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PREFAÞÃ

P

rocesul de schimbare a climei, deopotrivã cu alte fenomene ce au loc la scarã globalã,
este considerat de ONU drept una dintre cele mai grave probleme cu care se va
confrunta omenirea în secolul XXI. Acest fenomen este determinat de modificãrile esenþiale
ce se produc în atmosferã, schimbãri care, în ultimele decenii ale secolului XX, au atins un
nivel periculos pentru ritmul normal de evoluþie a vieþii pe Pãmânt. La momentul actual, se
considerã cã unul din principalii factori care intensificã fenomenul în cauzã sunt emisiile
antropogene de gaze cu efect de serã. Pentru a stopa fenomenul respectiv, Comunitatea
Internaþionalã a elaborat ºi a adoptat Convenþia Cadru a Naþiunilor Unite privind
Schimbarea Climei - document ce are menirea ca la prima etapã sã stabilizeze, iar ulterior
- sã micºoreze cantitatea de emisii antropogene la scarã globalã. Republica Moldova a aderat
la aceastã convenþie la 9 iunie 1995. Una dintre realizãrile pe care statul nostru le-a înregistrat
imediat dupã aderarea la aceastã convenþie a fost elaborarea Primei Comunicãri Naþionale,
raport ce a avut ca obiectiv principal inventarierea gazelor cu efect de serã ºi întocmirea
unui plan de acþiuni privind atenuarea impactului schimbãrilor climatice asupra diferitelor
componente ale mediulu ambiant ºi asupra activitãþilor socio-economice. Urmãtorul pas pe
care l-a fãcut Republica Moldova în cadrul convenþiei menþionate constã în identificarea
posibilitãþilor de retehnologizare a celor mai importante sectoare economice, precum ºi a
necesitãþilor tehnologice, economice ºi de mediu pentru implementarea surselor de energie
regenerabilã, în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de serã. În Republica Moldova,
ponderea sectorului energetic, calculatã pentru ultimul deceniu, se cifreazã la 55  80% din
emisiile anuale de GES. Din aceste motive, se considerã cã anume în sectorul energetic este
necesar, în primul rând, de a transpune în fapt respectivul plan de acþiuni.
Prezentul studiu este consacrat identificãrii posibilitãþilor de atenuare a emisiilor de GES
prin intermediul retehnologizãrii sectorului energetic ºi implementãrii surselor de energie
regenerabilã. Sperãm cã lucrarea de faþã va fi utilã pentru oamenii politici la luarea deciziilor
privind strategiile de dezvoltare socio-economicã a þãrii ºi a sectorului energetic, pentru
specialiºtii din domeniul energetic ºi al protecþiei mediului, pentru oamenii de afaceri,
investitori, precum ºi pentru sectorul non-guvernamental, contribuind totodatã la
consolidarea cadrului instituþional ºi social care ar favoriza participarea Republicii Moldova,
alãturi de þãrile lumii, la soluþionarea acestei probleme globale  schimbarea climei.

academician Gheorghe DUCA,
ministrul Ecologiei, Construcþiilor
ºi Dezvoltãrii Teritoriului al Republicii Moldova
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COMPLEXUL ENERGETIC

Caracteristica tehnico-economicã

Situaþia actualã

În condiþiile unei înalte dependenþe de importul de
resurse energetice primare, aprovizionarea þãrii cu
energie ºi combustibil a fost marcatã, în perioada
1990-2000, de grave deficienþe, cauzate, în fond, de
aplicarea unor tarife care nu reflectau costurile reale,
de acordarea unor înlesniri ºi compensaþii fãrã
acoperire financiarã, precum ºi de implicarea
factorilor de decizie în relaþiile economice dintre
furnizori ºi consumatori. Aceastã situaþie a dus la un
blocaj financiar ºi la o crizã energeticã fãrã precedent.

Complexul energetic constituie o parte integrantã
a economiei naþionale, care se ocupã cu producerea,
stocarea, transportul ºi distribuþia energiei electrice,
termice, a gazelor naturale ºi a combustibilului
lichid ºi solid. El include sectoarele electroenergetic,
termoenergetic ºi de aprovizionare cu combustibil
gazos, solid ºi lichid. Complexul energetic are un
rol vital în economie ºi consumã anual 40-60 % din
totalul combustibililor utilizaþi în þarã.
În Republica Moldova, complexul energetic a fost
creat în perioada 1950-1980 în condiþiile economiei
centralizate. Din punct de vedere tehnic, în aceastã
perioadã energetica a evoluat spre mãrirea puterii
unitare a instalaþiilor ºi întreprinderilor de producere
a energiei ºi practicarea unor preþuri mici la
combustibilii utilizaþi ºi energia produsã, situaþie
susþinutã artificial prin dotaþii ºi subvenþii masive
din partea statului. Caracteristica principalã a
complexului energetic format în acea perioadã a fost
gradul înalt de centralizare.

&

Pe parcursul ultimilor zece ani, în Republica Moldova
s-a înregistrat o profundã depreciere a tuturor indicilor
economici ºi sociali. O situaþie extrem de complicatã
s-a creat în respectiva perioadã ºi în complexul energetic
naþional, caracterizat de o multitudine de factori
semnificativi: uzura moralã ºi fizicã avansatã a
instalaþiilor ºi echipamentelor; nivelul scãzut al calitãþii
serviciilor prestate ºi diminuarea eficienþei energetice;
intensitatea energeticã înaltã, de 3-4 ori mai mare decât
indicii respectivi în þãrile industrial dezvoltate;
dependenþa de importul de resurse energetice primare;
un numãr limitat de furnizori de combustibil ºi
energie electricã; nivelul scãzut al capacitãþilor de
generare a energiei electrice pentru acoperirea
necesitãþilor de consum (doar cca 30% în partea dreaptã
a râului Nistru); capacitatea redusã a liniilor electrice
de conexiune pe direcþia Vest (doar 3 linii de 110 kV);
structura reþelei electrice de transport nefavorabilã din
punctul de vedere al asigurãrii securitãþii energetice a
statului; tendinþa creºterii continue a datoriilor
reciproce; blocajul financiar al întreprinderilor
energetice determinat de imense datorii debitoare ºi
creditoare; creºterea de aproape douã ori a pierderilor
de energie ºi combustibil pe parcursul ultimilor ani;
lipsa investiþiilor capitale pentru reabilitarea ºi
dezvoltarea complexului energetic.

Astfel, în lipsa resurselor financiare pentru un
import îndestulãtor de resurse energetice, în
perioada 1990-2000 consumul total de combustibili
s-a redus per ansamblu în economia naþionalã de
peste 7 ori, iar volumul de producere a energiei
electrice ºi celei termice, respectiv de cca 4 ºi 8 ori.
Pe parcursul anilor de tranziþie economia þãrii e
într-o continuã recesiune agravatã de lipsa propriilor
resurse energetice. Drept consecinþã, importul
acestora ajunge pânã la 98% din total, necesitând
pânã la 40% din PIB. În condiþiile creºterii
vertiginoase a preþurilor la combustibili ºi energie,
în perioada 1990-2000 s-au acumulat datorii enorme
faþã de furnizorii de resurse energetice.
Cu mici excepþii, toate sursele de producere a
energiei electrice ºi termice din þarã au o vechime
de 20-45 de ani. Puterea electricã totalã instalatã a
centralelor din þarã constituie cca 2950 MW, iar cea
disponibilã  doar aproximativ 1300 MW. În 1990
doar cca 2% din energia electricã a fost produsã la
centralele hidroelectrice cu o putere instalatã de 64
MW, iar restul  98%  la centralele termoelectrice,
cu o putere totalã instalatã de cca 2950 MW (84%
din acest potenþial îl constituia puterea instalatã la
CTE Moldoveneascã din oraºul Dnestrovsc,
amplasatã pe malul stâng al râului Nistru). Pentru
acoperirea curbei de consum, începând cu anul
1995, deficitul de putere instalatã pe malul drept al
râului Nistru este acoperit prin livrãri de energie
electricã de la CTE Moldoveneascã ºi prin importuri
din Ucraina, România ºi, mai recent, din Rusia.
Procesul tehnologic la unitãþile de producere a
energiei electrice ºi termice din þarã este bazat pe
ciclul clasic al turbinelor cu abur. Dupã consumul
specific de combustibil la producerea energiei
electrice ºi termice, tehnologiile utilizate la
întreprinderile de ramurã nu sunt tot atât de

eficiente ca cele ale instalaþiilor analoge din lume
(în comparaþie cu instalaþiile contemporane, eficienþa
nominalã a centralelor electrice de termoficare din
þarã este de douã ori mai micã).
Sectorul termoenergetic al Republicii Moldova este
reprezentat de: sisteme centralizate mari de alimentare
cu cãldurã; sisteme centralizate locale ºi sisteme
autonome de alimentare cu cãldurã. În ultimii zece
ani se constatã o tendinþã continuã spre descentralizarea
sistemelor mari de alimentare cu energie termicã.
Condiþia necesarã pentru supravieþuirea sistemelor
mari centralizate de alimentare cu cãldurã este, drept
urmare a acestui fapt, ca acestea sã producã energie
termicã ºi electricã, la un preþ competitiv cu opþiunile
alternative (de exemplu, import masiv de energie
electricã ieftinã). Analiza informaþiei prezentate
permite formularea urmãtoarelor concluzii:
1. În ciuda faptului cã, în prezent, centralele
electrice de termoficare au procesul tehnologic
depãºit, utilajul uzat ºi, drept urmare a acestui
fapt, funcþioneazã în regimuri ineficiente preþul de cost al energiei termice produse în
sistemele centralizate mari este cu mult mai
mic decât cel de la întreprinderile din cadrul
sistemelor centralizate locale ºi sistemele
autonome de alimentare cu cãldurã.
2. Aplicarea preþurilor mari la energia produsã de
cãtre centralele termice din sistemele centralizate
mari ºi locale de alimentare cu cãldurã adesea
nu are o argumentare tehnicã, este subiectivã ºi
se explicã, în special, prin proasta gestionare a
unitãþilor economice respective. Aceasta a dus
la un nivel scãzut de colectare a plãþilor, situaþie
explicatã prin insolvabilitatea populaþiei ºi
nivelul redus al achitãrii facturilor pentru
serviciile prestate.
3. Pe termen lung, dacã luãm în consideraþie toate
costurile fixe ale sistemelor centralizate locale,
inclusiv costurile cazanelor ºi reþelelor de transport
ºi distribuþie, preþul de cost al cãldurii este mai
mare în comparaþie cu cel de la sistemele autonome.
Nivelul costurilor agentului termic în sistemele
centralizate locale poate fi estimat la cca 290-350
lei2001/Gcal, în timp ce costul de încãlzire pentru
cazanele autonome ce consumã gaz natural poate
fi estimat la aproximativ 250 lei2001/Gcal;
4. Utilizarea centralelor termice autonome (cazane
individuale pentru un bloc, casã sau apartament)

este consideratã de perspectivã, îndeosebi în
zonele cu un consum mic de cãldurã. Totodatã,
acestea pot fi utilizate de consumatorii care îºi
pot permite, din punct de vedere financiar, sã fie
independenþi faþã de sistemele centralizate de
alimentare cu cãldurã. Încãlzirea descentralizatã,
prin intermediul cazanelor individuale autonome
pe consum de gaze naturale, reprezintã o variantã
de echilibru între posibilitatea de platã ºi
confortul termic în locuinþe, ºi o opþiune
individualã pentru fiecare consumator.

Direcþii ºi particularitãþi de dezvoltare a
complexului energetic
În statele industrializate, pânã nu demult organizarea complexului energetic se baza pe aºa-numitele
structuri integrate vertical (companii  fie de stat,
fie private), care includeau în sine toate sau aproape
toate segmentele ciclului energetic  de la producerea
resurselor energetice primare pânã la furnizarea
energiei finale (electrice ºi termice) consumatorilor.
Totuºi, cãtre anii 80-90 ai secolului douãzeci, statelemembre ale Comunitãþii Europene ºi alte þãri
dezvoltate (SUA, Canada, Japonia, Federaþia Rusã
etc.) au recunoscut cã vechea organizare a complexului a devenit puþin eficientã ºi nu mai poate asigura
o continuã creºtere economicã. În virtutea acestei
situaþii zeci de state au iniþiat o reformã profundã a
complexului energetic orientatã spre liberalizarea
pieþei energetice. Valul acestor transformãri radicale
e în plinã desfãºurare pe continentul american ºi în
Europa de Vest, extinzându-se cu rapiditate ºi asupra
Europei Centrale ºi de Est.
O altã tendinþã globalã, caracteristicã îndeosebi
sectorului electroenergetic, þine de promovarea
conceptului generãrii distribuite (distributed
generation). Într-un fel oarecare, e vorba de o
revenire la timpurile lui Thomas Edison ºi DolivoDobrovolski, când se construiau centrale de
capacitãþi mici doar pentru alimentarea cu energie
a consumatorilor locali. Începând cu anii 1970, s-a
dovedit cã e tot mai dificil de a gãsi un amplasament
pentru centralele nuclearo-electrice ºi termoelectrice
de capacitãþi foarte mari (1000-5000 MW), extrem
de costisitoare ºi greu de construit. Între timp,
datoritã progresului tehnico-ºtiinþific devin tot mai
performante centralele cu capacitãþi medii (de pânã
la 300 MW), ce pot fi construite pe module în timp
scurt.
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Generarea distribuitã devine tot mai atractivã sub
aspectele de cost, eficienþã, protecþia mediului etc.
Totuºi, actualmente, alimentarea cu energie electricã
în þãrile industrializate are loc în mod centralizat,
eficienþa ºi avantajele tehnico-economice ale acesteia
fiind bine cunoscute.
Altfel se prezintã situaþia în sectorul termoenergetic.
Deºi reþelele termice au apãrut în unele þãri ale
Uniunii Europene încã la sfârºitul secolului XIX,
pânã la criza energeticã din anul 1973, alimentarea
cu energie termicã a localitãþilor urbane se efectua,
în cea mai mare parte, pe baza sistemelor autonome.
Dupã criza energeticã din 1973 situaþia se modificã
într-o mare mãsurã. Factorul principal, care l-a
convins pe consumator sã schimbe modul obiºnuit
de încãlzire, promovând dezvoltarea ºi îmbinarea
optimalã a sistemelor centralizate ºi descentralizate,
a fost majorarea considerabilã a preþurilor la
produsele petroliere ºi la alþi combustibili calitativi
utilizaþi în sistemele autonome de încãlzire.
Criza energeticã, iar ulterior ºi problemele
ecologice, au pus în faþa guvernelor din þãrile
dezvoltate problema asigurãrii securitãþii energetice,
conservãrii energiei ºi reducerii impactului
complexului energetic asupra mediului. Începând
cu anii 70, un ºir de þãri au luat mãsuri cu caracter
legislativ, economic, financiar pentru a stimula
dezvoltarea sistemelor centralizate de alimentare cu
cãldurã în baza a douã principii, care permit
reducerea esenþialã a emisiilor de gaze cu efect de
serã: (I) cogenerarea ºi (II) utilizarea surselor
regenerabile de energie.
I. Procesul de cogenerare înseamnã producerea
combinatã a energiei electrice ºi termice.
Randamentul global al producerii de energie
pentru centralele cogenerative variazã între 8592% în comparaþie cu randamentul maxim de
aproape 55% pentru centralele producãtoare
numai de energie electricã. În comparaþie cu
producerea separatã de energie termicã ºi energie
electricã, economia de energie ar putea fi de
pânã la 20%.
II. Utilizarea surselor regenerabile de energie în
sectorul alimentãrii cu cãldurã al þãrilor
industrializate este practicatã pe larg. Preferinþã
se dã energiei biomasei, energiei solare,
geotermice ºi surselor de cãldurã cu potenþial
redus pe baza pompelor de cãldurã.


Situaþia actualã în complexul energetic al Republicii
Moldova este caracterizatã ca fiind complicatã, atât
din punct de vedere economic, cât ºi din punctul
de vedere al eficienþei ºi securitãþii energetice. Deºi,
pe parcursul ultimilor 10 ani, Guvernul a întreprins
mai mulþi paºi în reformarea sectorului, adoptând
un ºir de hotãrâri în scopul demonopolizãrii,
descentralizãrii, încurajãrii concurenþei, atragerii
investiþiilor private, criza în sectorul energetic
continuã sã se aprofundeze. Soluþionarea problemei
în cauzã este posibilã doar prin continuarea reformei
în acest sector.
Cu toate cã existã cadrul legislativ necesar promovãrii
reformelor, în respectivul sector tranziþia la economia
de piaþã se desfãºoarã anevoios din cauza pregãtirii
insuficiente a managerilor ºi personalului specializat
pentru activitatea în noile condiþii istorice.
Sectorul este afectat profund de decalajul dintre cerere
ºi ofertã, de insuficienþa investiþiilor interne ºi externe
ºi de ruinarea potenþialului de producere. În asemenea
situaþie, misiunea statului este de a crea ºi a asigura
condiþiile necesare pentru o activitate eficientã a
sectorului energetic. Astfel, obiectivele prioritare ale
politicii energetice naþionale sunt urmãtoarele:
 Promovarea unei politici active de conservare a
energiei la consumator.
 Sporirea eficienþei la generare ºi majorarea
capacitãþilor de producere a energiei electrice prin
implementarea de tehnologii eficiente cu impact
minim asupra mediului.
 Implicarea resurselor energetice proprii, inclusiv
a celor regenerabile în balanþa de consum, în
cazurile în care acestea se dovedesc a fi economic
competitive.
 Asigurarea securitãþii energetice a statului,
inclusiv prin diversificarea genurilor de
combustibili utilizaþi pe teritoriul þãrii, a
surselor ºi cãilor de import a resurselor
energetice.
 Protecþia mediului înconjurãtor, inclusiv prin
alinierea la standardele ºi normele europene în
acest domeniu.

Estimarea emisiilor de GES provenite de la
complexul energetic
Complexul energetic este cauza unor multiple
probleme de mediu. Este bine cunoscutã existenþa

unei corelaþii strânse între procesul de producere ºi
utilizare a energiei ºi efectul de poluare a mediului.
În procesul de producere a energiei din combustibili
organici cu un conþinut sporit de carbon (55-95%) gaze naturale, pãcurã ºi cãrbuni - în mediul ambiant
sunt emise cantitãþi considerabile de gaze poluante
ºi particule solide. Emisiile antropogene de gaze au
o influenþã directã asupra fenomenelor schimbarea
climei ºi ploile acide.
Dintre gazele cu efect direct de serã (CO2, CH4,
N2O, CFC, PFC, HFC, CF4, SF6 etc.), bioxidul de
carbon este gazul cu cel mai pronunþat efect. Stratul
de CO 2 din atmosferã joacã rolul unui filtru
unidirecþional pentru razele solare ºi cele reflectate
sau iradiate de suprafaþa planetei. Sporirea
procentului de CO 2 în atmosferã deregleazã
echilibrul termic al Terrei: concentraþia bioxidului
de carbon s-a majorat cu cca 25% la sutã faþã de
perioada preindustrialã - de la 275 ppmv (pãrþi per
milion de volum), pânã la 360 ppmv în prezent.
Modificãrile de doar ordinul zecimilor de grad a
temperaturii medii globale la suprafaþa solului sunt
suficiente pentru schimbãri imprevizibile ale climei,
iar din 1856 ºi pânã în prezent acest indice a crescut
cu 0,5oC. Au ºi început sã se facã observate unele
modificãri ale condiþiilor meteorologice, care
confirmã schimbarea globalã a climei: topirea
intensã a gheþarilor, inundaþii nemaivãzute, tornade,
cicloane, secete ºi frecvenþa mai mare a temperaturilor extremale.
La rândul lor, gazele cu efect indirect de serã (NOx,
CO, COVNM ºi SO2), în special, oxizii de azot ºi
bioxidul de sulf, genereazã precipitaþii atmosferice
acide, cu un impact deosebit asupra sãnãtãþii
oamenilor, ecosistemelor forestiere ºi agrofitocenozelor (conform ultimelor calcule, pierderile de pe
urma ploilor acide se estimeazã la cca 6 mii EURO
pentru o tonã de emisii de SO2 sau NOx).
Pentru anii 1990-2000, inventarierea emisiilor de
GES direct ºi indirect ce rezultã în urma arderii
combustibililor fosili la producerea energiei termice
ºi electrice a fost fãcutã în baza ghidului elaborat de
Comitetul Interguvernamental privind Schimbarea
Climei (IPCC, 1996).
Emisiile de gaze cu efect de serã au fost calculate în
baza datelor primare ale consumului de combustibil, prezentate de cãtre Departamentul Analize
Statistice ºi Sociologice, precum ºi în conformitate

cu datele prezentate de Ministerul Energeticii,
Ministerul Învãþãmântului, Ministerul Sãnãtãþii,
S.A. Termocom, întreprinderea Termocomservice ºi autoritãþile publice locale din judeþe.
Estimarea emisiilor derivate din arderea combustibililor fosili la producerea energiei la centralele
termice din localitãþile din stânga Nistrului, pentru
perioada 1990-2000, nu s-a efectuat din lipsã de date.
În calitate de instrument de calcul a fost utilizat
pachetul de modele ENPEP (Energy and Power
Evaluation Program), elaborat de Laboratorul
Naþional Argonne (SUA) ºi Agenþia Internaþionalã
pentru Energia Atomicã (AIEA).
În Republica Moldova principalele surse generatoare
de emisii de GES sunt reprezentate de CTE
Moldoveneascã, 3 CET-uri municipale, 9 CET-uri
ale fabricilor de zahãr ºi de aproximativ 300 de CTuri de diferitã capacitate. În perioada 1990-2000,
emisiile de GES direct s-au redus de aproape 5 ori
(de la 13483,2 Gg în 1990 pânã la 2779,4 Gg în 2000).
Reducerea a fost cauzatã de diminuarea generalã a
consumului de combustibil ºi majorarea ponderii
gazului natural în structura combustibilului utilizat
în sectorul de producere a energiei termice ºi
electrice, îndeosebi la CTEM.
În anul 1990 ponderea cea mai mare în structura
emisiilor totale de GES direct a avut-o CTEM,
aproximativ 74% din total. Ulterior, mai ales dupã
anul 1995, ponderea CTEM în structura emisiilor
de GES total scade simþitor, pânã la 51%. Ponderea
CET-urilor ºi CT-urilor, dimpotrivã, creºte,
constituind cãtre anul 2000 38% ºi, respectiv, 11%.
În perioada analizatã (1990-2000), emisiile de GES
indirect, generate de complexul energetic au
înregistrat reduceri considerabile: emisiile de NOx
s-au diminuat de 5,2 ori, emisiile de CO  de 3,7
ori, emisiile de COVNM  de 3,9 ori, iar cele de
SO2, respectiv, de cca 34 ori. Aceastã situaþie se
explicã atât prin reducerea consumului general de
combustibili, cât ºi prin procesul de înlocuire a
combustibililor mai poluanþi - pãcurã ºi cãrbuni,
cu alþii mai puþin poluanþi - gazele naturale.
În perioada analizatã s-a modificat esenþial ºi
consumul de combustibili utilizaþi la sursele de
energie în structura emisiilor totale de GES direct
ºi indirect: ponderea cãrbunelui ºi pãcurii se
diminueazã, iar cea a gazelor naturale creºte.


SECTORUL TRANSPORT
Caracteristica generalã
În Republica Moldova sectorul transport are
urmãtoarea structurã: transportul auto, transportul
feroviar, transportul aviatic, transportul fluvial.
Ponderea tipurilor de transport este disproporþionatã: peste 86 % revine transportului auto, 12% transportului feroviar ºi doar 2% - altor tipuri de
transport - aviatic ºi fluvial.
Transportul auto. În perioada 1990-1994 numãrul
unitãþilor de transport auto în þarã a fost în
permanentã descreºtere, reducându-se în aceastã
perioadã cu cca 56 mii unitãþi (de la 319,6 mii în
1990 pânã la 263,6 mii în 1994). Ulterior, situaþia
se modificã semnificativ. Astfel, dupã anul 1995
numãrul de vehicule (inclusiv autoturisme ºi
autobuze) cunoaºte o continuã creºtere, încât cãtre
anul 2000 parcul unitãþilor de transport auto
ajunge la cca 322,7 mii. În general, însã, numãrul
total al mijloacelor de transport în Republica
Moldova în perioada 1990-2000 s-a redus cu
aproape 80 mii unitãþi (de la 520,3 mii în 1990
pânã la 440,6 mii în anul 2000). Aceastã situaþie se
explicã prin reducerea drasticã în aceastã perioadã
a numãrului unitãþilor de transport moto (de la
200,6 mii în anul 1990, respectiv, la 91,4 mii în
anul 2000), autocamioanelor (de la 77,2 mii,
respectiv, la 61,7 mii) ºi unitãþilor de transport auto
special (de la 17,6 mii, respectiv, la 5,7 mii).
Dat fiind cã în perioada 1995-2000 parcul de
autovehicule în Republica Moldova a fost în creºtere,
se putea prognoza ºi o majorare a consumului de
carburanþi principali. Aceastã majorare însã nu este
reflectatã în sursele oficiale de statisticã, dimpotrivã:
conform acestora, consumul de benzinã, de
exemplu, s-a redus de la 662,6 kt în 1990 pânã la
121,6 kt; consumul de motorinã  de la 1005,6 kt,
respectiv, la 200,3 kt; consumul gazului de sondã
lichefiat  de la 14,0 kt, respectiv, la 1,5 kt, iar
consumul gazului natural lichefiat  de la 13,1 kt,
respectiv, la 9,2 kt. Se considerã cã datele prezentate
în sursele oficiale cu privire la consumul de
carburanþi în sectorul transportului auto nu reflectã
real situaþia din cauza metodelor imperfecte de
contabilizare a importului de carburanþi ºi drept
urmare a eschivãrii de la contabilizare (conform
estimãrilor specialiºtilor de la Ministerul Trans

porturilor ºi Comunicaþiilor, în perioada 1994-2000
în þarã s-au importat ilicit între 800-1400 mii tone
de carburanþi anual).
Transportul feroviar. În perioada de tranziþie la
economia de piaþã sectorul feroviar a fost afectat de
grave probleme financiare. Din cauza lipsei de bani,
necesari pentru întreþinerea ºi reparaþia materialului
rulant, în perioada 1990-2000 s-a redus considerabil
numãrul unitãþilor de transport feroviar: al
locomotivelor de cca 4 ori (de la 324 unitãþi în 1990
pânã la 76 unitãþi în anul 2000), iar cel al trenurilor
Diesel  de 2 ori (de la 44 unitãþi, respectiv, la 22
unitãþi).
De asemenea, în perioada 1990-2000 la Cãile Ferate
Moldoveneºti s-a redus de cca 5,7 ori ºi consumul
de combustibil (de la 143,55 kt în anul 1990 pânã
la 25,11 kt în anul 2000), în bunã parte, drept
consecinþã a diminuãrii drastice a transportului de
mãrfuri ºi pasageri din cauza situaþiei economice
precare.
Transportul naval ºi aviatic. Ponderea transportului fluvial ºi aviatic în Republica Moldova a fost ºi
rãmâne neînsemnatã. Situaþia precarã a economiei
naþionale, caracteristicã perioadei 1990-2000, a avut
repercusiuni grave ºi asupra acestor tipuri de
transport. Astfel, cãtre anul 2000, consumul de
combustibil în transportul naval intern ºi aviatic sa redus de cca 1,7 ori (de la 77 tone în anul 1990
pânã la 46 tone în anul 2000) ºi, respectiv, de 4 ori
(de la 68,1 kt în anul 1990 pânã la 17,1 kt în anul
2000) în comparaþie cu 1990.

Direcþii ºi perspective de dezvoltare a
sectorului transport.
Concepþia dezvoltãrii sectorului transport în
perioada de pânã în anul 2010 a fost elaboratã de
cãtre Ministerul Transporturilor ºi Gospodãria
Drumurilor în anul 1997. Conform acesteia,
strategia de dezvoltare a sectorului transport
urmeazã sã fie orientatã spre liberalizarea traficului
de mãrfuri, reînnoirea parcului de material rulant,
dezvoltarea în continuare a transportului feroviar,
inclusiv celui electric, fluvial ºi maritim.

Evaluarea emisiilor de GES provenite de la
sectorul transport
Pentru anii 1990-2000, evaluarea emisiilor de gaze
cu efect de serã direct ºi indirect ce provin de la

arderea carburanþilor în sectorul transport a fost
efectuatã în baza ghidului elaborat de Comitetul
Interguvernamental privind Schimbarea Climei
(IPCC, 1996). Emisiile de GES provenite de la
sectorul transport au fost calculate în baza datelor
primare ale consumului de combustibil, prezentate
de cãtre Departamentul Analize Statistice ºi
Sociologice, precum ºi în conformitate cu datele
oferite de Departamentul vamal al Republicii
Moldova, Societatea pe acþiuni moldo-rusã de tip
deschis Moldova-Gaz, Ministerul Agriculturii ºi
Industriei Alimentare al Republicii Moldova,
Direcþia poliþiei rutiere, Marele Stat Major al
Armatei Naþionale ºi Administraþia de stat a aviaþiei
civile a Republicii Moldova. Din lipsã de date, nu
s-a efectuat estimarea emisiilor provenite de la
arderea carburanþilor la unitãþile de transport din
localitãþile din stânga Nistrului, pentru perioada
1990-2000.
Emisiile totale de gaze cu efect de serã direct evaluate
prin potenþialul de încãlzire globalã pentru 100 de
ani (exprimate în CO2 echivalent), provenite de la
sectorul transport, s-au cifrat, în 1990, 1995 ºi 2000,
la 5555,6 Gg, 2110,6 ºi, respectiv, 1110,4 Gg. În
intervalul 1990-2000 emisiile totale de gaze cu efect
de serã direct provenite de la sectorul transport s-au
diminuat cu cca 80% faþã de nivelul anului 1990,
perioada în cauzã caracterizându-se printr-o tendinþã
continuã de reducere a acestui tip de emisii. Emisiile
de GES direct, exprimate în CO2 echivalent ºi
rezultate din utilizarea tuturor tipurilor de
combustibili în sectorul transport, în perioada 19902000 au provenit cu precãdere din arderea benzinei,
motorinei ºi benzinei aviatice.
În intervalul 1990-2000, ponderea transportului auto
în emisiile totale de GES direct exprimate în CO2
echivalent a variat între 87,7-87,9%, a transportului
feroviar - între 8,3-7,3%, a transportului aviatic 
între 3,9-4,3%, iar cea a transportului naval,
respectiv, între 0,004-0,013%.
În perioada 1990-2000, emisiile de GES indirect
provenite de la arderea carburanþilor în sectorul
transport au înregistrat reduceri considerabile:
emisiile de NOx s-au diminuat de 5,5 ori, iar cele
de CO ºi de COVNM  de 5,4 ori. Aceastã situaþie
a fost generatã de recesiunea economicã ºi, implicit,
de reducerea consumului general de combustibili
în acest sector.

