioritare industriale.

2009-2013

MEC

Nu necesită
acoperire
financiară

1.1.2.

Elaborarea şi implementarea programelor sectoriale de conservare a energiei.

2009-2013

MEC

Nu necesită
acoperire
financiară

1.1.3.

Promovarea unei politici agresive de TTI şi demonstrarea comercială a tehnologiilor performante, inclusiv celor nonpoluante prin intermediul parcurilor
industriale nou create.

2009-2013

MEC, AŞM

Nu necesită
acoperire
financiară

1.2.

Aprofundarea reformei structurale a sectorului industrial.

1.2.1.

Urgentarea privatizării întreprinderilor prin intermediul concursurilor investiţionale şi licitaţiilor.

2009-2010

MEC, MF

Nu necesită
acoperire
financiară

1.2.2.

Revitalizarea întreprinderilor industriale aflate în dificultate şi redresarea stării
lor financiare în baza monitorizării stricte a procesului de implementare a planurilor de restructurare.

2009-2013

MEC, MF

Nu necesită
acoperire
financiară

1.2.3.

Elaborarea unei baze de date şi plasarea acesteia pe pagina web a MEC a
informaţiei cu privire la spaţiile disponibile ale întreprinderilor industriale în
vederea dezvoltării producerilor industriale noi.

2009-2013

MEC

100 mii lei

1.3.

Stimularea şi dezvoltarea activităţii de antreprenoriat.

1.3.1.

Stimularea continuă a investiţiilor în capital fix prin acordarea facilităţilor fiscale.

2009-2013

MF, MEC

Nu necesită
acoperire
financiară

1.3.2.

Elaborarea programelor de eficientizare a consumurilor de energie şi materiei
prime în scopul micşorării costurilor producţiei finite.

2009-2013

MEC, agenţii
economici

Nu necesită
acoperire
financiară

1.3.3.

Crearea centrelor de marketing în domeniul industriei în scopul acordării consultaţiilor, organizării seminarelor pentru promovarea celor mai bune practici
în domeniu.

2009-2013

MEC, CCI

Nu necesită
acoperire
financiară

1.3.4.

Efectuarea expertizei de stat a proiectelor industriale (construcţia, modernizarea, reutilarea întreprinderilor etc.) în vederea dezvoltării durabile şi protecţiei
mediului înconjurător.

2009-2013

MERN, agenţii
economici

Nu necesită
acoperire
financiară

2.

Cadrul instituţional, juridic şi de reglementare

2.1.

Revizuirea cadrului instituţional, juridic şi de reglementare în sectorul industrial.

2.1.1.

Crearea cadrului normativ stimulatoriu procesului de industrializare a ţării:
elaborarea şi aprobarea actelor normative privind crearea, funcţionarea şi
dezvoltarea parcurilor industriale şi inovaţionale; perfecţionarea bazei legislative în vederea creşterii actractivităţii investiţionale a sectorului industrial;
întreprinderea măsurilor pentru atragerea asistenţei tehnice externe pentru
elaborarea actelor legislative şi normative în domeniul industriei; modificarea
legislaţiei privind zonele economice libere în scopul creării condiţiilor preferenţiale pentru atragerea investiţiilor în tehnologii şi producţii principial noi şi
nonpoluante; elaborarea şi implementarea standardelor de eficienţă energetică; efectuarea auditului energetic al agenţilor economici şi realizarea măsurilor respective de majorare a eficienţei energetice, crearea şi implementarea
companiilor de servicii energetice (ESCO).

2009-2013

2.1.2.

Armonizarea legislaţiei naţionale cu Directivele Europene privind declaraţia
conformităţii producţiei de către furnizor.

2009-2010

MEC

Nu necesită
acoperire
financiară

2.1.3.

Dezvoltarea clusterelor ca mecanism de stimulare a creşterii economice, inclusiv prin: identificarea grupărilor industriale şi inovaţionale de cluster existente şi potenţiale; perfectarea analizei diagnostic şi elaborarea programelor
de dezvoltare pentru fiecare cluster; elaborarea documentaţiei tehnice a clusterelor şi parcurilor industriale ca element-cheie a clusterelor selectate; modificarea şi completarea strategiilor naţionale în scopul valorificării potenţialului
acestora de a stimula dezvoltarea clusterilor în cadrul domeniilor vizate de
strategiile sectoriale.

2009-2011

MEC

116 mln lei

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică, granturi,
contribuţia statului.

2.1.4.

Atragerea mijloacelor financiare din asistenţa tehnică acordată de către organismele internaţionale pentru accelerarea procesului de implementare a sistemelor de management al calităţii şi productivităţii în sectorul industrial.

2009-2013

MEC

36 mln lei

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică, granturi.

2.1.5.

Încurajarea implementării sistemelor de management al calităţii şi a sistemelor de asigurare a inofensivităţii în întreprinderile industriale.

2009-2011

MEC

39 mln lei

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică, contribuţia statului.

MEC, AEE,
100 mln lei
AŞM, UTM

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică, contribuţia statului.

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică, contribuţia statului.
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Denumirea domeniului şi acţiunilor

Termenul de
realizare

Instituţia
responsabilă

Costul total

2.1.4.

Elaborarea reglementărilor tehnice în domeniul industriei, armonizate cu legislaţia europeană.

2009-2010

MEC

Nu necesită
acoperire
financiară

2.1.5.

Coordonarea şi promovarea acţiunilor privind dezvoltarea sistemului informaţional în domeniul reglementărilor tehnice, infrastructurii calităţii şi evaluării conformităţii.

2009-2013

MEC

Nu necesită
acoperire
financiară

3.

Cooperarea internaţională şi atragerea investiţiilor

3.1.

Intensificarea cooperării internaţionale şi îmbunătăţirea mediului investiţional.

3.1.1.

Asigurarea MEC cu cele mai bune practici de analiză comparativă a performanţelor în sectorul industrial, cu modele de documente necesare executării
studiilor de fezabilitate privind construcţia, modernizarea şi reutilarea întreprinderilor industriale din ţară.

2009-2013

MEC

200 mii lei

3.1.2.

Semnarea şi asigurarea realizării acordurilor de colaborare internaţională şi de
cooperare tehnico-ştiinţifică şi de producţie în domeniul industriei.

2009-2013

MAEIE, MEC

Nu necesită
acoperire
financiară

3.1.3.

Lansarea proiectelor investiţionale în domeniile prioritare ale industriei focusate pe modernizarea şi reutilarea întreprinderilor, inclusiv din surse de finanţare externă.

2009-2013

MEC

2000 mln lei

Sursa de finanţare:
investiţii, cofinanţare,
granturi, asistenţă tehnică.

3.1.4.

Susţinerea financiară a implementării proiectelor în domeniul eficienţei energetice în sectorul industrial.

Sursa de finanţare: FEE,
investiţii, cofinanţare,
granturi, asistenţă tehnică, mijloacele agenţilor economici.

4.

Educaţie, instruire, cercetare şi dezvoltare

4.1.

Organizarea activităţilor de instruire, educaţie şi formare profesională.