SURSELE DE ENERGII REGENERABILE
Energia eolianã. Republica Moldova este situatã
geografic astfel încât doar unele zone de pe teritoriul
þãrii beneficiazã de vânturi favorabile pentru
dezvoltarea energeticii eoliene. Pânã la utilizarea
masivã a motoarelor cu abur ºi a celor cu ardere internã
instalaþiile eoliene pentru generarea energiei mecanice
- morile de vânt - au avut o rãspândire deosebitã pe
teritoriul actualei Republici Moldova (de exemplu, în
anul 1901 au fost atestate 6208 mori de vânt distribuite
pe judeþe astfel: Bãlþi  299; Chiºinãu  980; Tighina 
907; Soroca  371; Orhei  626 etc.). Majoritatea
morilor, de tip piramidal, se înºiruiau în lanþ pe coline
sau pe vârfuri de deal, multe dintre ele funcþionând ºi
în perioada interbelicã.
Pe parcursul anilor 50 ai secolului trecut, în
republicã au fost montate peste 350 de instalaþii
eoliene mecanice, destinate exclusiv pentru pompaj
în sistemele de aprovizionare cu apã ºi pentru
prepararea nutreþurilor la fermele gospodãriilor
agricole colective. Acestea erau aeromotoare cu
multe pale cu puterea nominalã de 6,2 cai-putere
sau cca 4,6 kW la viteza de calcul a vântului 8 m/s.
Ele au funcþionat cu destulã eficienþã, fiind înlocuite
treptat, în perioada 1960  1964, cu sisteme electrice
mai comode ºi mai ieftine în exploatare. Cu timpul,
electrificarea ruralã totalã, care a avut loc în aceastã
perioadã, precum ºi preþurile foarte mici la energia
electricã au exclus din competiþie sursele de energie
eolianã. Actualmente, în republicã funcþioneazã
doar câteva instalaþii eoliene experimentale de
putere micã, folosite pentru producerea de energie
electricã în regim autonom. În ultimul deceniu,
odatã cu majorarea, de zeci de ori, a preþurilor la
resursele energetice a sporit considerabil ºi interesul
faþã de sursele regenerabile de energie, a cãror
utilizare poate lua amploare în viitorul apropiat.
Potenþial de implementare. La nivelul actual de
dezvoltare a tehnologiilor de conversie a energiei
vântului comercial sunt considerate avantajoase
amplasamentele care asigurã o vitezã medie anualã la
înãlþimea axei turbinei eoliene de la 7 m/s în sus, cu
energia specificã a vântului mai mare de 350 W/m2.
În virtutea acestor criterii, cele mai importante zone
cu potenþial eolian favorabil pentru exploatare în
scopuri energetice în Republica Moldova sunt:
înãlþimile Tigheciului, înãlþimile din regiunea râului
Nistru, colinele Ciulucului, Podiºul central al
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Moldovei, o mare parte din teritoriul colinar al
judeþelor Cahul ºi Taraclia. În urma unor evaluãri
mai minuþioase, pot fi evidenþiate amplasamente
de perspectivã ºi în alte zone considerate favorabile,
fiind vorba de unele dealuri dominante din
vecinãtatea lacurilor de acumulare Dubãsari,
Ghidighici, Ialoveni etc.
Þinând cont de caracterul specific de distribuþie a
sarcinilor electrice pe teritoriul republicii, de
amplasamentele cu condiþii meteorologice bune ºi
de suprafaþa terenurilor care pot fi retrase din circuitul
agricol, se considerã cã în Republica Moldova vor
avea o rãspândire mai largã instalaþiile aerogeneratoare
grupate în centrale eoliene cu o capacitate instalatã
de 10-15 MW. În urma unei analize minuþioase a cca
50 de variante de utilare a unor eventuale centrale
eoliene cu aerogeneratoare, fabricate în serie de cãtre
firme europene, s-a conchis cã, în condiþiile
Republicii Moldova, cele mai eficiente sunt
aerogeneratoarele cu capacitatea instalatã de 0,6-1,5
MW, energia nominalã specificã de 350-600 W/m2 ºi
înãlþimea turnului de 70-95 m. Preþul de cost al
energiei produse la centralele eoliene înzestrate cu
aerogeneratoare de acest tip este de cca 0,05$ SUA/
kWh, cost economic avantajos chiar ºi la tarifele
actuale de livrare a energiei electrice cãtre consumatori.
În condiþiile amplasamentelor evidenþiate ca fiind
cele mai avantajoase, costul energiei produse de
centralele eoliene va fi de 0,04  0,045$ SUA/ kWh.
Energia solarã. Cercetãrile cu privire la utilizarea
energiei solare în Republica Moldova au fost iniþiate
la sfârºitul anilor 50 ai secolului trecut de cãtre
colaboratorii Institutului de Energeticã al Academiei
de ªtiinþe. În acea perioadã au fost elaborate, montate
ºi supuse la încercare primele instalaþii solare termice:
o serã solarã cu acumularea cãldurii în sol, douã
instalaþii solare pentru încãlzirea apei în taberele pentru
copii din satele Condriþa ºi Vadul-lui-Vodã. Ulterior,
drept urmare a preþurilor extrem de reduse ale
combustibililor fosili ºi a lipsei unei politici
consecvente de promovare a surselor regenerabile de
energie, s-a renunþat la implementarea acestor instalaþii.
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Lucrãrile de implementare a instalaþiilor solare au fost
reluate în anii 80 ai sec. XX odatã cu producerea în
serie a captatoarelor solare la câteva uzine din fosta
URSS. În perioada 1982-1987 la institutele specializate
Ruralproiect, Urbanproiect, Agropromproiect
au fost proiectate instalaþii solare pentru încãlzirea apei

la un ºir de obiective (de exemplu: case de locuit,
grãdiniþe, cãmine ºi uscãtorii solare pentru tutun etc.).
Majoritatea instalaþiilor solare erau destinate pentru
încãlzirea apei în perioada martie-octombrie. Suprafaþa
totalã a captatoarelor instalate era de circa 12 mii m2,
fapt ce permitea substituirea a cca 1000 t.c.c.
Majoritatea acestor instalaþii nu mai funcþioneazã din
cauza proastei calitãþi a captatoarelor, a coroziei ºi a
sistãrii lucrãrilor de întreþinere. Începând cu anul 1993,
în Republica Moldova se produc instalaþii solare pentru
încãlzirea apei  la întreprinderea Incomaº S.A.
Menþionãm cã, pânã în prezent, au fost implementate
140 de instalaþii cu captatoare solare cu aria de 1,4 ºi
2,2 m2. Suprafaþa totalã a instalaþiilor montate este de
circa 300 m2. Concomitent, în republicã au fost
încercate ºi câteva instalaþii experimentale fotovoltaice
(PV): pentru pomparea apei ºi pentru sistemele de
comunicaþii ºi staþiile meteorologice. Datoritã faptului
cã toatã populaþia Moldovei are acces la reþelele
electrice publice, energia solarã PV poate avea un
segment relativ limitat de utilizare: irigarea micã ºi
consumatorii rurali de energie electricã de putere
micã, dispersaþi teritorial (de exemplu, staþiile de
protecþie antigrindinã, ocoalele silvice etc.).
Potenþial de implementare. În Republica Moldova
durata teoreticã de strãlucire a soarelui este de 4445 4452 ore per an. Durata realã constituie 47  52 % sau
2100  2300 ore. O parte considerabilã a orelor de
strãlucire a soarelui revine lunilor aprilie  septembrie
ºi constituie 1500  1650 de ore. Radiaþia globalã pe o
suprafaþã orizontalã în condiþii de nebulozitate medie
constituie 1280 kWh/m2 per an în zona de nord ºi
1370 kWh/m2 per an  în zona de sud. Peste 75 % din
aceastã radiaþie revine lunilor aprilie  septembrie.
Pentru tehnologiile prioritare (instalaþii de încãlzire a
apei; instalaþii de uscare a fructelor, legumelor ºi
plantelor medicinale ºi instalaþii fotovoltaice - PV) s-a
determinat potenþialul disponibil de energie luând în
consideraþie perioada de exploatare a instalaþiilor,
particularitãþile radiaþiei solare pe teritoriul Republicii
Moldova ºi unghiul de înclinaþie a captatorului sau
modulului PV. În acest scop, s-a utilizat metoda
descrisã de J. Duffie ºi W. Beckman. Datele cu privire
la radiaþia solarã pe o suprafaþã orizontalã în condiþii
de nebulozitate medie ºi de cer senin au fost culese
din publicaþiile Serviciului de Stat Hidrometeo.
Pentru instalaþiile de încãlzire a apei, uscarea produselor
agroalimentare ºi pompare au fost determinate valorile

medii lunare de energie solarã utilizabilã în perioadele
respective de funcþionare. De asemenea, a fost calculat
ºi unghiul optimal de înclinaþie a captatoarelor sau
al modulului fotovoltaic. Ca criteriu de optimizare
au fost alese valorile maximale ale radiaþiei solare în
lunile de vârf ale perioadei de exploatare, în care
radiaþia solarã pe suprafaþa orizontalã scade. Pentru
instalaþiile PV de pompare s-a luat în consideraþie
faptul cã acestea funcþioneazã efectiv numai în orele
de strãlucire a soarelui.
Astfel, durata de exploatare eficientã a instalaþiilor de
încãlzire a apei constituie în Republica Moldova circa
7 luni  perioada martie-octombrie, la unghiul optimal
de înclinaþie de 400. Perioada de exploatare a instalaþiilor
de uscare a fructelor, legumelor ºi plantelor medicinale
coincide cu intervalul de maximã radiaþie solarã,
extinzându-se, de obicei, pe durata lunilor maioctombrie pentru unghiul optim de înclinare a
captatorului solar, de 35o. Spre deosebire de instalaþiile
solare termice, instalaþiile de pompare a apei fãrã
acumulatoare de energie electricã funcþioneazã numai
în condiþii de cer senin, când existã radiaþie directã 
în perioada aprilie-octombrie  la un unghi optim
de înclinaþie a instalaþiei PV de 250.
Energia biomasei. Noþiunea de biomasã semnificã
atât biomasa rezultatã din procesul de creºtere a
plantelor agricole ºi din silviculturã, cât ºi cea sub formã
de reziduuri ºi deºeuri de origine organicã ce provin
din sectorul locativ ºi industrie. Energia biomasei e
utilizatã, în majoritatea cazurilor, prin intermediul
arderii ei directe în sobe, cu precãdere în casele din
mediul rural. În acest caz, energia termicã obþinutã se
foloseºte pentru încãlzirea locuinþelor în timpul iernii
ºi în scopuri menajere, indiferent de perioada anului.
Aplicarea tehnologiilor avansate de conversie a energiei
biomasei în energie termicã ºi/sau electricã este limitatã
de un ºir de factori cum ar fi: costurile mari ale acestor
tehnologii; cantitatea limitatã a resurselor în cauzã;
dispersia mare în teritoriu.
Potenþial de implementare. Principalii generatori
de biomasã utilizabilã în scopuri energetice în
Republica Moldova sunt silvicultura, agricultura,
sectorul zootehnic, industria alimentarã ºi
gospodãria comunalã a sectorului locativ.
De exemplu, Agenþia de Stat pentru Silviculturã
Moldsilva furnizeazã anual economiei naþionale
între 250-350 mii m3 lemn de foc, astfel încât cca
60-70% din populaþia ruralã îºi satisface necesarul

de combustibil pentru încãlzirea locuinþelor
preponderent cu lemne de foc.
O altã sursã considerabilã de energie regenerabilã în
Republica Moldova o constituie biomasa de
provenienþã agricolã, obþinutã în urma tãierilor de
îngrijire a livezilor ºi viilor, precum ºi cea obþinutã
sub formã de reziduuri vegetale în sectorul agricol:
resturi vegetale de la cultivarea porumbului, floriisoarelui, tutunului, grâului, orzului etc. Potenþialul
energetic al biomasei este impunãtor ºi variazã între
650-900 mii t.c.c anual, însã urmeazã a fi valorificat
mai eficient.
Alþi mari generatori de biomasã sunt sectorul
zootehnic, industria alimentarã ºi gospodãria
comunalã din sectorul locativ. Din deºeurile
organice provenite de la aceste surse pot fi obþinute
cantitãþi apreciabile de biogaz, recuperabil prin
procesele de bioconversie anaerobã.
În aceste sectoare potenþialul de generare a biomasei
depinde, în primul rând, de factorii economici.
Bunãoarã, în sectorul zootehnic potenþialul de generare
a biomasei depinde de efectivul de animale ºi pãsãri ºi
calitatea raþiei acestora, respectiv - de productivitatea
lor, fiind estimat la cca 67,09 mln.m3 de biogaz per
an. Luând în calcul numãrul ºi efectivul întreprinderilor zootehnice mari din þarã, s-a determinat numãrul
optim de fermentatoare (regim termic mezofil de
fermentare, volum util între 100 ºi 800 m3) utilizabile
preponderent în gospodãriile agricole colective, ca fiind
de cca 90.
Cantitãþile de nãmol provenite din epurarea apelor
uzate constituie în prezent între 150-180 t substanþã
uscatã /zi. La un debit specific de biogaz egal cu 0,33
m3/kg masã uscatã se pot obþine cca 22 mln. m3 biogaz
per an. Pentru utilizarea eficientã a acestor cantitãþi ar
putea fi exploatate cca 50 metantancuri cu un volum
util al fermentatoarelor între 250-1500 m3.
Din categoria apelor uzate industriale fac parte, în
temei, apele uzate provenite de la întreprinderile
industriei alimentare: fabrici de bãuturi alcoolice ºi
sucuri, de conserve, de lapte, de zahãr etc. Þinând
cont de numãrul combinatelor de zahãr ºi al
fabricilor de conserve, care posedã staþii de epurare
a apelor uzate industriale la care se prevede
fermentarea anaerobã a nãmolurilor, cantitatea
generatã de biogaz este estimatã la cca 14,7 mln. m3
per an. Pentru utilizarea eficientã a acestuia, ar fi
#

necesare cca 40 de metantancuri cu un volum util
al fermentatoarelor între 500-1000 m3 fiecare.

în atmosferã de pe suprafaþa platformelor de uscare,
unde sunt depozitate nãmolurile nefermentate.

Cantitatea deºeurilor menajere solide acumulate la
depozitele existente pânã în prezent, conform
estimãrilor efectuate de inspectorii ecologi,
constituie cca 30 mln m3. Întrucât majoritatea
depozitelor de deºeuri sunt neautorizate ºi se
exploateazã cu abateri de la cerinþele tehnologice,
acestea nu pot fi utilizate în scopul extragerii
biogazului. Totodatã, în republicã existã depozite
de deºeuri care sunt exploatate pe parcursul mai
multor ani ºi ar fi binevenitã examinarea posibilitãþii
de a recupera biogazul. Deºeurile colectate în
municipiul Chiºinãu sunt evacuate ºi stocate la
depozitul din Þânþãreni, exploatat din anul 1991,
pânã în 2000 aici acumulându-se circa 8 mln. m3.
De asemenea, depozitul de deºeuri din municipiul
Bãlþi se exploateazã de circa 30 de ani. Ulterior, în
condiþii de exploatare optimã a depozitelor existente
ºi a celor nou create, de la aceste surse se va putea
recupera cca 3 mln. m3 biogaz per an.

NECESITÃÞI TEHNOLOGICE.
REDUCEREA EMISIILOR DE GES
ÎN ENERGETICÃ

O altã cale de transformare a deºeurilor menajere solide
(DMS) în biogaz este Procesul Valorga, ce constã în
fermentarea anaerobã a acestora în stare umedã. Dupã
exemplul instalaþiilor din Tilburg (Olanda) ºi Amiens
(Franþa), se pot trata cca 700 mii de tone de DMS, care
se acumuleazã anual în mediul urban. Producþia medie
specificã de biogaz în acest proces este de 99 Nm3/t
DMS, ceea ce se soldeazã cu obþinerea a cca 69 mln.
m3 biogaz per an. La capacitatea utilã totalã a
fermentatoarelor egalã cu 115 mii m3 ºi la volumul
util al unui fermentator de 1500 m3, vor fi necesare
cca 80 de metantancuri. Majoritatea covârºitoare a
instalaþiilor de tratare anaerobã a biomasei sunt destul
de costisitoare. În statele industrial dezvoltate
construcþia acestor instalaþii, de regulã, este
subvenþionatã de stat în volum de 20-40%. Energia
produsã de 1 m3 biogaz în respectivele þãri costã cca
0,3 $ SUA, iar când gazul este convertit în cãldurã ºi
electricitate costul acestuia se ridicã pânã la 0,4 $ SUA.
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În prezent, numai cinci staþii de epurare a apelor uzate
(Chiºinãu, Tiraspol, Bãlþi, Tighina ºi Cupcini) sunt
prevãzute cu instalaþii de tratare anaerobã a nãmolurilor
ºi recuperare a biogazului (metantancuri). Restul
staþiilor sunt dotate cu fermentatoare deschise, fãrã
captarea biogazului degajat. Din cele cinci staþii
prevãzute cu metantancuri, nici una nu exploateazã
aceste fermentatoare, drept urmare, biogazul se degajã

Sectorul electroenergetic
În toate þãrile, sectorul de producere a energiei
electrice ºi termice constituie una din cele mai
importante surse de emisii de gaze cu efect de serã.
Printre mijloacele posibile de diminuare a acestor
emisii, retehnologizarea instalaþiilor consumatoare
de combustibili fosili prezintã una dintre cele mai
eficiente mãsuri. Retehnologizarea sistemului
energetic are douã componente: retehnologizarea
instalaþiilor existente (inclusiv prin creºterea puterii
unitare, trecerea de la un combustibil cu un conþinut
sporit de carbon la altul, cu un conþinut mai redus,
creºterea randamentului, aplicarea mãsurilor de
atenuare a emisiilor de GES) ºi înlocuirea centralelor
ajunse la sfârºitul duratei normate de viaþã cu altele,
noi, bazate pe tehnologii moderne.
Pentru identificarea unor variante posibile de
acoperire a cererii de energie electricã Institutul de
Energeticã al Academiei de ªtiinþe a Republicii
Moldova, cu asistenþa tehnicã a Agenþiei Internaþionale pentru Energia Atomicã (AIEA), a efectuat un
studiu integrat consacrat analizei ºi identificãrii
variantelor optime de dezvoltare a sectorului
electroenergetic pentru perioada 20002030. În
cadrul studiului dat au fost luaþi în consideraþie
factori economici, politici, strategici ºi de altã naturã
care ar putea influenþa acest proces. Evaluãrile au
fost efectuate cu ajutorul pachetului de modele
computerizate de calcul ENPEP, elaborat de
Laboratorul Naþional Argonne (SUA) ºi AIEA.
Conform aprecierilor efectuate cu ajutorul
modelului WASP a pachetului de modele computerizate de calcul ENPEP, din cele nouã variante
pentru identificarea posibilitãþilor de acoperire a
necesarului de energie electricã pentru perioada
20002030 incluse în calcul, numai trei au fost
identificate ca posibile pentru implementare, fiind
considerate drept variante care asigurã o dezvoltare
durabilã a sistemului energetic. Variantele identificate au fost: varianta 1, denumitã generic Import,
care presupune: retehnologizarea unor centrale
existente (fãrã construirea capacitãþilor noi de

producere), importul prin liniile de interconexiune
existente ºi linii noi, care urmeazã a fi construite;
varianta 2, denumitã Autobalanþã, care presupune: retehnologizarea unor centrale existente,
construirea de capacitãþi noi, bazate pe turbine cu
gaze ºi grupuri cu ciclu combinat pe gaze naturale;
ritm descrescând al importului de energie electricã,
ºi varianta 3, denumitã Dezvoltare fãrã condiþii
impuse, care constituie o opþiune intermediarã,
bazatã pe urmãtoarele principii: retehnologizarea
unor centrale existente, construirea de capacitãþi noi:
turbine cu gaze ºi grupuri cu ciclu combinat pe
gaze naturale de diverse puteri, import de energie
electricã în condiþii economice convenabile prin
liniile de interconexiune existente ºi prin unele noi.
În urma unei analize profunde a posibilitãþilor de
acoperire a cererii de energie electricã pentru
perioada 20002030, s-a constatat cã varianta 3
Dezvoltare fãrã condiþii impuse constituie calea
optimã de dezvoltare a sistemului electroenergetic
al Republicii Moldova. Principalele argumente în
favoarea acestei concluzii sunt:
 Varianta respectivã implicã cele mai mici costuri
totale actualizate pe întreaga duratã de studiu.
 Reprezintã o îmbinare echilibratã dintre
importul de energie electricã, retehnologizarea
unor instalaþii existente ºi construcþia unor
grupuri noi (turbine cu gaze de 51 MW ºi grupuri
cu ciclu combinat de 179 MW).
 Permite ajustarea sistemului energetic al
Republicii Moldova pentru conectarea la Union
pour la Coordination du Transport de lElectricite (UCTE) prin întãrirea interconexiunilor cãtre
Vest ºi a reþelei interne pe axa Sud-Nord.
 Asigurã o înaltã securitate energeticã a þãrii.
Întrucât caracteristicile economice, tehnologice ºi
financiare ale variantei 3 presupun un efect benefic
maxim pentru mediul ambiant, varianta în cauzã a
servit drept bazã în cadrul evaluãrilor ce þin de
aprecierea gradului de reducere a emisiilor de GES
prin retehnologizarea sectorului energetic. În baza
variantei 3 Dezvoltare fãrã condiþii impuse au fost
elaborate trei scenarii de acoperire a cererii de energie
electricã pentru perioada 2000-2030, care includ ºi
opþiuni de reducere a emisiilor de GES provenite
de la sectorul energetic (scenariul liniei de bazã 
BLS, scenariul alternativ intermediar  IMS ºi
scenariul alternativ optim  HAS).

Opþiunile de bazã ale acestor scenarii sunt
randamentele de producere a energiei electrice la
valorile tehnice de 38, 42 ºi 52%; costul total al
investiþiilor ºi un nivel respectiv de diminuare a
emisiilor de GES, corespunzãtor celor trei
randamente ºi politicilor destinate sã încurajeze
acþiunile menite sã reducã emisiile de GES.
Scenariul HAS a fost considerat drept un scenariu
optim de dezvoltare ºi de funcþionare a sistemului
electroenergetic al Republicii Moldova, întrucât
propune o îmbinare echilibratã a surselor proprii ºi
a importului de energie electricã, asigurând o
securitate energeticã înaltã ºi o maximã diminuare
a emisiilor de GES.
Compararea scenariilor analizate a permis evidenþierea urmãtoarelor aspecte:
 în comparaþie cu scenariul liniei de bazã  BLS,
realizarea scenariului HAS va duce la o diminuare
cu 2,8% a cheltuielilor totale actualizate,
permiþând, concomitent, o reducere a nivelului
de emisii totale de GES direct cu cca 20%;
 în comparaþie cu scenariul BLS, scenariile
alternative propuse  HAS ºi IMS, în condiþiile
Republicii Moldova, permit obþinerea unei
reduceri a emisiilor de GES de 70-80 kg CO2
echivalent la fiecare dolar SUA investit;
 fiecare procent de sporire a randamentului
utilajului tehnologic modificat prin intermediul
retehnologizãrilor contribuie la reducerea
emisiilor totale de GES direct în volum de 0,84
- 1,125 milioane tone pentru perioada analizatã.
În ceea ce priveºte aspectele ce þin de promovarea
retehnologizãrilor în sectorul electroenergetic, pânã
la lansarea privatizãrii companiilor de producere ºi
distribuþie a energiei electrice în Republica Moldova,
responsabilitatea pentru dezvoltarea surselor
generatoare de energie, precum ºi pentru asigurarea
consumatorilor cu energie electricã era o prerogativã
exclusivã a statului. Actualmente, în republicã existã
o piaþã a energiei electrice: trei din cele cinci Reþele
electrice de distribuþie (RED) au fost privatizate
de cãtre compania spaniolã Union Fenosa, iar altele
douã sunt în proces de privatizare. De asemenea, se
intenþioneazã a privatiza sursele de producere a
energiei electrice. Companiile de distribuþie  atât
cele private, cât ºi cele de stat - dispun de licenþã
pentru livrarea energiei electrice la tarife reglemen%

tate, negociazã de sine stãtãtor achiziþionarea energiei
electrice de la centralele electrice ºi furnizorii
independenþi. Astfel, asigurarea cu energie electricã
se efectueazã prin mecanisme de piaþã. În aceste
condiþii, valorificarea unui sau altui scenariu de
dezvoltare a surselor de energie electricã nu poate
fi efectuatã printr-o simplã intervenþie a statului, ci
conform regulilor de funcþionare a pieþei energetice,
care are ca obiectiv major diminuarea la maximum
a preþului la energia electricã livratã beneficiarilor.
Problema diminuãrii emisiilor de GES este de mare
complexitate ºi trebuie abordatã cu multã atenþie,
mai ales, în sectorul energiei electrice, unde centralele
funcþioneazã în sistem.

Sectorul termoenergetic
Caracteristica principalã a sectorului termoenergetic
în Republica Moldova a fost ºi rãmâne gradul înalt
de centralizare (în diverse localitãþi ale þãrii acest
indice variazã între 0,4-0,85). Sursele principale de
energie termicã sunt centralele termice ºi centralele
electrice de termoficare. Deºi centralizarea este
consideratã un factor pozitiv în alimentarea cu
energie termicã, multe din sistemele existente în
republicã au o structurã neraþionalã (sursele de
cãldurã sunt amplasate departe de centrul de sarcinã
al consumului, reþelele au lungimi exagerate, iar
pentru asigurarea presiunii necesare la consumatori
sunt utilizate staþii de pompare intermediare). În
plus, sectorul termoenergetic al republicii prezintã
un ºir de alte dezavantaje, cum ar fi: valoarea scãzutã
a coeficientului de termoficare, gradul înalt de uzurã
moralã ºi fizicã a utilajului, neutilizarea combustibililor locali ºi a surselor regenerabile de energie
etc. La toate aceste inconveniente, în ultima perioadã
s-au adãugat reducerea drasticã a cererii de energie
termicã ºi incapacitatea de platã a unei pãrþi mari
din consumatori. Menþionãm cã, la etapa actualã,
principalele dezavantaje ale sectorului termoenergetic, ce urmeazã a fi înlãturate fãrã întârziere
sunt: calitatea proastã a serviciilor prestate de cãtre
sistemele de alimentare cu cãldurã ºi tarifele
exagerate la energia termicã furnizatã. Calitatea
proastã a alimentãrii cu energie termicã (nivelul de
temperaturã neadecvat al agentului termic,
deconectãrile frecvente ale sistemelor de alimentare
cu apã caldã menajerã, conectarea întârziatã ºi
debranºarea înainte de vreme a sistemelor de
încãlzire, lipsa unei reglãri adecvate a temperaturii
&

în încãperile încãlzite etc.) constituie una din
principale cauze ale renunþãrii clienþilor solvabili la
sistemul centralizat de alimentare cu cãldurã. Ducând
lipsã de resurse proprii de combustibili fosili,
Republica Moldova este nevoitã sã importe aceste
resurse la preþuri mondiale, iar uneori, chiar ºi mai
mari, ceea ce, deopotrivã cu utilizarea ineficientã a
combustibilului ºi managementul sub orice nivel,
genereazã niºte preþuri care nu pot fi achitate de marea
majoritate a consumatorilor. Pentru îmbunãtãþirea
acestei situaþii, pe lângã un ºir de mãsuri de
reorganizare a sistemelor prin demonopolizarea ºi
privatizarea lor, mãsuri legislative având drept
finalitate atragerea investiþiilor ºi sporirea eficienþei
în ramurã, este necesarã optimizarea ºi raþionalizarea
sistemelor de alimentare cu energie termicã ºi
retehnologizarea tuturor verigilor sectorului
termoenergetic. Ne referim, în special, la: sursele de
generare a energiei termice; reþelele termice ºi
instalaþiile de utilizare a energiei termice. Retehnologizarea va fi, concomitent, ºi factorul principal care
va atenua impactul sectorului termoenergetic asupra
mediului ambiant, determinând reducerea atât a
emisiilor de noxe, cât ºi a celor de GES.
Retehnologizarea surselor de generare a energiei
termice. Retehnologizarea surselor existente de
cãldurã are ca scop sporirea eficienþei utilizãrii
combustibililor sau substituirea combustibililor fosili
cu surse de energie regenerabile (solarã, eolianã, hidro,
geotermalã, biomasã, deºeuri menajere ºi industriale).
Retehnologizarea cu scopul reducerii emisiilor de
GES se efectueazã ºi prin trecerea cazanelor de la
arderea combustibililor cu un conþinut sporit de
carbon la alte surse cu un conþinut mai redus de
carbon. Deoarece în þara noastrã cota-parte a
combustibililor cu conþinut sporit de carbon
(cãrbuni ºi pãcurã) este neînsemnatã în comparaþie
cu gazele combustibile, un efect considerabil a ºi fost
obþinut pe aceastã cale. Sporirea eficienþei utilizãrii
combustibililor, atât fosili cât ºi nefosili, poate fi
obþinutã prin: folosirea cazanelor cu un randament
sporit, aplicarea cogenerãrii, utilizarea pompelor de
cãldurã, substituirea combustibililor fosili cu biomasa
ºi utilizarea altor surse regenerabile de energie.
Retehnologizarea reþelelor termice ºi instalaþiilor
de utilizare a energiei termice. Retehnologizarea
reþelelor se poate efectua prin urmãtoarele mãsuri:
utilizarea conductelor preizolate cu poliuretan
expandat în manta din polietilenã instalate

nemijlocit în sol, fãrã canale din beton ºi compensatoare cu un numãr minim de cãminuri de vizitare;
înlocuirea, în punctele termice, a schimbãtoarelor
de cãldurã tubulare cu cele cu plãci; lichidarea unor
puncte termice prin transferarea utilajului respectiv
nemijlocit în clãdiri; dotarea punctelor termice
centrale cu contoare performante.
O reducere considerabilã a consumului de cãldurã
poate fi obþinutã prin acþiuni de conservare a
energiei nemijlocit la consumatori. Pe lângã mãsurile
aplicate în sectorul construcþiilor, cum ar fi:
reabilitarea termicã a clãdirilor, optimizarea spaþialã
ºi constructivã a clãdirilor ºi utilizarea pasivã a
energiei solare, se va iniþia retehnologizarea
sistemelor de încãlzire a clãdirilor ºi a instalaþiilor
termice, prin urmãtoarele acþiuni: echiparea
corpurilor de încãlzire cu robinete-termostat pentru
reglarea individualã a regimului termic în fiecare
încãpere; utilizarea corpurilor de încãlzire moderne
(panouri din oþel sau aluminiu cu aripioare), a
sistemelor de încãlzire cu potenþial redus (45/30 °C)
prin pardosealã sau tavan, montând þevi din material
plastic, dotarea instalaþiilor de încãlzire cu sisteme
automatizate de reglare a regimurilor de funcþionare
în funcþie de variaþia parametrilor climaterici
(temperaturã, intensitatea radiaþiei solare, viteza
vântului). Un efect pozitiv considerabil se obþine
ºi prin contorizarea consumatorilor.
Optimizarea ºi raþionalizarea sistemelor de
alimentare cu energie termicã. Eficienþa sistemelor de alimentare cu energie termicã, poate fi sporitã
prin restructurare organizatoricã, demonopolizarea,
privatizare, perfecþionarea managementului
acestora ºi, în mare parte printr-un ºir de mãsuri cu
caracter tehnic, cum ar fi: amplasarea surselor de
cãldurã în centrele geografice ale consumurilor de
cãldurã, utilizarea în sistemele centralizate mari a
mai multor surse de cãldurã amplasate uniform ºi
unite prin reþele inelare, aplicarea reglãrii cantitative
a sarcinii termice, optimizarea parametrilor
agentului termic.
Potenþialul de reducere a emisiilor de GES ca
rezultat al retehnologizãrilor în sectorul termoenergetic. Estimarea potenþialului de reducere a
consumului de combustibili fosili ºi a emisiilor de
gaze cu efect de serã prin retehnologizarea sectorului
termoenergetic s-a efectuat pentru perioada 20022010. Economia posibilã de combustibil a fost

estimatã la cca 500 mii t.c.c. per an, ceea ce constituie
cca 9% din consumul total de resurse energetice în
þarã, preconizate pentru anul 2010 sau 50-60 mln. $
SUA economisiþi anual pentru procurarea energiei
ºi resurselor energetice. Reducerea emisiilor de GES,
ca urmare a desfãºurãrii tuturor activitãþilor de
retehnologizare în sectorul termoenergetic, va fi de
cca 1,1 mln. tone.

Sectorul transport
În condiþiile unei economii în curs de tranziþie, în
care declinul economic nu este stopat, evaluarea
potenþialului de reducere a emisiilor de gaze cu efect
de serã din sectorul transport, prin implementarea
tehnologiilor avansate în acest sector, presupune un
grad înalt de incertitudine. În prezent, cea mai realã
posibilitate de reducere a volumului de emisii de
GES rezultate de la sectorul transport constã în
majorarea eficienþei energetice ºi micºorarea
consumului de carburanþi.
Conform unor estimãri, realizarea urmãtoarelor mãsuri
prioritare ar putea contribui la reducerea emisiilor de
gaze cu efect de serã cu 10 - 15 % din emisiile înregistrate
în sectorul transport (110 - 170 Gg):
 reînnoirea parcului de vehicule ºi material rulant
în vederea utilizãrii unitãþilor de transport cu
consum economic de carburanþi;
 repararea, modernizarea ºi întreþinerea în stare
bunã a reþelei de drumuri;
 electrificarea tronsonului de cale feratã
Razdelnaia  Ungheni;
 reconstrucþia sectorului de cale feratã Rãvaca Cãinari;
 construcþia unei ºosele de centurã în jurul
municipiului Chiºinãu;
 dezvoltarea reþelelor electrificate de transport
public în localitãþile urbane.
Realizarea acestor acþiuni necesitã investiþii capitale
mari, astfel încât implementarea lor ar putea avea
loc în viitorii 5 7 ani.
Implementarea unui alt set de mãsuri, mai puþin
costisitoare, ar putea contribui la reducerea emisiilor
de GES cu cca 3-4% din emisiile curente în sectorul
transport (cca 35-45 Gg). Aºadar, este vorba de:
 mãrirea volumului de mãrfuri transportate pe
calea feratã ºi apã;
'

 organizarea aºa-zisei unde verzi pentru cãile
de comunicaþie unde circulaþia este reglementatã
de cãtre semafoare;
 aplicarea mãsurilor economice ºi de impozitare
pentru stimularea reînnoirii parcului de material
rulant;
 optimizarea parcãrii autovehiculelor în oraºe ºi
facilitarea utilizãrii transportului public.
Totuºi, þinând cont de starea tehnicã a parcului auto
ºi de material rulant ºi faptul cã reînnoirea acestuia
va dura mult timp, calitatea cãilor de comunicaþie
va continua sã rãmânã aceeaºi sau, mai degrabã, va
continua sã degradeze, s-ar putea prognoza o creºtere
lentã a consumului de combustibil ºi, respectiv, a
emisiilor de gaze cu efect de serã. În eventualitatea
ameliorãrii situaþiei economice din þarã, mai cu
seamã în cazul abordãrii neintegrate a aspectelor de
mediu ºi celor ce þin de dezvoltarea durabilã, aceastã
creºtere poate fi ºi mai considerabilã.



mln. EURO/an. Reducerea importului de resurse
energetice în mãsura respectivã va contribui ºi la
sporirea securitãþii energetice a statului.

Sursele de energii regenerabile

Costul mãsurilor de reducere a emisiilor de GES
prin implementarea energiei eoliene. Realizarea
prevederilor programului cadru privind producerea
de energie electricã la centralele eoliene în volum
de 370 mln. kWh per an (cãtre anul 2010), va
necesita construcþia unor asemenea centrale cu o
capacitate instalatã de cca 120 MW. S-a luat în
consideraþie faptul cã se vor utiliza aerogeneratoare
de 0,6 - 2 MW putere nominalã cu înãlþimea
turnului de 70-90 m pentru a asigura, în condiþiile
meteorologice ale celor mai favorabile amplasamente de pe teritoriul republicii, un coeficient
favorabil de utilizare a puterii instalate (ku=0,35).
Investiþiile capitale specifice, care includ costul
aerogeneratoarelor, construcþia infrastructurilor
civile ºi electrice, cheltuielile de transport, montaj
ºi dare în exploatare, constituie 1000-1250 $/kWi
sau cca 120-150 mln. $ SUA investiþii totale.

Potenþialul reducerii emisiilor de GES prin utilizarea
instalaþiilor eoliene. Programul cadru al Republicii
Moldova de implementare a surselor de energii
regenerabile (SER) ºi Strategia Naþionalã pentru
Dezvoltare Durabilã presupun cã cota-parte a SER în
consumul total de energie va fi în 2010 de circa 10 %
sau va constitui 650 000 t.c.c. Aici e inclusã energia
obþinutã la centralele hidroelectrice din energie eolianã,
biomasã, precum ºi din sursa solarã.

Potenþialul reducerii emisiilor de GES prin
utilizarea instalaþiilor solare. A fost estimat
potenþialul de reducere a emisiilor de GES ºi cel al
substituirii combustibililor fosili în urma implementãrii instalaþiilor solare pentru: încãlzirea apei
în sectorul rural, uscarea fructelor, legumelor ºi
plantelor medicinale, pomparea apei în scopul
irigãrii mici, alimentarea cu energie electricã a
staþiilor antigrindinã.

Cãtre anul 2010 se prevede acoperirea a 2% din
consumul total de energie primarã în urma utilizãrii
energiei eoliene, ceea ce constituie cca 130 mii t.c.c.
per an. Volumul echivalent al energiei electrice,
corespunzãtor acestei cantitãþi de combustibil,
constituie 370 milioane kWh/an.

Energia solarã va contribui cu cca 150 mii t.c.c per
an la acoperirea a cca 2,3% din consumul total de
energie. Cantitãþile de emisii de GES direct evitate
anual ca rezultat al utilizãrii energiei solare vor fi
de cca 317 mii tone. Luând în consideraþie ºi
beneficiul economic suplimentar, obþinut prin
evitarea daunelor pricinuite mediului ºi sãnãtãþii
publice, vor fi evitate atât cheltuielile externe
(costurile ce rezultã din activitãþile care nu sunt
cotate în sistemul de piaþã), cât ºi costurile ce þin de
utilizarea surselor tradiþionale de energie.

Înlocuind o parte din energia electricã produsã la
centralele termoelectrice cu energia produsã la
centralele eoliene, se obþine un considerabil beneficiu
de mediu, evitându-se peste 260 mii tone de GES
direct ºi cca 2 mii tone de GES indirect, inclusiv SO2
ºi NOx, care au un impact deosebit de grav asupra
sãnãtãþii populaþiei. Totodatã, precipitaþiile acide cu
conþinut înalt de aceste noxe cauzeazã degradarea
pãdurilor ºi a culturilor agricole. Daunele provocate
de emisiile de SO2 ºi NOx sunt cifrate la 6000 EURO/
t. Prin urmare, beneficiul suplimentar de pe urma
evitãrii emisiilor menþionate se estimeazã la cca 12

Utilizarea energiei solare pentru încãlzirea apei
în sectorul rural. Pe baza cererii specifice de energie
termicã, a datelor cu privire la randamentul
instalaþiilor, la emisiile specifice de GES ºi la puterea
calorificã a combustibililor, s-au calculat cantitãþile
de combustibili fosili substituite cu energie solarã
în unitãþi de combustibil convenþional  120,4 mii

t.c.c., precum ºi reducerile emisiilor de GES  242,6
mii tone per an. Pentru a realiza reducerile de GES
indicate, este necesar de a instala pânã în 2010 circa
1,6 mln. m2 de captatoare solare.
Instalaþii solare pentru uscarea fructelor, legumelor
ºi plantelor medicinale. Actualmente, sunt usucate
cca 1500 t/an de fructe ºi plante medicinale, ceea ce
constituie doar 0,8 % din producþia de fructe ºi
legume în stare proaspãtã. Potenþialul real este de
zece ori mai mare, constituind în jur de 15 mii t
produse uscate. Circa 50 % din energia termicã
necesarã la uscarea fructelor, legumelor ºi plantelor
medicinale poate fi substituitã cu energie solarã. În
acest caz, potenþialul de reducere a emisiilor de GES
ºi de substituire a combustibilului fosil se cifreazã
la 9,15 t ºi, respectiv, 4,14 mii t.c.c per an. Suprafaþa
totalã a captatoarelor solare necesare pentru
implementare va fi de cca 80 mii m2.
Instalaþii de pompare pentru mica irigaþie.
Capacitatea totalã a irigãrii mici constituie 36 mii
ha sau 22 % din suprafaþa irigabilã totalã de circa
160 mii ha. Ca surse de apã se vor folosi cca 3 mii
de bazine de acumulare ºi lacuri. S-a admis cã energia
solarã PV va fi folositã pentru irigarea a 35% din
suprafaþa preconizatã irigãrii (sau cca 36 mii ha),
conform Programului de reabilitare a sistemelor
de irigare pe perioada 2001-2008 aprobat prin
Hotãrârea de Guvern Nr. 256 din 17.04.2001 Cu
privire la reabilitarea sistemelor de irigare.
Utilizarea instalaþiilor de pompare pentru irigarea
micã în baza modulelor PV va permite economisirea a cca 10,8 mii t.c.c, precum ºi reducerea
emisiilor de GES direct cu cca 23,8 mii tone anual.
Instalaþii pentru alimentarea cu energie electricã
a staþiilor antigrindinã. La o staþie antigrindinã se
substituie combustibilul lichid necesar pentru
transportarea acumulatoarelor la staþiile de încãrcare
ºi energia electricã ce se va cheltui pentru reîncãrcarea
acestora. Suplimentar, se reduce cu 5,6 t cantitatea de
deºeuri nocive care se formeazã anual drept consecinþã
a renovãrii acumulatoarelor. Calculele s-au efectuat
pentru 150 de staþii existente. Se considerã cã un sezon
cuprinde lunile aprilie - septembrie. Rezultatele
obþinute indicã faptul cã anual pot fi economisite
cca 16,3 t.c.c, iar emisiile de GES direct pot fi reduse
cu cca 36 tone ca urmare a substituirii surselor
tradiþionale de energie cu instalaþii PV pentru
alimentarea cu energie electricã a staþiilor antigrindinã.

Costul mãsurilor de reducere a emisiilor de GES
prin utilizarea instalaþiilor solare. Costul
mãsurilor de reducere a emisiilor de GES a fost
calculat pentru cele patru tipuri de instalaþii solare:
pentru încãlzirea apei, uscarea produselor agricole,
irigarea micã ºi staþii antigrindinã. Cele mai mari
costuri ale amintitelor mãsuri se constatã la
instalaþiile solare PV utilizate pentru irigarea micã
 cca 3 mii $ SUA/ha, fapt ce se explicã prin
investiþiile în energetica fotovoltaicã. Respectiv, cele
mai mici costuri necesitã instalaþiile solare pentru
uscarea produselor agroalimentare - cca 60 $ SUA/
m2. Totodatã, trebuie sã menþionãm cã implementarea acestor douã tipuri de instalaþii solare aduc ºi
importante beneficii sociale ºi economice.
Potenþialul reducerii emisiilor de GES prin
utilizarea instalaþiilor de biogaz. Volumul total
de biogaz recuperabil din diferite surse de biomasã
constituie: dejecþii animaliere ~ 19,1 mln.m3/an;
nãmolurile acumulate la staþiile orãºeneºti de epurare
a apelor uzate ~ 22,0 mln.m3/an; apele uzate
industriale de mare încãrcare organicã ~ 14,7
mln.m3/an. Din deºeurile solide menajere pot fi
recuperate urmãtoarele volume: din depozite
amenajate  3,1 mln.m3/an; prin procesul umed
Valorga  69,3 mln.m3/an.
Volumul total de biogaz recuperat prin fermentarea
anaerobã a reziduurilor organice poate constitui 125
mln. m3/an, ceea ce se estimeazã la cca 62,5 mii t.c.c./
an; adicã, acest echivalent va conserva anual energia
obþinutã din combustibili fosili ºi, respectiv, cu cca
75 Gg per an vor fi reduse emisiile de metan, ceea ce
reprezintã cca 1575 Gg emisii de CO2 echivalent.
Costul mãsurilor de reducere a emisiilor de GES
prin utilizarea instalaþiilor de biogaz. Indicii
tehnico-economici ai instalaþiilor de biogaz pentru
fermentarea nãmolurilor ºi dejecþiilor lichide
animaliere depind de tipul fermentatoarelor
anaerobe utilizate (capacitãþi între 250 - 1500 m3).
În aceste condiþii, valorile investiþiilor totale necesare
vor varia între 116-246 mln. $ SUA.

POLITICI ªI STRATEGII. ENERGETICA
ªI MEDIUL
Politici ºi strategii în Uniunea Europeanã
Dezvoltarea durabilã a societãþii, precum ºi
preocupãrile de mediu sunt douã obiective


fundamentale ale Comunitãþii Europene - obiective
fixate in Tratatul de constituire a Uniunii Europene.
Creºterea dependentei energetice de importul
resurselor energetice este o altã mare preocupare a
UE. In prezent statele membre ale UE importã cca.
50% din necesarul de energie. Astfel, Comisia
Europeanã a hotãrât sã reconsidere bazele aprovizionãrii Uniunii Europene cu resurse energetice,
lansând o amplã dezbatere cu privire la elaborarea
unei strategii de combatere a dependenþei energetice
externe. Acest subiect de o importanþã deosebitã
reprezintã chintesenþa unui nou act de politicã
energeticã europeanã, elaborat de Comisia Europeanã ºi numit Cartea Verde  spre o strategie europeanã
pentru securitatea energeticã.
În anul 1998 Comisia Europeanã a publicat
Comunicatul cu privire la eficienþa energeticã: Spre
o strategie pentru consumul raþional de energie. În
anul 2000 a fost lansat un Plan de Acþiuni întru
îmbunãtãþirea eficienþei energetice, acest document
constituind o dezvoltare logicã a Comunicatului
anterior al Comisiei. Politica Uniunii Europene în
domeniul surselor regenerabile de energie este bazatã
pe Strategia Comunitarã respectivã ºi Planul de
Acþiuni pânã în anul 2010. Principalele instrumente
de susþinere ºi monitorizare a strategiei în domeniul
surselor regenerabile de energie sunt: Programul
Altener ºi Campania take-off.
Drept obiective de bazã, stabilite pentru integrarea
aspectelor de mediu în Strategia Energeticã a
Comunitãþii Europene (1998), au fost stabilite
urmãtoarele: promovarea eficienþei energetice ºi a
conservãrii energiei, utilizarea pe larga a surselor
regenerabile de energie ºi reducerea impactului
surselor producãtoare de energie asupra mediului. În
1991 a fost elaboratã prima strategie a UE privind
limitarea emisiilor de CO2, îmbunãtãþirea eficienþei
energetice ºi promovarea surselor regenerabile de
energie; conform decizie Consiliului Europei 99/296/
EC din 26.04.1999 (amendament la decizia 93/296/
EEC din 24.06.1993) sa aprobat revizuirea ºi
îmbunãtãþirea monitoringului emisiilor de CO2 ºi al
altor gaze cu efect de serã. Cu scop de aºi onora
obligaþiunile din cadrul Convenþiei ONU privind
Schimbarea Climei, în martie 2000 Comisia Europeanã
a lansat Programul European privind Schimbarea
Climei (ECCP), astfel facilitând elaborarea strategiilor,
precum ºi a schemei de comercializare a emisiilor,
pentru a asigura în perioada 2008-2012 reducerea

emisiilor de GES cu 8 % - obiectiv stipulat în
Protocolul de la Kyoto. O continuare logicã a
activitãþilor întreprinse de cãtre UE a fost actul de
ratificare a Protocolului de la Kyoto în iunie 2002.

Politici ºi strategii în Republica Moldova
Unul dintre cele mai importante acte de politicã
energeticã este Strategia energeticã a þãrii pe termen
lung, care indicã direcþiile prioritare de dezvoltare
a complexului energetic ºi obiectivele fixate pentru
un orizont îndepãrtat. Luând în consideraþie
dezvoltarea durabilã sectorul energetic va necesita o
remodelare, în conformitate cu prevederile
Strategiei Dezvoltãrii Durabile - Moldova 21:
Aspectul strategic de aderare a Republicii Moldova
la Uniunea Europeanã þine de a realizarea art.60
Energie al Acordului de parteneriat ºi cooperare
între Comunitatea Europeanã ºi Republica
Moldova. Cooperarea se va desfãºura în temeiul
principiilor economiei de piaþã, al principiilor
Cartei Europene pentru Energie ºi pe fundalul
integrãrii progresive a pieþelor de energie din
Europa. Necesitatea de a promova o politicã unicã
în domeniul mediului ºi folosirii resurselor naturale,
de a implementa cerinþele ecologice în procesul
reformãrii economiei naþionale, orientarea politicã
spre integrare europeanã  toate acestea au
condiþionat revizuirea politicii de mediu ºi
elaborarea unui document conceptual nou în
domeniu. Astfel a fost elaboratã Concepþia politicii
de mediu a Republicii Moldova (aprobatã prin
Hotãrârea Parlamentului Republicii Moldova n.
605-XV, din 2 noiembrie 2001)pentru a racorda
obiectivele majore ale politicii ecologice la
schimbãrile social-economice din þarã, la programele
ºi tendinþele regionale ºi globale în domeniu, pentru
a se preveni degradarea mediului. Republica
Moldova se încadreazã tot mai activ în activitãþile
promovate de Convenþia ONU privind Schimbarea Climei. A fost perfectatã ºi prezentatã Prima
Comunicare Naþionalã, care include inventarul
emisiilor de GES ºi estimãri privind impactul socioeconomic al efectului de serã. Se aflã în proces de
derulare procedura de semnare a Protocolului de la
Kyoto, astfel încât activitãþile promovate corespund
cu prevederile Concepþiei politicii de mediu în care
se stipuleazã necesitatea implementãrii prevederilor
Convenþiei Naþiunilor Unite privind schimbãrile
climatice ºi a celor ale Protocolului de la Kyoto.
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1.1. Structura ºi situaþia
actualã
Complexul energetic constituie o parte integrantã a
economiei naþionale, care asigurã producerea, stocarea,
transportul, distribuþia energiei electrice ºi termice,
a gazelor naturale ºi combustibilului solid ºi lichid.
Complexul energetic al Republicii Moldova constã din:
 sectorul electroenergetic;
 sectorul termoenergetic;
 sectorul aprovizionare cu combustibil gazos,
solid ºi lichid.
Obiectivul principal al complexului energetic este
aprovizionarea þãrii cu energie electricã, termicã ºi
combustibili. Complexul energetic are un rol vital
în economie ºi consumã anual cca 40-60 % din
totalul combustibilului utilizat în þarã.
În Republica Moldova, complexul energetic a fost
creat în perioada 1950-1980 în condiþiile economiei
centralizate. Din punct de vedere tehnic, energetica
a evoluat spre mãrirea puterii unitare a instalaþiilor
de producere ºi transport a energiei ºi practicarea
unor preþuri mici la combustibilii utilizaþi ºi
energia produsã, situaþie susþinutã artificial prin
dotaþii ºi subvenþii masive din partea statului.
Caracteristica principalã a complexului energetic
format în acea perioadã este gradul înalt de
centralizare: pentru oraºele Chiºinãu ºi Bãlþi - cca
85% din energia termicã livratã provenea de la
sistemele centralizate de alimentare cu cãldurã, iar
în oraºele cu populaþia variind între 22 ºi 50 mii
locuitori acest indice a variat între 55 ºi 68%
(Floreºti  55%, Ungheni  60%, Orhei  65%,
Soroca 68%) [1].

"

Pe parcursul ultimilor zece ani, ca rezultat al
reformelor, în Republica Moldova s-a înregistrat
o profundã depreciere a tuturor indicilor
economici ºi sociali. Specificul Republicii
Moldova, în comparaþie cu alte þãri post-socialiste,
s-a manifestat în aceastã perioadã prin instabilitate
politicã ºi separatism teritorial, situaþie care a
condus la extinderea economiei subterane la
dimensiuni comparabile cu economia oficialã.
Acest fenomen negativ, deopotrivã cu dezechilibrele structurale caracteristice etapelor de tranziþie, a
provocat un continuu declin economic ºi pauperizarea populaþiei (în anul 2000 salariul mediu lunar

a constituit doar o treime din costul coºului
minim de consum, iar indicele PIB - cca 34% din
nivelul anului 1990).
În perioada analizatã (1990-2000), economia þãrii a fost
puternic afectatã drept consecinþã a ruinãrii
potenþialului economic ºi a insuficienþei de investiþii
interne ºi externe, îndeosebi în sectorul industrial (cota
industriei în valoarea adãugatã brutã din structura PIBului, care în 1993 constituia 39%, a scãzut cãtre anul
2000 pânã la 17,5%). O situaþie extrem de complicatã
s-a creat în complexul energetic naþional, caracterizat
de urmãtorii factori semnificativi:
 Uzura moralã ºi fizicã avansatã a instalaþiilor ºi
echipamentelor energetice: cca 60% din
instalaþiile termoelectrice au o vechime ce
depãºeºte 25 de ani, 40% - 30 de ani.
 Nivelul scãzut al calitãþii serviciilor prestate ºi
diminuarea eficienþei energetice.
 Intensitatea energeticã înaltã, de 3-4 ori mai mare
decât indicii respectivi în þãrile dezvoltate.
Republica Moldova se plaseazã printre þãrile cu
cea mai mare pondere a cheltuielilor pentru
resursele energetice consumate.
 Dependenþa înaltã de importul de resurse
energetice primare (cca 98%).
 Un numãr limitat de furnizori ai combustibilului ºi energiei electrice; gazele naturale sunt
procurate dintr-o singurã þarã.
 Ponderea gazelor naturale în balanþa consumului
total de resurse energetice constituie cca 60%.
 Nivelul scãzut al capacitãþilor de generare a energiei
electrice pentru acoperirea necesitãþilor de consum
 doar cca 30% în partea dreaptã a râului Nistru.
 Capacitatea redusã a liniilor electrice de
conexiune pe direcþia Vest (doar 3 linii de 110
kV); structura reþelei electrice de transport nu
este favorabilã din punctul de vedere al asigurãrii
securitãþii energetice a statului.
 Tendinþa creºterii continue a datoriilor.
 Blocajul financiar al întreprinderilor energetice
determinat de imense datorii debitoare ºi
creditoare.
 Creºterea de aproape douã ori a pierderilor de
energie ºi combustibil pe parcursul ultimilor ani
(în sectorul electroenergetic acestea depãºind 30%
din volumul total livrat).

 Lipsa investiþiilor capitale pentru reabilitarea ºi
dezvoltarea sectorului.
În perspectiva de duratã medie, activitãþile în
domeniul energeticii în Republica Moldova vor fi
reglementate ºi coordonate în cadrul Strategiei
energetice a Republicii Moldova pânã în anul 2010,
care prevede perfecþionarea în continuare a legislaþiei
menite sã promoveze principiile economiei de piaþã
(demonopolizare, competiþie, prezenþa capitalului
privat, transparenþã), principii care se cer respectate
în vederea integrãrii Republicii Moldova în Uniunea
Europeanã (caseta 1.1).

1.1.1. Sectorul electroenergetic
Sectorul electroenergetic este acea parte a complexului energetic, care asigurã producerea, transportul,
distribuþia ºi furnizarea energiei electrice la
consumatori. În Republica Moldova sectorul
electroenergetic este constituit din:
 întreprinderile de producere a energiei electrice;
 întreprinderile de transport a energiei;
 întreprinderile de distribuþie a energiei;
 întreprinderea de stat Moldtranselectro.

I. Întreprinderile de producere a energiei
electrice
În Republica Moldova existã urmãtoarele surse
generatoare de energie electricã:
a) Centrala termoelectricã cu condensare CTE
Moldoveneascã.
b) Centrale electrice de termoficare: CET - 1 ºi
CET - 2 Chiºinãu, CET - Nord Bãlþi.
c) Centrale hidroelectrice: Costeºti ºi Dubãsari.
a) CTE Moldoveneascã din orãºelul Dnestrovsk:
CTEM a fost construitã între 1964-1980 ºi dispune de
12 grupuri energetice cu o putere totalã instalatã de
2520 MW, puterea disponibilã fiind de 950 MW.
Combustibilul de bazã pentru grupurile energetice
11 ºi 12 este gazul natural, pentru grupurile energetice
9 ºi 10  pãcura, cãrbunele fiind combustibilul de bazã
pentru grupurile energetice 1-8. Gradul de uzurã a
utilajului variazã: pentru grupurile energetice 1  8,
puse în funcþiune între 1964  1971, acest indice este
foarte avansat - de cca 80% (în perioada 1998-2000 nici
unul din ele nu a funcþionat, toate fiind conservate).
Gradul de uzurã a grupurilor energetice 912,
construite între 1974  1980, este estimat la cca 50%.

Caseta 1.1. Principalele obiective strategice ºi
tematice ale politicii energetice a statului
- Demonopolizarea, privatizarea ºi promovarea concurenþei pe
piaþa energiei, schimbãri care vor contribui la sporirea eficienþei
energetice, diminuarea costurilor ºi preþurilor la energie ºi
combustibil, implementarea tehnologiilor energetice eficiente
ce au un impact minim asupra mediului (ciclul termodinamic
combinat ºi cogenerarea energiei electrice ºi termice).
- Atragerea investiþiilor private în construcþia de obiective
energetice.
- Implicarea resurselor energetice proprii, inclusiv a celor
regenerabile în balanþa de consum în cazurile în care acestea se
dovedesc a fi economic competitive.
- Promovarea unei politici active de conservare a energiei la
consumator.
- Diversificarea genurilor de combustibil, utilizaþi pe teritoriul þãrii, a
surselor ºi cãilor de import a resurselor energetice.
- Majorarea capacitãþilor de producere a energiei electrice.
- Consolidarea interconexiunilor electrice spre Vest.
- Dezvoltarea ºi valorificarea surselor proprii de petrol ºi gaze.
- Crearea condiþiilor necesare pentru conectarea sistemului
electroenergetic naþional la cel vest-european.
- Alinierea la standardele ºi normele europene de prevenire a
poluãrii mediului.

b) centralele electrice de termoficare:
CET-1 Chiºinãu a fost construitã între 1951-1961.
Are o putere instalatã de 46 MW, puterea disponibilã
fiind de 40 MW. Combustibilul de bazã este gazul
natural, iar cel de rezervã  pãcura. Gradul de uzurã
a utilajului este de cca 60%.
CET-2 Chiºinãu are o putere instalatã de 240 MW,
puterea disponibilã fiind de 210 MW; a fost
construitã între 1976-1980. Combustibilul de bazã
este gazul natural, iar cel de rezervã - pãcura. Gradul
de uzurã a utilajului este de cca 50%.
CET-Nord Bãlþi, cu o putere instalatã de 28 MW ºi
o putere disponibilã de 24 MW a fost datã în
exploatare în 1960. Combustibilul de bazã este gazul
natural, cel de rezervã  pãcura. Gradul de uzurã a
utilajului este de 60%.
CET-urile fabricilor de zahãr servesc drept surse
energetice de sezon cu o putere totalã instalatã de
cca 90 MW (Alexandreni-12 MW, Briceni-12 MW,
Cupcini-12 MW, Donduºeni-10 MW, Drochia-10
MW, Fãleºti-7,5 MW, Gârbova-12 MW, Ghindeºti6 MW, Glodeni-10 MW). Aceste CET au fost date
în exploatare între anii 1956-1985, astfel încât gradul
lor de uzurã diferã de la o centralã la alta. Puterea
disponibilã a centralelor electrice de termoficare ale
fabricilor de zahãr depinde de volumul de producere
a zahãrului, fiind estimatã la cca 20 MW.
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c) hidrocentralele electrice:
Centrala hidroelectricã Dubãsari a fost pusã în
funcþiune în 1954, având o putere instalatã de 48
MW. Astãzi puterea ei disponibilã este de cca 30
MW ºi gradul de uzurã a utilajului de cca 75%;
Centrala hidroelectricã Costeºti are o putere instalatã
de 16 MW, puterea disponibilã fiind de cca 10 MW,
iar gradul de uzurã a utilajului de 67%; a fost pusã
în funcþiune în 1978.

II. Întreprinderile de transpport a energiei
Întreprinderea de transport ºi dispecerizare
Moldelectrica este o întreprindere de stat fondatã
prin Hotãrârea Guvernului nr.1000 din 2 octombrie
2000, conform cãreia de la întreprinderea de stat
Moldtranselectro s-a preluat infrastructura de
transport a energiei electrice, dispeceratul central ºi
centrul de instruire. Moldelectrica funcþioneazã
în calitate de operator al sistemului, întreþine ºi
gestioneazã reþelele de transport 110 kV  400 kV
(pentru a tranzita energia la distanþe mari).

de cãtre compania spaniolã Union Fenosa. Acest
lucru a influenþat în mare mãsurã evoluþia situaþiei
în sectorul electro-energetic în zona de acoperire a
companiei Union Fenosa (cca 70% din teritoriul
þãrii). Actual se constatã o asigurare continuã cu
energie electricã, achitarea datoriilor pentru energia
electricã consumatã, o mai bunã colectare a plãþilor
curente ºi excluderea totalã a barterului ºi achitãrilor
reciproce ca formã de platã.
Lunar, compania Union Fenosa distribuie prin
RE Chiºinãu, RED Centru, RED Sud cca 70 - 75%
din totalul de energie electricã consumatã în þarã.
Restul energiei electrice 25 - 30% este livrat de cãtre
S.A. RED Nord ºi S.A. RED Nord-Vest (fig. 1.1).

Principalele magistrale electrice de transport
(anexa 1.1) sunt:
 Linia electricã aerianã (LEA) 400 kV CTE
Moldoveneascã  Vulcãneºti  Isaccea (România);
 LEA 330 kV pe traseul CTE Moldoveneascã 
Chiºinãu  Bãlþi  Donduºeni.
Sistemul electroenergetic al Republicii Moldova este
conectat cu sistemul ucrainean prin 7 linii electrice
aeriene de 330 kV ºi 14 linii de 110 kV, având
interconexiuni cu România prin 3 linii de 110 kV
(anexa 1.1). Gradul de uzurã a acestor linii variazã
între 40-60%.

III. Întreprinderile de distribuþie a energiei
Reþeaua de distribuþie are mai multe trepte de
tensiune (380 V, 10 kV ºi 35 kV). În reþelele de
distribuþie se efectueazã coborârea tensiunii  de la
35 kV la 10 kV, iar ulterior de la 10 kV la 0,4 kV.

$

Din punct de vedere teritorial, reþelele electrice de
distribuþie sunt reprezentate de reþelele 0,4 kV ºi 10
kV ale S.A. RED Nord, S.A. RED Nord-Vest, S.A.
RED Centru, S.A. RE Chiºinãu ºi S.A. RED Sud.
Gradul de uzurã a acestor reþele este estimat la
aproximativ 60-70%. La începutul anului 2000 trei
întreprinderi de distribuþie a energiei electrice (RE
Chiºinãu, RED Centru ºi RED Sud) au fost preluate

Figura 1.1. Structura livrãrilor de energie electricã
(septembrie 2001), mln. kWh

În 1990 lungimea totalã a liniilor electrice era
evaluatã la cca 76 mii km. Din 1994 reþelele electrice
de transport situate pe malul stâng al Nistrului sunt
gestionate de întreprinderea Dnestrenergo. Drept
urmare datele prezentate în tabelul 1.1, pentru anul
1996 se referã doar la malul drept al Nistrului.
Tabelul 1.1. Lungimea reþelelor electrice de transport,
km (situaþia la 01.01.1997)

În perioada 1996 - 2000 din cauza calamitãþilor naturale
(alunecãri de teren, inundaþii ºi depuneri masive de

chiciurã) o parte din reþelele electrice de distribuþie au
fost avariate (2 - 4 mii km), fiind restabilite doar parþial.

I. Sisteme centralizate mari de alimentare
cu energie termicã

IV. Întreprinderea de stat Moldtranselectro

Din categoria sistemelor centralizate mari fac parte
sistemele energetice din municipiul Chiºinãu, oraºele
Bãlþi, Orhei, Soroca, Ungheni, Floreºti ºi cele din
Donduºeni, Glodeni, Briceni, Cupcini, Drochia ºi
Fãleºti, care se alimenteazã de la CET ale fabricilor
de zahãr. Sistemele centralizate mari de alimentare
cu energie termicã sunt compuse din:

Întreprinderea de stat Moldtranselectro a fost
creatã în 1997 prin descentralizarea fostei Companii de Stat Moldenergo. În prezent obiectivul
principal al acestei întreprinderi este gestionarea
datoriilor istorice a sectorului electroenergetic.

1.1.2. Sectorul termoenergetic
Sectorul termoenergetic reprezintã acea parte a
complexului energetic, care se ocupã cu producerea,
transportul ºi distribuþia energiei termice pentru
sectoarele locativ, public ºi industrial, fiind constituit
din sursele de energie termicã ºi reþelele termice.
Sectorul termoenergetic a fost format în perioada
1950 - 1970. Pânã în 1970, alimentarea cu energie
termicã a localitãþilor urbane se efectua în principal
în baza sistemelor autonome de alimentare cu
cãldurã. Creºterea esenþialã a preþurilor pe piaþa
mondialã la produsele petroliere ºi la alþi combustibili utilizaþi în complexul energetic, îndeosebi dupã
criza energeticã din 1973, a contribuit la promovarea ºi dezvoltarea sistemelor centralizate. Sursele
principale de energie termicã în sistemele centralizate sunt reprezentate de centrale electrice de
termoficare (CET), centrale termice (CT) municipale, orãºeneºti ºi industriale. În cadrul acestor
sisteme, concentrarea puterii termice într-o centralã
a permis reducerea considerabilã a cheltuielilor de
exploatare, contribuind la diminuarea poluãrii
mediului prin înãlþarea coºului de fum. Cazanele
de productivitate mare, utilizate ºi în prezent la
centralele termice, au un randament mai înalt, în
comparaþie cu cele din sistemele autonome de
alimentare cu energie termicã, care au existat pânã
în anii 1960-1970. De menþionat, totuºi, cã
centralele termice, cu mici excepþii, au o vechime
de peste 20 de ani, iar unele chiar de peste 30-40
de ani.
La momentul actual, sectorul termoenergetic al
Republicii Moldova este reprezentat de:
 Sisteme centralizate mari de alimentare cu
cãldurã.
 Sisteme centralizate locale.
 Sisteme autonome de alimentare cu cãldurã.

 surse de energie termicã (CET ºi CT);
 staþii de pompe de reþea (principale ºi intermediare);
 reþele termice de transport ºi distribuþie a energiei
termice (agent termic, inclusiv abur tehnologic);
 staþii termice de interconexiune a reþelelor
primare (magistrale) ºi secundare (locale).
În sistemele centralizate mari de alimentare cu
energie termicã sursele de energie sunt reprezentate
de CET ºi CT de productivitate mare. CET-1, CET2 din municipiul Chiºinãu ºi CET-Nord din
municipiul Bãlþi funcþioneazã ca unitãþi economice
autonome. CET ale fabricilor de zahãr se aflã în
subordinea fabricilor respective, iar CT mari,
împreunã cu infrastructura aferentã formeazã, în
majoritatea localitãþilor, societãþi pe acþiuni cu
capital de stat. De exemplu, în municipiul Chiºinãu,
în componenþa întreprinderii S.A. Termocom
intrã 4 CT mari (CT Vest (Sculeni), CT Munceºti,
CT Sud, CT Est) ºi un ºir de CT medii ºi mici.
Regimul proiectat pentru livrarea centralizatã a
energiei termice a fost aprobat în corespundere cu
nivelul de temperaturã a agentului termic (150700C) ºi a apei calde (700C). Principiul de distribuþie
este bazat pe flux constant ºi nu permite controlul
individual al furnizãrii energiei termice cãtre fiecare
consumator. Nivelul temperaturii ºi, implicit, al
agentului termic este reglat la sursele de energie prin
menþinerea constantã a volumului acestuia. Singura
posibilitate de a schimba temperatura în sistemul
clãdirilor este reglarea debitului agentului termic
în punctul de elevaþie al blocului locativ.
Staþiile de pompare principale se aflã la sursele de
energie termicã (CET sau CT). În reþelele mari din
localitãþile cu relief variat, cum ar fi, bunãoarã,
municipiul Chiºinãu, se instaleazã staþii de pompare
intermediare.
%

Majoritatea absolutã a reþelelor termice au o
vechime de peste 25 ani ºi sunt executate dupã
concepþii tehnico-ºtiinþifice depãºite  cu izolaþie
suprapusã, amplasate subteran în canale de beton
(fãrã posibilitate de acces) ºi în tuneluri (cu
posibilitate de acces). În zonele cu un nivel înalt al
apelor freatice existã sectoare de reþele de suprafaþã.
În Chiºinãu, pentru þevile vechi, în calitate de
materiale de izolaþie au fost folosite înveliºurile de
vatã de sticlã ºi beton cu straturi de asbest. În alte
oraºe þevile sunt izolate cu plãci de metal ºi
cãptuºealã mineralã executatã din carton îmbibat
cu smoalã.
Energia termicã este transportatã prin reþelele
primare (magistrale) cãtre staþiile termice centrale,
de unde, prin reþeaua de distribuþie externã agentul
termic este distribuit cãtre punctele termice
individuale, în care se preparã agentul termic
secundar pentru instalaþiile interne de încãlzire.
Reþelele primare constau din conducte duble 
pentru fluxul de agent termic, tur ºi retur. Pe
segmentele de reþea, unde direcþiile conductelor de
abur ºi apã caldã coincid, reþelele termice primare
sunt alcãtuite din patru conducte: apã caldã tur/
retur ºi abur/condensat pentru consum industrial.
În 1990, an cu un volum de producere maxim al
energiei termice, lungimea totalã a reþelelor termice
a constituit cca 1900 km (tab. 1.2).
Tabelul 1.2. Structura reþelelor termice (1990)

În ultimii zece ani se constatã o tendinþã continuã
spre descentralizarea sistemelor mari de alimentare
cu energie termicã; acest lucru, însã, nu a afectat
lungimea reþelelor termice. Actualmente are loc
înlocuirea parþialã a reþelelor vechi cu altele, noi.
De exemplu, în cadrul programului de renovare a
sistemului de încãlzire din municipiul Chiºinãu,
finanþat de BERD, a fost efectuatã înlocuirea unor
segmente de þevi din canalele de beton cu þevi
preizolate amplasate direct în sol. De asemenea,
staþiile de pompare ºi staþiile termice centrale au
fost dotate cu pompe noi, fiind instalate schimbãtoare de cãldurã performante pentru încãlzire ºi apa
&

caldã la staþiile termice centrale, precum ºi 463
contoare de energie termicã la consumatori [1].
În prezent, în Chiºinãu lungimea reþelelor termice
primare în 2 þevi cu diametrul 50-120 mm este de
538 km; cel al reþelelor secundare de distribuþie (în
3-4 þevi) însumeazã peste 520 km, iar cel al
conductelor de abur cu diametrul 50-500 mm 
peste 25 km. La reþelele termice din oraºul Chiºinãu
mai raportãm 509 staþii termice ce separã reþelele
termice primare de cele secundare (locale) ºi 22 staþii
intermediare de pompare. Lungimea reþelelor
termice din alte localitãþi ale þarii este dupã cum
urmeazã: Bãlþi  123 km; Soroca  33,1 km; Ungheni
 24,5 km; Orhei  23,8 km ºi Floreºti  17,4 km.
Din componenþa staþiilor termice, din cadrul
reþelelor de apã caldã, fac parte colectoarele de
distribuire a apei tur/retur, schimbãtoarele de
cãldurã destinate încãlzirii apei menajere ºi, în unele
cazuri, pompele de mãrire a presiunii apei calde.
Iniþial, conform proiectelor tehnice, toate staþiile
termice erau prevãzute cu pompe electrice cu
control automat al temperaturii livrate, fapt ce
permitea reutilizarea apei calde; ulterior însã, acestea
au fost nemotivat casate. Pentru consumatori acest
lucru a condus la pierderi economice directe,
întrucât în intervalul când apa caldã nu este folositã,
conducta se rãceºte.
Schimbãtoarele de cãldurã sunt de tip tubular în
contracurent. În ultimul timp, în municipiul
Chiºinãu, schimbãtoarele de cãldurã de tip tubular
sunt înlocuite cu schimbãtoare performante cu
plãci. Staþiile termice ale întreprinderilor, care sunt
aprovizionate cu abur, sunt înzestrate ºi cu
schimbãtoare abur/apã.
De notat cã în reþelele termice din þãrile industrializate pierderile admisibile de cãldurã la regimuri
nominale, (în funcþie de lungimea reþelei, debitul
de apã în raport cu cel de calcul, regimul de
temperaturã, diametrul conductelor etc.) constituie
8-15%, iar pierderile de apã, 0,5-1,5%. Cu titlu de
comparaþie, menþionãm cã, potrivit unor studii
recente, în municipiul Chiºinãu, pe durata sezonului
de încãlzire pierderile de cãldurã sunt estimate la
20-25%; pierderile de apã - la cca 15%. În reþelele
termice din alte localitãþi ale þãrii, caracterizate ca
fiind într-o stare deplorabilã (acestea funcþionând
cu o sarcinã cu mult sub cea nominalã), pierderile
de cãldurã sunt mult mai mari.