4.1.1.

Nr.

Sursa de finanţare

Sursa de finanţare: asistenţă tehnică

2009-2013

MEC, AEE

300 mln lei

Elaborarea unor noi programe educaţionale pentru ingineri şi elaborarea unor
programe de conştientizare, inclusiv privind impactul asupra mediului produs
de sectorul industrial, pentru grupuri specifice şi societate în ansamblu.

2009-2013

MET, UTM

Nu necesită
acoperire
financiară

4.1.2.

Modernizarea continuă a procesului de pregătire profesională, coordonarea
cu ministerele de resort şi întreprinderile industriale a programelor de pregătire a specialiştilor şi de formare profesională a cadrelor.

2009-2013

MET, CCI UTM,
agenţii economici

50 mln lei

Sursa de finanţare: Bugetul de Stat şi mijloace
extrabugetare.

4.1.3.

Optimizarea şi dezvoltarea sistemului de învăţământ secundar profesional şi
mediu de specialitate, inclusiv prin: crearea prin reorganizare a 8 licee profesionale; renovarea şi retehnologizarea bazei tehnico-materiale pentru domeniile de formare profesională; elaborarea şi implementarea curriculei flexibile
pentru formarea profesională cu specializare mixtă în învăţământul secundar
profesional şi perfecţionarea programelor de formare profesională în instituţiile de învăţământ mediu de specialitate; optimizarea specializării instituţiilor
de învăţământ secundar profesional şi mediu de specialitate; crearea oportunităţilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământul secundar profesional şi mediu de specialitate.

2009-2013

MET

100 mln lei

Sursa de finanţare: BS
şi mijloace extrabugetare.

4.2.

Mobilizarea potenţialului ştiinţific şi încurajarea implementării inovaţiilor în
practică.

4.2.1.

Identificarea şi realizarea lucrărilor de cercetări ştiinţifice teoretice şi aplicative
pentru asigurarea dezvoltării durabile a sectorului industrial, inclusiv prin: cercetări şi inovări în direcţiile strategice „Nanotehnologii, inginerie industrială,
produse şi materiale noi”; şi „Eficientizarea industriei prin măsuri de conservare a energiei şi reducere a intensităţii energetice per unitate de producţie”.

2009-2013

AŞM

500 mln lei

Sursa de finanţare: BS
şi mijloace extrabugetare.

4.2.2.

Implementarea proiectelor de transfer tehnologic prin cofinanţarea cu cel puţin a 40% a proiectelor selectate în bază de concurs.

2009-2013

AŞM, agenţii
economici

100 mln lei

Sursa de finanţare: BS
şi mijloace extrabugetare.

Total:

3 341.3 mln lei

Anexa 2-5: Sectorul agricol
Nr.

Denumirea domeniului şi acţiunilor

1.

Politici sectoriale

1.1.

Consolidarea terenurilor agricole şi îmbunătăţirea managementului terenurilor agricole.

1.1.1.

Implementarea Programului de consolidare a terenurilor agricole.

Termenul de
realizare

Instituţia
responsabilă

Costul total

Sursa de finanţare

anual

MAIA, ARFC

340 mln lei

Investiţii (proiecte,
granturi).
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Denumirea domeniului şi acţiunilor

Termenul de
realizare

Instituţia
responsabilă

Costul total

1.1.2.

Implementarea Programului de combatere a eroziunii solului şi valorificare a
terenurilor slab productive.

anual

MAIA, ARFC

350 mln lei

1.1.3.

Implementarea Programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a
fertilităţii solului.

anual

MAIA, ARFC

1.1.4.

Crearea şi implementarea unui sistem integral de sporire şi reproducere a fertilităţii solului.

2009-2011

MAIA

3 mln lei

1.1.5.

Optimizarea utilizării resurselor funciare.

2009-2013

MAIA, ARFC

71,7 mln lei

1.2.

Fitotehnia.

1.2.1.

Actualizarea Programului naţional de dezvoltare a pomiculturii.

2009

MAIA

1.2.2.

Elaborarea Programului de dezvoltare a culturilor tehnice.

2009

MAIA

1.2.3.

Elaborarea Programului de cultivare a legumelor.

2009

MAIA

1.2.4.

Elaborarea Programului de dezvoltare a culturilor cerealiere.

2009

MAIA

Nr.

1.2.5.

Implementarea Programului de dezvoltare a ramurii tutunului în anii 20032010.

anual

MAIA, Agenţia
Agroindustrială
„Moldova-Tutun”

1.2.6.

Implementarea Programului naţional pentru dezvoltarea culturilor nucifere
până în anual 2020.

anual

MAIA

1.2.7.

Organizarea şi desfăşurarea primului recensământ general agricol.

2009-2011

BNS, MAIA

1.2.8.

Sporirea capacităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii din localităţile rurale de
procesare a produselor agricole cu valoare adăugată înaltă.

1.3.

Zootehnia.

1.3.1.

93,6 mln lei

Investiţii
granturi).

(proiecte,

Bugetul de stat (BS).
BS, mijloacele agenţilor
economici.

BS, proiecte, granturi.
BS, proiecte, granturi,
mijloacele
agenţilor
economici.

2009-2013

MAIA

Implementarea Programului naţional de creştere a taurinelor în anii 20062015.

anual

MAIA

1.3.2.

Implementarea şi realizarea Programului naţional de creştere a suinelor în perioada anilor 2003-2010.

anual

MAIA

1.3.3.

Implementarea Programului de redresare şi ameliorare a ramurii avicole în
perioada anilor 2002-2010.

anual

MAIA

1.3.4.

Menţinerea şi ameliorarea fondului genetic al animalelor de prăsilă (selecţia,
reproducţia, creşterea şi sănătatea animalelor).

2009-2013

MAIA

109,4 mln lei

BS

1.3.5.

Stimularea utilării şi reutilării tehnologice a fermelor mici şi mijlocii de creştere
a animalelor la sate în extravilanul localităţilor.

2009-2013

MAIA

100,9 mln lei

Investiţii
(granturi,
asistenţă tehnică), mijloacele agenţilor economici.

1.3.6.

Dezvoltarea sistemului de prestări servicii mecanizate pentru producerea şi
prepararea nutreţurilor.

2009-2011

MAIA

200 mii lei

1.4.

Irigarea.

1.4.1.

Reabilitarea sistemelor de irigare.

2009-2013

Agenţia „Apele
Moldovei”

923,9 mln lei

Investiţii
(granturi,
asistenţă tehnică), mijloacele agenţilor economici.

1.4.2.

Construcţia sistemelor de irigare noi.

2009-2013

Agenţia „Apele
Moldovei”

2600 mln lei

Investiţii
(granturi,
asistenţă tehnică), mijloacele agenţilor economici.

2.

Cadrul juridic, normativ şi instituţional

2.1.

Revizuirea cadrului juridic în sectorul agricol.

2.1.1.

Elaborarea şi aprobarea Legii cu privire la activitatea agricolă (Legea agriculturii).

2009

MAIA

Nu necesită
acoperire
financiară

2.1.2.