II. Sisteme centralizate locale
La sistemele centralizate locale pot fi atribuite
sistemele cu CT locale de cartier ºi CT ale unor
întreprinderi industriale mari (de exemplu, cele ale
S.A. Bucuria, S.A. PIELART, S.A. Franzeluþa,
Combinatul de mobilã Codru, Fabrica de beton
armat, S.A. MACON etc.). De regulã, aceste CT
utilizeazã un singur tip de combustibil.

Caseta 1.2. Factorii principali care au condus la
falimentul sistemelor centralizate de alimentare
cu cãldurã
- Sursele de cãldurã ale sistemelor centralizate, precum ºi reþelele
de transport ºi distribuþie formeazã sisteme învechite, depãºite
tehnico-ºtiinþific.
- Sursele de cãldurã nu sunt amplasate raþional din punct de
vedere geografic, astfel încât o mare parte a consumatorilor nu
pot fi conectaþi la acestea.
- Raza reþelelor magistrale este prea mare, ceea ce conduce la
creºterea pierderilor ºi a cheltuielilor de transport.

Centralele termice locale sunt amplasate în oraºe
mici, fiind dotate cu cazane de apã caldã ºi
consumând combustibil gazos sau solid, iar cele
industriale  gaze naturale sau pãcurã. De la aceste
centrale termice se alimenteazã edificiile administrative, blocurile locative ºi casele particulare din
preajmã. Întrucât reþelele termice din cadrul
sistemelor centralizate locale au o întindere relativ
micã, staþiile termice, în majoritatea cazurilor, nu
sunt necesare, în acest caz, pompele de reþea ºi
schimbãtoarele de cãldurã pentru producerea apei
calde menajere se amplaseazã direct la sursa de
energie termicã.

- Este neglijatã necesitatea de a întreþine ºi dezvolta reþelele termice,
nefiind respectat ºi graficul de temperaturã (150-70 °C).

Sursele de energie nu sunt dotate cu instalaþii de
tratare chimicã a apei, iar cazanele ce funcþioneazã
pe bazã de combustibil solid nu sunt prevãzute cu
instalaþii de captare a cenuºii. Coºurile au înãlþimea
de 30 m, iar la centralele termice mai vechi acestea
sunt de 20 m.

- Politica tarifarã inadecvatã ºi formarea structurilor intermediare
de colectare a plãþilor au dus în consecinþã la un nivel redus de
stingere a restanþelor.

Pierderile de cãldurã ºi apã în sistemele centralizate
locale sunt cu mult mai mici decât în sistemele
centralizate mari de alimentare cu cãldurã. Acest
lucru este explicat prin lungimea micã a reþelelor
termice ºi cheltuielile reduse pentru gestionarea
acestora. Consumul de energie electricã la transportul cãldurii în sistemele centralizate locale constituie
0,5-5,0 kWh/GJ, în municipiul Chiºinãu acest
indice atingând 15 kWh/GJ.
De regulã, centralele termice ale întreprinderilor
industriale sunt dotate cu cazane de abur cu
productivitatea de 1-6 t/h. Spre deosebire de
centralele termice locale, cele ale întreprinderilor
industriale, de regulã, au instalaþii de tratare chimicã
a apei. Instalaþiile de purificare a gazelor lipsesc,
coºurile având o înãlþime de 30-50 m.
Situaþia actualã în sistemele centralizate de
alimentare cu cãldurã este extrem de complicatã
(caseta 1.2).

- Utilajul de menþinere a regimului hidraulic este distrus sau are un
grad înalt de uzurã, fapt ce duce la reducerea esenþialã a cantitãþii
ºi calitãþii agentului termic transportat cãtre consumator.
- În urma instalãrii staþiilor termice individuale ºi a contoarelor de
energie termicã cu un debit redus a format rezistenþe hidraulice,
sau care au condus la creºterea suplimentarã a cheltuielilor de
transport al agentului termic.
- Ca urmare a incapacitãþii de a întreþine ºi renova reþelele termice
de distribuþie internã devine imposibilã reglarea hidraulicã a
acestora ºi implicit aprovizionarea adecvatã cu energie termicã
a blocurilor locative din oraºe.
- Volumul redus de energie termicã furnizatã, scurgerile de apã
permanente în subsolurile blocurilor ºi lipsa condiþiilor egale de
distribuþie internã, determinã ridicarea nivelului apelor freatice,
crearea zonelor antisanitare, apariþia mucegaiului pe suprafeþele
interioare, putrezirea ferestrelor ºi, în ultimã instanþã, distrugerea
rapidã a spaþiului locativ.

Concluzie:
Degradarea reþelelor termice, lipsa oricãrui interes de menþinere ºi
dezvoltare a lor, suprapierderile în toate verigile sistemului centralizat
de aprovizionare cu energie termicã ºi insolvabilitatea
consumatorilor au cauzat falimentul sistemului centralizat de
alimentare cu cãldurã.

III. Sisteme autonome de alimentare cu
cãldurã
Un sistem autonom de alimentare cu cãldurã constã
din centrala termicã ºi reþelele interne ale consumatorului. Sursele de cãldurã din cadrul acestor sisteme
reprezintã centrale termice de capacitate micã; pânã
în 1990, acestea erau instalate doar în clãdirile situate
la distanþe mari de sistemele centralizate de
alimentare cu cãldurã sau în localitãþile unde acestea
lipseau. Dat fiind cã, drept urmare a cheltuielilor
suplimentare legate de transportul energiei termice
prin reþelele sistemelor centralizate mari aceasta este
mai scumpã decât cea furnizatã de sistemele
autonome, mulþi consumatori se deconecteazã de
la reþelele termice, instalându-ºi sisteme autonome.
Principalii factori, care au influenþat acest proces
sunt:
 creºterea vertiginoasã a preþurilor la energie;
'

 reducerea calitãþii serviciilor prestate de sistemele
centralizate mari de alimentare cu energie
termicã;
 apariþia pe piaþa naþionalã a utilajului energetic
performant (cazane de apã de productivitate
micã).
În comparaþie cu sistemele centralizate mari ºi locale
de alimentare cu energie termicã, sistemele
autonome prezintã un ºir de avantaje, cum ar fi:
 independenþa totalã de factorii externi (centrale,
reþele termice, alþi consumatori etc.);
 lipsa reþelelor termice, respectiv  a pierderilor
în reþea ºi cheltuielilor de deservire a acestora;
 randamentul mai mare al centralei termice, în
cazul amplasãrii cazanelor în interiorul clãdirilor
(aproape nu se înregistreazã pierderi).
În aceste condiþii, în scopul asigurãrii cadrului
necesar pentru funcþionarea eficientã a sectorului
termoenergetic, în Strategia energeticã a Republicii
Moldova pânã în anul 2010 s-au trasat noi obiective
de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu cãldurã
(caseta 1.3).

1.1.3. Sectorul aprovizionãrii cu
combustibil gazos, solid ºi lichid
În Republica Moldova rezervele de gaze naturale
sunt concentrate în zãcãmintele de gaze din
localitatea Victorovca, volumul acestora fiind
estimate la 9,8 milioane m 3. Posibilitãþile de
exploatare a acestui zãcãmânt sunt limitate. În aceste
condiþii, aprovizionarea cu gaze în Republica
Moldova se efectueazã, în prezent, exclusiv prin
importul din Federaþia Rusã. Importatorul
principal de gaze naturale este S.A. Moldovagaz.
Ponderea altor importatori de gaze naturale 
Gaztex, Hendrix Enterprises S.A., Glob Universal
S.R.L., Energoimpexgroup S.A., Hostex Establishment Company, Alfa Enginering Group INC, NII
Vsemirnâi Dom, inclusiv ºi a S.A. Itera este
micã  doar 6,6%.
Lungimea reþelei de distribuþie a gazelor în
Republica Moldova este de cca 4400 km, iar
gazoductele magistrale principale sunt reprezentate
de urmãtoarele segmente (anexa 1.2):
 Ananiev (Ucraina)  Râbniþa  ªoldãneºti 
Chiºinãu.
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Caseta 1.3. Principalele obiective de dezvoltare
a sectorului termoenergetic în perspectiva de
duratã medie
- Descentralizarea sectorului termoenergetic existent ºi trecerea
lui în proprietatea ºi gestiunea autoritãþilor publice locale, cu
posibilitatea privatizãrii ulterioare a unor obiective termoenergetice;
- Promovarea dezvoltãrii de mai departe a sistemelor centralizate
ºi a celor locale de asigurare cu energie termicã pe baza principiului
cost-beneficiu;
- Promovarea cogenerãrii energiei termice ºi celei electrice, în
cadrul centralelor termice, în scopul sporirii eficienþei utilizãrii
resurselor primare de energie, pe baza principiului cost-beneficiu.

 Ananiev (Ucraina)  Râbniþa  Bãlþi  Drochia 
Ocniþa  Alexeevka (Ucraina).
 Odesa (Ucraina)  Tiraspol  Vulcãneºti 
Orlovka (Ucraina).
Republica Moldova este traversatã de gazoducte
magistrale. Capacitatea de transport a acestora este
considerabilã. Bunãoarã, în perioada 1994  1999
volumul de gaze naturale tranzitate spre þãrile din
Balcani (România, Bulgaria, Turcia) a variat între
15,7 mlrd. m3 (1994) ºi 22,4 mlrd. m3 (1996). În
prezent ponderea de utilizare a capacitãþilor de
transport este estimatã la cca 1/3 din potenþialul
maxim. Capacitatea neutilizatã conduce la pierderi
economice, întrucât, indiferent de gradul de
utilizare, este exploatat întregul echipament,
cheltuielile fiind aceleaºi ca ºi în cazul exploatãrii
maxime a echipamentului.
În perioada 1990-1999 volumul anual de importuri a
variat între 3,84 mlrd. m3 ºi 2,86 mlrd. m3, cu un
volum maxim de 3,87 mlrd. m3 în 1991 ºi un volum
minim de 2,86 mlrd. m3 în 1999. În partea dreaptã a
râului Nistru, volumul anual de importuri al gazelor
naturale era de cca 1,5 miliarde m3 (maxim  1,71 mlrd.
m3 în 1994 ºi minim  1,23 mlrd. m3 în 1995). În
perspectivã, Republica Moldova ar putea consuma
anual pânã la 5-6 mlrd. m3 de gaz natural.
Având în vedere cererea sporitã pentru gazele
naturale în majoritatea localitãþilor din þarã ºi lipsa
Caseta 1.4. Obiectivele de bazã ale dezvoltãrii
sectorului de aprovizionare cu gaze naturale pe
termen mediu
- Construcþia gazoductelor magistrale Cãuºeni  Chiºinãu, Drochia
 Ungheni  Iaºi ºi gazificarea localitãþilor care pânã în prezent
au rãmas în afara acestui serviciu.
- Finalizarea procesului de contorizare a consumatorului de gaze
naturale, asigurarea contorizãrii la hotarele republicii a gazului
transportat prin gazoductele magistrale, precum ºi contorizarea
branºamentelor intrasistemice.

posibilitãþilor financiare ale statului pentru
satisfacerea acestei cereri, Strategia energeticã a
Republicii Moldova pânã în anul 2010 traseazã
obiectivele cu privire la dezvoltarea reþelelor de gaze
naturale ºi cãile de realizare a acestora. Conform
acestui document, obiectivele amintite vor fi atinse
cu participarea capitalului privat ºi în bazã de licitaþii
(caseta 1.4).
Republica Moldova dispune de rezerve proprii de
lignit ce ar putea fi utilizate pe viitor drept
combustibil. Astfel, rezervele din Briceni ºi
Vulcãneºti sunt evaluate la 18 milioane tone, iar
cele de la Ciºmichioi  la 16 milioane tone. Aceste
zãcãminte reprezintã straturi profunde de circa 500
m cu un conþinut al cenuºii ce variazã între 12 ºi
40% ºi o putere caloricã de 6000-7000 kcal/kg. Din
punct de vedere economic, în prezent exploatarea
respectivelor zãcãminte nu este rentabilã.
Principalii furnizori de cãrbune ai Republicii
Moldova sunt Federaþia Rusã ºi Ucraina. Cãrbunele a fost unul din principalele tipuri de combustibil
pentru Republica Moldova, dar în ultimii ani
ponderea acestuia în balanþa energeticã a þãrii s-a
diminuat considerabil. Acest lucru are loc din cauza
reducerii esenþiale a consumului de combustibil
solid de cãtre CTE Moldoveneascã ºi sectorul
locativ al þarii. Întrucât cãrbunele este unul din
cel mai ieftin ºi accesibil tip de combustibil ºi
totodatã, unul din combustibilii de rezervã pentru
sursele de energie termicã ºi electricã, ponderea
acestuia în balanþa energeticã a þãrii urmeazã a fi
majoratã, inclusiv în scopul asigurãrii rezervelor
strategice de combustibil. Aceastã cerinþã corespunde necesitãþilor de fortificare a securitãþii energetice
a statului.
Importul combustibilului lichid în Republica
Moldova are loc din Federaþia Rusã, Ucraina ºi
România, ponderea pãcurei fiind considerabilã,
deoarece aceasta reprezintã un combustibil de
rezervã pentru multe surse de energie din þarã. Ca
urmare a insuficienþei de resurse financiare, agenþii
economici nu sunt în stare sã stocheze rezerve
suficiente de pãcurã în scopul asigurãrii necesarului
pentru funcþionarea stabilã a întreprinderilor din
sectorul energetic, îndeosebi în sezonul de iarnã.
Þinând cont de necesitatea asigurãrii securitãþii
energetice a statului, la momentul actual consumul
de pãcurã în sectorul energetic este considerat a fi

insuficient. Creºterea capacitãþii de utilizare a
pãcurii ºi crearea rezervelor pentru acest tip de
combustibil reprezintã una din prioritãþile
strategice ale statului.

1.2. Consumul, producerea ºi
importul de resurse energetice
ºi energie
Pe parcursul ultimilor ani, aprovizionarea þãrii cu
energie ºi combustibil a fost marcatã de grave
deficienþe, cauzate, în fond, de aplicarea unor tarife
care nu reflectau costurile reale, de acordarea unor
înlesniri ºi compensaþii fãrã acoperire, precum ºi
de implicarea factorilor de decizie în relaþiile
economice dintre furnizori ºi consumatori. În cele
din urmã, aceastã situaþie a dus la un blocaj financiar
ºi la o crizã energeticã fãrã precedent.
Astfel, Republica Moldova este o þarã ce depinde
totalmente de resursele energetice din exterior
(98%). Þinând cont de actualele condiþii
geopolitice ºi de eventuala evoluþie a acestora,
formarea unui cadru necesar funcþionãrii eficiente
a complexului energetic reprezintã o necesitate
stringentã pentru stat.
În aceastã situaþie, securitatea energeticã poate fi
asiguratã prin diversificarea furnizorilor externi de
energie electricã ºi produse petroliere, prin
dezvoltarea capacitãþilor proprii de producere a
energiei electrice, precum ºi prin crearea de rezerve
strategice de combustibil (caseta 1.5).
Complexul energetic consumã, cu precãdere, gaze
naturale, pãcura ºi cãrbune (tab. 1.3). Aceºti
combustibili sunt utilizaþi, de regulã, ºi în industrie.
În sectorul transport sunt utilizate cantitãþi mari
Caseta 1.5. Obiectivele de bazã ale sectorului
de aprovizionare cu combustibil lichid ºi solid pe
termen mediu
- Diversificarea importurilor de produse petroliere ºi cãrbune.
- Finalizarea construcþiei terminalului petrolier din Giurgiuleºti ºi
reþelelor petroliere aferente, precum ºi consolidarea treptatã a
capacitãþilor operaþionale ale acestui obiectiv.
- Crearea condiþiilor pentru o piaþã competitivã de desfacere a
produselor petroliere ºi a cãrbunelui.
- Elaborarea sistemului computerizat de înregistrare la frontiera
republicii a importului  exportului produselor petroliere ºi a
combustibilului solid.
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Tabelul 1.3. Dinamica importului principalelor resurse energetice în perioada 1990-2000, mii t.c.c.

* Este indicat importul resurselor energetice doar pentru teritoriul de pe malul drept al r. Nistru

de benzinã ºi motorinã, iar în sectorul locativ lemne
de foc ºi resturi vegetale agricole.
Perioada 1990-2000 a fost caracterizatã prin declin
economic, lipsa resurselor financiare pentru un
import îndestulãtor de resurse energetice ºi
reducerea continuã a consumului de combustibili.
Astfel, consumul gazului natural a constituit în 2000
doar 29% din volumul de gaze utilizate în anul 1990.
Dacã, în 1990, în energeticã se consuma 69% din
gazul natural furnizat în þarã, în perioada ulterioarã
(1994 1998), doar cca 50%. Modificarea esenþialã a
acestui indice s-a produs în intervalul 1999  2000,
când ponderea consumului de gaze naturale în
energeticã a scãzut de la 31% la 24% din cantitatea
totalã de gaze livrate þãrii. Cauzele acestei reduceri
se explicã prin înrãutãþirea situaþiei economice ºi
modificarea politicii preþurilor. Aceasta a condus la
datorii mari ale întreprinderilor energetice pentru
gazele naturale livrate anterior, imposibilitatea
noilor achiziþionãri ºi la importuri masive de
electricitate din sistemele energetice ale þãrilor
vecine: Ucraina ºi România. De asemenea, s-a
diminuat substanþial ºi volumul producerii locale
de energie.
La finele anului 1998 cca 360 mii de apartamente ºi
case private erau conectate la reþeaua de gaz natural.
Consumul total de gaze naturale al acestora a
constituit în 1998 aproximativ 300 milioane m3.
De notat cã, în Republica Moldova este foarte
solicitat gazul lichefiat  îndeosebi în zonele în care
lipseºte gazul natural. Aproape 90% din importul
de gaze lichefiate serveºte pentru alimentarea
consumatorilor casnici. În prezent, gazul lichefiat
este utilizat în mai mult de 800 mii case individuale
ºi apartamente.
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În 1990 combustibilul solid a avut o pondere
considerabilã în balanþa energeticã a þãrii. Ulterior,

consumul acestui tip de combustibil a cunoscut o
reducere semnificativã, astfel încât cãtre anul 2000
ponderea cãrbunelui în structura balanþei energetice
a constituit doar 5,3% din consumul total.
În sectorul energetic pãcura a fost ºi rãmâne, din
punct de vedere strategic, combustibilul de rezervã
pentru majoritatea surselor de energie din þarã.
Ponderea acestui combustibil în balanþa energeticã
a þãrii a constituit în 1990 23% din total. În anul
2000 cantitatea de pãcurã importatã oficial a
constituit doar 3,1% din consumul total de
combustibil. Se considerã, totuºi, cã evidenþa
produselor petroliere consumate nu reflectã
realitatea (dupã unele estimãri, drept urmare a
contrabandei cu produse petroliere  pãcurã,
benzinã, motorinã, lubrifianþi etc. anual, în þarã sunt
introduse ilicit cca 1 mln. t.c.c.).
Þinând cont de necesitatea asigurãrii securitãþii
energetice a statului ºi de posibilitãþile privind
stocarea în þarã a acestui tip de combustibil (pânã la
115 mii t.c.c. doar la depozitele ºi rezervoarele
CET-1, CET-2, CET-Nord, CT Sculeni, CT Sud,
CT Est ºi CT Munceºti, fãrã a lua în consideraþie
posibilitãþile de stocare ale depozitelor ºi ale unor
întreprinderi industriale), ponderea pãcurii în
balanþa energeticã a þãrii urmeazã a fi majoratã.
Analizând datele din tabelul 1.3 constatãm, cã în
perioada 1990-2000 structura balanþei energetice a
suferit modificãri esenþiale. Aºadar, dacã în 1990
ponderea principalilor combustibili utilizaþi în
energeticã (gazul natural, cãrbunele ºi pãcura) era
aproape identicã, cãtre anul 2000 cantitãþile de
cãrbune se diminueazã de 4,7 ori, cele de pãcurã 
de 7,5 ori, iar cele de gaz natural aproape se dubleazã,
constituind aproximativ 63% din importul total de
resurse energetice. În cazul unor reduceri (sau al
stopãrii) a livrãrilor de combustibil gazos,

Tabelul 1.4. Structura producerii energiei electrice în perioada 1990-2000, mln. kWh

majoritatea surselor de energie din partea dreaptã a
râului Nistru sunt nevoite sã-ºi întrerupã activitatea,
fapt ce cauzeazã grave prejudicii economiei
naþionale.
În 1990, în Republica Moldova doar cca 2% din
energia electricã a fost produsã la centralele
hidroelectrice (tab. 1.4), cu o putere instalatã de
64 MW, iar restul (98%)  la centralele termoelectrice, cu o putere totalã instalatã de cca 2934
MW (84% din acest potenþial îl constituia
puterea instalatã la Centrala Termoelectricã
Moldoveneascã din oraºul Dnestrovsc, amplasatã
pe malul stâng al Nistrului).
Lipsa investiþiilor pentru renovarea ºi dezvoltarea
surselor existente de energie, uzura moralã ºi fizicã
avansatã a instalaþiilor ºi echipamentului energetic,
tendinþa continuã a creºterii preþurilor la combustibili
ºi blocajul financiar al întreprinderilor energetice
cauzat de neachitarea facturilor de cãtre populaþie
ºi agenþii economici, a determinat reducerea
potenþialului intern de producere a energiei electrice,
îndeosebi pe malul drept al râului Nistru.

Pentru acoperirea curbei de consum la necesarul de
putere de cca 1100 MW, începând cu anul 1995,
deficitul de putere instalatã pe malul drept al râului
Nistru este acoperit prin livrãri de energie electricã
de la CTE Moldoveneascã ºi importuri din Ucraina
ºi România (tab. 1.5 ºi fig. 1.2). Preþul mediu al
energiei livrate de CTEM ºi a celei importate, pe
parcursul anului 1999, bunãoarã, a fost de 31,4 $
SUA / MWh.
Tabelul 1.5. Acoperirea consumului de energie
electricã (1995-2000), mln. kWh

1.3. Analiza economicofinanciarã
Situaþia actualã a complexului energetic este în
strânsã dependenþã de starea economiei naþionale.
Pe parcursul anilor de tranziþie economia þãrii e
într-o continuã recesiune, agravatã de lipsa
propriilor resurse energetice. Drept consecinþã,
importul acestora ajunge pânã la 98% din total,
necesitând 30%-40% din PIB.

Figura 1.2. Acoperirea consumului total de energie
electricã pe anul 2000 (fãrã Transnistria), mln. kWh

În condiþiile creºterii vertiginoase a preþurilor la
combustibili ºi energie, s-au acumulat datorii
enorme faþã de furnizorii de resurse energetice, în
special ca urmare a reducerii catastrofale a
posibilitãþii de achitare a consumului de energie
de cãtre majoritatea consumatorilor.
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În Republica Moldova problema încãlzirii centralizate este una dintre cele mai complexe probleme
sociale. Situaþia în cauzã se datoreºte nivelului scãzut
de colectare a plãþilor, care la momentul actual este
atât de redus, încât nu permite obþinerea unui flux
stabil de numerar, care sã acopere costurile practicate
pentru procurarea combustibilului ºi sã finanþeze
investiþiile necesare pentru sporirea eficienþei
energetice a sistemelor de alimentare cu cãldurã.
Rezolvarea acestei situaþii este posibilã doar prin
implementarea masivã a tehnologiilor energetice
eficiente: ciclul termodinamic combinat ºi cogenerarea energiei electrice ºi termice. Retehnologizarea
sectorului termoenergetic, prin implementarea
tehnologiilor energetice eficiente, va permite
reducerea costurilor totale ale agentului termic.
În contextul celor menþionate mai sus este util de a
analiza evoluþia situaþiei economico-financiare în
complexul energetic naþional pe parcursul ultimului
deceniu ºi a prefigura tendinþa ce se manifestã în
acest domeniu.

I. Gaze combustibile
Toate gazele combustibile folosite în Republica
Moldova sunt aduse din exterior, singura sursã de
import a gazelor naturale ºi celor lichefiate fiind
Federaþia Rusã.

încruciºate  adicã, unele categorii de beneficiari
erau subvenþionate din contul altora (populaþia ºi
gospodãriile agricole au fost subvenþionate din
contul industriei). Tariful aplicat întreprinderilor
industriale în vara anului 1994 a atins cifra maximã
de 130 $ SUA/1000 m3, cu aproximativ 60% mai
sus faþã de media mondialã (fig. 1.3). Acest factor
ulterior a adus industria la faliment. În perioada
1995-1999 tariful la gazele naturale a cunoscut o
descreºtere substanþialã, cauzatã în principal de
devalorizarea valutei naþionale [2,3]. Începând cu
luna iunie a anului 1997 pentru toate categoriile de
consumatori a fost stabilit un tarif unic  ceia ce a
fost o pre-condiþie în calea reformãrii ºi privatizãrii
sectorului energetic (anexa 1.3). Tarifele la gaze
naturale stabilite la 01.07.1999 sunt aplicabile ºi în
prezent (ianuarie 2002). Mai jos sunt aduse unele
date ce caracterizeazã evoluþia recentã a costului
gazelor combustibile:
În anul 1995:
 costul 1000 m3 de gaze naturale constituia 376,21
lei (76,93 $ SUA)  pentru centrale electrice ºi
281.47 lei (62.55 $ SUA)  pentru populaþie;
 costul transportului de gaze naturale, în cadrul
întreprinderii Moldovagaz, era de 36,26 lei (7,84
$ SUA / 1000 m3 transportat prin 100 km de
gazoduct).

Principalele ramuri consumatoare de gaze naturale
au fost ºi sunt energetica, industria ºi agricultura.
Începând cu anul 1992, are loc o scãdere continuã a
consumului ºi importului de gaze. Astfel, din anul
1991 ºi pânã în 2000 importul de gaze naturale s-a
redus de la 3,9 pânã la 2,8 miliarde m3. Aceastã
micºorare a fost cauzatã de înrãutãþirea situaþiei
economice din þarã ºi de modificarea politicii
preþurilor.
De la destrãmarea URSS, tariful la gazele naturale
este într-o permanentã creºtere. Astfel, spre exemplu
între anii 1991-1994, tariful la gazele naturale a
crescut de câteva sute de ori, atingând cãtre 1994
cifra de 80 $ SUA/1000 m3. La un consum anual
deja obiºnuit ºi la un tarif extrem de înalt  în lipsa
unei capacitãþi reale de platã  importul de gaze în
scurt timp a generat o datorie externã de peste 100
mln. $ SUA (1994). Începând cu anul 1992 ºi pânã
în 1997 în tarã au fost aplicate tarife diferenþiate pe
categorii de consumatori. Existau subvenþii
!"

Figura 1.3. Dinamica tarifului la gazele naturale livrate
în Republica Moldova (1993-1999), $ SUA (potrivit
cursului ratei de schimb la sfârºit de an)

În anul 2001:
 costul 1000 m3 de gaze naturale livrate tuturor
categoriilor de consumatori constituia 926,00 lei
(79,88 $ SUA);
 costul 1000 m3 de gaze naturale livrate de la reþelele
de transport constituia 854,10 lei (73,68 $ SUA);
 costul transportului de gaze naturale, în cadrul
întreprinderii Moldovagaz, era de 33,08 lei / 1000
m3 (2,85 $ SUA / 1000 m3 transportat prin 100
km de gazoduct);
De menþionat, cã în tariful curent costul gazului
achiziþionat constituie cca 78 la sutã, iar costul
serviciului respectiv cca 22%, ceia ce include,
începând cu anul 1999 ºi suma de 4 $ SUA /1000
m3 destinatã pentru stingerea datoriilor istorice.
Costul volumelor anuale de import al gazelor naturale
în partea dreaptã a Nistrului a variat în perioada 19941998 între100-150 mln. $ SUA (fig. 1.4) [2].

Achitãrile pentru acest consum au fost ºi rãmân
foarte anevoioase. S.A. Gazprom ºi respectiv S.A.
Moldovagaz au depus mari eforturi la colectarea
plãþilor pentru consumul de gaze. Ca rezultat al
creºterii, în salturi bruºte, a preþului la gazele
naturale, începând cu anul 1991, în scurt timp
Republica Moldova s-a pomenit în incapacitate de
platã. Astfel, pentru achitarea consumurilor anuale
de gaze au fost aplicate toate modalitãþile posibile:
 achitarea cu produse agricole (barter);
 construcþia de apartamente în Rusia;
 solicitarea unui credit de la Federaþia Rusã în
valoare de 39,8 mln. SUA, cu dobânda 8%
anual (1994);
 cedarea gazoductelor magistrale (40,5 mln. $
SUA, 1995);
 scoaterea hârtiilor de valoare în sumã de 140 mln.
$ SUA pe piaþa financiarã ruseascã (1997);
 emiterea de cãtre S.A. Gazprom a cambiilor în
valoare de 90 mln. $ SUA (2000).
Achitãrile anuale în bani lichizi variau intre 5-10%,
însã pe parcursul ultimilor ani ponderea acestor
achitãri a crescut substanþial (1999  17%, 2000  52%).
Totuºi, cãtre anul 2000, datoria totalã a Republicii
Moldova constituia cca 185 mln. $ SUA.
Datoriile indicate în tabelul 1.6. nu includ
penalitãþile acumulate pentru neachitarea la timp a
consumului de gaze. Conform datelor S.A.
Gazprom, cãtre 01.01.2000 penalitatea totalã
acumulatã în perioada 1994-99 constituia cca 280
mln. $ SUA (tab. 1.7). Menþionãm cã, Republica
Moldova la momentul actual duce tratative pentru
a restructura sau chiar a anula aceste datorii.

Figura 1.4. Evoluþia costului consumului de gaze
naturale importate (1994 -1998)

Subliniem cã hârtiile de valoare în sumã de 140 mln.
$ SUA, emise în anul 1997 de cãtre Ministerul

Tabelul 1.6. Dinamica achitãrilor ºi datoriilor anuale pentru gazele naturale importate (1994-2000), mln. $ SUA
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Tabelul 1.7. Penalitãþile pentru neachitarea la timp a
consumului de gaze naturale, mln. $ SUA

Prin Hotãrârea nr. 819 din 14 august 2000,
Guvernul Republicii Moldova, a preluat datoriile
creditoare, în sumã de 90 mln. dolari SUA, ale S.A.
Moldovagaz faþã de S.A. Gazprom.
Aºadar, datoriile Republicii Moldova faþã de
furnizorul de gaze naturale S.A. Gazprom s-au
acumulat din urmãtoarele motive:

Finanþelor al Republicii Moldova ºi cedate S.A.
Gazprom pentru achitarea datoriilor, au fost scoase
ulterior pe piaþa financiarã rusã (1999) fiind
recuperate cu o sumã de doar 36 mln. $ SUA. În
felul acesta, datoria þãrii a fost redusã cu cca 104
mln. $ SUA.
La S.A. Moldovagaz datoriile creditoare depãºesc
datoriile debitoare. Pierderile directe cauzate de
consumul supranormativ ºi de sustragerile de gaze
în perioada 1996-1999 au fost considerabile (tab. 1.8).
Tabelul 1.8. Evoluþia costului consumului supranormativ în perioada 1996-1999

Drept consecinþã, se înregistreazã un consum
supranormativ de gaze. În cazul beneficiarilor fãrã
contoare, consumul real depãºeºte normativele ce
stau la baza calculului tarifului. Pe lângã aceasta, o
bunã parte a populaþiei foloseºte aragazul în scopuri
improprii  pentru încãlzirea apartamentelor în
perioada rece a anului.

 diferenþa de curs valutar cauzatã de neachitarea
la timp de cãtre beneficiari a plãþii pentru gazul
consumat;
 devalorizarea valutei naþionale ºi neajustarea la
timp a tarifelor;
 lipsa surselor de compensare pentru înlesnirile
acordate unor categorii de consumatori;
 necorespunderea între consumul real ºi normativele stabilite pentru consumatorii fãrã contor;
 furturile directe de gaze.

II. Energia electricã
Evoluþia situaþiei în sectorul electroenergetic va fi
consideratã pentru douã segmente de timp  pânã
la privatizarea celor trei întreprinderi de distribuþie
(anii 1991-1999) ºi dupã privatizarea acestora (20002001). Un important moment de referinþã pentru
prima perioadã este anul 1999, care a precedat
privatizarea. Situaþia în sector pentru acest an va fi
prezentatã detaliat.
În perioada 1990-2000 consumul de energie electricã
în þarã a înregistrat o diminuare considerabilã, de
aproape 3 ori (fig. 1.5). Pricina acestui fenomen constã
în decãderea economiei naþionale ºi costul înalt al
energiei. Ponderea consumului achitat de energie
electricã s-a menþinut la un nivel de cca 80% [2,4,5].

La 01.01.2000 pierderile cauzate de diferenþa de curs
valutar (întârzierea plãþilor), deprecierea valutei
naþionale ºi menþinerea în þarã a unui tarif constant în
perioada 1995-99 au constituit 1,1 mlrd. lei. Aceastã
sumã include ºi pierderile în mãrime de 44 mln. lei,
cauzate de faptul cã, în 1999, S.A. Moldovagaz a
acordat înlesniri la consumul de gaze naturale, pentru
care în bugetul þãrii nu au fost prevãzute compensãri.
De menþionat, cã aproape 80% din datoriile
consumatorilor cãtre S.A. Moldovagaz, de regulã,
sunt datorii ale întreprinderilor din complexul
energetic (centralele electrice ºi termice).
!$

Figura 1.5. Evoluþia consumului total ºi a consumului
achitat de energie electricã, (1995-2000)*

În anul 1999 în þarã erau înregistraþi 1 141 363
consumatori de energie electricã, inclusiv*:
 1 124 923 - consumatori casnici (98,56%),
 1 312  industriali (0,11%),
 1 744 - agricoli (0,15%),
 2 018  bugetari (0,18%),
 11 366  comerþ ºi alte categorii (1,0%).
Structura consumului în anul respectiv a fost
urmãtoarea: populaþia - 34,6%, agricultura  15,3%,
instituþiile bugetare  13,5%, industria  4,7%,
comerþul ºi alte categorii - 31,9%.
În 1999 în sistem au intrat 3539.4 mln. kWh sau cu
18% mai puþin decât în anul 1998. Pierderile totale de
energie au constituit 1183,4 mln. kWh sau cca 33%
(tab. 1.9) din energia intratã în sistem, din care pierderile
supranormative (consum fraudulos, neplãþi)  674 mln.
kWh (18% din total). Consumul achitat a fost de 2356
mln. kWh (62,8%), pe când în anul precedent  1998,
acest indice a fost de 2939 mln. kWh (64,2%)[5].
Tabelul 1.9. Pierderile de energie în reþelele electrice
de transport ºi de distribuþie (1998-2000)

În anul 2000 în sistem s-a livrat 3150.6 mln. kWh. La
CET-urile locale s-a produs 892.3 mln. kWh, ceea ce
reprezintã cca 26,5% din volumul total de energie intrat
în sistem. Pierderile totale au constituit 1077,5 mln.
kWh, inclusiv pierderi supranormative  462,9 mln
kWh. Consumul achitat a constituit 2073 mln. kWh.
În perioada 1993-2001 tariful la energia electricã a
înregistrat o anumitã creºtere (anexa 1.4), determinatã de aducerea lui la nivelul costurilor, precum ºi
de devalorizarea valutei naþionale [2,3,4] (fig. 1.6).
Pânã în vara anului 1997, pentru toate categoriile
de consumatori erau stabilite diferite tarife la energia
electricã. Începând cu iunie 1997, a fost aplicat un
tarif unic care corespundea costurilor reale. Însã
dupã trei ani, începând cu 01.04.2000, au fost
acceptate din nou tarifele diferenþiate: pentru
consumatorii RED-lor neprivatizate (RED Nord
ºi RED Nord-Vest) ºi celor privatizate (RE
* fãrã Transnistria

Figura 1.6. Dinamica tarifului final la energia electricã
(1993-2001), ¢SUA/kWh la cursul ratei de schimb la
sfârºit de an

Chiºinãu, RED Centru ºi RED Sud). La 01.10.2001
aceste tarife au fost actualizate. Conform Agenþiei
Naþionale pentru Reglementare în Energeticã, tarifele
la energia electricã ºi serviciile aferente în vigoare la
data de 1.01.2002 sunt dupã cum urmeazã [8]:
a) Tariful la energia electricã preluatã de la centralele
locale, bani /kWh (cenþi SUA, la cursul ratei de
schimb la sfârºitul anului 2001):
 CET-1 - 39,10 bani/kWh (3,01 ¢SUA/kWh).
 CET-2 - 35,19 bani/kWh (2,71 ¢SUA/kWh).
 CET-Nord - 38,56 bani/kWh (2,97 ¢SUA/kWh).
 CHE Costeºti - 7,16 bani/kWh (0,55 ¢SUA/kWh).
b) Tariful pentru serviciul de transport al energiei
electrice ºi dispecerat  2,80 bani /kWh (0,22
¢SUA/kWh);
c) Tariful la consumatorii alimentaþi de:
 Compania Union Fenosa - 68 bani /kWh (5,23
¢SUA/kWh);
 Întreprinderile RED Nord ºi RED Nord-Vest 65 bani /kWh (5,00 ¢SUA/kWh).
De menþionat faptul cã, abia începând cu anul 1997,
tarifele la energia electricã au fost stabilite la nivelul
costurilor reale, neconcordanþa tarifelor cu costul
real al energiei fiind mult timp un factor de generare
a datoriilor externe.
Tendinþa generalã, caracteristicã întregului sector
electroenergetic pentru ultimii zece ani, constã în
scãderea volumelor de energie consumatã odatã cu
diminuarea costului energiei electrice (fig. 1.7) [2,4,5].
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mln. $ SUA). Plãþile colectate de la consumatori
pentru energia electricã furnizatã au constituit 1203
mln. lei. (103,8 mln. $ SUA), ceea ce a reprezentat
89% din totalul planificat pentru achitare. Din aceastã
sumã 29% au fost obþinute în mijloace bãneºti, 69%
- prin achitãri reciproce ºi 1,7% - prin barter.

Figura 1.7. Dinamica consumului ºi costului de energie
electricã facturatã (1993-1999)

La momentul reorganizãrii Companiei de Stat
Moldenergo (01.10.1997), datoriile creditoare ale
sectorului electroenergetic au constituit 1487 mln.
lei, iar datoriile debitoare - cca 549,9 mln. lei
(tab. 1.10). Pierderile financiare în sector se cifrau la
875 mln. lei, din care 460 mln. lei pentru anii
precedenþi ºi 415 mln. lei pentru primele 10 luni ale
anului 1997. Pagubele financiare totale pânã la
01.11.1999 au crescut cu 657 mln. lei (56,7 mln. $
SUA), inclusiv: 522 mln. lei (45 mln. $ SUA)  ca
urmare a diferenþei de curs valutar, 133 mln. lei (11,5
mln. $ SUA)  din cauza necorespunderii dintre tarife
ºi nivelul costurilor, amenzilor ºi penalitãþilor.
Cãtre luna noiembrie 1999, când furnizorii de gaze
ºi de electricitate îºi declaraserã intenþia de a sista
livrãrile, în sectorul energetic se crease o situaþie
extrem de alarmantã. Pentru prima datã municipiul
Chiºinãu a fost deconectat de la reþea de gaze ºi
energie electricã penru câteva zile.
Indicatorii anului 1999. Energia procuratã de
întreprinderile energetice în volum de 3539 mln.
kWh a costat în anul 1999 cca 1251,3 mln. lei (108
Tabelul 1.10. Situaþia financiarã a sectorului electroenergetic (01.10.1997, 01.11.1999)
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Drept consecinþã a sustragerilor de energie,
sectorului i-au fost provocate pagube cifrate la cca
240 mln. lei (20,7 mln. $ SUA). Întreprinderile de
distribuþie, la rândul lor, au plãtit furnizorilor de
energie 907 mln. lei (78,3 mln. $ SUA), ceea ce
reprezintã sub 70% din costul energiei procurate.
Indicatorii anului 2000. La 1 ianuarie 2000 datoriile
debitoare pentru energia electricã au constituit 352,7
mln. lei (30,4 mln. $ SUA). Datoriile creditoare
totale, inclusiv cele istorice, cãtre furnizorii de
energie electricã au constituit la aceastã datã 94,7
mln. $ SUA (Ucraina  47,4, România  27,1 ºi CTE
Moldoveneascã  20,2). Însã datoriile totale, faþã de
toþi creditorii sectorului electroenergetic, au depãºit
2300 mln. lei (194 mln. $ SUA). La sfârºitul anului
2000 datoriile statului pentru livrãrile ºi importul
de energie electricã au constituit 71 mln. $ SUA,
din care 30 mln. $ SUA - cãtre Ucraina, 32 mln. $
SUA - cãtre România ºi 9 mln. SUA  cãtre CTE
Moldoveneascã [4].
Între anii 1991-99 plãþile colectate în mijloace bãneºti
nu depãºeau 25-29%, pe când în anul 2000  48%.
Acest salt este datorat în primul rând eforturilor
companiei Union Fenosa, care a exclus barterul ca
formã de platã pentru serviciile oferite.
În perioada 1991-1999 situaþia economico-financiarã
în sectorul electroenergetic s-a caracterizat prin:
1. Preþurile la resursele energetice ºi la energia
electricã, începând cu anul 1990, s-au majorat
vertiginos. Pe an ce trecea creºtea incapacitatea
de platã a þãrii pentru energia consumatã.
2. Volumul procurãrilor de energie a devenit tot
mai mic, întrucât nivelul de colectare a plãþilor
nu depãºea 80%. Ca urmare, volumul energiei
era insuficient, ceea ce a condus la deconectãri
frecvente a consumatorilor. Cãtre anul 1999
livrãrile de energie electricã în zonele rurale nu
depãºeau 10 din 24 ore. Debranºãrile erau adesea
necontrolate, deoarece regimul livrãrilor era
determinat de furnizorii strãini. Chiar ºi
consumatorii solvabili, de regulã, cu capital

strãin (mulþi dintre aceºtia plãteau energia în
avans), nu puteau fi separaþi din reþea ºi
alimentaþi încontinuu.
3. În lipsa altor resurse energetice necesare pentru
încãlzirea spaþiilor locative, pregãtirea hranei etc.
a luat amploare consumul fraudulos de energie
electricã, sustragerile ajungând cãtre anul 2000
pânã la 25-30%.
4. Posibilitãþile statului de a ameliora situaþia erau
foarte limitate. În cele din urmã, întreprinderile
energetice au procedat la procurarea energiei pe
datorie. În felul acesta, au început a se forma ºi
a creºte încontinuu datoriile externe pentru
energia electricã importatã ºi gazele naturale
consumate la producerea electricitãþii în þarã.
5. Datoriile externe ale Republicii Moldova faþã de
furnizorii din Ucraina ºi România pentru energia
electricã importatã erau de cca 100 mln. $ SUA.
6. Între anii 1994-1997 barterul ºi achitãrile
reciproce erau modalitãþile principale pentru
plata resurselor importate.
Evoluþia situaþiei economico-financiare în sectorul
electroenergetic în perioada de dupã privatizarea
întreprinderilor energetice (2000-2001) s-a caracterizat prin:
 Reforma economicã în sectorul electroenergetic,
care s-a soldat, la sfârºitul anului 1999, cu
privatizarea a trei dintre cele cinci reþele electrice
de distribuþie de cãtre compania spaniolã Union
Fenosa (RE Chiºinãu, RED Centru ºi RED Sud).
 Pentru toþi consumatorii din zona de acoperire
a companiei Union Fenosa, care reprezintã cca
70% din teritoriul þãrii, energia electricã este
livratã 24 din 24 de ore.
 A fost stopatã creºterea datoriilor externe ale
statului cauzate de importul de energie pentru
zona de acoperire a companiei Union Fenosa.
 A fost exclus totalmente barterul ca formã de platã.
 S-a renunþat la achitãrile reciproce - un alt factor
negativ în redresarea economiei naþionale.
 Toate impozitele faþã de stat, care constituie 50 75 mln. lei pe an (3,5  5,5 mln. $ SUA) sunt
achitate lunar.

diminuarea producerii de energie termicã ºi
instabilitatea tarifului (tab. 1.11, fig. 1.8) [4,7]. În
perioada 1993-1994 preþul pentru încãlzirea
centralizatã în Republica Moldova a crescut
vertiginos, de la 9,29 lei/Gcal (2,55 $ SUA/Gcal)
în ianuarie 1993, la 301 lei/Gcal (70,49 $ SUA/Gcal)
în martie 1994 [2]. Ulterior, preþul pentru încãlzirea
centralizatã a cunoscut o tendinþã de diminuare,
pânã la 300 lei/Gcal (24,22 $ SUA/Gcal) în
decembrie 2000 (anexa 1.5), determinatã de
devalorizarea valutei naþionale ºi aducerea tarifului
la nivelul costurilor reale de producere.
Tabelul 1.11. Resursele de energie termicã (19902000, din 1995  fãrã Transnistria), mii Gcal

Figura 1.8. Evoluþia tarifului la energia termicã
(1993  2000)

Costul energiei termice livrate de centralele electrice,
stabilit de Agenþia Naþionalã pentru Reglementare
în Energeticã (ANRE) în anul 2001, în vigoare pânãn prezent, este indicat în tabelul 1.12.
Începând cu 01.01.2000, responsabilitatea pentru
stabilirea tarifului final la energia termicã a trecut de
Tabelul 1.12. Costul energiei termice livrate de centralele electrice de termoficare

III. Energia termicã
Evoluþia economico-financiarã a sectorului termoenergetic, în perioada 1990-2000, s-a caracterizat prin
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la ANRE la autoritãþile publice locale. În tabelul 1.13
este prezentatã dinamica datoriilor debitoare ºi
creditoare ale întreprinderilor Termocom ºi
Termocomenergo pentru perioada 1995-2000 [4,6].
Tabelul 1.13. Dinamica datoriilor debitoare ºi creditoare,
mln. $SUA (potrivit cursului ratei de schimb la sfârºit de an)

* La 1.07.2000 ARP Termocomenergo a fost desfiinþatã

În perioada analizatã (1993-2000), a scãzut mult ºi
solvabilitatea beneficiarilor de încãlzire centralizatã,
fapt ce a condus la creºterea esenþialã a numãrului
facturilor neachitate (de exemplu, în anul 2000,
nivelul cel mai redus de colectare a plãþilor a fost
înregistrat în Chiºinãu, Bãlþi ºi Ungheni  cca 25%,
în timp ce în Soroca, Orhei ºi Floreºti acest indice a
fost mai înalt  de aproape 50%). Ca urmare, în
sectorul termoenergetic au fost disponibili mai
puþini bani pentru procurarea combustibilului ºi,
respectiv, s-au diminuat volumele de producere.
De menþionat cã Asociaþia Republicanã de
Producere Termocomenergo, responsabilã de
aprovizionarea republicii cu energie termicã (cu
excepþia mun. Chiºinãu, unde activeazã S.A.
Termocom), a fost desfiinþatã la 1.07.2000,
infrastructura respectivã fiind transferatã cãtre
autoritãþile publice locale.

1.4. Tehnologiile actuale ºi
eficienþa energeticã

"

Procesul tehnologic la unitãþile de producere a
energiei electrice ºi termice din þarã este bazat pe
ciclul clasic al turbinelor cu abur. La întreprinderile generatoare de energie electricã ºi
termicã din Republica Moldova, suntutilizate
cazanele de abur ºi de apã fierbinte de producþie
ruseascã fabricate la uzinele din Barnaul, Belgorod
ºi Taganrog în perioada 1951-1995.

Conform nivelului de consum specific de combustibil, tehnologiile utilizate în Republica Moldova nu
sunt tot atât de eficiente ca cele similare din lume
(de exemplu: în comparaþie cu instalaþiile contemporane, eficienþa nominalã a centralelor electrice de
termoficare din þarã este de douã ori mai micã). Ca
urmare a reducerii consumurilor de energie în
ultimii ani, regimurile de funcþionare ale întreprinderilor de producere a energiei, îndeosebi a celei
electrice, în Republica Moldova sunt departe de cele
nominale. Prin urmare, ºi eficienþa lor realã este cu
mult inferioarã celei nominale.
În ultimii zece ani, producþia de energie electricã
s-a redus de cca cinci ori, iar producþia de energie
termicã, de peste opt ori. Diminuarea substaþialã
a volumelor de producere a energiei electrice ºi
termice a fost cauzatã, în primul rând, de vânzãrile
reduse de electricitate ºi cãldurã. Acestea depind
în mod direct de solvabilitatea populaþiei ºi de
plãþile pentru energia livratã. Dat fiind cã ultimul
deceniu s-a caracterizat printr-o creºtere continuã
a numãrului facturilor neachitate, mai puþini bani
au fost disponibili pentru procurarea combustibilului, astfel reducându-se ºi volumul de
producere.
Puterea electricã totalã instalatã a centralelor din þarã
constituie cca 2950 MW, iar cea disponibilã  doar
aproximativ 1300 MW. Cu mici excepþii, toate
sursele de producere a energiei electrice ºi termice
din þarã au o vechime de peste 20 de ani, iar unele peste 30 ºi chiar peste 45 de ani.

1.4.1. Tehnologiile actuale ºi
eficienþa energeticã la sursele de
generare a energiei
I. CTE Moldoveneascã
Tehnologii actuale. În sistemul energetic al
Republicii Moldova existã doar o centralã
termoelectricã cu condensare, amplasatã în orãºelul
Dnestrovsc, regiunea transnistreanã. Aceastã centralã
are o putere instalatã de 2520 MW, puterea
disponibilã actualã fiind de cca 950 MW. CTE
Moldoveneascã a fost înzestratã cu zece grupuri
energetice cu condensare cu puterea electricã de 200210 MW ºi douã grupuri energetice, care funcþioneazã dupã ciclul mixt gaz-abur, cu o putere instalatã
de 245 MW fiecare (anexa 1.6).

Procesele tehnologice utilizate la CTE Moldoveneascã sunt bazate pe ciclul clasic al turbinelor cu abur
cu condensare ºi presupun arderea combustibilului
organic pentru producerea energiei electrice,
producerea energiei termice reprezentând doar un
proces secundar (caseta 1.6).
Eficienþa energeticã. Conform consumului specific
de combustibil, grupurile energetice ale CTEM de
câte 200 - 210 MW sunt mai puþin eficiente ca
instalaþiile analoge din lume (tab. 1.14).
Tabelul 1.14. Consumul specific de combustibil la
centralele termoelectrice cu condensare

Caracteristicile comparative ale instalaþiilor turbinã
gaz-abur (ITGA) cu puterea instalatã de 245 MW
fiecare, având în componenþã turbine cu abur K210-130 LMZ, turbina cu gaze GTG-35-770 HTZ,
cazanul de abur TME-206 ºi instalaþii cu condensare
de 210 MW instalate la CTE Moldoveneascã sunt
prezentate în continuare (tab. 1.15).
Dupã cum se observã din tabel, utilizarea ciclului
combinat de tip ITGA, în comparaþie cu blocurile
Tabelul 1.15. Caracteristica comparativã a unor
parametri a ITGA ºi grupurilor energetice cu condensare de la CTE Moldoveneascã

Caseta 1.6. CTE Moldoveneascã  tehnologii
utilizate
Combustibilii folosiþi la CTE Moldoveneascã sunt gazul natural, pãcura, cãrbunele
ºi combustibilul lichid uºor pentru turbinele cu gaze. Cãrbunii sunt arºi cu flacãrã
în camerele focarelor. Pentru aceasta ei sunt mãcinaþi în mori speciale ºi, sub formã
de praf, sunt transportaþi prin conducte, de un flux de aer fierbinte cu temperatura de
400 0C, fiind introduºi prin arzãtor în focar. Arderea cãrbunelui are loc la temperaturi
în jur de 2000 0C. Combustibilul lichid uºor pentru turbine se injecteazã în camerele
de ardere ale acestora fãrã încãlzire preliminarã, iar pãcura se încãlzeºte în prealabil
pânã la 120-140 0C. Procesul de ardere în focarele cazanelor pentru aceºti
combustibili se produce la temperatura de 1800-2200 0C. Gazele de ardere se
rãcesc în suprafeþele de schimb de cãldurã ale cazanului, cedând cãldura apei,
aburului ºi aerului. Gazele rãcite pânã la temperatura de 110-180 0C, de regulã, sunt
evacuate în atmosferã prin coº. La arderea cãrbunelui cca 20 % din cenuºa
combustibilului rãmâne în focar, constituind zgura care, în stare lichidã, având
temperaturã de 1200-1400 0C, curge într-o baie de apã unde se rãceºte ºi se solidificã.
Restul cenuºii este antrenat de gazele de ardere ºi captat în instalaþii de desprãfuire
a gazelor de tip scruber umed, amplasate dupã suprafeþele de schimb de cãldurã ale
cazanelor. Randamentul instalaþiilor de desprãfuire e de 95%. Aproximativ 3-4 % din
cenuºa combustibilului rãmâne în gaze, fiind emisã în atmosferã prin coº. Cenuºa
captatã este spãlatã cu apã ºi, împreunã cu zgura, în prealabil concasatã, sunt
transportate prin conducte cu apã la depozitul de cenuºã.
Elementele principale ale ciclului instalaþiei de turbinã cu abur sunt: cazanul, turbina,
condensatorul ºi pompele de condensat ºi de alimentare. Pentru a evita coroziunea
suprafeþelor cazanului, apa de alimentare este dezaerisitã, dupã care, cu presiunea
de 16 MPa ºi temperatura 230-280 0C, este direcþionatã în cazan. Aici apa se
încãlzeºte pânã la temperatura de fierbere ºi se transformã în abur. Aburul se
supraîncãlzeºte pânã la temperatura de 565 0C ºi se îndreaptã la cilindrul de presiune
înaltã a turbinei, unde se destinde, executând un lucru pânã la 2,5 MPa, dupã care
se întoarce la supraîncãlzitorul intermediar al cazanului, în care se supraîncãlzeºte
din nou pânã la temperatura iniþialã. Dupã ce revine la turbinã, trecând prin cilindrele
de medie ºi de joasã presiune, aburul se dilatã pânã la presiunea de 3-5 kPa. Aburul
uzat este direcþionat spre condensator, unde se condenseazã, fiind rãcit de apa din
sistemul de circulaþie al centralei. Condensatul este pompat în degazor. Pentru a
mãri randamentul termic al ciclului, condensatul ºi apa de alimentare se încãlzeºte
în 7 preîncãlzitoare regenerative cu aburul din prizele nereglabile ale turbinei. Adaosul
de apã pentru substituirea pierderilor la centralã se preparã în secþia de tratare a
apei. Apa naturalã este decantatã, filtratã de impuritãþi mecanice, curãþatã de
substanþe uleioase ºi ioni de Si ºi Fe. Ionii sãrurilor de duritate Ca ºi Mg sunt
înlocuiþi cu ioni de Na ºi H în filtrele de cationi. Radicalii acizi ai sãrurilor sunt
reþinuþi în filtrele cu anioni. Generatorul electric se aflã pe acelaºi arbore cu cilindrele
turbinei. Acestea produc energie electricã cu tensiunea 15,75 kV, care este ridicatã
la 110, 340 sau 400 kV în transformatoarele individuale ale grupurilor energetice ºi
transmisã în reþelele electrice.
Dupã condensare, apa de circulaþie este direcþionatã în limanul Cuciurgan, la o
distanþã de câþiva kilometri de staþie, ºi se rãceºte prin evaporare de pe suprafaþa
limanului. Cantitatea de cãldurã degajatã în liman constituie cca 50 % din energia
combustibilului consumat la centralã. Grupurile cu ciclul mixt au partea de abur
analogã cu cele ale grupurilor electrogeneratoare ce funcþioneazã pe ciclul clasic
al turbinelor cu abur cu condensare. În plus, au cuplate câte o instalaþie de turbinã
cu gaze cu puterea electricã 35 MW (tipul GTG-35), care eliminã gazele de ardere
utilizate cu temperatura de 400 0C ºi conþinutul de oxigen de 16,5 %, în focarul
cazanului, unde se introduce combustibil suplimentar, necesar pentru a asigura
productivitatea deplinã a cazanului. Instalaþia de turbinã cu gaze este constituitã din
compresorul de aer, camera de ardere ºi însãºi turbina cu gaze. Aerul atmosferic
comprimat în compresor pânã la presiunea de 0,8 MPa este direcþionat în camera
de ardere, unde se introduce ºi combustibilul. Gazele de ardere cu temperatura de
770 0C intrã în turbinã ºi, la destinderea pânã la presiunea atmosfericã ºi temperatura
de 400 0C, efectueazã rotirea arborelui. Pe arbore, în afarã de turbinã, este amplasat
compresorul de aer ºi generatorul electric propriu cu tensiunea de 10 kV.

obiºnuite cu condensare, asigurã o economie de
combustibil de cca 20% din consumul total la grup
ºi pot fi incluse rapid în funcþiune în orele sarcinii
de vârf. La CTE Moldoveneascã instalaþia utilizatã
de tip gaz-abur (turbinã GTG-35-770 HTZ) are un
randament de 24,8 % la presiunea aerului pânã la
0,8 MPa ºi temperatura gazelor la intrare în turbinã
de 770 0C, ceea ce este cu mult inferior faþã de
parametrii turbinelor cu gaze contemporane cu un
randament de pânã la 39 % la presiunea aerului pânã
la 3,0 MPa ºi temperatura gazelor la intrare în
turbinã de 1300 0C.
Eficienþa CTEM în ultima perioadã a scãzut
considerabil. Dacã în anii 1970-1980 consumul
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specific mediu de combustibil a fost sub 340 g.c.c./
kWh, ulterior, îndeosebi în perioada 1991-1996,
acest indice a variat între 370-430 g.c.c./kWh.
Totuºi, odatã cu conservarea grupurilor energetice
cu condensare pe consum de cãrbune ºi pãcurã ºi
utilizarea doar a celor douã grupuri energetice ce
funcþioneazã dupã ciclul mixt gaz-abur pe consum
de gaze naturale, consumul specific de combustibil
în ultimii ani s-a redus întrucâtva, variind între 370385 g.c.c./kWh (tab. 1.16).
Producþia energiei electrice la CTEM în perioada 19902000 s-a redus de aproape 6 ori. Întrucât pentru
centralele termoelectrice cu condensare energia termicã
este un produs secundar ºi nu necesitã un consum
suplimentar de combustibil, producþia acestei energii
a rãmas în aceastã perioadã la acelaºi nivel, fapt motivat
de cererea consumatorilor din orãºelul Dnestrovsc.

II. Centrale electrice de termoficare
Centralele electrice de termoficare cogenereazã
energie electricã ºi termicã, ultima fiind parþial un
deºeu rezultat la producerea energiei electrice. Acest
fapt sporeºte considerabil eficienþa utilizãrii energiei
combustibilului.
Tehnologii actuale. Procesul tehnologic la CET-urile
din þarã este bazat pe ciclul clasic al turbinelor cu abur
(caseta 1.7) ºi constã din douã trasee separate:
 traseul combustibil ºi aer  gaze de ardere;
 traseul apã  abur.
La CET-urile din þarã sunt utilizate urmãtoarele
instalaþii: cazane de abur produse la uzinele din
Barnaul ºi Taganrog în perioada 1951-1993, de tip

Caseta 1.7. Descrierea succintã a tehnologiilor
utilizate la CET
Combustibilii folosiþi la toate CET-urile din þarã sunt gazul natural ºi pãcura. Gazul
natural este livrat cãtre oraºele Chiºinãu ºi Bãlþi prin intermediul unor conducte magistrale
de 75 bar, iar sistemul de distribuþie a gazului este conceput pentru 12 ºi 3 bar, CET-urile
fiind conectate la sistemul de distribuþie de 3 bar prin conducte de 75 mm. Gazul din
conducte vine la staþiile de reducere a presiunii ºi este contorizat, filtrat ºi redus la
presiunea de 0,5 bar. Întrucât, din lipsã de rezervoare, gazul nu se stocheazã la centrale,
ºi e imposibil de a face rezerve.
Pãcura este livratã cãtre centrale prin intermediul cãii ferate ºi este stocatã în rezervoare.
De exemplu, la fiecare din centralele electrice de termoficare din Chiºinãu (CET-1 ºi CET2) capacitatea de stocare este de aproximativ 16000 m3, iar la CET-Nord din Bãlþi  de
cca 20000 m3, ºi reprezintã cantitãþi suficiente pentru aceste centrale pentru o lunã de
funcþionare la o sarcinã de 30-40%. La transportarea prin conducte, pãcura este încãlzitã
pânã la temperatura de 50-75 0C. Apoi, pentru a fi pulverizatã în arzãtoarele cazanelor
aceasta e încãlzitã pânã la temperatura de 100-140 0C. Procesul de încãlzire prevede
utilizarea aburului, care mãreºte umiditatea pãcurii pânã la 3-5 %, ulterior însã apa se
decanteazã ºi se evacueazã. Conform ciclului tehnologic, se prevede curãþirea apei de
pãcurã ºi reincluderea ei în ciclul tehnologic; în practicã, însã, aceasta deseori este deversatã
în sistemul de canalizare.
Arderea combustibilului se produce în focarele cazanelor, în care prin arzãtoare se introduce
concomitent combustibilul ºi oxidantul  aerul, în majoritatea cazurilor, încãlzit pânã la
150-300 0C. Procesul de ardere în focarele cazanelor la CET are loc la temperatura de
1700-2000 0C. Gazele de ardere se rãcesc în suprafeþele de schimb de cãldurã ale cazanului,
cedând energia apei, aburului ºi aerului. Gazele rãcite pânã la temperatura de 138-245 0C
sunt evacuate în atmosferã prin coº. La arderea pãcurii, în atmosferã se eliminã sub formã
de praf o cantitate oarecare de cenuºã (cca 50 mg/m3). Cazanele pentru combustibil gazos
ºi lichid utilizate actualmente nu sunt dotate cu instalaþii de curãþare a gazelor evacuate.
Procesul de generare a energiei electrice presupune încãlzirea apei în cazan pânã la
temperatura de fierbere ºi transformarea ei în abur. Dupã supraîncãlzirea pânã la
temperatura de 400-560 0C, aburul este direcþionat cãtre turbinã, unde energia termicã
a acestuia se transformã în lucru mecanic, apoi, prin intermediul generatorului electric,
lucrul mecanic este convertit în energie electricã.
La CET-urile fabricilor de zahãr ºi CET1 Chiºinãu, aburul se dilatã în turbine pânã la
presiunea de 0,7-4 bar (temperatura de 90-140 0C), dupã care este livrat consumatorilor.
Aburul pentru consumul tehnologic cu presiuni mai mari (7-13 bar), este obþinut prin
prizele reglabile de la treptele intermediare ale turbinelor. La CET-2 Chiºinãu, CETNord Bãlþi ºi la una din turbinele CET1, aburul este dilatat pânã la presiunea de cca 5
kPa, apoi e direcþionat cãtre condensator. În condensator aburul se transformã în lichid.
Cantitatea de apã evaporatã în turnurile de rãcire este aproximativ egalã cu debitul aburului
prin condensator.
Condensatul obþinut în condensator ºi în încãlzitoarele de reþea este pompat în degazor
pentru a fi curãþat de gazele care pot produce coroziunea suprafeþelor cazanului. În
degazor se introduce ºi apa de adaos, pentru a substitui pierderile de apã ºi de abur în ciclu,
precum ºi aburul consumat în procesele tehnologice industriale fãrã returul condensatului.
Din degazor apa nimereºte la pompa de alimentare cu care este vehiculatã în cazan.
În încãlzitoarele de reþea apa se încãlzeºte pânã la temperatura de 105-115 0C, care corespunde
temperaturii aerului exterior de 5 0C. Pentru încãlzirea apei la temperaturi mai mari decât
cele indicate (sarcini de vârf), la CET municipale funcþioneazã cazane de apã fierbinte
(CAF) de productivitate mare (50-200 MW).

Tabelul 1.16. Dinamica eficienþei energetice ºi a producerii energiei electrice ºi termice la CTE Moldoveneascã în
perioada 1990-2000
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TC-35GM-50, TGM-96B, DKBR-6,5/13, BKZ-75/
39-GM ºi BKZ-120-100 GM; cazane de apã fierbinte
produse în perioada 1971-1988 la uzinele din Barnaul
ºi Belgorod de tip PTVM-100 ºi KVGM-180 ºi
turbine de abur produse la uzinele din Kaluga,
Breansk ºi Sankt-Petersburg în perioada 1957-1995
de tip R-12-35/5M, PT-12/15-35/10M, PT-80/100130/13, R-6-90-37, R-27-90-1.2 ºi PR-10-35-1.2.
Puterea electricã totalã a CET-urilor din þarã
constituie 415,5 MW, din care centralelor fabricilor
de zahãr le revin 97,5 MW. Aceste centrale funcþioneazã, de regulã, numai pe durata sezonului de
prelucrare a sfeclei de zahãr (3-4 luni pe an),
consumând pentru uz propriu cca 60-90 % din
energia electricã produsã.
Atragem atenþia asupra faptului cã, cu mici excepþii,
toate centralele electrice de termoficare din þarã au
vechimea de peste 20 de ani, iar unele, între 30 ºi 40
de ani (tab. 1.17).
Eficientþa energeticã. Indicele de termoficare
prezintã raportul dintre puterea termicã a instalaþiilor
care funcþioneazã în ciclu de cogenerare cãtre puterea
termicã totalã (cogenerarea plus cazanele de apã
fierbinte). La CET-1, CET- Nord ºi CET-urile
fabricilor de zahãr el este destul de mic: de exemplu,
în 1990 puterea termicã totalã pe republicã a constituit
16,8 GW, iar puterea termicã a turbinelor cu prize
reglabile ºi contra-presiune de la CET-urile comunale
ºi CET-urile fabricilor de zahãr a fost de doar 1,7
GW. Randamentul global (raportul dintre suma
energiei electrice ºi termice ºi energia combustibilului

consumat) la CET-urile cu un regim de funcþionare
nominal (la parametrii de proiect a utilajului) este
destul de mare, de 80-90%. Datoritã faptului cã la
CET-urile din Republica Moldova randamentul
electric este sub 20% (doar la CET-2 randamentul
este de cca 30%), se considerã cã eficienþa acestor
tehnologii este redusã.
Mai jos este prezentatã dinamica producerii energiei
electrice ºi termice la CET-urile municipale ºi cele
ale fabricilor de zahãr în perioada 1990-2000
(tab. 1.18). Producerea energiei electrice în perioada
1990-2000 s-a redus de 2 - 4 ori, iar a energiei termice
- de 3 - 10 ori. Diminuarea puternicã a producerii de
energie electricã la CET-uri se explicã, în primul rând,
prin vânzãrile scãzute de cãldurã, acestea depinzând
în mod direct de solvabilitatea populaþiei ºi de
achitãrile pentru agentul termic livrat ultimii cinci
ani s-au caracterizat prin creºterea continuã a
numãrului facturilor neachitate. Prin urmare, au fost
disponibili mai puþini bani pentru procurarea
combustibilului, implicit reducându-se volumul de
producere.
Dinamica eficienþei energetice a CET-urilor din þarã
este prezentatã în continuare (tab. 1.19). Randamentul global caracterizeazã eficienþa producerii energiei
electrice ºi termice, iar randamentul electric  numai
eficienþa producerii energiei electrice.
Deºi randamentul global al CET-1 ºi CET-Nord este
destul de mare, randamentul lor electric este foarte
mic, fapt ce demonstreazã cã ele funcþioneazã în regim
apropiat de cel al centralelor termice (caseta 1.8).

Tabelul 1.17. Caracteristicile centralelor electrice de termoficare

"!