Elaborarea şi aprobarea Legii cu privire la consolidarea terenurilor agricole.

2009

MAIA, ARFC

Nu necesită
acoperire
financiară

2.1.3.

Elaborarea şi aprobarea Legii cu privire la terenurile slab productive.

2009

MAIA, ARFC

Nu necesită
acoperire
financiară

2.1.4.

Elaborarea şi aprobarea Legii cu privire la Cadastrul agricol.

2009

MAIA, ARFC

Nu necesită
acoperire
financiară

2.1.5.

Elaborarea şi aprobarea Legii privind crearea fondului de risc destinat finanţării proiectelor investiţionale.

2009

MAIA,
MF, MEC

29 mln lei

Sursa de finanţare

Nu necesită
acoperire
financiară

BS
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Instituţia
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Costul total

2.1.6.

Elaborarea şi aprobarea Legii privind protecţia plantelor şi carantina fitosanitară.

2009

MAIA, MF

Nu necesită
acoperire
financiară

2.2.

Revizuirea cadrului normativ în sectorul agricol.

2.2.1.

Elaborarea şi aprobarea Hotărârii Guvernului privind reorganizarea şi eficientizarea activităţilor ştiinţifice şi inovaţionale ale instituţiilor ştiinţifice din complexul agroindustrial.

2009

AŞM, MAIA

Nu necesită
acoperire
financiară

2.2.2.

Elaborarea Regulamentului cu privire la modalitatea de implementare a Cadastrului agricol.

2009

MAIA

Nu necesită
acoperire
financiară

2.2.3.

Elaborarea Regulamentului privind stabilirea mecanismelor de transfer tehnologic şi comercializarea rezultatelor activităţii de cercetare-inovare în sectorul agroalimentar.

2009

AŞM, MAIA

Nu necesită
acoperire
financiară

2.2.4.

Elaborarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului
pentru subvenţionarea producătorilor agricoli.

2009

MAIA

Nu necesită
acoperire
financiară

2.2.5.

Continuarea procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu standardele şi
normele UE ce ţin de produsele agroalimentare.

2009-2013

MAIA

3 mln lei

BS, proiecte, granturi.

2.2.6.

Optimizarea bazei legislative şi executive veterinare în conformitate cu standardele şi normele UE.

2009-2011

MAIA

75,5 mln lei

BS, proiecte, granturi.

2.2.7.

Dezvoltarea şi implementarea sistemului de management al standardelor naţionale în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene.

2009-2011

MAIA

Nu necesită acoperire financiară

2.3.

Revizuirea cadrului instituţional în sectorul agricol.

2.3.1.

Elaborarea regulamentului şi structurii noi a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare în baza rezultatelor analizei funcţionale efectuate de Direcţia
de analiză a coordonării politicilor şi a propunerilor Proiectului Politici Agricole.

2009

MAIA

Nu necesită
acoperire
financiară

2.3.2.

Înfiinţarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în vederea sporirii eficienţei utilizării
mijloacelor financiare public în scopul dezvoltării sectorului agrar.

2009

MAIA

32,7 mln lei

2.3.3.

Crearea Agenţiei Fitosanitare.

2009

MAIA

Nu necesită
acoperire
financiară

2.3.4.

Înfiinţarea Agenţiei Sanitar - Veterinare şi Siguranţă Alimentară.

2009

MAIA

150 mln lei

Nr.

Sursa de finanţare

BS, proiecte, granturi.

BS, proiecte, granturi

2.3.5.

Crearea Inspectoratului General Agricol.

2009

MAIA

Nu necesită
acoperire
financiară

2.3.6.

Crearea unei întreprindere de sStat cu funcţii de monitorizare a procesului
de consolidare, deservirea informaţională a proprietarilor de teren, agenţilor
economici, examinarea şi avizarea proiectelor de consolidare a terenurilor, ce
urmează a fi elaborate de structuri private, alte întreprinderi, şcolarizarea participanţilor la procesul de consolidare.

2009

MAIA

10 mln lei

BS

2.3.7.

Dezvoltarea sistemului de prestări de servicii mecanizate prin fondarea staţiunilor tehnologice de maşini pentru deservirea gospodăriilor agricole cu
tehnică agricolă.

anual

MAIA

81 mln lei

BS, proiecte, granturi

2.3.8.

Dezvoltarea infrastructurii de marketing în sectorul agrar.

2009-2013

MAIA

85,3 mln lei

BS, proiecte, granturi

3.

Cooperarea internaţională şi atragerea investiţiilor

3.1.

Intensificarea cooperării internaţionale şi îmbunătăţirea mediului investiţional.

3.1.1.

Asigurarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare cu cele mai bune
practici de analiză comparativă a performanţelor în complexul agroindustrial,
cu modele de documente necesare executării studiilor de fezabilitate privind
modernizarea, reutilarea şi dezvoltarea întreprinderilor din complexul agroindustrial.

2009-2013

MAIA

200 mii lei

Asistenţă tehnică

3.1.2.

Semnarea şi asigurarea realizării acordurilor de colaborare internaţională şi de
cooperare tehnico-ştiinţifică şi de producţie în sectorul agricol.

2009-2013

MAEIE, MAIA

Nu necesită
acoperire
financiară

3.1.3.

Lansarea proiectelor investiţionale în domeniile prioritare ale complexului
agroindustrial, inclusiv din surse de finanţare externă (USAID, Banca Mondială,
Banca Europeană pentru Investiţii, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare, UE etc.).

2009-2013

MAIA

1000 mln lei

Investiţii, cofinanţare,
granturi, asistenţă tehnică.

4.

Educaţie, instruire, cercetare şi dezvoltare

4.1.

Organizarea activităţilor de instruire, educaţie şi formare profesională.

4.1.1.

Modernizarea învăţământului agrar superior şi mediu de specialitate.

2009-2013

MAIA

398.6 mln lei

BS.

4.1.2.

Dezvoltarea sistemului de formare continuă, perfecţionare a cadrelor din sistemul agroindustrial şi şcolarizare a populaţiei rurale.

2009-2013

MAIA
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4.1.3.

Perfecţionarea programelor de pregătire a cadrelor cu studii superioare şi medii în conformitate cu standardele europene pentru activitatea în condiţii de
agricultură intensivă.

2009

MAIA, AŞM

Nu necesită
acoperire
financiară

4.2.

Mobilizarea potenţialului ştiinţific şi încurajarea implementării inovaţiilor în
practică.

4.2.1.

Optimizarea activităţii de cercetări ştiinţifice în sectorul agroalimentar prin
delimitarea patrimoniului şi terenurilor agricole, separarea activităţii ştiinţifice
şi activitatea de producţie şi comercializare, precum şi stabilirea unor relaţii
contractuale cu partea de producţie.

2009-2010

MAIA, AŞM

50 mln lei

4.2.2.

Corelarea direcţiilor prioritare de dezvoltare a ştiinţei şi inovării în sector cu
politicile ramurale, direcţionarea mijloacelor financiare, potenţialului ştiinţific
în scopul accelerării procesului de creare a soiurilor, raselor de animale, hibrizilor competitivi cu cei străini pentru agricultura intensivă.