Tabelul 1.18. Dinamica producerii energiei electrice ºi termice la CET-uri

CET-2 are randamentul global mai mic, în schimb,
randamentul electric este de 2-3 ori mai mare datoritã
parametrilor mai înalþi ai aburului la intrarea în
turbina de tip PT-80/100-130/3, (presiunea 13 MPa
ºi temperatura 540 0C faþã de 3,5 MPa ºi 410 0C la
turbinele de tip R-12-35/5M, PT-12/15-35/10M, R6-90-37, R-27-90-1.2 ºi PR-10-35-1.2 de la CET-1 ºi
CET-Nord), precum ºi indicelui de termoficare mai
înalt. În ultimii 4-5 ani din cauza reducerii
considerabile a cererii de energie termicã randamentul global al CET-2 a scãzut simþitor (tab 1.19). De
asemenea, capacitatea de funcþionare a acesteia a fost
frecvent limitatã de livrãrile nestabile de combustibil,
condiþionate de datoriile mari cãtre furnizori, în
special cãtre S.A. Moldovagaz (caseta 1.9). Pe durata
verii, utilizarea capacitãþii disponibile de producere
a energiei termice a centralei este limitatã de
dimensiunile condensatorului, (proiectat pentru o
productivitate a aburului de maximum 220 t/h cu

Caseta 1.8. Caracteristica tehnologicã succintã a
centralelor electrice de termoficare CET-1 din
municipiul Chiºinãu ºi CET-Nord din oraºul Bãlþi
CET-1 nu poate funcþiona fãrã sarcina încãlzirii centralizate sau fãrã a livra abur
întreprinderilor industriale din zonã. Cea mai îndelungatã perioadã de funcþionare
pe parcursul unui an a CET-1 a fost 8040 ore, cu o întrerupere de 720 ore pentru
anotimpul de varã (1991). De notat cã, pe parcursul ultimilor ani, perioada de
funcþionare a fost scurtã, iar pierderile de eficienþã - considerabile.
Specialiºtii de la CET-1 explicã pierderile de eficienþã prin faptul cã temperatura de
livrare a apei este mai joasã decât cea proiectatã a ciclurilor; presiunea aburului este
de 3,28 MPa, pe când cea proiectatã - de 3,5 MPa. De asemenea contrapresiunea
realã la cea mai veche turbinã, produsã în 1957, de tip PR-10-35-1.2, este mai mare
decât cea proiectatã. Menþionãm cã, din punct de vedere geografic, amplasarea acestei
centrale este destul de reuºitã, în proximitatea centrului geografic al consumului de
energie. Dar pierderile mari în sistemele consumatorilor ºi lipsa stimulentelor pentru
diminuarea acestora în ultimii ani a afectat mult productivitatea CET-1 [1].
La rândul sãu, CET-Nord poate funcþiona în regim de încãlzire centralizatã cu o sarcinã
maximã a energiei electrice de cca 20 MWe la o sarcinã termicã de 160 Gcal/h. Producerea
este limitatã de cererea redusã la încãlzire ºi abur tehnologic. Vara sarcina electricã
atinsã la CET-Nord este în medie de 7-8 MWe la o sarcinã termicã de 90 Gcal/h. În ultimii
ani, capacitatea centralei a fost redusã ca urmare a cererii mici de abur ºi apã caldã,
îndeosebi în sezonul de varã, precum ºi din cauza livrãrii neregulate a combustibilului.
Astfel, în ultimii ºapte ani, sarcina termicã a CET-Nord s-a micºorat cu mai mult de 50%,
iar aceasta, la rândul sãu, a dus la micºorarea producþiei de energie electricã. De
exemplu, în anul 2000, producerea energiei electrice la CET-Nord a scãzut cu 64%, iar
vânzãrile de energie termicã, respectiv, cu cca 70% comparativ cu anul 1998.
În prezent, la aceastã centralã sunt înregistrate valori diferite ale capacitãþii electrice
instalate, care variazã de la 20,4 MWe la 28,4 MWe datoritã contrapresiunii la
turbina a patra de tipul R-12-35/5M (5 kg/cm2 la 8 kg/cm2). Diferenþa dintre capacitãþile
instalate ºi cele disponibile se datoreºte micºorãrii productivitãþii cazanului de apã
caldã de tip PTVM-100 cauzatã de deteriorarea ventilatoarelor ºi creºterea infiltrãrilor
de aer fals în focar [1].

Tabelul 1.19. Eficienþa funcþionãrii centralelor electrice de termoficare

""

o temperaturã optimã a apei de rãcire de 200C).
Aburul tehnologic este livrat pe parcursul întregului
an, dar puterea maximã a centralei depinde de livrarea
apei calde (cu o sarcinã a încãlzirii centralizate de 5000
m3/h capacitatea maximã atinge 160 MW, iar fãrã
apã caldã, de doar 80 MW).
Consumul specific de combustibil, care la producerea
separatã reprezintã caracteristica de bazã a eficienþei
energetice, la producerea combinatã este un indice
dificil de utilizat din considerente metodologice. Pânã
în ultimii ani, la CET-urile din þarã se folosea metoda
fizicã de repartizare a combustibilului între energia
electricã ºi termicã, când avantajele cogenerãrii (la
cogenerare, pentru alimentarea cu energie termicã se
foloseºte cãldura recuperatã de la procesul de producere
a energiei electrice, ceea ce permite a economisi, în
comparaþie cu producerea separatã a aceloraºi cantitãþi
de energie electricã ºi termicã, 20-40% din cantitatea
de combustibil) se atribuiau în întregime energiei
electrice [10]. Astfel, consumul specific de combustibil
la producerea energiei electrice era de peste douã ori
mai mic decât la centralele cu condensare. În prezent,
se utilizeazã metoda economicã, unde avantajele
cogenerãrii se repartizeazã între ambele forme de
energie (vezi datele privind consumul specific de
combustibil pentru anul 2000), (tab. 1.20) [11,12].
În aceste condiþii, o apreciere mai obiectivã a
avantajului cogenerãrii se obþine la calcularea
eficienþei energetice în cazul unui randament electric
al centralei de 35%, caracteristic pentru centralele
de condensare clasice.
Eficienþa realã a procesului de cogenerare poate fi
caracterizatã cu maximã corectitudine doar aplicând
principiul estimãrii economiei de combustibil la CETuri, comparând producerea totalã a aceloraºi cantitãþi
de energie cu producerea acestora în mod separat
(producerea energiei electrice la o centralã clasicã de
condensare cu randament electric de 35%, producerea
energiei termice cu randamentul de 90%) (tab. 1.21).

Caseta 1.9. Caracteristica tehnologicã succintã a
CET-2 din municipiul Chiºinãu
În intervalul 1996-2000 cca 40% din energie la CET-2 a fost obþinutã
în regim de condensare. De exemplu, pe parcursul anului 1999
doar 490 GWh din totalul de 800 GWh au fost produse prin
cogenerare. Emisiile de cãldurã degajate la condensare sunt
evacuate în atmosferã prin turnuri de rãcire, constituind pierderi
directe de resurse energetice. Cantitatea anualã a acestui tip de
deºeu corespunde cu 59 milioane m3 de gaze naturale, ceea ce
reprezintã o valoare energeticã de 4,7 milioane dolari SUA. La
preþul curent al gazului natural ºi volumul de energie electricã
vândut, CET-2 înregistreazã considerabile pierderi economice la
producerea energiei în regim de condensare. Acesta a fost unul
din motivele care a provocat staþionarea acestei centrale în toamna
anului 2000.
O altã problemã majorã la CET-2 este consumul sporit de apã, de
cca 56 t pentru o Gcal livratã, sau de 2,7 ori mai mult decât
cantitatea proiectatã. Acest fapt se datoreºte funcþionãrii sistemului
centralizat cu un debit înalt ºi diferenþei mici  de 180C  a
temperaturii apei între linia de tur ºi cea de retur. Vânzãrile de abur
se cifreazã în prezent de la 10 la 20 t/h, deºi centrala are capacitatea
de a furniza 60 t/h. Aburul livrat de CET-2 nu se recicleazã, întrucât
returul condensatului lipseºte [1].

Pentru comparaþie, în tabel este prezentatã ºi
eficienþa energeticã a unei CET contemporane. În
varianta performantã ca reper s-a luat: pentru
producerea energiei electrice  instalaþia de 375 MW
cu ciclu mixt gaz-abur, elaboratã de firma Siemens
(randamentul 57,8%), iar pentru producerea energiei
termice  cazanele autonome contemporane
(randamentul 95%).
Dupã cum se observã din tabel, CET-urile din þarã
au fost proiectate cu o eficienþã destul de mare,
economia de combustibil în comparaþie cu
producerea separatã fiind de cca 40 %. La funcþionarea în regim nominal ele ar fi eficiente ºi în
comparaþie cu instalaþiile contemporane de
producere separatã. Deoarece regimurile de
funcþionare ale CET-urilor din Republica Moldova
sunt departe de cele nominale, eficienþa lor realã
este cu mult inferioarã celei nominale, iar în
comparaþie cu instalaþiile contemporane este chiar
negativã (CET-urile moderne au o eficienþã
nominalã de douã ori mai mare).

Tabelul 1.20. Consumul specific de combustibil la producerea energiei electrice ºi termice la centralele electrice
de termoficare din municipiul Chiºinãu
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Tabelul 1.21. Eficienþa energeticã a procesului de cogenerare ºi indicii consumului ºi economiei de combustibil în
comparaþie cu o centralã electricã de termoficare contemporanã  CET Berlin Mitte

III. Centrale termice
Tehnologii actuale. Centralele termice de diferite
tipuri produc agent termic - apã caldã ºi abur, pentru toate sectoarele economiei naþionale, inclusiv
pentru sectorul locativ, sectorul instituþional ºi
comercial ºi sectorul industrial. Structura actualã a
sectorului termoenergetic în Republica Moldova este
urmãtoarea (tab. 1.22):
1. Centrale termice mari  de la 50 pânã la 200
Gcal/h (58 - 240 MW) au o pondere de 0,4%
din total, iar volumul de livrãri a agentului
termic reprezintã, cca 24 % din total.
2. Centrale termice medii  de la 20 pânã la 50
Gcal/h (23 - 58 MW) au o pondere de 1,2%
din total, iar volumul de livrãri a agentului
termic reprezintã cca 16 % din total.
3. Centrale termice mici  pânã la 20 Gcal/h (pânã
la 23 MW) au o pondere de cca 98 % din total,
iar volumul de livrãri a agentului termic atinge
cca 60 % din total.
În Republica Moldova, la centralele termice pãcura
ºi cãrbunele reprezintã combustibilii de bazã în
localitãþile negazificate, iar în cele gazificate  de
rezervã. Întrucât CT-urile ce utilizeazã în calitate

de combustibil pãcurã necesitã abur, acestea, pe
lângã cazanele de apã fierbinte, sunt dotate ºi cu
cazane de abur de tipul DKVR sau DE pentru
încãlzirea ºi pulverizarea pãcurii (anexa 1.7).
Traseul combustibil ºi aer - gaze de ardere nu se
deosebeºte principial de cel de la CET-uri, cu excepþia
faptului cã preîncãlzirea aerului nu este practicatã.
Majoritatea cazanelor de la CT-uri nu posedã
supraîncãlzitoare de abur; deci, cazanele produc abur
saturat. Presiunea de lucru a cazanelor DKVR ºi
DE în majoritatea cazurilor constituie 14 bar;
respectiv, temperatura aburului este de 194 0C. La
consumatorii tehnologici aburul (presiunea de 1013 bar) se livreazã direct din bara colectoare a
cazanelor centralelor termice.
Eficienþa energeticã. În Republica Moldova
centralele termice de productivitate mare (50-200
Gcal/h) ºi medie (20-50 Gcal/h) sunt exploatate în
sistemele mari ºi locale de încãlzire centralizatã din
fostele centre raionale - 39 localitãþi, precum ºi la
întreprinderi industriale mari ºi medii. Centralele
termice mici (0,6-20 Gcal/h) deservesc sisteme
locale, întreprinderi mici, instituþii, blocuri
administrative, comerciale ºi obiective din
proprietate privatã.

Tabelul 1.22. Numãrul ºi productivitatea centralelor termice (situaþia la 01.01.2000)
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Centralele termice mari din municipiul Chiºinãu
(CT Sud, CT Est, CT Vest ºi CT Munceºti) fac
parte din compania Termocom (caseta 1.10).
Centralele termice cu productivitate mare ºi medie
sunt dotate cu cazane mari de apã fierbinte de tip
KV ºi PTVM (anexa 1.8) ºi/sau cu cazane de abur
de tipul DKVR sau DE cu productivitatea de 1025 t/h (anexa 1.7). Excepþie face centrala termicã a
Fabricii de carton din Dobruja care, conform
proiectului, se preconiza sã fie CET. Aceastã centralã
este dotatã cu cazane de tipul celor de la CET-1.
Cazanele centralelor termice mari ºi medii au un
randament satisfãcãtor: la arderea gazului  89-93%
ºi la arderea pãcurii  86-91%, ceea ce corespunde
consumurilor specifice de combustibil de 38,3-36,7
kg c.c./GJ ºi, respectiv, 39,7-37,5 kg c.c./GJ.
CT-urile mici locale funcþioneazã cu gaze naturale
ºi cãrbuni, iar cele industriale consumã pãcurã, fiind
dotate cu cazane de abur de tipul E, DE sau DKVR
cu productivitatea de 1-6,5 t/h (anexa 1.7). Pentru
încãlzire la centralele termice mici sunt instalate
cazane de apã fierbinte cu productivitatea 0,1-3,0
MW. Randamentul acestor cazane variazã la arderea
gazului între 7091%, la arderea pãcurii ºi a
cãrbunilor  între 6088%, ceea ce corespunde
consumurilor specifice de combustibil de 48,8-37,5
kg c.c./GJ ºi, respectiv, 56,9-38,8 kg c.c./GJ (anexa
1.9). Consumurile specifice mai mari, pentru acelaºi
tip de combustibil, sunt caracteristice, de regulã,
instalaþiilor cu productivitate mai micã.
Din cele relatate mai sus, putem concluziona cã cca
50% din energia termicã utilizatã în Republica
Moldova se produce la CT-uri dotate cu cazane mici
ºi puþin eficiente  cu randamentul 0,64  0,80, în
timp ce cazanele contemporane de aceeaºi productivitate au un randament de 0,95 ºi mai mare.

Caseta 1.10. Caracteristica tehnologicã succintã a
centralelor termice mari din municipiul Chiºinãu
Puterea termicã instalatã la CT Est este de 360 Gcal/h, iar debitul
apei este de 315 m3/h. Cazanele de apã fierbinte de tip KVGM-180
ºi cele de abur de tip E-25-1,4 GH-2 au fost instalate în perioada
1992-1995.
Puterea termicã instalatã la CT Vest este de 400 Gcal/h, iar debitul
apei este de 120 m3/h. Cazanele de apã fierbinte de tip PTVM-100
au fost produse în 1969, iar cele de abur de tip DKBR-6.5/13  în
1979 ºi 1981.
Puterea termicã instalatã la CT Sud este de 310 Gcal/h, iar
productivitatea aburului este de 30 t/h. Cazanele de apã fierbinte
de tip KVGM-100, PTVM-50, TVGM-30 ºi cele de abur de tip DKVP10/13 au fost instalate între 1969-1986.
La CT Munceºti capacitatea totalã de producþie a aburului este de
42 t/h. Cazanele de abur de tip DKVP-10/13 au fost instalate între
1966-1971.

Figura 1.9. Dinamica producerii energiei termice
(1990-2000)

Structura consumului de combustibil în anul 2000
la producerea energiei termice demonstreazã cã
ponderea maximã a revenit consumului de
combustibil gazos ºi lichid, ponderea combustibilului solid fiind neînsemnatã (fig 1.10).
Consumurile specifice de combustibil de la centrale
din þarã, din cadrul sistemelor centralizate mari, locale
ºi autonome, în ultimii ani au variat (tab. 1.23).

1.4.2. Analiza comparativã a
funcþionãrii sistemelor de alimentare
cu energie termicã
În ultimii zece ani producþia de energie termicã s-a
redus de cca 8 ori. Reducerea a avut loc mai mult
din contul centralelor termice. Astfel, dacã în 1990
centralele termice produceau de cca 5 ori mai multã
energie decât CET-urile, în anul 2000 volumele de
producere, practic, s-au egalat (fig. 1.9).

Figura 1.10. Structura consumului de combustibil la
producerea energiei termice în anul 2000

"%

Dupã cum se observã din tabel, spre deosebire de
unitãþile de producere din cadrul sistemelor
centralizate mari, consumurile specifice de
combustibil la centralele termice din cadrul
sistemelor centralizate locale ºi autonome, ce
funcþioneazã doar pe bazã de gaz ºi pãcurã variazã
mai puþin, înregistrând valori destul de apropiate,
excepþie fãcând doar centralele pe consum de
motorinã ºi cãrbuni.
Valorile mai mari ale consumurilor specifice
prezentate în tabelul 1.23, faþã de cele din anexele
1.7-1.9, pot fi explicate parþial prin consumul
tehnologic propriu sporit al centralelor ºi reducerea
randamentului cazanelor în legãturã cu depãºirea
termenului de exploatare al acestora ºi insuficienþa
de mijloace financiare pentru întreþinere ºi
reparaþii. Creºterea de aproape douã ori a
consumului specific de combustibil la unele
centrale (de exemplu, CT Durleºti), îndeosebi în
ultimii ani (1998-2001), sunt un rezultat al proastei
gestionãri ºi al sustragerilor de combustibil. De
menþionat cã sustragerile au loc nu numai la
cãrbuni, dar ºi la alþi combustibili ºi resurse
energetice secundare: cãldurã ºi electricitate.
Pentru a compara funcþionalitatea sistemelor mari,
locale ºi autonome de alimentare cu cãldurã, s-a
efectuat analiza structurii consumului de combustibil ce revine la 1 GJ de energie termicã livratã
consumatorului. Astfel, au fost estimate: consumul
de energie electricã la transportul agentului termic
prin reþelele termice ºi pierderile de cãldurã în reþele.
Aceste consumuri s-au adãugat la consumul specific
de combustibil necesar pentru producerea energiei
termice. Consumul specific la generarea energiei
pentru CET-uri a fost calculat dupã datele furnizate

Caseta 1.11. Caracteristica succintã a centralelor
termice de diverse tipuri din Republica Moldova
- CT-Sud reprezintã singura sursã de încãlzire ºi alimentare cu
cãldurã a sectorului Telecentru din municipiul Chiºinãu. Ea
alimenteazã, de asemenea, un ºir de consumatori din zonã cu
abur. Din combustibilii utilizaþi ponderea pãcurii este neînsemnatã
 mai puþin de 5 %.
- CT-Munceºti din Chiºinãu este dotatã cu cazane de abur
(productivitatea totalã  42 t/h), având destinaþia de a alimenta
cu abur tehnologic întreprinderile industriale din zona amplasãrii
sale. Funcþioneazã aproape în exclusivitate cu gaz.
- În oraºul Cahul sistemul de alimentare cu cãldurã este reprezentat
prin reþelele celor 18 CT din localitate, care nu sunt conectate
între ele. Dintre acestea, doar la o singurã centralã se consumã
cãrbune.
- CT localã dintre Durleºti, o suburbie a or. Chiºinãu, funcþioneazã
numai pe consum de cãrbuni.
- Centralele autonome de la ºcolile-internat din Cernoleuca (judeþul
Soroca); Corteºti (judeþul Taraclia) ºi de la piscina Institutului
Naþional de Culturã Fizicã ºi Sport din municipiul Chiºinãu
funcþioneazã cu un singur tip de combustibil.

de cãtre CET-2 la randamentul de producere a
energiei electrice - 0,35.
Consumul de energie electricã pentru sistemele
centralizate mari având ca surse de cãldurã CETuri ºi CT-uri s-a calculat pentru condiþiile medii ale
sistemelor respective:
 diametrul conductei  400 mm;
 viteza apei - 0,75 m/s;
 temperatura apei - 90 0C;
 lungimea reþelei - 3 km.
Pentru sistemele centralizate locale s-au considerat
urmãtoarele condiþii:
 diametrul conductei  150 mm;
 viteza apei - 0,5 m/s;
 temperatura apei - 80 0C;
 lungimea reþelei - 0,5 km.

Tabelul 1.23. Consumurile specifice de combustibil la diferite întreprinderi din sectorul energetic

a
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ªcoalã Internat
Institutul Naþional de Culturã Fizicã ºi Sport

Pierderile de cãldurã în reþele au fost estimate la
nivelul celor maxime (8-15%) în condiþii nominale
de funcþionare a reþelelor termice (tab. 1.24).
Estimãrile efectuate demonstreazã cã consumul
total de combustibil în sistemele centralizate mari
cu CET-uri sunt de douã ori mai mici decât în
sistemele centralizate locale cu CT-uri mari locale
ºi industriale ºi de 1,5 ori mai mici decât în
sistemele autonome. Datoritã acestei analize,
putem conchide cã numai sistemele centralizate
mari cu CET-uri au posibilitatea (teoreticã) de a
supravieþui în concurenþa acerbã cu centralele
termice autonome ce consumã gaz natural.
Condiþia necesarã pentru supravieþuirea sistemelor mari centralizate de alimentare cu cãldurã este
ca acestea sã producã ºi energie termicã, ºi energie
electricã, la un preþ competitiv cu opþiunile
alternative (de exemplu import masiv de energie
electricã ieftinã).
Luând în calcul datele ce þin de consumurile specifice
ºi preþul de cost al energiei termice la unele surse
din municipiul Chiºinãu ºi suburbiile acestuia
pentru anul 2000, se observã cã, în primul rând,
preþul energiei produse în cadrul sistemelor
centralizate mari cu CET-uri este de 3-15 ori mai
mic decât la centralele termice din cadrul sistemelor
centralizate locale; în al doilea rând, se fac remarcate
valorile foarte mari ale consumurilor specifice de
combustibil ºi ale preþului de cost al agentului termic
la unele centrale din cadrul sistemelor centralizate
locale (tab. 1.25) [9].

montate în 1973 faþã de DE-10 din 1982), preþul de
cost de patru ori mai mare al energiei este exagerat,
fiind imposibil de argumentat. În comparaþie cu
CT-Durleºti, la care consumul specific de combustibil în ultimii ani a înregistrat o majorare esenþialã:
de la 53 kg.c.c / GJ în 1998, pânã la 96 kg.c.c / GJ
în anul 2000, la CT-Sângera acest indice s-a mãrit ºi
mai mult: de la 53,3 kg.c.c./GJ în 1997, la 116,4
kg.c.c./GJ în 2000, preþul de cost majorându-se ºi
el de aproape douã ori (tab. 1.23, tab. 1.25).
Un factor important ce determinã sporirea
considerabilã a preþului de cost al cãldurii este
coeficientul de utilizare a puterii instalate, care
dovedeºte eficienþa utilizãrii sistemului de
alimentare cu cãldurã. Dacã, în 1990, acest indice
pentru sistemele centralizate mari a fost 0,27
(valoarea normativã este de 0,35-0,40), în 2000
coeficientul mediu de utilizare a puterii instalate
în sistem a constituit 0,09. În sistemele centralizate de alimentare cu cãldurã aceastã situaþie a
contribuit la sporirea considerabilã a preþului de
Tabelul 1.25. Principalii indici economici pentru anul
2000 ai unor surse de alimentare cu cãldurã a municipiului Chiºinãu

Dacã la CT-Coloniþa mãrirea consumului specific
cu cca 20 % faþã de CT-Ciorescu poate fi admisã,
þinând cont de tipul ºi starea cazanelor (DKVR-2,5
Tabelul 1.24. Structura consumului de combustibil în diverse sisteme de alimentare cu cãldurã

a
b
c

Sisteme Centralizate Mari de alimentare cu cãldurã
Sisteme Centralizate Locale de alimentare cu cãldurã
Sisteme Autonome de alimentare cu cãldurã
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cost al agentului termic, legate de cheltuielile de
exploatare.

populaþiei ºi nivelul redus al achitãrii facturilor
plãþilor pentru serviciile prestate.

Totuºi, în sistemele autonome de alimentare cu
cãldurã, în condiþiile de gestionare optimalã, preþul
de cost al energiei termice raportat la valoarea
coeficientului de utilizare a puterii instalate
nominale este de 176 lei2001/Gcal, iar cel raportat la
valoarea coeficientului de utilizare a puterii instalate
de 0,2 preþul de cost este de cca 200 lei2001/Gcal.
Astfel, costul cãldurii în cadrul sistemelor
centralizate mari este oricum mai mic decât în
cadrul sistemelor autonome.

Pe termen lung, dacã luãm în consideraþie toate
costurile fixe ale sistemelor centralizate locale,
inclusiv costurile cazanelor ºi reþelelor de transport
ºi distribuþie, preþul de cost al cãldurii este mai mare
în comparaþie cu sistemele autonome (cazane
autonome ce consumã gaz natural). Nivelul
costurilor agentului termic în sistemele centralizate
locale poate fi estimat la cca 290-350 lei2001/Gcal, în
timp ce costul de încãlzire pentru cazanele
autonome ce consumã gaz natural poate fi estimat
la aproximativ 250 lei2001/Gcal.

Se considerã cã, pe viitor, preþul de cost al agentului
termic la CT-urile autonome se va mãri în
comparaþie cu preþurile de la CET-uri din mai multe
considerente [9]:
 diferenþierea tarifelor la gazul natural pentru
clienþii angro ºi en detail;
 diferenþierea tarifelor la apa potabilã pentru
beneficiarii angro ºi en detail;
 diferenþierea tarifelor la energia electricã pentru
consumatorii conectaþi la reþelele de joasã ºi înaltã
tensiune;
 impunerea taxelor pentru emisiile de gaze
poluante, (actualmente colectate numai de la
sursele centralizate de cãldurã) ºi pentru CT-urile
autonome. Spre deosebire de CET-uri, care
eliminã gazele la înãlþimea de 180 m, sursele
autonome le degajã în spaþii vitale.
Analizând informaþia prezentatã mai sus, putem
formula urmãtoarele concluzii:
În ciuda faptului cã, în prezent, centralele electrice
de termoficare utilizeazã tehnologii depãºite,
utilajul uzat ºi sunt impuse sã funcþioneze în
regimuri ineficiente - preþul de cost al energiei
termice produse în sistemele centralizate mari este
cu mult mai mic decât cel practicat la întreprinderile din cadrul sistemelor centralizate locale ºi
sistemele autonome de alimentare cu cãldurã.
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Aplicarea preþurilor mari la energia produsã de cãtre
centralele termice din sistemele centralizate mari ºi
locale de alimentare cu cãldurã nu are o argumentare
tehnicã, este subiectivã ºi se explicã, în special, prin
proasta gestionare a unitãþilor economice respective.
Aceasta a condus la un nivel scãzut de colectare a
plãþilor, situaþie explicatã prin insolvabilitatea

Utilizarea centralelor termice autonome (cazane
individuale pentru un bloc, casã sau apartament)
este consideratã de perspectivã, îndeosebi în zonele
cu un consum mic de cãldurã. Totodatã, acestea pot
fi utilizate de consumatorii care îºi pot permite,
din punct de vedere financiar, sã fie independenþi
faþã de sistemele centralizate de alimentare cu
cãldurã. Încãlzirea descentralizatã, prin intermediul
cazanelor individuale autonome pe consum de gaze
naturale, reprezintã o variantã de echilibru între
capacitatea de platã ºi confortul termic în locuinþe,
ºi o opþiune individualã pentru fiecare consumator.

1.5. Evaluarea emisiilor de
gaze cu efect de serã
provenite din sectorul
energetic
Energetica este deopotrivã suportul pe care s-a bazat
dezvoltarea acceleratã a societãþii umane pe parcursul
ultimelor secole ºi cauza multiplelor probleme de
mediu.
Este bine cunoscutã existenþa unei corelaþii strânse
între procesul de producere ºi utilizare a energiei ºi
efectul de poluare a mediului. În procesul de
producere a energiei din combustibili organici cu
un conþinut sporit de carbon (55-95%) - gaze
naturale, pãcurã ºi cãrbuni - în mediul ambiant sunt
emise cantitãþi considerabile de gaze poluante ºi
particule solide. Emisiile antropogene de gaze au o
influenþã directã asupra fenomenelor schimbarea
climei ºi ploile acide [13].

Dintre gazele cu efect direct de serã (CO2, CH4,
N2O, CFC, PFC, HFC, CF4, SF6 etc.), bioxidul
de carbon este gazul cu cel mai pronunþat impact.
Stratul de CO2 din atmosferã joacã rolul unui
filtru unidirecþional pentru razele solare ºi cele
reflectate sau iradiate de suprafaþa planetei. Sporirea
procentului de CO 2 în atmosferã deregleazã
echilibrul termic al Terrei. Concentraþia bioxidului
de carbon în atmosferã s-a majorat cu cca 25 la
sutã faþã de perioada preindustrialã - de la 275
ppmv (pãrþi per milion de volum) în perioada
menþionatã, pânã la 360 ppmv în prezent [14].
Modificãrile doar de ordinul zecimilor de grad
ale temperaturii medii globale la suprafaþa solului
sunt suficiente pentru schimbãri imprevizibile ale
climei, iar din 1856 ºi pânã în prezent acest indice
a crescut cu 0,5 oC. Au ºi început sã se facã
observate unele modificãri ale condiþiilor
meteorologice, care confirmã schimbarea globalã
a climei: topirea intensã a gheþarilor, inundaþii
nemaivãzute, tornade, cicloane, secete ºi frecvenþa
mai mare a temperaturilor extremale [14].
La rândul lor, gazele cu efect indirect de serã (NOx,
CO, COVNM ºi SO2), în special oxizii de azot ºi
bioxidul de sulf, genereazã precipitaþii atmosferice
acide, cu un impact deosebit asupra sãnãtãþii
oamenilor, ecosistemelor forestiere ºi agrofitocenozelor (conform ultimelor calcule, pierderile de
pe urma ploilor acide se estimeazã la cca 6000 euro
pentru o tonã de emisii de SO2 sau NOx) [15].
În Republica Moldova, sursele principalele de
poluare sunt: centrala termoelectricã moldoveneascã (CTEM) din oraºul Dnestrovsk, centralele
electrice de termoficare din municipiul Chiºinãu
(CET-1 ºi CET-2), centrala electricã de termoficare
din oraºul Bãlþi (CET-Nord), centralele termice ale
S.A. Termocom din municipiul Chiºinãu, precum
ºi CT ale fostei Asociaþiei Republicane de
Producere Termocomenergo, a cãrei infrastructurã a fost transferatã în anul 2000 cãtre
autoritãþile publice locale.

1.5.1. Aspecte metodologice
Conform articolului 12.1 (a) al Convenþiei Cadru
a Naþiunilor Unite privind Schimbarea Climei
(UNFCCC), fiecare parte semnatarã (Republica
Moldova a ratificat aceastã convenþie în 1995) este
obligatã sã comunice organelor executive ale

UNFCCC informaþia privind emisiile antropogene ale tuturor gazelor cu efect de serã care nu cad
sub incidenþa Protocolului de la Montréal.
Inventarul emisiilor trebuie sã includã date, cel
puþin, pentru urmãtoarele gaze: CO2, CH4, N2O,
NO x, CO, COVNM [16]. Întrucât bioxidul de
sulf este considerat un poluant cu un impact
deosebit asupra mediului ambiant, precum ºi
subiect al mai multor convenþii regionale ºi
globale, conform recomandãrilor UNFCCC,
pãrþile sunt încurajate sã prezinte informaþii ºi cu
privire la emisiile acestui gaz. În Republica
Moldova, inventarierea emisiilor de GES direct ºi
indirect pentru perioada 1990-1998 a fost efectuatã
pe parcursul elaborãrii Primei Comunicãri
Naþionale a Republicii Moldova în baza ghidului
Comitetului Interguvernamental privind Schimbarea Climei (IPCC, 1995) [16] ºi prezentatã celei
de-a 6-ea Conferinþã a Pãrþilor UNFCCC [17].
Pentru anii 1990-2000, inventarierea emisiilor de
GES direct ºi indirect ce rezultã în urma arderii
combustibililor fosili la producerea energiei
termice ºi electrice a fost fãcutã în baza ghidului
IPCC  1996 [18].
Comitetul Interguvernamental privind Schimbarea
Climei a recomandat utilizarea conceptului Global
Warming Potential  GWP (potenþialul global de
încãlzire), pentru un interval de 100 ani pentru a
exprima emisiile altor gaze cu efect de serã direct
în unitãþi comparabile cu cele ale emisiilor de CO2
(CO 2 echivalent). Conform recomandãrilor
UNFCCC ºi IPCC, emisiile totale ale principalelor
gaze cu efect de serã direct (CO2, CH4, N2O 
împreunã, aceste gaze constituie cca 92% din emisiile
globale de GES direct  fig. 1.11), au fost exprimate
în CO2 echivalent (anexa 1.10). Potenþialul global
de încãlzire nu poate fi aplicat ºi pentru gazele cu
efect indirect de serã [18,19,20].
La efectuarea calculelor au fost utilizaþi coeficienþii
de emisie, exprimaþi în tone emisii GES la un TJ
de energie produsã (anexa 1.11).
Emisiile de GES sunt calculate în baza datelor
primare ale consumului de combustibil, prezentate
de cãtre Departamentul Analize Statistice ºi
Sociologice, precum ºi în conformitate cu datele
prezentate de Ministerul Energeticii, Ministerul
Învãþãmântului, Ministerul Sãnãtãþii, S.A.
Termocom, întreprinderea Termocomservice ºi
#

conserveze majoritatea grupurilor energetice. Cãtre
anul 2000, la aceastã centralã funcþionau doar
grupurile energetice 11 ºi 12, pe consum de gaze
naturale. Conþinutul de carbon în acest tip de
combustibil constituie 55-60%.
Astfel, cãtre anul 2000, ca urmare a problemelor
existente în economia naþionalã ºi a reducerii
generale a consumului de energie, emisiile de GES
direct, rezultate din arderea combustibililor organici
la CTEM, s-au redus de cca 7 ori în comparaþie cu
anul 1990.
Figura 1.11. Ponderea relativã a gazelor cu efect direct
de serã în procesul de fixare a cãldurii în atmosferã, %

autoritãþile publice locale din judeþe. Estimarea
emisiilor derivate din arderea combustibililor fosili
la producerea energiei la centralele termice din
localitãþile din stânga Nistrului, pentru perioada
1990-2000, nu s-a efectuat din lipsã de date.
În calitate de instrument de calcul a fost utilizat
pachetul de modele ENPEP (Energy and Power
Evaluation Program), elaborat de Laboratorul
Naþional Argonne (SUA) ºi Agenþia Internaþionalã
pentru Energia Atomicã (AIEA). Îndeosebi, s-au
utilizat trei modele din pachetul ENPEP: modelul
IMPACTS - destinat evaluãrii impactului complexului energetic asupra mediului ºi modelele WASP ºi
BALANCE, care furnizeazã informaþie referitoare
la producþia de energie ºi consumul de combustibil
pentru fiecare instalaþie din cadrul sistemului
electroenergetic [21,22,23,24].