2009-2013

MAIA, AŞM

Nu necesită
acoperire
financiară

4.2.3.

Elaborarea tehnologiilor competitive cu cele străine de cultivare şi procesare
a materiei prime agricole cu consum redus de energie şi inofensive din punct
de vedere ecologic.

2009-2013

AŞM

13 mln lei

BS, proiecte, granturi.

4.2.4.

Crearea parcului-pilot ştiinţifico-tehnologic de agricultură intensivă în mun.
Chişinău şi a parcului ştiinţifico-tehnologic de agricultură ecologică în mun.
Bălţi.

2009-2010

AŞM

15 mln lei

BS, proiecte, granturi.

4.2.5.

Crearea, în cadrul instituţiilor de cercetare din domeniul agroindustrial, a
structurilor de inovare şi transfer tehnologic.

2009-2010

MAIA, AŞM

Nu necesită
acoperire
financiară

4.2.6.

Elaborarea şi implementarea Planului de acţiuni de reformare a sistemului de
cercetări agricole.

2009-2010

MAIA, AŞM

Nr.

Sursa de finanţare

BS

6 536,0
mln lei

Total:

Anexa 2-6: Sectorul forestier
Nr.

Denumirea domeniului şi acţiunilor

Termenul de
realizare

Instituţia
responsabilă

Costul total

Sursa de finanţare

1.

Politici sectoriale

1.1.

Revizuirea politicilor sectoriale.

1.1.1.

Revizuirea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier şi a planului de
acţiuni în contextul actualizării la noile realităţi social-economice.

2009-2013

AS „Moldsilva”,
MERN, AŞM

265 mii lei

BS, proiecte, granturi.

1.1.2.

Elaborarea programelor locale privind folosirea, conservarea şi dezvoltarea resurselor naturale (păduri, alte tipuri de vegetaţie forestieră, pajişti), constituirea
reţelelor ecologice la nivel comunal, reieşind din particularităţile geografice,
pedo-ecologice, reliefului etc., inclusiv în contextul prevenirii / diminuării hazardelor naturii.

2009-2013

MERN, APL,
AŞM, AS „Moldsilva”

180 mln lei

BS, bugetele autorităţilor APL, proiecte, granturi, mijloacele agenţilor
economici.

1.1.3.

Elaborarea planurilor de amenajare a terenurilor cu vegetaţie forestieră subordonate altor deţinători decât Agenţia pentru Silvicultură „Moldilsva” (circa 70 mii
ha).

2009-2013

AS „Moldsilva”,
ARFC, APL

Nu necesită
acoperire
financiară

1.1.4.

Elaborarea şi implementarea proiectelor de creare a perdelelor forestiere de
protecţie: a câmpurilor agricole – pe o suprafaţă de 12,1 mii ha; antierozionale
– pe o suprafaţă de 28,3 mii ha; a apelor şi bazinelor acvatice – pe o suprafaţă
de 14,9 mii ha.

2009-2013

AS „Moldsilva”,
ARFC, APL

1.2.

Solicitarea unui regim silvic unic de gospodărire a fondului forestier şi a vegetaţiei forestiere indiferent de regimul de proprietate.

1.2.1.

Efectuarea amenajamentului silvic pe întreg teritoriul fondului forestier şi a vegetaţiei forestiere gestionate de primării, asigurându-se evidenţa tuturor resurselor silvice, realizarea maximă a funcţiilor atribuite.

2009-2013

AS „Moldsilva”,
MERN, APL

200 mln lei

BS, bugetele autorităţilor APL, proiecte, granturi, mijloacele agenţilor
economici.

1.2.2.

Elaborarea unui sistem naţional de amenajament, ţinând cont de condiţiile concrete ale Republicii Moldova.

2009

AS „Moldsilva”,
MERN, AŞM

265 mii lei

Bugetul de stat, proiecte, granturi.

1.2.3.

Consolidarea managementului pădurilor comunale pentru ameliorarea stării,
pazei, protecţiei, regenerării şi folosirii acestora, ca şi pentru asigurarea intensificării polifuncţionalităţii specifice.

2009-2013

AS „Moldsilva”,
MERN, APL

165 mln lei

BS, bugetele autorităţilor APL, proiecte, granturi, mijloacele agenţilor
economici.

1.3.

Conservarea şi dezvoltarea cantitativă şi calitativă a pădurilor şi altor tipuri de
vegetaţie.

1.3.1.

Extinderea suprafeţelor cu păduri cu circa 7,5 mii ha anual (în perspectivă, până
la gradul de 20% din teritoriul ţării)din contul terenurilor degradate, terenurilor
proprietarilor privaţi etc.

2009-2013

AS „Moldsilva”,
MERN, APL

1400
mln lei

BS, bugetele autorităţilor APL, proiecte, granturi, mijloacele agenţilor
economici.

1500
mln lei

BS, bugetele autorităţilor APL, proiecte, granturi, mijloacele agenţilor
economici.
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Sursa de finanţare

1.3.2.

Extinderea suprafeţei pajiştilor cu 3,9 mii ha anual (în perspectivă, până la ponderea de 22% din teritoriul ţării) din contul terenurilor agricole afectate de diferit grad de eroziune, pante de peste 70 etc.

2009-2013

MAIA, MERN,
APL

140 mln lei

BS, bugetele autorităţilor APL, proiecte, granturi, mijloacele agenţilor
economici.

1.3.3.

Elaborarea şi implementarea unui program naţional de reconstrucţie ecologică
a arboretelor necorespunzătoare condiţiilor staţionale, care ar prevede reconstrucţia a circa 1,9 mii ha anual.

2009-2013

AS „Moldsilva”,
MERN, AŞM

250 mln lei

BS, proiecte, granturi.

1.3.4.

Plantarea a 20 mii ha culturi forestiere energetice pentru satisfacerea necesităţilor populaţiei în încălzirea locuinţelor, pregătirea hranei etc.

2009-2013

AS „Moldsilva”,
MERN, APL

640 mln lei

BS, bugetele autorităţilor APL, proiecte, granturi, mijloacele agenţilor
economici.

1.3.5.

Efectuarea unor studii pentru aprecierea consumului real de produse lemnoase,
inclusiv provenit de la tăieri ilicite, elaborarea şi prezentarea rapoartelor periodice (2009 şi 2013) privind consumul de produse lemnoase.

2009-2013

AS „Moldsilva”,
MERN, APL, BNS

800 mii lei

BS, proiecte, granturi.

2.

Cadrul juridic, normativ şi instituţional

2.1.

Revizuirea cadrului juridic.

2.1.1.

Elaborarea noii redacţii a Codului silvic (inclusiv elucidarea unor capitole noi
precum: sectorul comunal şi privat în domeniul forestier; taxele forestiere, inclusiv cele pentru activităţile care conduc la fragmentarea fondului forestier prin
construcţia drumurilor, trasarea liniilor electrice, gazoductelor care întretaie
masivele forestiere etc.).

2009

AS „Moldsilva”,
MERN, MF, MEC

215 mii lei

BS, proiecte, granturi.

2.1.2.

Elaborarea noii redacţii a Legii privind protecţia mediului.

2009

MERN, AŞM, AS
„Moldsilva”

Nu necesită
acoperire
financiară

2.1.3.

Înăsprirea prevederilor Codului cu privire la contravenţiile administrative şi a
Codului penal vizând protejarea pădurilor contra acţiunilor distructive.

2009

AS „Moldsilva”,
MJ

Nu necesită
acoperire
financiară

Nr.

2.2.

Revizuirea cadrului normativ.

2.2.1.

Revizuirea şi elaborarea unor componente importante ale bazei normative silvice, ca părţi integrante ale regimului silvic, care se vor axa pe următoarele domenii: menţinerea şi conservarea staţiunilor forestiere; conservarea resurselor
genetice forestiere; reconstrucţia ecologică a pădurilor; certificarea pădurilor,
produselor acestora şi sistemelor de management
.

2009-2010

AS „Moldsilva”,
MERN, AŞM

425 mii lei

BS, proiecte, granturi.

2.2.2.

Elaborarea redacţiei noi a Regulamentului privind modul de ţinere a evidenţei
de stat a fondului forestier şi a cadastrului silvic de stat.

2009-2010

AS „Moldsilva”,
MERN, AŞM

100 mii lei

BS, proiecte, granturi.

2.2.3.

Elaborarea redacţiei noi a Regulamentului privind clasificarea pădurilor pe grupe, subgrupe şi categorii funcţionale.

2009-2010

AS „Moldsilva”,
MERN, AŞM

100 mii lei

BS, proiecte, granturi.

2.2.4.

Revizuirea cadrului normativ aferent constituirii unui mecanism financiar adecvat în domeniul conservării şi dezvoltării resurselor forestiere, prin stabilirea
unor cote obligatorii din unele fonduri extrabugetare (ecologic, rutier etc.) şi
taxe (taxa ecologică pentru importul produselor petroliere, pentru amenajarea
teritoriului etc.) necesare de alocat pentru lucrările de extindere a terenurilor cu
vegetaţie forestieră etc.

2009-2010

MERN, MF, MEC,
AS „Moldsilva”

100 mii lei

BS, proiecte, granturi.

2.2.5.

Elaborarea şi aprobarea Regulamentului privind principiile şi modul de finanţare a activităţilor silvice primordiale care va stabili principiile şi modul de finanţare a activităţilor silvice, a contribuţiei statului la activităţile silvice primordiale
(amenajarea, cercetarea, regenerarea şi extinderea, paza şi protecţia pădurilor).

2009-2013

AS „Moldsilva”,
MERN, MF, MEC

100 mii lei

BS, proiecte, granturi.

2.2.6.

Elaborarea şi aprobarea Regulamentului privind valenţele mediogene şi plăţile
pentru beneficiarii acestora (deţinătorii de terenuri agricole, instituţiile curative
etc.), precum şi cu instituirea unei infrastructuri economice şi a unei pieţe de
produse ale pădurilor.

2009-2013

AS „Moldsilva”,
MERN, MF, MEC

265 mii lei

BS, proiecte, granturi.

2.2.7.

Elaborarea şi aprobarea unui Regulament privind implementarea şi asigurarea
funcţionalităţii principiilor de management participatoriu al resurselor forestiere publice.

2009-2013

AS „Moldsilva”

100 mii lei

BS, proiecte, granturi.

2.2.8.

Elaborarea şi aprobarea unui Regulament privind promovarea cât mai largă a
practicilor silvo-pastorale şi agro-silvice pentru a unifica eforturile sectoarelor
forestier şi zootehnic / pastoral, a diminua conflictele sociale etc.

2009-2013

AS „Moldsilva”,
APL

100 mii lei

BS, proiecte, granturi.

2.2.9.

Aprobarea şi implementarea de către primării a unor reglementări locale aferente managementului vegetaţiei forestiere şi pajiştilor deţinute, inclusiv încheierea dintre crescătorii de animale şi primăriii a contractelor pentru păşunatul
animalelor pe pajiştile comunale, care vor specifica obligaţiunile părţilor la întreţinerea pajiştilor.

2009-2011

APL, AS „Moldsilva”, MERN

950 mii lei

BS, proiecte, granturi.

2.3.

Perfecţionarea cadrului instituţional.

2.3.1.

Ajustarea adecvată condiţiilor noi a structurii autorităţii silvice centrale, cu efecte asupra capacităţilor de conlucrare şi cooperare cu alte autorităţi centrale, administraţiile publice locale de toate nivelele şi comunităţile locale.

2009-2010

AS „Moldsilva”

1,2 mln lei

BS, proiecte, granturi.
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2.3.2.

Crearea pe lângă Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice a unui serviciu cu
funcţii de consultanţă şi de evidenţă pentru deţinătorii publici şi privaţi de păduri şi vegetaţie forestieră.

2009-2010

AS „Moldsilva”

5,6 mln lei

BS, proiecte, granturi.

2.3.3.

Constituirea unor structuri regionale / locale (prioritar pe principii de autogestiune) responsabile de organizarea gestionării / gospodăririi pădurilor şi vegetaţiei deţinute de primării şi privaţi (ocoale silvice comunale şi intercomunale),
precum şi acordarea suportului tehnic şi logistic primar.

2009-2013

AS „Moldsilva”,
APL

3,0 mln lei

BS, proiecte, granturi.

2.3.4.

Dotarea primară a Agenţiei pentru Silvicultură „Moldsilva” şi structurilor sale teritoriale cu mijloace moderne informaţionale.

2009-2011

AS „Moldsilva”

1,2 mln lei

BS, proiecte, granturi.

2.3.5.

Procurarea pachetelor de soft-uri licenţiate care ţin de elaborarea materialelor
cartografice, bazelor de date pentru sectorul forestier, rapoartelor cu aspect
contabil şi economic etc.

2009-2011

AS „Moldsilva”

1,4 mln lei

BS, proiecte, granturi.

3.

Cooperarea internaţională şi atragerea investiţiilor

3.1.

Intensificarea cooperării internaţionale şi îmbunătăţirea mediului investiţional.

3.1.1.

Semnarea şi asigurarea realizării acordurilor de colaborare internaţională şi de
cooperare tehnico-ştiinţifică şi de producţie în sectorul forestier.

2009-2013

MAEIE, MAIA

Nu necesită
acoperire
financiară

3.1.2.

Lansarea proiectelor de asistenţă tehnică în sectorul forestier, inclusiv cu susţinerea financiară a organismelor internaţionale (Fondul Global de Mediu, Banca
Mondială, UE etc.).

2009-2013

MAIA

Nr.

1000
mln lei

Sursa de finanţare

Granturi, asistenţă tehnică.

4.

Educaţie, instruire, cercetare şi dezvoltare

4.1.

Organizarea activităţilor de instruire, educaţie şi formare profesională.

4.1.1.

Modernizarea instituţiilor de învăţământ forestier, inclusiv dotarea corespunzătoare cu echipamente şi utilaje moderne.