1.5.2. Estimarea emisiilor de GES
provenite de la complexul energetic
I. CTE Moldoveneascã
Dupã gradul de poluare a mediului, în perioada
premergãtoare tranziþiei la economia de piaþã,
Republica Moldova ocupa locul ºapte printre cele
douãzeci de regiuni ecologice ale spaþiului URSS
[13]. Aceastã situaþie se datora, în principal, centralei
termoelectrice din Dnestrovsk, una din cele mai
poluante surse de energie din regiune. În perioada
1990-2000, odatã cu decãderea economiei naþionale
ºi reducerea nivelului de trai al populaþiei, consumul
de energie s-a diminuat considerabil. În aceste
condiþii, CTEM a funcþionat în regim tehnologic
ineficient, fiind nevoitã pe parcursul acestor ani sã
#

Estimarea emisiilor de GES direct. Emisiile
totale de gaze cu efect de serã direct evaluate prin
potenþialul de încãlzire globalã pentru 100 de ani,
exprimate în CO 2 echivalent, provenite de la
CTE Moldoveneascã s-au cifrat, în 1990, 1995 ºi
2000, la 9975, 3677 ºi 1402 Gg. Perioada 19902000 s-a caracterizat printr-o tendinþã continuã
de reducere a acestui tip de emisii. În 2000,
emisiile totale de GES direct la CTEM au
constituit doar 14% din nivelul acestora în anul
1990 (tab. 1.26).
Coeficientul de emisie implicit (Implied Emission
Factor  IEF) reprezintã raportul real dintre emisiile
totale de GES direct ºi consumul total de combustibil de la sursa de energie [16,17]. Acest coeficient
depinde de caracteristicile combustibililor utilizaþi,
de condiþiile de ardere, de tehnologiile ºi strategiile
privind controlul emisiilor de gaze poluante.
Compararea coeficientului de emisie constatat la
diferite tehnologii ºi surse de energie permite, de
asemenea, identificarea unor posibile discrepanþe în
raportarea datelor privind consumul de combustibili ºi emisiile de GES înregistrate. Dupã cum se
observã din tabelul 1.26, reducerea valorilor
coeficientului de emisie implicit în perioada 19902000, de la 76,21 la 55,87 tGES / TJ reflectã situaþia,
în care la CTEM a existat tendinþa de înlocuire a
combustibililor mai poluanþi, cu un conþinut înalt
de carbon (pãcura ºi cãrbunele), cu combustibili mai
puþin poluanþi - gazele naturale.
Emisiile de GES direct rezultate din arderea tuturor
tipurilor de combustibili fosili la CTE Moldoveneascã au avut, în 1990, urmãtoarea provenienþã: 22,8
% din arderea gazului natural, 33,1 % din arderea
pãcurii ºi 44,1 % din arderea cãrbunelui. Ulterior,
îndeosebi în perioada 1994-2000, odatã cu

Tabelul 1.26. Dinamica consumului de combustibil ºi a emisiilor de GES direct provenite de la CTE Moldoveneascã (1990-2000)

micºorarea ponderii combustibilului solid ºi lichid,
s-au redus ºi emisiile rezultate din arderea acestor
combustibili. În perioada 1998-2000 la producerea
energiei electrice ºi termice, la CTEM s-a utilizat
doar gazul natural (fig. 1.12).

Figura 1.12. Ponderea diferitelor tipuri de combustibili
în emisiile totale de GES direct la CTEM (1990-2000)

Estimarea emisiilor de GES indirect. În perioada
1990-2000, la CTEM s-a înregistrat o diminuare
considerabilã a emisiilor de GES indirect rezultate
din arderea combustibililor organici.

Întrucât, în perioada 1999-2000, la producerea
energiei la CTEM s-au utilizat doar gazele naturale,
emisiile înregistrate de NOx au provenit doar de la
acest tip de combustibil. În 2000 emisiile de NOx au
constituit doar 13% din volumul emisiilor anului 1990.
b. Emisiile de CO
Emisiile de CO de la CTE Moldoveneascã au
constituit, în 1990, aproximativ 2,40 Gg (tab. 1.27).
Aceste emisii au derivat în 1990 din arderea: gazului
natural  33,85%, pãcurii  26,85% ºi cãrbunelui 
39,30%. Ponderea gazului natural în emisiile de CO
s-a majorat cãtre anul 1998 pânã la 87,30%, iar cea a
pãcurii ºi cãrbunelui s-a diminuat, respectiv, pânã la
2,45% ºi 10,25%. În perioada 1999-2000, la CTEM,
ponderea gazelor naturale în emisiile totale de CO a
atins cota de 100%. Emisiile de CO înregistrate în
2000 au fost estimate la 0,50 Gg, constituind
aproximativ 21% din emisiile acestui gaz în anul 1990.
Tabelul 1.27. Dinamica emisiilor de GES indirect
rezultate din arderea combustibililor fosili la CTE
Moldoveneascã, Gg

a. Emisiile de NOx
În 1990 emisiile totale de NOx provenite din arderea
combustibililor fosili la CTE Moldoveneascã au fost
estimate la 28,86 Gg (tab. 1.27). Emisiile gazelor din
grupa NOx de la CETM au rezultat în 1990 din
arderea: gazelor naturale  21,13%, pãcurii  29,79%
ºi cãrbunelui  49,07%. Cãtre anul 1998 emisiile de
gaze din grupa NOx au rezultat dupã cum urmeazã:
77,84% din arderea gazelor naturale, 3,89% din
arderea pãcurii ºi 18,27% din arderea cãrbunelui.
#!

c. Emisiile de COVNM
Emisiile compuºilor organici volatili nemetanici
(COVNM) au fost evaluate în 1990 la 0,65 Gg.
Perioada 1990-2000 s-a caracterizat printr-o
diminuare considerabilã a emisiilor acestor gaze (tab.
1.27). În 1990 emisiile de COVNM au provenit din
arderea: gazului natural  31,07%, pãcurii  32,85%
ºi cãrbunelui  36,07%. În perioada urmãtoare, a
existat tendinþa de majorare a ponderii gazelor
naturale în structura emisiilor de COVNM. Pentru
anul 2000 emisiile acestor gaze au fost estimate la
0,13 Gg, reprezentând doar 19% din nivelul
emisiilor de COVNM înregistrate în anul 1990.
d. Emisiile de SO2
În 1990 emisiile de SO2 au fost estimate la 185 Gg.
În 1990 emisiile de SO2 au derivat din arderea pãcurii
(23,12%) ºi cãrbunelui (76,88%). În perioada
ulterioarã, odatã cu reducerea consumului de
pãcurã, ponderea cãrbunelui în emisiile de SO2 a
crescut încontinuu, constituind cãtre anul 1998 cca
98% din totalul acestora.
Emisiile dioxidului de sulf au reprezentat, în 1998,
numai 6% din volumul celor înregistrate în anul de
referinþã  1990. Întrucât, în perioada 1999-2000, la
CTEM s-au consumat doar gaze naturale, emisii
de SO2 nu s-au mai înregistrat (tab. 1.27).

II. Centralele electrice de termoficare
În Republica Moldova funcþioneazã trei centrale
electrice de termoficare municipale (CET-1, CET-2
din oraºul Chiºinãu ºi CET-Nord din oraºul Bãlþi) ºi
nouã CET-uri din proprietatea fabricilor de zahãr
din Briceni, Donduºeni, Drochia, Cupcini, Glodeni,
Fãleºti, Alexandreni, Gârbova ºi Ghindeºti.
În intervalul 1990-2000 consumul total de
combustibil la CTE-urile din republicã s-a redus de
aproape 2 ori, constituind, în anul 2000, doar 43%
din nivelul consumului de combustibil al anului
1990. În perioada analizatã, volumul emisiilor de
GES direct provenite de la CET-uri s-a diminuat
considerabil, constituind cãtre anul 2000 39,5% din
nivelul acestor emisii în 1990. Dacã în 1990, cu
excepþia CET-2, ponderea centralelor electrice de
termoficare din republicã în structura emisiilor de
GES direct era relativ egalã, cãtre anul 2000, aceastã
structurã se modificã substanþial: ponderea CET-2
ºi CET-FZ în volumul emisiilor totale de GES
#"

direct de la CET-uri se majoreazã, iar cea a CET-1 ºi
CET-Nord se diminueazã (fig. 1.13).

Figura 1.13. Ponderea CET-urilor în emisiile de GES
direct rezultate din producerea combinatã a energiei
electrice ºi termice în anii 1990 ºi 2000

Aceastã situaþie se explicã prin faptul cã în
decursul ultimilor cinci ani CET-1 ºi CET-Nord
ºi-au redus radical capacitãþile de producere ºi au
funcþionat în regim ineficient - în condiþii de
cerere redusã a energiei termice din partea
populaþiei. Aceastã evoluþie a evenimentelor a fost
condiþionatã, în special, de solvabilitatea redusã
a populaþiei, astfel încât, furnizarea agentului
termic cãtre sectorul locativ s-a produs doar în
perioada rece a anului.
Estimarea emisiilor de GES direct. Emisiile
totale de gaze cu efect de serã direct (evaluate prin
potenþialul de încãlzire globalã pentru 100 de ani)
exprimate în CO 2 echivalent, provenite de la
centralele electrice de termoficare, s-au cifrat, în
1990, 1995 ºi 2000, la 2600, 1346 ºi, respectiv, 1066
Gg (fig. 1.14).

Figura 1.14. Dinamica emisiilor ºi ponderea diferitelor
tipuri de combustibil în emisiile totale de GES direct de
la CET-uri (1990-2000), Gg

În intervalul 1990-2000 emisiile totale de gaze cu
efect de serã direct de la CET s-au diminuat cu 61%
faþã de nivelul anului 1990, perioada în cauzã
caracterizându-se printr-o tendinþã continuã de
reducere a acestui tip de emisii.
Emisiile de GES direct, exprimate în CO2 echivalent
rezultate din arderea tuturor tipurilor de combustibili fosili la centralele electrice de termoficare (CET),
au avut, în 1990, urmãtoarea provenienþã: 56,20%
din arderea gazului natural ºi 43,80% din arderea
pãcurii. În anii urmãtori s-au redus emisiile rezultate
din arderea combustibilului lichid ºi s-au majorat
substanþial emisiile provenite din arderea combustibilului gazos. Astfel, în 2000, emisiile de GES
direct, exprimate în CO2 echivalent, au provenit
din arderea gazului natural  87,64% ºi din arderea
pãcurii  12,36%. În urma scãderii generale a
consumului de combustibil, emisiile rezultate din
arderea acestuia s-au redus de aproape 2,5 ori,
inclusiv din arderea: pãcurii - de 9 ori, a gazelor
naturale - de 1,6 ori. Perioada 1990-2000 a fost
caracterizatã printr-o tendinþã continuã de reducere
a volumului emisiilor totale de GES direct de la
CET. Astfel încât, cãtre anul 2000, volumul acestor
emisii la CET din þarã a constituit: la CET-1, CET2 ºi CET-Nord respectiv: 22,7%, 54,9% ºi 9,8%, iar
la CET ale fabricilor de zahãr  56,5% din nivelul
înregistrat al acestor emisii în anul 1990 (anexa 1.12).
Aceastã situaþie este condiþionatã de reducerea
nivelului de trai al populaþiei, implicit de
neachitarea facturilor pentru serviciile prestate,
învechirea utilajului tehnic, de condiþiile imperfecte
de gestionare ºi, nu în ultimul rând, de politica
tarifarã inadecvatã. În ansamblu, factorii nominalizaþi au determinat reducerea cererii de energie
electricã ºi termicã la CET-urile din þarã, astfel încât,
în perioada analizatã, consumul specific de
combustibil ºi emisiile de GES direct exprimat în
CO2 echivalent la CET-urile din Republica Moldova
au înregistrat reduceri substanþiale (anexa 1.13).

mai modern ºi mai performant (spre exemplu,
randamentul electric la CET-2 este aproape dublu
faþã de cel de la celelalte douã centrale municipale),
fiind o centralã construitã relativ recent.
Îmbunãtãþirea indicilor CET-1 în ultimii ani se
datoreºte faptului cã aceasta a funcþionat numai în
perioada rece a anului, când a fost necesarã sarcina
termicã.
Estimarea emisiilor de GES indirect. În perioada
1990-2000 la CET-urile din þarã s-a înregistrat o
diminuare puternicã a emisiilor de GES indirect
(de aproape douã ori a emisiilor de NOx, CO ºi
COVNM ºi de cca nouã ori a emisiilor de SO2).
Dacã diminuarea emisiilor de NO x , CO ºi
COVNM, în perioada analizatã, poate fi explicatã
atât prin tendinþa de a renunþa la combustibilul
utilizat anterior (înlocurea consumului de pãcurã
cu cel de gaze naturale), cât ºi prin reducerea generalã
a capacitãþilor de producere ºi funcþionarea în regim
ineficient (în condiþiile de cerere redusã a energiei
termice din partea populaþiei þãrii), reducerea
substanþialã a emisiilor de SO2 se datoreºte, în
principal, faptului cã în perioada 1990-2000 la CETurile din þarã utilizarea combustibilului mai scump
ºi mai poluant  pãcura  a fost micºoratã. Evoluþia
emisiilor de GES indirect pentru perioada 1990 
2000 este prezentatã în continuare (tab. 1.28).
a. Emisiile de NOx
În 1990 emisiile totale de NOx provenite de la
arderea combustibililor fosili la CET-uri au fost
estimate la circa 6,99 Gg (tab. 1.28). Dacã în 1990
ponderea gazelelor naturale ºi a pãcurii în structura
emisiilor de gaze din grupa NOx de la CET-uri era
echilibratã (pãcura  56%, iar gazele naturale  44%),
Tabelul 1.28. Dinamica emisiilor de GES indirect de la
CET-uri, Gg

Spre deosebire de alte douã centrale municipale
(CET-1 ºi CET-Nord), în perioada 1990-2000 CET2 a funcþionat în regim mai mult sau mai puþin
apropiat de cel nominal, astfel încât valoarea
consumului specific de combustibil a fost mult
inferioarã valorii acestui indice de la celelalte centrale.
Acest lucru poate fi explicat prin faptul cã, în
comparaþie cu alte CET-uri, utilajul la CET-2 este
##

cãtre anul 2000 aceastã situaþie se schimbã esenþial:
gazele naturale au o pondere de 88%, iar pãcura de
doar 12%. În 1995 emisiile de NOx au fost evaluate
la aproximativ 49,7%, iar în 2000  la 39% din
volumul emisiilor anului 1990.
b. Emisiile de CO
Emisiile de CO de la CET-uri au constituit, în 1990,
aproximativ 0,83 Gg (tab. 1.28). Aceste emisii au
derivat în 1990 din arderea gazului natural (62,9%)
ºi pãcurii (37,1%). Ponderea gazelor naturale în
emisiile de CO s-a majorat cãtre anul 2000 la cca
90%. Emisiile de CO înregistrate în 1995 ºi 2000 au
fost estimate la 0,44 ºi 0,35 Gg, constituind,
respectiv, doar aproximativ 52,8 ºi 42,8% din
emisiile acestui gaz în anul 1990.
c. Emisiile de COVNM
Emisiile compuºilor organici volatili nemetanici
(COVNM) au fost evaluate în 1990 la 0,21 Gg (tab.
1.28). Perioada 1990-2000 s-a caracterizat prin
diminuarea considerabilã a emisiilor acestor gaze
rezultate din arderea combustibililor fosili la CET-uri.
Pentru 1995 ºi 2000 emisiile de COVNM au fost
estimate la 0,11 ºi 0,09 Gg, reprezentând 53% ºi respectiv
43% din emisiile de COVNM ale anului 1990.
d. Emisiile de SO2
În 1990 emisiile în cauzã au fost estimate la 23 Gg
(tab. 1.28). În perioada urmãtoare, emisiile
bioxidului de sulf provenite de la CTE-uri au
înregistrat reduceri substanþiale. Aceasta se explicã
prin diminuarea consumului de pãcurã la CTEurile din þarã. În 1995 ºi în 2000 emisiile dioxidului
de sulf au reprezentat, respectiv, doar cca 25% ºi
11% din volumul celor înregistrate în anul de
referinþã -1990.

III. Centralele termice
În procesul de sintezã a datelor ce se referã la
consumul de combustibil ºi emisiile de GES,
centralele termice din þarã au fost repartizate
conform subordonãrii departamentale:
 Centralele termice ale S.A. Termocom  22
unitãþi;
 Centralele termice din subordinea Ministerului
Învãtãmântului (M.Î.)  56 unitãþi;
 Centralele termice din subordinea Ministerului
Sãnãtãþii (M.S.)  8 unitãþi;
#$

 Centralele termice din subordinea autoritãþilor
publice locale, care pânã în anul 1999 intrau în
subordinea Concernului de stat Termocomenergo  193 unitãþi.
În perioada 1990-2000 emisiile totale de GES
provenite de la CT-urile din Republica Moldova sau diminuat de 2,6 ori. Acest lucru se datoreºte, în
principal, reducerii drastice, de cca 5 ori, a
volumului de energie termicã produsã la CT-urile
din subordinea autoritãþilor publice locale. În
structura emisiilor de GES direct, ponderea maximã
în 1990 au avut-o CT-urile din subordinea S.A.
Termocom ºi a fostului Concern de stat
Termocomenergo. Deºi unitãþile din subordinea
S.A. Termocom ºi a primãriilor au rãmas
principalii generatori de emisii directe de GES,
ponderea acestor surse, cãtre anul 2000, se modificã:
se majoreazã ponderea CT-urilor din subordinea
S.A. Termocom, a Ministerului Învãþãmântului
ºi Ministerului Sãnãtãþii, iar cea a CT-urile din
subordonarea primãriilor se diminueazã (fig. 1.15).

Figura 1.15. Ponderea diferitelor surse în generarea
emisiilor de GES direct ce provin de la CT-uri (1990, 2000)

Estimarea emisiilor de GES direct. Emisiile totale
de gaze cu efect de serã direct exprimate în CO2
echivalent, provenite de la centralele de termoficare
(CT), s-au cifrat, în 1990, 1995 ºi 2000 la 809,6 Gg,
615,5 ºi, respectiv, 315,1 Gg. În intervalul 1990-2000
emisiile totale de gaze cu efect de serã direct de la CTuri s-au diminuat cu 61% faþã de nivelul anului 1990,
perioada în cauzã caracterizându-se printr-o tendinþã
continuã de reducere a acestui tip de emisii (tab. 1.29).
În urma diminuãrii generale a consumului de
combustibil, emisiile rezultate din arderea acestuia
s-au redus substanþial, inclusiv din utilizarea:
cãrbunelui  de 1,6 ori, pãcurii - de 2,2 ori ºi a
gazelor naturale - de 3,2 ori. Emisiile de GES direct,

Tabelul 1.29. Dinamica consumului de combustibil ºi a emisiilor de GES provenite de la arderea combustibililor
fosili la producerea energiei termice la CT-uri

rezultate din arderea tuturor tipurilor de combustibili fosili la centralele de termoficare au avut, în
1990, urmãtoarea provenienþã: 53,1% din arderea
gazului natural, 39,1% din arderea pãcurii ºi 7,8%
din arderea cãrbunelui (fig. 1.16).

Figura 1.16. Ponderea diferitelor tipuri de combustibil în
structura emisiilor de GES direct de la CT-uri (1990-2000)

În anii urmãtori s-a redus ponderea emisiilor
rezultate din arderea combustibilului gazos,
majorându-se ponderea emisiilor provenite din
arderea combustibilului lichid ºi solid. Astfel, în
2000 emisiile de GES direct, exprimate în CO2
echivalent au provenit: din arderea gazului natural
 42,1%, din arderea pãcurii  45,6% ºi, respectiv,
din arderea cãrbunelui  12,3%. Aceastã situaþie se
explicã îndeosebi prin faptul cã, spre deosebire de
centralele termice din subordinea autoritãþilor
publice locale (în principal, consumatoare de gaze
naturale), care au funcþionat în regim ineficient ºi
cu întreruperi frecvente (mai ales, dupã anul 1995),
centralele termice din subordinea S.A. Termocom,
M.S. ºi M.Î. au funcþionat, în perioada 1990-2000,
mai stabil. Concomitent, consumul de pãcurã ºi

cãrbune la centralele termice din subordinea
autoritãþilor publice locale în perioada 1995-2000
s-a redus mult, pe când valoarea acestui indice la
centralele termice din subordonarea M.S. ºi M.Î. a
rãmas doar cu puþin sub nivelul consumului de
combustibil al anului 1994. Aceºti factori au
contribuit la majorarea ponderii pãcurii ºi
cãrbunelui în structura emisiilor totale de GES direct
provenite de la arderea combustibililor fosili la
centralele termice din þarã.
Spre deosebire de CET-uri, la centralele termice ce
funcþioneazã pe consum de gaze naturale ºi pãcurã
emisiile specifice de GES direct au valori apropiate
(excepþie fac doar CT-uri ce consumã cãrbuni) (tab.
1.30). Acest lucru se datoreºte faptului cã aproape
toate CT-urile din þarã utilizeazã tehnologii identice
cu randament apropiat.
Pentru a compara emisiile specifice de GES direct
la diferite tipuri de centrale, exprimate în emisii de
GES direct la un TJ de energie termicã livratã cãtre
consumator, a fost estimat consumul total de
combustibil convenþional. Dupã cum se vede ºi din
tabelul prezentat în continuare (tab. 1.31), atât
consumul total de combustibil, cât ºi valorile medii
ale emisiilor de GES direct raportate la o unitate de
energie produsã, la grupurile de CET sunt de douã
ori mai mici decât la CT mari ºi de 1,5 ori mai
mici decât la CT autonome.
Aºadar, constatãm cã, deºi în Republica Moldova
situaþia la centralele electrice de termoficare depinde
mult de condiþiile de gestionare, sarcina termicã,
condiþiile tehnice precare, cauzate de apropierea
utilajului de sfârºitul duratei normate de viaþã, cele

#%

Tabelul 1.30. Emisiile de GES direct exprimate în CO2 echivalent la producerea energiei termice la diverse CET-uri ºi CT-uri

a
b
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Tabelul 1.31. Structura consumului de combustibil ºi
emisii în diverse sisteme de alimentare cu cãldurã

gazului natural  52,5%, pãcurii  39,1% ºi
cãrbunelui  8,5%.
Cãtre anul 2000, ponderea emisiilor de gaze din
grupa NOx se modificã esenþial, ponderea gazelor
naturale reducându-se pânã la 41,9% din arderea
gazului, cea a pãcurii ºi cãrbunelui majorându-se
pânã la 46,0% ºi, respectiv, 12,2%. În 2000 emisiile
de NOx au fost evaluate la doar aproximativ 42%
din volumul emisiilor anului 1990.

mai eficiente tehnologii ºi, respectiv, cele mai puþin
poluante surse de energie, sunt reprezentate de CETuri (ce consumã gaze naturale ºi pãcurã), iar cel mai
poluant tip de combustibil este cãrbunele, utilizat
în prezent doar la CT-uri.
Estimarea emisiilor de GES indirect. În comparaþie cu alte surse de generare a energiei (de exemplu,
CTEM ºi CET-urile), centralele de termoficare au
o pondere mult mai micã la generarea emisiilor de
GES indirect.
Ca urmare a crizei economice, a deteriorãrii
nivelului de trai ºi a insolvabilitãþii populaþiei, CTurile din republicã au funcþionat în perioada 19902000 ineficient, chiar ºi în sezonul rece. Aceastã
situaþie s-a reflectat din plin asupra nivelului de
generare a emisiilor de gaze cu efect de serã indirect
ce provin din arderea combustibililor fosili la
centralele de termoficare (tab. 1.32).

#&

a. Emisiile de NOx
În 1990 emisiile totale de NOx generate de arderea
combustibililor fosili la CT-uri au fost estimate la
circa 2,11 Gg (tab.1.32). Emisiile gazelor din grupa
NOx de la CET-uri au rezultat în 1990 din arderea

b. Emisiile de CO
Emisiile de CO de la CT-uri au constituit, în 1990,
0,24 Gg. Aceste emisii au derivat în 1990 din arderea:
gazului natural  61,0%, pãcurii  34,1% ºi cãrbunelui
 4,9%. Cãtre anul 2000, ponderea gazelor naturale
în emisiile de CO s-a redus pânã la 51%, iar cea a
pãcurii ºi cãrbunelui s-a majorat, respectiv, pânã la
42 ºi 7%. Emisiile de CO înregistrate în 2000 au fost
estimate la 0,09 Gg, constituind doar aproximativ
41% din emisiile acestui gaz în anul 1990.
Tabelul 1.32. Dinamica emisiilor de GES indirect
rezultate din arderea combustibililor fosili la CT, Gg

c. Emisiile de COVNM
Emisiile compuºilor organici volatili nemetanici
rezultate din arderea combustibililor fosili la
producerea energiei termice la CT-urile din þarã au
fost evaluate în 1990 la 0,06 Gg. Perioada 1990-2000 sa caracterizat prin diminuarea considerabilã a emisiilor
acestui gaz rezultate din arderea combustibililor fosili
la CT-uri. Pentru 1995 ºi 2000 emisiile acestor gaze au
fost estimate la 0,04 ºi, respectiv, 0,02 Gg. Aceste emisii
au derivat în 1990 din arderea: gazului natural  61,0%,
pãcurii  34,1% ºi cãrbunelui  4,9%.Ponderea gazului
natural în emisiile de COVNM s-a redus cãtre anul
2000 la 50,8%, iar cea a pãcurii ºi cãrbunelui s-a majorat
la 41,8 ºi, respectiv, 7,3%.
d. Emisiile de SO2
În 1990, emisiile totale de SO2 provenite din arderea
combustibililor fosili la CT-uri au fost estimate la
7,99 Gg ºi au rezultat din arderea combustibilului
lichid ºi solid. În 2000 emisiile bioxidului de sulf
au reprezentat doar 44% din volumul celor
înregistrate în anul 1990. În perioada 1990-2000
ponderea pãcurii ºi cãrbunelui în emisiile de SO2 sa modificat puþin, variind între 77,3  73,6% pentru
pãcurã ºi, respectiv, 22,7 - 26,4% pentru cãrbuni.

energie în structura emisiilor totale de GES direct.
Astfel, dacã în 1990 98,6% din emisiile totale de
GES ce rezultã din arderea cãrbunelui proveneau
de la CTEM cãtre anul 2000, situaþia se schimbã
radical, întrucât 100% din acest tip de emisii
proveneau de la CT (la CET nu se consumã
cãrbune, iar la CTEM din 1998 se consumã doar
gaze naturale).
În perioada analizatã, ponderea surselor de generare
în structura emisiilor totale de GES ce rezultã din
arderea gazelor naturale a rãmas relativ constantã.
Dupã anul 1994, când la CTEM se iniþiazã procesul
de înlocuire a consumului de cãrbuni ºi pãcurã cu
gaze naturale, ponderea acestei surse în structura
emisiilor totale de GES direct ce provin din arderea
pãcurii, se reduce continuu. Cãtre anul 2000 52%
din aceste emisii au provenit de la CT-uri, iar restul
 de la centralele electrice de termoficare (în perioada
1998-2000 la CTEM nu s-a consumat pãcurã).

IV. Estimarea emisiilor totale de GES de la
complexul energetic
În Republica Moldova sursele generatoare de emisii
de GES sunt reprezentate de CTE Moldoveneascã,
12 CET-uri ºi de aproximativ 300 de CT-uri de
diferitã capacitate. Perioada de tranziþie la
economia de piaþã (1990  2000) a fost caracterizatã
printr-un profund declin economic. În aceste
condiþii, complexul energetic al Republicii
Moldova a funcþionat ineficient, fiind diminuate
volumul energiei produse, consumul de combustibili ºi, implicit, emisiile de GES. În perioada
analizatã, emisiile de GES direct s-au redus de
aproape 5 ori. În anul 1990 ponderea cea mai mare
în structura emisiilor totale de GES direct a avuto CTEM, aproximativ 74% din total. Ulterior,
îndeosebi dupã anul 1995, ponderea CTEM în
structura emisiilor de GES total scade simþitor,
pânã la 50%. Ponderea CET-urilor ºi CT-urilor,
dimpotrivã, creºte, constituind cãtre anul 2000
38% ºi, respectiv, 11% (fig. 1.17).
În perioada analizatã s-a modificat esenþial ºi
ponderea combustibililor utilizaþi la sursele de

Figura 1.17. Ponderea diferitelor surse de emisii ºi
tipuri de combustibil în structura emisiilor totale de
GES direct (anii 1990, 2000)
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Estimarea emisiilor totale de GES direct. Valorile
emisiilor de GES direct rezultate din arderea
combustibililor fosili la producerea energiei electrice
ºi termice în Republica Moldova au fost calculate,
conform datelor reale obþinute prin inventarierea
emisiilor de GES. Dinamica acestor emisii este
prezentatã în continuare (tab.1.33).
Dupã cum se observã din tabel, cãtre anul 2000
emisiile totale de GES direct exprimate în CO2
echivalent s-au redus faþã de 1995 de 1,9 ori, iar faþã
de 1990 de 4,9 ori. Reducerea a fost cauzatã de
diminuarea generalã a consumului de combustibil
ºi majorarea ponderii gazului natural în structura
combustibilului consumat în sectorul de producere
a energiei termice ºi electrice, îndeosebi la CTEM.
Tabelul 1.33. Dinamica emisiilor de GES direct ce
provin de la complexul energetic (1990-2000)

Tabelul 1.34. Dinamica emisiilor totale de GES indirect
derivate din arderea combustibililor fosili în complexul
energetic, Gg

atât prin reducerea consumului general de
combustibili, cât ºi prin procesul de înlocuire a
combustibililor mai poluanþi - pãcurã ºi cãrbuni,
cu alþii mai puþin poluanþi - gazele naturale.
Dinamica emisiilor totale de GES indirect rezultate
din arderea combustibililor fosili în perioada 19902000 este reflectatã mai jos (tab.1. 34).
a. Emisiile de NOx
În 1990 emisiile totale de NOx provenite din arderea
combustibililor fosili în complexul energetic au
fost estimate la 37,96 Gg. Cãtre anul 2000 emisiile
de NOx au înregistrat reduceri considerabile în
comparaþie cu nivelul celor din 1990. În perioada
1990-2000, ponderea CET-urilor ºi CT-urilor în
structura emisiilor de NOx a fost în creºtere, iar cea
a CTE Moldoveneascã  în descreºtere (fig.1.18).

Conform Primei Comunicãri Naþionale a
Republicii Moldova elaboratã în cadrul Convenþiei
Naþiunilor Unite privind Schimbarea Climei, se
presupune cã nivelul emisiilor înregistrate în 1995
în sectorul energetic, va fi depãºit doar cãtre anul
2010 [17].

Aceastã situaþie se explicã, în bunã parte, prin
diminuarea drasticã a consumului de cãrbuni ºi pãcurã
la CTE Moldoveneascã în intervalul 1994-1998.

Cãtre anul 2000, ºi emisiile de GES direct per capita
provenite din complexul energetic s-au redus, în
comparaþie cu anul 1990, de 4,8 ori.
Estimarea emisiilor totale de GES indirect. În
perioada 1990-2000, emisiile de GES indirect
generate de complexul energetic au înregistrat
reduceri considerabile: emisiile de NO x s-au
diminuat de 5,2 ori, emisiile de CO  de 3,7 ori,
emisiile de COVNM  de 3,9 ori, iar cele de SO2,
respectiv, de cca 34 ori. Aceastã situaþie se explicã
$

Figura 1.18. Ponderea diferitelor surse de energie în
structura emisiilor totale de NOx,% (1990-2000)

b. Emisiile de CO
Emisiile de CO generate de complexul energetic au
constituit, în 1990, aproximativ 3,47 Gg (fig. 1.19).

energetic. În 2000 emisiile acestor gaze au fost
estimate la doar 0,22 Gg.
d. Emisiile de SO2
În 1990 emisiile totale de SO2 provenite din arderea
combustibililor fosili la producerea energiei
electrice ºi termice au fost estimate la 216,18 Gg
(tab.1.38), rezultând din arderea combustibilului
lichid ºi solid: la CTE Moldoveneascã  85,6%, CETuri  10,7% ºi CT-uri  doar 3,7% (fig. 1.21).

Figura 1.19. Dinamica emisiilor totale de CO, Gg
(1990-2000)

Emisiile de CO înregistrate în 2000 au fost
estimate la 0,95 Gg, constituind doar aproximativ
27% din emisiile acestui gaz în anul 1990. În
complexul energetic, aceastã situaþie se explicã
prin reducerea drasticã a consumului de combustibili fosili cu un conþinut înalt al carbonului
(cãrbunelui - de peste 145 ori, pãcurii  de peste
14 ori).
c. Emisiile de COVNM
Emisiile compuºilor organici volatili nemetanici
provenite din arderea combustibililor fosili la
producerea energiei electrice ºi termice în þarã au
fost evaluate în 1990 la 0,92 Gg (fig. 1.20).
Perioada 1990-2000 s-a caracterizat prin diminuarea considerabilã a emisiilor acestui gaz rezultate
din arderea combustibililor fosili în complexul

Figura 1.21 Ponderea surselor de generare a emisiilor
de SO2,% (1990-2000)

În 2000 emisiile dioxidului de sulf au reprezentat
doar 6% din volumul celor înregistrate în anul 1990.
Aceastã situaþie se explicã prin reducerea drasticã a
consumului de combustibil solid în perioada 19941998, îndeosebi la CTE Moldoveneascã.

1.6. Direcþiile de dezvoltare a
complexului energetic în
þãrile industrial dezvoltate
1.6.1. Particularitãþile dezvoltãrii
complexului energetic
Complexul energetic, constituit din sectorul
electroenergetic, termoenergetic ºi sectorul
aprovizionãrii cu combustibili, are o funcþie
strategicã ºi un impact important asupra vieþii
economice ºi sociale în orice þarã.