2009-2013

AS „Moldsilva”,
MET

4,3 mln lei

BS.

4.1.2.

Organizarea unor programe de instruire / reciclare a cadrelor din silvicultură în
domeniul informaţional.

2009-2013

AS „Moldsilva”,
MET, MDI

1,4 mln lei

BS.

4.1.3.

Elaborarea şi realizarea programelor de instruire pentru deţinătorii (în primul
rând a personalului implicat în procesul de gospodărire, pază şi protecţie) de
păduri şi alte tipuri de vegetaţie forestieră comunale şi private.

2009-2013

AS „Moldsilva”,
APL, MERN

4.1.4.

Editarea materialelor didactice, informative privind sectorului forestier.

2009-2013

AS „Moldsilva”,
MERN

3,7mil lei

BS, proiecte, granturi.

4.1.5.

Întărirea capacităţii de comunicare a organelor silvice de stat, în vederea întemeierii unui parteneriat social durabil între acestea şi comunităţile locale prin
intermediul administraţiilor publice.

2009-2013

AS „Moldsilva”,
APL

160 mii lei

BS.

4.2.

Mobilizarea potenţialului ştiinţific şi încurajarea implementării inovaţiilor în
practică

4.2.1.

Elaborarea metodologiilor / tehnologiilor privind asigurarea adaptabilităţii ecosistemelor forestiere la fenomenul de schimbare a climei.

2009-2010

AS „Moldsilva”,
MERN, AŞM

265 mln lei

BS, proiecte, granturi.

4.2.2.

Descrierea ecosistemelor forestiere naturale în scopul executării adecvate a lucrărilor silvice şi stabilirii gradul de vulnerabilitate a acestora.

2009-2013

AS „Moldsilva”,
MERN, AŞM

265 mii lei

BS, proiecte, granturi.

4.2.3.

Elaborarea Sistemului general informaţional pentru sectorul forestier din Republica Moldova.

2009-2013

AS „Moldsilva”,
MDI

450 mii lei

BS, proiecte, granturi.

4.2.4.

Elaborarea unor soft-uri pentru amenajarea, inventarierea şi alcătuirea cadastrului pădurilor din Republica Moldova..

2009-2013

AS „Moldsilva”,
MDI

1,6 mln lei

BS, proiecte, granturi.

12,2
BS, proiecte, granturi.
mln lei

6 045.0
mln lei

Total:

Anexa 2-7: Sectorul deşeuri
Nr.

Denumirea domeniului şi acţiunilor

Termenul de
realizare

Instituţia
responsabilă

Costul total

Sursa de finanţare

1.

Politici sectoriale

1.1.

Fortificarea politicilor sectoriale în cadrul sectorului deşeuri.

1.1.1.

Elaborarea „Strategiei privind protecţia mediului pentru perioada 2010-2020”,
ţinând cont de prevederile Convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte, inclusiv planurile şi strategiile relevante ale Uniunii Europene.

2009-2010

MERN

100 mii lei

Asistenţă
tehnică,
granturi, contribuţia
statului.

1.1.2.

Elaborarea „Programului privind managementul deşeurilor”, cu includerea unui
capitol cu referinţă la promovarea colectării separate a deşeurilor menajere.

2009-2010

MERN

150 mii lei

Asistenţă
tehnică,
granturi, contribuţia
statului.

2.

Cadrul instituţional, juridic şi de reglementare

2.1.

Revizuirea cadrului instituţional în sectorul deşeuri.
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2.1.1.

Întărirea capacităţii administrative a instituţiilor guvernamentale la toate nivelele (naţional şi local) cu competenţe şi responsabilităţi în solicitarea legislaţiei
în domeniul protecţiei mediului, prin crearea subdiviziunilor relevante domeniului menţionat în cadrul administraţiei publice centrale şi locale.

2009-2013

MERN, APL

Nu necesită acoperire financiară

2.1.2.

Încurajarea privatizării sau luării în concesiune a sistemelor aferente activităţilor de gestionare a deşeurilor, în scopul eficientizării activităţii acestora.

2009-2013

MERN, APL

Nu necesită acoperire financiară

2.2.

Revizuirea cadrului juridic în domeniul gestionării deşeurilor.

2.2.1.

Includerea în redacţia noii legi cadru de mediu „Legea privind protecţia mediului înconjurător”, a prevederilor privind reducerea emisiilor de GES cu reglementarea surselor de emisie GES, grupate în următoarele categorii: sectorul
energetic, procesele industriale, solvenţii şi utilizarea lor, sectorul agrar, deşeurile şi utilizarea terenurilor, schimbări în utilizarea terenurilor şi gospodăria
silvică.

2009-2010

MERN

Nu necesită acoperire financiară

2.2.2.

Elaborarea noii Legi-cadru privind managementul deşeurilor, care să includă
restricţia privind reducerea cu 50% a deşeurilor biodegradabile depozitate către anul 2015, în comparaţie cu cantitatea de deşeuri depozitată în anul 2000.

20010-2011

MERN

100 mii lei

Asistenţă
tehnică,
granturi, contribuţia
statului.

2.2.3.

Elaborarea Schemei complexe de amplasare a depozitelor pentru deşeurile
menajere în localităţile Republicii Moldova, conform cerinţelor de protecţie a
mediului.

2010-2011

MERN, APL

200 mii lei

Asistenţă
tehnică,
granturi, contribuţia
statului.

2.2.4.

Perfecţionarea modului de efectuare a evidenţei statistice privind gestiunea
deşeurilor şi adoptarea Listei privind deşeurile, inclusiv celor periculoase.

2009-2013

MERN, BNS

300 mii lei

Asistenţă
tehnică,
granturi, contribuţia
statului.

2.3.

Revizuirea cadrului normativ în domeniul gestionării deşeurilor.

2.3.1.

Elaborarea normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, construirea, exploatarea, monitorizarea şi închiderea depozitelor de deşeuri.

2009-2013

MERN, APL

60 mii lei

Asistenţă
tehnică,
granturi, contribuţia
statului.

2.3.2.

Stabilirea sistemului de permise pentru funcţionarea depozitelor de deşeuri.

2009-2013

MERN, APL

20 mii lei

Asistenţă
tehnică,
granturi, contribuţia
statului.

2.3.3.

Stabilirea procedurii de supraveghere şi monitorizare a depozitelor după închiderea lor, care ar reglementa şi activităţile de recuperare a biogazului.

2009-2013

MERN, APL

30 mii lei

Asistenţă
tehnică,
granturi, contribuţia
statului.

3.

Cooperarea internaţională şi atragerea investiţiilor

3.1.

Intensificarea cooperării internaţionale şi îmbunătăţirea mediului investiţional.

3.1.1.

Optimizarea preluării şi utilizării tuturor fondurilor disponibile (Fondul Naţional Ecologic, Fondul Global de Mediu, fonduri private, fonduri structurale, etc.)
pentru îmbunătăţirea managementului deşeurilor, inclusiv prin promovarea
activităţilor de colectare separată a deşeurilor.

2009-2013

MERN, APL

Nu necesită acoperire financiară

3.1.2.

Semnarea şi asigurarea realizării acordurilor de colaborare internaţională şi de
cooperare tehnico-ştiinţifică şi de producţie în managementului deşeurilor.

2009-2013

MAEIE, MERN

Nu necesită acoperire financiară

Lansarea proiectelor investiţionale în domeniile prioritare ale sectorului deşeuri focusate pe:
3.1.3.

- reconstrucţia staţiilor de epurare a apelor uzate din Republica Moldova
- construcţia uzinelor de incinerare a deşeurilor menajere solide

2500 mln lei
2009-2013

MERN, APL

- recuperarea metanului la depozitele de DMS din ţară.
3.1.4.

Promovarea Proiectelor CDM privind recuperarea metanului la depozitele de
DMS şi de la staţiile de epurare a apelor uzate.

4.

Educaţie, instruire, cercetare şi dezvoltare

4.1.

Organizarea activităţilor de instruire, educaţie şi formare profesională.

4.1.1.

2700 mln lei
300 mln lei

BS, investiţii, cofinanţare, granturi, mijloacele agenţilor economici.
Granturi, mijloacele
agenţilor economici.

2009-2010

MERN, APL

2 mln lei

Elaborarea unor noi programe educaţionale pentru inginerii de mediu şi elaborarea unor programe de conştientizare, inclusiv privind impactul asupra mediului
produs de sectorul deşeuri pentru grupuri specifice şi societate în ansamblu.

2009-2013

MET, UTM

200 mii lei

BS, granturi.

4.1.2.

Modernizarea continuă a procesului de pregătire profesională, coordonarea cu
ministerele de resort şi întreprinderile municipale de salubrizare a programelor
de pregătire a specialiştilor şi de formare profesională a cadrelor.

2009-2013

MET, UTM,
agenţii economici

5 mln lei

BS, granturi.

4.1.3.

Organizarea şi susţinerea de programe de educare şi conştientizare a populaţiei privind colectarea separată a DMS în scopul reducerii cantităţilor deşeurilor
biodegradabile eliminate prin depozitare.

2009-2013

MERN, REC,
ONG-uri

1 mln lei

BS, granturi.

4.1.4.

Conştientizarea publicului asupra necesităţii promovării colectării separate a
deşeurilor, reducerii cantităţii deşeurilor biodegradabile depozitate prin organizarea seminarelor, publicarea buletinelor, scuturilor publicitare etc.

2009-2013

1 mln lei

BS, granturi.

4.2.

Mobilizarea potenţialului ştiinţific şi încurajarea implementării inovaţiilor în
practică.

MERN, REC,
ONG-uri
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4.2.1.

Dezvoltarea de noi soluţii pentru prevenire, minimizare, reciclare, eliminare a
deşeurilor, inclusiv a celor biodegrdadbile în scopul reducerii emisiilor de GES.

2009-2013

AŞM, MERN

3 mln lei

4.2.2.

Dezvoltarea sistemelor informaţionale pentru colectarea informaţiei privind
evidenţa gestiunii deşeurilor.

2009-2013

MDI, MERN

0,5 mln lei

4.2.3.

Dotarea serviciilor ecologice cu echipamente şi soft-uri pentru colectarea şi
procesarea datelor privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi monitoringul depozitelor de DMS.

2009-2013

MERN

2 mln lei

Total:

BS, investiţii, cofinanţare, granturi, mijloacele agenţilor economici.
BS, granturi.
BS, granturi, asistenţă
tehnică.

5 515,7 mln lei

Anexa 2-8: Sănătatea umană
Nr.

Denumirea domeniului şi acţiunilor

Termenul de
realizare

Instituţia responsabilă

Costul total

1

Politici sectoriale

1.1

Realizarea Programului de Stat privind Dezvoltarea Serviciului de Asistenţă
Medicală Urgentă şi asigurarea finanţării stricte a activităţilor preconizate.
2009-2013
Elaborarea măsurilor de adaptare şi ajutor medical urgent în cazul fenomenelor climatice extremale.

Ministerul Sănătă30 mln lei
ţii, APL

1.2

Fortificarea controlului asupra bolilor transmisibile (inclusiv a celor condiţionate de factorii climatici: dizenteria baciliară, scarlatina, infecţiile salmonelozice, febra tifoidă şi febrele paratifoide, difteria, holera, rujeola, hepatitele virale,
parotidita epidemică, gripa şi infecţiile acute ale căilor respiratorii, pediculoza,
scabia, malaria, ascaridozele, tuberculoza etc.), în vederea creşterii eficacită- 2009-2013
ţii intervenţiilor în controlul bolilor transmisibile, inclusiv prin extinderea şi
consolidarea sistemului de monitorizare şi evaluare a acestora prin crearea
sistemului informaţional pentru supravegherea epidemiologică intervenţională a maladiilor infecţioase şi parazitare.

Ministerul
tăţii

Sănă-

1.3

Fortificarea sănătăţii publice prin reducerea poverii bolilor noncontagioase
(inclusiv a celor condiţionate de factorii climatici, precum bolile sistemului circulator: hipertensiunea, ateroscleroza, cardiopatia ischemică, infarctul miocardic,
insuficienţa cardiacă, miocarditele etc. şi bolilor sistemului respirator: pneumo2009-2013
niei, bronşitelor, astmei bronşice etc.), îinclusiv prin elaborarea Strategiei de
control a maladiilor noncontagioase şi dezvoltarea monitoringului socio-igienic cu monitorizarea şi eficientizarea controlului factorilor de risc comportamentali şi cei din mediul de trai.

Ministerul
tăţii

Sănă-

1.4

Dezvoltarea asistenţei medicale primare şi a asistenţei medicale comunitare,
a îngrijirilor la domiciliu şi a celor paliative, în vederea sporirii accesului populaţiei la serviciile de sănătate de calitate, inclusiv prin majorarea până la 30% 2009-2013
a ponderii alocărilor din fondul de bază al asigurărilor obligatorii de asistenţă
medicală către medicina primară.

Ministerul
tăţii

Sănă-

Sursa de finanţare

BS, asistenţă tehnică, investiţii private.

464 mln lei

BS, granturi, asistenţă tehnică, investiţii private.

9.4 mln lei

BS, granturi, asistenţă tehnică, investiţii private.

20 mln lei

BS, investiţii private.

Fortificarea serviciilor de sănătate pentru mamă şi copil în vederea micşorării
mortalităţii infantile şi a mortalităţii materne, inclusiv prin:
•

1.5

crearea şi dotarea a trei centre regionale de reanimare şi terapie intensivă pediatrică şi a sistemului de referire cu asigurarea condiţiilor de
transportare asistată pentru copiii de vârstă fragedă ce necesită terapie intensivă şi reanimare, precum şi asigurarea acoperirii cu vaccinuri
conform Programului naţional de imunizări;

•

fortificarea a 10 centre perinatologice de nivelul I, a 3 centre de nivelul
2009-2013
II şi a centrului perinatologic de nivelul III, reieşind din trecerea înregistrării naşterilor cu masa copilului de la 500 de grame şi termenul de
gestaţie de 22 săptămâni;

•

asigurarea acoperirii cu vaccinuri conform Programului Naţional de
Imunizări;

•

realizarea cercetărilor privind discrepanţa dintre speranţa de viaţă la
naştere la femei şi bărbaţi şi elaborarea ulterioară a unor programe de
reducere a diferenţei.

Ministerul Sănătăţii, Ministerul 62.8 mln lei
Protecţiei Sociale,
Familiei si Copilului, BNS

2

Cadrul juridic, de reglementare şi instituţional

2.1

Implementarea legislaţiei UE şi OMS în privinţa adaptării sănătăţii publice la
2009-2013
schimbarea climei.

Ministerul SănăNu necesita acopetăţii,
Ministerul
rire financiară
Mediului

2.2

Elaborarea cadrului normativ pentru prestarea serviciilor medicale comuni2009-2013
tare, a îngrijirilor la domiciliu şi a celor paliative.

Ministerul
tăţii

Sănă- Nu necesită acoperire financiară

BS, granturi, asistenţă tehnică, investiţii private.
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Asigurarea cu cadre medicale a instituţiilor medico-sanitare, în special în spaţiul rural, inclusiv prin:
2.3

•

continuarea implementării mecanismului de acordare a facilităţilor pentru tinerii specialişti încadraţi în câmpul muncii conform 2009-2013
repartizării;

•

implementarea mecanismului de angajare prin concurs a medicilor şi farmaciştilor din sistemul public de sănătate.

Ministerul
tăţii

Sănă-

Ministerul
tăţii

Sănă-

2009-2013

Ministerul
tăţii

Sănă-

2009-2013

Ministerul
tăţii

Sănă-

44.5 mln lei

BS, investiţii private.

Dezvoltarea şi implementarea sistemului de management al calităţii în sistemul de sănătate în vederea creşterii calităţii serviciilor medicale, inclusiv
prin:
•

elaborarea şi diseminarea protocoalelor, ghidurilor pe diferite
niveluri de asistenţă medicală;
2009-2013

•

perfecţionarea sistemului de acreditare în sănătate;

•

crearea mecanismelor instituţionale pentru soluţionarea litigiilor pacienţilor pe cale extrajudiciară.

2.4

3

10.4 mln lei

BS, investiţii private.

Cooperarea internaţională şi atragerea investiţiilor
Asigurarea cooperării internaţionale şi atragerea investiţiilor în vederea
îmbunătăţirii calităţii asistenţei medicale prin modernizarea bazei tehnicomateriale a instituţiilor medico-sanitare publice şi eficientizării continue a infrastructurii spitaliceşti, utilării cu echipament modern şi cost-eficient, implementării tehnologiilor noi de tratament şi altor măsuri care să asigure abilităţi
de adaptare a sănătăţii publice la schimbările climei, inclusiv prin:

3.1

•

îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale primare prin reabilitarea bazei tehnico-materiale, inclusiv dotarea cu utilaj medical, a
centrelor de sănătate din mediul rural;

•

creşterea calităţii asistenţei medicale acordate de echipa medicilor de familie prin asigurarea cu transport a centrelor de sănătate şi a oficiilor medicilor de familie din localităţile rurale;

•

îmbunătăţirea calităţii tratamentului în condiţii de spital al bolnavilor cu tuberculoză prin reconstrucţia clădirilor şi dotarea cu
echipament a spitalelor de boli tuberculoase;

•

îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale secundare prin reconstrucţia şi dotarea cu echipament a spitalelor raionale-pilot;

•

îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale de urgenţă prin dotarea cu echipament medical performant, în special a sălilor de
operaţie, secţiilor de reanimare şi terapie intensivă şi secţiilor de
imagistică a instituţiilor medico-sanitare publice;

•

creşterea capacităţilor de evaluare a sistemului de sănătate prin
achiziţionarea pe etape a soft-urilor şi a echipamentului informaţional pentru Sistemul Informaţional Medical Integrat.

1569 mln lei

BS, granturi, asistenţă tehnică, investiţii private.

252 mln lei

BS, granturi, asistenţă tehnică, investiţii private.

Asigurarea cooperării internaţionale şi atragerea investiţiilor în vederea creşterii eficienţei asistenţei medicale secundare şi terţiare prin modernizarea
acesteia, crearea centrelor de performanţă şi a unui model mai eficient al
serviciului spitalicesc, inclusiv prin:

3.2

•

efectuarea studiilor de fezabilitate ale Spitalului Clinic Republican şi de creare a Centrului de Diabetologie;

•

elaborarea Planului general de restructurare a spitalelor;

•

crearea Centrului de Performanţă în baza Spitalului Clinic Republican şi reconstrucţia acestuia;

•

efectuarea studiului de fezabilitate a Spitalului Clinic Municipal
Bălţi;

•

crearea Centrului de Performanţă în baza Spitalului Clinic Municipal Bălţi.

4

Educaţie, instruire, cercetare şi dezvoltare

4.1

Instruirea universitară şi postuniversitară în problemele adaptării sănătăţii
2009-2013
publice la schimbările climei.

Ministerul Educaţiei; Ministerul 10 mln lei
Sănătăţii

BS, asistenţă tehnică.
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Îmbunătăţirea politicilor de formare a cadrelor în învăţământul medical şi
farmaceutic în vederea fortificării managementului formării profesionale a
resurselor umane din sistemul sănătăţii, optimizării cheltuielilor necesare în
acest scop şi majorării calităţii serviciilor medicale, inclusiv prin:
•

elaborarea Strategiei de dezvoltare a resurselor umane din sistemul de sănătate;
2009-2013

•

perfecţionarea criteriilor de admitere în instituţiile de învăţământ medical şi farmaceutic;

•

implementarea pe etape şi perfecţionarea instruirii la distanţă
(învăţământul medical şi farmaceutic).

4.2

Ministerul Educaţiei; Ministerul 4.4 mln lei
Sănătăţii

BS, asistenţă tehnică

4.3

Îmbunătăţirea calităţii procesului de instruire a cadrelor medicale prin mo2009-2013
dernizarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor de învăţământ medical.

Ministerul Educaţiei; Ministerul 276 mln lei
Sănătăţii

BS, granturi, asistenţă tehnică.

4.4

Instruirea medicilor din medicina primară cu funcţii manageriale.

2009-2013

Ministerul Educaţiei; Ministerul 5.4 mln lei
Sănătăţii

BS, asistenţă tehnică.

4.5

Planificarea şi realizarea cercetărilor în domeniul evaluării vulnerabilităţii şi
2009-2013
adaptării sănătăţii publice la schimbările climei.

Ministerul Sănătă60 mln lei
ţii, AŞM

BS, asistenţă tehnică.

4.6

Efectuarea periodică a unor studii privind sănătatea populaţiei şi impactului
factorilor de mediu (inclusiv a schimbărilor climatice) asupra sănătăţii uma- 2009-2013
ne.

Ministerul Sănătă0.5 mln lei
ţii; AŞM, BNS

BS, granturi, asistenţă tehnică.

Total

2818,4 mln lei