Figura 1.20 Dinamica emisiilor totale de COVNM , Gg
(1990-2000)

În statele industrializate, pânã nu demult
organizarea complexului energetic se baza pe aºanumitele structuri integrate vertical  companii,
$

de stat ºi private, care includeau în sine toate sau
aproape toate segmentele ciclului energetic (de la
producerea resurselor energetice primare pânã la
furnizarea energiei finale  electrice ºi termice)
consumatorilor.
Totuºi, cãtre anii 80 - 90 ai secolului douãzeci
statele-membre ale Comunitãþii Europene ºi alte þãri
dezvoltate (SUA, Canada, Japonia, Federaþia Rusã
etc.) au recunoscut cã vechea organizare a complexului a devenit puþin eficientã ºi nu mai poate asigura
o continuã creºtere economicã. În virtutea acestei
situaþii, zeci de state au iniþiat o reformã profundã
a complexului energetic orientatã spre liberalizarea
pieþei energetice. Valul acestor transformãri radicale
e în plinã desfãºurare pe continentul american ºi în
Europa de Vest, extinzându-se cu rapiditate ºi asupra
Europei Centrale ºi de Est.
O altã tendinþã globalã, caracteristicã îndeosebi
sectorului electroenergetic, þine de promovarea
conceptului generãrii distribuite (distributed
generation). Într-un fel oarecare, e vorba de o
revenire la timpurile lui Thomas Edison ºi DolivoDobrovolski, când se construiau centrale de
capacitãþi mici doar pentru alimentarea cu energie
a consumatorilor locali.
Începând cu anii 1970, s-a dovedit cã e tot mai dificil
de a gãsi un amplasament al centralelor nuclearoelectrice ºi termoelectrice de capacitãþi foarte mari
(1000-5000 MW), extrem de costisitoare ºi greu de
construit. Între timp, datoritã progresului tehnicoºtiinþific devin tot mai performante centralele cu
capacitãþi medii (de pânã la 300 MW), ce pot fi
construite pe module în timp scurt.
Generarea distribuitã devine tot mai atractivã sub
aspectele de cost, eficienþã, preocupare de mediu
etc. Totuºi, actualmente, alimentarea cu energie
electricã în þãrile industrializate are loc în mod
centralizat, eficienþa ºi avantajele tehnico-economice
ale acesteia fiind bine cunoscute.
Altfel se prezintã situaþia în sectorul termoenergetic.
Deºi reþelele termice au apãrut în unele þãri ale
Uniunii Europene încã la sfârºitul secolului XIX,
pânã la criza energeticã din anul 1973, alimentarea
cu energie termicã a localitãþilor urbane se efectua,
în cea mai mare parte, pe baza sistemelor autonome.
Aceastã situaþie se explica prin mai multe cauze,
cum ar fi:
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 influenþã mare a tradiþiilor;
 tendinþa consumatorilor spre independenþã;
 lipsa unor noi soluþii din partea statului;
 dificultatea de a moderniza sistemele de reþele
termice în condiþiile localitãþilor urbane vechi,
cu strãzi înguste, dar cu trafic intens;
 necesitatea de a efectua investiþii mari în sistemele
centralizate.
Dupã criza energeticã din 1973 situaþia se modificã
într-o mare mãsurã. Factorul principal, care l-a
convins pe consumator sã schimbe modul obiºnuit
de încãlzire, promovând dezvoltarea ºi îmbinarea
optimalã a sistemelor centralizate ºi descentralizate,
a fost majorarea considerabilã a preþurilor la
produsele petroliere ºi la alþi combustibili calitativi
utilizaþi în sistemele autonome de încãlzire.
Criza energeticã, iar ulterior ºi problemele
ecologice, au pus în faþa guvernelor din þãrile
dezvoltate problema asigurãrii securitãþii energetice,
conservãrii energiei ºi reducerii impactului
complexului energetic asupra mediului. Astfel,
începând cu anii 70, un ºir de þãri au luat mãsuri
cu caracter legislativ, economic, financiar pentru a
stimula dezvoltarea sistemelor centralizate de
alimentare cu cãldurã în baza a douã principii, care
permit reducerea esenþialã a emisiilor de gaze cu
efect de serã: (I) cogenerarea ºi (II) utilizarea surselor
regenerabile de energie, în special a combustibililor
nefosili (deºeuri menajere, agricole ºi industriale).
Legea PURPA [27], adoptatã în 1978 în SUA
conþine douã principii de bazã:
1. Sporirea coeficientului de utilizare a combustibilului prin stimularea producerii combinate
a energiei electrice ºi a cãldurii.
2. Înlesnirea cãilor de aplicare a inovaþiilor, care
au ca scop utilizarea cât mai efectivã a surselor
tradiþionale ºi netradiþionale de energie.
Cãtre sfârºitul anilor 80 ai secolului trecut, în SUA
au fost adoptate programe care prevedeau pentru
perioada 1980-2000 alocare a cca 35 miliarde dolari
mijloacelor necesare pentru cogenerarea energiei [28].
În 1978 Banca Japonezã pentru Dezvoltare a
introdus un sistem special de finanþare a generãrii
combinate de energie, care include credite cu
dobândã micã ºi duratã lungã, acordate producãtorilor de utilaje pentru CET.

În 1983 în Anglia a fost adoptatã Legea despre
energie [29], care stimuleazã cogenerarea. O atenþie
deosebitã se atrage cogenerãrii ºi utilizãrii
combustibililor nefosili în Danemarca. Aceste
principii stau la baza Legii despre alimentarea cu
cãldurã [30] adoptatã în anul 1979 ºi modificatã în
1990. În acelaºi an, Parlamentul Danemarcei a
adoptat planul de acþiuni ENERGIA 2000, prin
care se preconiza transformarea tuturor CT-urilor
cu puterea de 1 MW ºi mai mare în CET-uri, precum
ºi utilizarea pe larg la CET-uri ºi CT-uri a
combustibililor nefosili: biomasã (paie, lemne),
deºeuri menajere. Aceste mãsuri urmau sã
contribuie la reducerea emisiilor de GES cãtre anul
2005 cu 20 % faþã de 1988. Menþionãm cã indicele
respectiv a fost atins în anul 2000 [31].
În Franþa, Germania ºi în alte þãri industrializate
întreprinderile de transport ºi distribuþie a energiei
electrice sunt obligate prin lege sã procure, înainte
de toate, energia electricã produsã în baza cogenerãrii.
Începând cu anul 1990, ºi þãrile din Comunitatea
Europeanã stimuleazã dezvoltarea CET-urilor
conform programului Joule-Thermie. În cadrul
acestui program a fost efectuatã finanþarea a 45 de
proiecte ce vizau dezvoltarea CET-urilot. În 1993
s-a înfiinþat o organizaþie pentru promovarea
cogenerãrii  COGEN-EUROPE, la care participã
Spania, Marea Britanie, Germania, Franþa, Grecia,
Olanda ºi Portugalia.
În anul 1997 în Comunitatea Europeanã a fost
propusã o strategie de stimulare a dezvoltãrii
cogenerãrii prin înlesniri la impozitare ºi sporirea
fondurilor alocate.

1.6.2. Evoluþia sistemelor
centralizate de alimentare cu cãldurã
Nivelul de dezvoltare ºi starea actualã a sistemelor
centralizate de alimentare cu cãldurã în diverse þãri
este în funcþie de: particularitãþile economice ale
acestora; structura complexelor energetice; resursele
de combustibili ºi alte surse primare de energie;
condiþiile climaterice etc. Ponderea sistemelor
centralizate în alimentarea cu cãldurã a sectoarelor
locativ ºi public ale unor þãri din Europa în anul
1990 este prezentatã în continuare (tab.1.35) [30,32].
Cota micã a alimentãrii centralizate în Franþa se
explicã prin importanþa enormã în complexul

Tabelul 1.35. Ponderea aprovizionãrii centralizate cu
cãldurã a sectoarelor locativ ºi public (UE, 1990)

energetic al þãrii a energiei nucleare. În perioada 19902000 ponderea sistemelor centralizate în aceste þãri a
fost în creºtere. Bunãoarã, în Finlanda, ponderea
sistemelor centralizate era de 46% în 1995.
Factorii favorabili pentru dezvoltarea sistemelor
centralizate sunt:
 costul energiei termice nu mai mare decât în
cazul încãlzirii autonome;
 calitatea impecabilã a deservirii  populaþia
Danemarcei considerã conectarea la reþelele
termice un lucru tot atât de firesc ca ºi branºarea
la reþelele electrice, reþeaua de telefoane, sistemele
de alimentare cu apã sau de canalizare [30].
Costul redus al energiei se obþine prin urmãtoarele
mãsuri:
 cogenerarea;
 utilizarea combustibililor ieftini;
 optimizarea ºi raþionalizarea sistemelor.

I. Cogenerarea în þãrile industrializate
Cogenerarea a apãrut în sistemele industriale la
sfârºitul secolului XIX, însã a cãpãtat rãspândire în
ultimul sfert al secolului XX, dupã criza energeticã
din 1973. Procesul de cogenerare înseamnã
producerea combinatã a energiei electrice ºi termice,
utilizând cu precãdere, în calitate de combustibil,
gazele naturale. Puterea unei turbine cu gaze este
utilizatã pentru a produce electricitate în timp ce
energia termicã din gazele evacuate la coº poate fi
utilizatã în moduri variate, inclusiv pentru:
 producerea aburului pentru aplicaþii de proces;
 producerea apei fierbinþi în aplicaþii cum ar fi
apa caldã menajerã ºi pentru termoficare;
 utilizarea gazele de ieºire în aplicaþii de uscare;
 producerea frigului prin utilizarea instalaþiilor
frigorifice de absorbþie.
$!

Randamentul global al producerii de energie
pentru centralele cogenerative variazã între 8592% în comparaþie cu randamentul maxim de
aproape 55% pentru centralele producãtoare
numai de energie electricã. În comparaþie cu
producerea separatã de energie termicã ºi energie
electricã, economia de energie anticipatã este de
pânã la 20%. În þãrile dezvoltate staþiile de
cogenerare sunt amplasate de regulã în apropierea
utilizatorilor de abur, astfel reducându-se
costurile legate de liniile de transport al energiei
termice. Datoritã eficienþei ridicate, rezultatele
cogenerãrii se materializeazã în reduceri substanþiale ale emisiilor de GES.
Conform puterii ºi tipurilor de utilizare, staþiile
de cogenerare pot fi clasificate în urmãtoarele
categorii [31]:
 instalaþii de putere micã  de 0,5-5 MW, bazate
pe motoare Diesel ºi turbine pe gaze producãtoare de electricitate, cãldurã ºi frig pentru spitale,
piscine, blocuri de locuinþe, birouri, sere, agenþi
economici, unitãþi economice cu puteri electrice
ºi termice mici;
 instalaþii medii  de 5-45 MW, bazate pe turbine
cu gaz utilizate la uzine chimice, rafinãrii, fabrici,
combinate de celulozã ºi hârtie, în industria
alimentarã etc.;
 instalaþii de putere mare de la 120-240 MW,
utilizate la întreprinderile din industria grea
consumatoare (mare de energie) ºi terminale
operaþionale.
Instalaþiile de putere mare se utilizeazã în sistemele
centralizate mari. La arderea combustibililor solizi
se folosesc instalaþii de turbine cu abur (ITA), în
cazul combustibilului gazos  instalaþii cu ciclul
mixt gaz-abur (ITGA). Menþionãm cã CET Esbierg,
centrala cu cel mai înalt randament dintre centralele
de acest tip din lume, a obþinut premiul revistei
americane Electric Power International 1994 [32].
Caracteristicile unor CET-uri performante din
Danemarca ºi Germania sunt prezentate mai jos
(tab. 1.36).

Comparând randamentele CET-urilor, în deosebi
celor ce funcþioneazã pe consum de gaze naturale
(tab. 1.36) ºi celor din Republica Moldova (tab. 1.19),
se observã cã, la valori apropiate ale randamentelor
globale, randamentul electric al primei este de 2-9
ori mai mare.
În ultimii ani, micii consumatorii de energie
termicã, atât industriali, cât ºi din sectorul locativ,
dau preferinþã instalaþiilor de putere micã [36]. Ele
funcþioneazã pe consum de gaz natural ºi, în cazuri
mai rare, cu combustibili lichizi, foarte scumpi.
Aceste instalaþii sunt constituite din motorul termic
ºi cazanul recuperator, care produce abur tehnologic
pentru consum industrial sau apã caldã menajerã ºi
de termoficare. În calitate de motoare termice la
puteri mai mari de 1 MW se utilizeazã de obicei
turbinele cu gaze, la puteri mai mici  motoare cu
ardere internã, în majoritatea cazurilor de tip Diesel.
Caracteristicile acestor instalaþii [30,37] sunt
prezentate mai jos (tab.1.37).
Ponderea cogenerãrii în sectorul energetic al þãrilor
industrial dezvoltate este divers, însã în multe din
ele, aceasta are un rol hotãrâtor. Astfel, în Finlanda
ponderea energiei termice produse prin cogenerare
constituie 75 %, iar în energia electricã  peste 30%
[34]. În aceastã þarã se preconizeazã ca, în 2010,
ponderea CET-urilor în producerea energiei electrice
sã atingã cca 50% [35]. Actualmente, în Danemarca,
prin cogenerare se produc între 50 - 80% [34,36] din
întregul volum de energie electricã, în Olanda  35%,
în Franþa, însã, doar 5% (în aceastã þarã, la
producerea energiei electrice, tradiþional este mare
ponderea centralelor nucleare).
Conform pronosticului Directoratului General
pentru Energie al Uniunii Europene, în anii 2001Tabelul 1.37. Caracteristicile instalaþiilor cu cogenerare
de puterea micã

Tabelul 1.36. Caracteristicile tehnice ale câtorva CET-uri performante din unele þãri ale Uniunii Europene
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2010, pentru introducerea de noi puteri electrogeneratoare, pentru CET-uri se vor aloca 28,0-49,7
miliarde ECU, ceea ce constituie 21,6-25,3 % din
alocãrile totale în sectorul energetic [38]. La creºterea
medie anualã a indicelui PIB de 3,6%, puterea
instalatã la CET-uri în cele 15 þãri ale UE va spori de
la 63,7 GW în anul 1996 pânã la 103 GW în 2010.
Astfel, ponderea CET-urilor în producerea energiei
electrice în þãrile Uniunii Europene poate atinge 30%,
ponderea maximal posibilã fiind estimatã la 40%.

II. Utilizarea combustibililor nefosili în
sistemele centralizate de alimentare cu
energie termicã în þãrile industrializate
Considerãm drept combustibilii nefosili urmãtoarele surse:
 deºeurile menajere,
 deºeurile industriale,
 deºeurile agricole,
 resursele de biomasã, inclusiv
 lemnul de foc.
În þãrile Europei de Vest sistemele centralizate
comunale de alimentare cu energie termicã au
început sã se dezvolte pe baza instalaþiilor de
incinerare a deºeurilor menajere. În prezent,
producþia de deºeuri menajere solide în þãrile UE
este de 310 kg /locuitor /an, cu o creºtere medie în
jur de 1-3 % per an [39]. La începutul deceniului
zece al secolului trecut, în þãrile comunitare
ponderea deºeurilor colectate ºi incinerate era în
medie de 21,2 %, în unele þãri aceastã cifrã fiind
dupã cum urmeazã:
 Luxemburg  70%;
 Danemarca  40%;
 Germania  22%;

 Belgia  50%;
 Olanda  30%;
 Franþa  22%.

solizi (cãrbuni, turbã, paie, altã biomasã). În
Danemarca, în 1997, cantitatea de lemn utilizatã în
sectorul energetic a fost de cca 700 mii t.c.c. [40]. În
aceastã þarã, din cele 80 mii de cazane mici pe
consum de combustibil solid, aproximativ 70 mii
funcþioneazã cu lemne ºi diverse deºeuri lemnoase,
randamentul lor fiind de 75-92%.
CET Mobjerg (Danemarca), cu puterea electricã 30
MW ºi termicã 67 MW, funcþioneazã pe consum
de gaz natural, deºeuri menajere, paie ºi surcele. CET
Suosiola (Finlanda), cu puterea electricã de 30 MW
ºi cea termicã de 60 MW, funcþioneazã pe consum
de turbã, lemn ºi cãrbuni.
Din deºeurile industriale ale preselor de ulei la CTuri se mai utilizeazã cojile seminþelor de floarea soarelui. Sunt folosite, de asemenea, deºeurile de la
mori, de la secþiile de producere a malþului ºi secþiile
de producere a magiunului ºi gemurilor [41]. În
Spania funcþioneazã o centralã cu puterea electricã
de 24 MW pe consum de tescovinã. Dintre deºeurile
agricole, paiele sunt folosite cu precãdere. Astfel,
spre exemplu, în Danemarca funcþioneazã peste 50
de centrale (CT-uri ºi CET-uri) pe consum de paie.
Un combustibil nefosil specific este biogazul
obþinut la fermentarea anaerobã a substanþelor
organice. Cele mai rãspândite substanþe folosite în
acest scop sunt dejecþiile animaliere ºi nãmolul de
canalizare. Producerea biogazului din aceste
substanþe are un efect ecologic dublu prin reducerea
emisiilor de GES de la substituirea combustibililor
fosili ºi recuperarea emisiilor de metan, amoniac ºi
altor gaze  produse ale descompunerii dejecþiilor
animaliere în condiþii anaerobe.

În ultimul deceniu ponderea deºeurilor incinerate
a crescut. De exemplu, în Danemarca, ponderea
acestora a atins cãtre anul 2000 55%. Deºeurile
menajere se ard, de regulã, în cazanele de apã
fierbinte ale CT-urilor, mai recent, însã, în acest scop
se construiesc ºi CET-uri.

O atenþie tot mai mare se atrage resurselor de
biomasã cu potenþial energetic ridicat. Astfel, în
Germania, Austria si în alte þãri comunitare, capãtã
o rãspândire tot mai largã cultivarea rapiþei. Eterul
metilic obþinut din rapiþã este livrat la peste 800 de
staþii de alimentare cu combustibil din Germania
[42]. De la un hectar cultivat cu rapiþã se obþin peste
1,1 t de ulei, din care se fabricã în jur de 1 t de
combustibil cu caracteristici apropiate motorinei ºi
cca 10 t de biomasã.

Din deºeurile industriale, sunt folosite preponderent
cele ale industriei de prelucrare a lemnului. În aceleaºi
instalaþii se incinereazã ºi crengile fãrâmiþate de la
tãierea pãdurilor, curãþirea livezilor ºi viilor. Lemnul
de foc e utilizat ºi împreunã cu alþi combustibili

În SUA se efectueazã cercetãri asupra culturilor
eufobiace, în sucul cãrora (latexul) ponderea
hidrocarburilor atinge pânã la 1/3 din masã.
Productivitatea acestor plante este de pânã la 6000
litri de hidrocarburi la hectar. O altã practicã
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rãspânditã este plantarea pãdurilor în scopuri
energetice (Danemarca, Suedia etc.) [40].

III. Practicile de optimizare ºi raþionalizare
a sistemelor de alimentare cu cãldurã în
þãrile Uniunii Europene
Optimizarea ºi raþionalizarea sistemelor de
alimentare cu cãldurã are ca scop:
 micºorarea cheltuielilor ºi pierderilor la
transportul ºi distribuirea cãldurii;
 asigurarea calitãþii înalte de deservire a
consumatorilor;
 concordarea funcþionãrii CET-urilor ºi CT-urilor
cu curbele de sarcinã electricã ºi termicã.
Aceste mãsuri sunt asigurate prin:
 amplasarea surselor de cãldurã în centrele
geografice ale consumurilor de cãldurã;
 utilizarea în localitãþile urbane mari a mai multor
surse de cãldurã amplasate uniform ºi unite prin
reþele inelare;
 aplicarea reglãrii cantitative a sarcinii termice;
 optimizarea parametrilor agentului termic;
 folosirea utilajului ºi a materialelor performante
la construirea reþelelor termice, la montarea
staþiilor termice etc.
Bunãoarã, Copenhaga, capitala Danemarcei, este
alimentatã de la 4 CET-uri ºi 7 CT-uri incineratoare a deºeurilor, amplasate în toate zonele
oraºului [30]. La rândul sãu, compania parizianã
de încãlzire urbanã posedã 9 CT-uri exploatate
în orele sarcinii de vârf (consum de cãrbuni ºi
pãcurã), 3 CT-uri pe consum de deºeuri ºi o staþie
geotermalã, care utilizeazã anual agent geotermal
 50 %, cãrbuni  32 % ºi pãcurã  18 % [43].
Sistemul centralizat al municipiului Grenoble
(Franþa), este alimentat de la 6 surse (printre care
ºi câteva CT pe consum de deºeuri), amplasate
uniform în jurul urbei [44]. Amplasarea uniformã
a surselor micºoreazã consumul de energie
electricã pentru transportul agentului termic,
pierderile de cãldurã în reþele, sporeºte fiabilitatea
sistemului, asigurând o alimentare stabilã ºi
calitativã a consumatorilor.
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Reglarea cantitativã, cu debitul de agent termic, a
fluxurilor de cãldurã conform curbei de sarcinã
termicã ºi a temperaturii exterioare utilizând

rezervoarele-tampon de capacitate mare, prezintã
un ºir de avantaje faþã de reglarea calitativã folositã
la noi (cu temperatura agentului termic):
 permite micºorarea puterii termice instalate a
utilajului, înlocuind-o cu capacitatea rezervoarelor;
 reduce cheltuielile de energie electricã la
transportul agentului termic;
 permite funcþionarea uniformã, în regim
nominal cu performanþe înalte ale cazanelor
CT-urilor;
 permite funcþionarea CET-urilot conform curbei
de sarcinã electricã.
Spre deosebire de sistemele centralizate ale þãrilor
din spaþiul CSI, care funcþioneazã dupã acelaºi regim
standardizat de temperaturã (150/700C), în þãrile
UE, pentru fiecare sistem centralizat în parte, se
determinã temperatura optimã astfel încât
cheltuielile de transport ºi pierderile de cãldurã în
reþelele termice sã fie minime.
În occident, odatã cu dezvoltarea sistemelor
centralizate de alimentare cu cãldurã au apãrut un
ºir de tehnologii ºi utilaje performante ºi în
domeniul reþelelor termice. Acestea se monteazã
din þevi de oþel preizolate cu spumã de poliuretan,
protejate la exterior de o þeavã din masã plasticã,
având în izolaþie un sistem electronic de localizare
a umezirii. Conductele se instaleazã direct în sol,
fãrã canale. Pentru reþelele secundare ºi racorduri
(diametre între 50-75 mm, temperatura de 70-80 0C)
se confecþioneazã conducte flexibile de tip cablu.
Flexibilitatea se asigurã prin utilizarea materialelor
maleabile: oþel moale, cupru, mase plastice, în
particular PEX.
Pierderile de apã sunt reduse la minim ºi constituie
0,5-2 %. Pierderile de cãldurã se diminueazã datoritã
stratului termoizolant al conductelor constituind,
în reþelele mari, 10-20 %.
La staþiile termice se utilizeazã schimbãtoare de
cãldurã cu plãci care, pe lângã faptul cã asigurã
pierderi mai mici de cãldurã, au avantajul de a
ocupa un spaþiu de peste 10 ori mai mic decât cele
utilizate la noi, ceea ce permite amplasarea lor
nemijlocit în clãdiri (construcþia încãperilor speciale
nefiind necesarã).

IV. Sursele neconvenþionale de energie în
sectorul de alimentare cu cãldurã

 pentru condiþionare. Din aceastã cauzã cele mai
rãspândite sunt instalaþiile autonome.

În sectorul alimentãrii cu cãldurã al þãrilor
comunitare se practicã pe larg utilizarea energiei
geotermice, biomasei, energiei solare ºi surselor de
cãldurã cu potenþial redus, pe baza pompelor de
cãldurã.

Instalaþiile de putere mare pot fi racordate la reþelele
termice. O soluþie interesantã este funcþionarea
pompelor de cãldurã în complex cu centralele
electrice de termoficare. Fiind instalate în sectoare
îndepãrtate de CET-uri între conductele tur ºi retur,
pompele de cãldurã reduc temperatura în conductele
de magistralã între CET-uri ºi pompele de cãldurã,
micºorând implicit ºi pierderile de cãldurã în ele.
În plus, reducerea temperaturii de retur sporeºte
randamentul electric al CET-urilor.

Energia geotermicã se utilizeazã pentru alimentarea
cu apã caldã, dar ºi în scopuri balneo-terapeutice cu
precãdere în Franþa, Italia ºi Ungaria.
Energia solarã este folositã la încãlzirea apei în þãrile
cu climã caldã, dar ºi în þãri ca Belgia, Olanda sau
Germania.
Prezintã un interes deosebit valorificarea resurselor
de cãldurã cu potenþial redus (temperatura sub 40 0C)
cu ajutorul pompelor de cãldurã. Acestea reprezintã
niºte instalaþii care, consumând energie secundarã
(electricã, mecanicã sau termicã), ridicã potenþialul
energiei extrase de la sursa rece pânã la nivelul
necesar. Coeficientul de transformare a energiei, sau
raportul dintre energia utilã obþinutã de la pompele
de cãldurã ºi cea consumatã, în funcþie de diferenþa
de temperaturã ridicatã, este de 2-15. Reducerea
consumului de combustibil obþinutã este de la
câteva zeci pânã la câteva sute de procente.
În calitate de sursã de cãldurã cu potenþial redus
este folosit aerul atmosferic, apele de suprafaþã
(râuri, lacuri, mãri), apele freatice ºi solul. Se
utilizeazã de asemenea energia solarã cu acumularea
ei de lungã duratã în sol. În instalaþiile industriale
se utilizeazã agenþi termici uzaþi, cu temperatura
micã, cum ar fi aerul de ventilare, agenþii de uscare,
produsele prelucrate termic.
O sursã rãspânditã de cãldurã cu potenþial redus
reprezintã apele reziduale din sistemele de canalizare
ale întreprinderilor ºi chiar ale oraºelor. Astfel, în
oraºul Gothenburg din Africa de Sud pompele de
cãldurã instalate în rezervoarele cu ape reziduale cu
puterea termicã de 165 MW funcþioneazã cu
coeficientul mediu de transformare 3,5, producând
anual 2,16 PJ, ceea ce permite a asigura cu energie
cca 150 mii locuitori [45].
Pompa de cãldurã reprezintã o instalaþie frigorificã,
ce funcþioneazã într-un regim înalt de temperaturã.
Prin urmare, aceeaºi instalaþie poate fi utilizatã pe
timp de iarnã pentru încãlzire, iar pe timp de varã

Pompele de cãldurã au cãpãtat o rãspândire largã în
þãrile industrializate. În 1980 în SUA funcþionau
cca 3 milioane de asemenea instalaþii, în Japonia 
peste 0,5 milioane, în Europa de Vest  150 mii. Cu
toate acestea, în anii 80 pompele de cãldurã nu s-au
prea bucurat de cerere, ca urmare a renunþãrii la cel
mai rãspândit agent frigorific, R12, ce s-a dovedit a
fi ozonoactiv. Din considerentul expus mai sus, a
fost necesar de a însuºi alte modele, astfel încât, în
1993, numãrul pompelor termice în þãrile amintite
era de peste 13 milioane, iar producþia lor anualã 
de peste 1 milion. Conform pronosticului
Comitetului Energetic Mondial, cãtre anul 2020 în
þãrile industrializate ponderea pompelor de cãldurã
în încãlzire ºi alimentarea cu apã caldã de consum
va fi de 75% [46].
Costul specific al unei staþii de pompã de cãldurã
cu puterea între 100 ºi 1000 KW în þãrile UE variazã
între 600-7000$ SUA per KW, iar perioada de
recuperare a cheltuielilor pentru majoritatea
instalaþiilor nu depãºeºte doi ani.

1.7. Perspectivele de
dezvoltare a sectorului
energetic în Republica
Moldova
1.7.1. Situaþia actualã ºi prognoza
dezvoltãrii economice
În 1990, în Republica Moldova a demarat procesul
de trecere la economia de piaþã. Tãrãgãnarea
reformelor economice ºi sociale, situaþia politicã
$%

instabilã, schimbarea frecventã a guvernelor, ºi alþi
factori au contribuit la diminuarea catastrofalã a
tuturor indicatorilor economici ºi sociali. Astfel,
în 1999 indicele produsul intern brut (PIB) s-a redus
cu 66%, consumul resurselor energetice primare 
cu 71%, producþia industrialã  cu 68%, iar
producþia agricolã  cu 49% în comparaþie cu anul
1990. Abia pentru anul 2000 datele statistice indicã
stoparea declinului economic ºi chiar o creºtere
neînsemnatã  de 1,9%  a nivelului PIB.
Dinamica principalilor indicatori macroeconomici
conform proiectului Strategia de dezvoltare socialeconomicã a Republicii Moldova pe termen mediu
elaborat de Ministerul Economiei (ME) în baza
Hotãrârii Guvernului nr. 1107 din 06.11.1998
privind strategia de dezvoltare social-economicã a
Republicii Moldova pânã în anul 2005, ºi a datelor
actualizate de cãtre ME de comun acord cu alte
ministere, departamente ºi instituþii ºtiinþifice,
precum ºi în baza Strategiei naþionale pentru
dezvoltare durabilã Moldova XXI, este prezentatã
mai jos (tab. 1.38) [47,48,49].
Cãtre anul 2010 se preconizeazã majorarea indicelui
PIB cu 82% faþã de nivelul anului 2000 [48,49]. De
asemenea, se va modifica structura cheltuielilor pe
capitole ale PIB, dupã cum urmeazã: se va majora
ponderea sectorului industrial, sectorului servicii ºi
formarea brutã de capital fix. Concomitent, se va
reduce: ponderea agriculturii, impozitelor nete pe

produs ºi impozit ºi valoarea exportului net. În
aceeaºi perioadã, volumul producþiei industriale se
va dubla, iar cel al producþiei agricole va spori cu
cca 60%. Cãtre anul 2010 volumul exportului se va
majora în comparaþie cu anul 2000 de cca 2 ori, iar
cel al importului  cu doar 34%.
Pentru realizarea acestor obiective ºi ameliorarea
nivelului de trai al populaþiei trebuie modernizatã
economia naþionalã, creând astfel fundamentul
necesar pentru stabilizarea ºi relansarea acesteia. Esenþa
transformãrilor constã în crearea unei economii
libere, deschise, cu un mediu investiþional ºi legislativ
ce asigurã trecerea unei societãþi preponderent agrarã
la economia inovaþionalã, bazatã pe tehnologii
informaþionale, în care drept factori principali servesc
tehnologiile avansate comunicaþionale, informatice,
proprietatea intelectualã, ºtiinþa ºi învãþãmântul ca
ramuri generatoare de cunoºtinþe ºi, prin aceastã
modalitate, aderarea la procesul de integrare în
Uniunea Europeanã.

1.7.2. Perspectivele de dezvoltare a
sectorului energetic
Sectorul energetic al Republicii Moldova are menirea
de a asigura, cu condiþia unui impact minim asupra
mediului ambiant, un proces continuu ºi eficient
de alimentare cu energie ºi resurse energetice a
economiei naþionale ºi sferei sociale.

Tabelul 1.38. Dinamica principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 1995-2010
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Situaþia actualã în sectorul energetic este caracterizatã
ca fiind complicatã, atât din punct de vedere
economic, cât ºi din punctul de vedere al eficienþei ºi
securitãþii energetice. Deºi, pe parcursul ultimilor
zece ani, Guvernul a întreprins mai mulþi paºi în
reformarea sectorului adoptând un ºir de hotãrâri
îndreptate spre demonopolizare, descentralizare,
încurajarea concurenþei, atragerea investiþiilor private,
criza în sectorul energetic continuã sã se aprofundeze.
Soluþionarea problemei în cauzã este posibilã doar
prin continuarea reformei economice în acest sector.
Cu toate cã existã cadrul legislativ necesar promovãrii
reformelor, în acest sector tranziþia la economia de
piaþã se desfãºoarã anevoios din cauza pregãtirii
insuficiente a managerilor ºi personalului specializat
pentru activitatea în noile condiþii istorice [50].
Sectorul este afectat profund de decalajul dintre
cerere ºi ofertã, de insuficienþa investiþiilor interne
ºi externe ºi de ruinarea potenþialului de producere.
În asemenea situaþie, misiunea statului este de a crea
ºi a asigura condiþiile necesare pentru o activitate
eficientã a sectorului energetic. Astfel, obiectivele
prioritare ale politicii energetice naþionale sunt
urmãtoarele [51]:

tehnicã, economicã ºi informaþionalã, orientatã spre
utilizarea raþionalã a resurselor energetice în procesul
de extragere, producere, prelucrare, dezvoltare,
transportare, distribuþie ºi consum al acestora,
precum ºi spre atragerea în circuitul economic a
surselor regenerabile de energie (SRE) [52].
În Republica Moldova, obiectivele strategice în
activitatea de conservare a energiei sunt determinate
de Strategia naþionalã pentru dezvoltarea durabilã,
Strategia energeticã a Republicii Moldova pânã în
anul 2010, Programul de activitate a Guvernului
pentru anii 2001-2004 ºi Strategia de dezvoltare
economicã a Republicii Moldova pânã în anul 2010.
Întrucât în perioada de tranziþie la economia de
piaþã, caracterizatã printr-un profund declin
economic, în Republica Moldova nu s-a promovat
o politicã consecventã axatã pe conservarea energiei,
ponderea costului energiei în PIB a crescut pânã la
30% (acest indice, de exemplu, în Japonia constituie
2,6%, în SUA  4,1%, în Bulgaria  9,8%, iar în
România  18%) [53], consumul de energie ºi
combustibil diminuându-se de aproape 3 ori. Aceastã
situaþie se explicã prin:

I. Promovarea politicilor de conservare a
energiei

 Majorarea ponderii consumului neproductiv
(consumul din sfera locativã ºi din cea socialã
constituie actualmente 46%).
 Promovarea în sectorul energetic a unei politici
tarifare eronate, ce nu a stimulat eficientizarea
consumului de energie.
 Absenþa unei strategii naþionale, însoþite de
pachetele legislative aferente, care sã sprijine
acþiunile de eficientizare a consumului de energie.
În ultimii ani, costul energiei ºi resurselor energetice
consumate în Republica Moldova variazã anual între
300-500 mln. $ SUA. Un procent economisit din
aceastã sumã reprezintã 3-5 mln. $ SUA. Este
cunoscut faptul cã pentru obþinerea unei economii
de resurse energetice în mãrime de 100 $ SUA este
necesar a investi 30-40 $ SUA [53]. În aceste condiþii,
realizarea obiectivului de 2-3% reducere anualã a
intensitãþii energetice va conduce, anual, la
economisirea unor resurse energetice în valoare de
cca 12 mln. $ SUA. Drept urmare, volumul
investiþiilor necesare majorãrii eficienþei energetice
se estimeazã la cca 4 mln. $ SUA.

Prin noþiunea de conservare a energiei se subînþelege
activitatea organizatoricã, ºtiinþificã, practicã,

Astfel, posibilitãþile de conservare a energiei sunt
apreciabile. În acest aspect, realizarea unei politici

 Promovarea unei politici active de conservare a
energiei la consumator.
 Sporirea eficienþei la generare ºi majorarea
capacitãþilor de producere a energiei electrice prin
implementarea de tehnologii eficiente cu impact
minim asupra mediului.
 Implicarea resurselor energetice proprii, inclusiv
a celor regenerabile în balanþa de consum, în
cazurile în care acestea se dovedesc a fi economic
competitive.
 Asigurarea securitãþii energetice a statului,
inclusiv prin diversificarea genurilor de
combustibili utilizaþi pe teritoriul þãrii, a
surselor ºi cãilor de import a resurselor
energetice.
 Protecþia mediului înconjurãtor, inclusiv prin
alinierea la standardele ºi normele europene de
poluare a mediului.

$'

eficiente în domeniul conservãrii energiei ar duce la
reducerea ponderii costului energiei în PIB cu 10-12
mln. $ SUA anual. Stimularea consumului eficient
în sectorul locativ, de asemenea, ar putea contribui
la majorarea acestei cifre. Experienþa Japoniei
acumulatã dupã criza energeticã din 1973, când în
8 ani PIB-ul s-a dublat, iar consumul energetic a
crescut cu doar 10%, demonstreazã convingãtor
importanþa politicii statului în aceastã activitate.
Strategia energeticã a Republicii Moldova ºi Planul
de acþiuni pânã în anul 2010 declarã promovarea
eficienþei energetice drept un element de primã
importanþã în politica energeticã a statului [51].
Conform acestui document, obiectivele tematice
cãtre anul 2010 sunt:
 Micºorarea intensitãþii energetice în medie cu 2%
anual.
 Crearea ºi punerea în aplicare a Fondului Naþional pentru conservarea energiei ºi valorificarea
surselor regenerabile de energie.
 Elaborarea ºi implementarea standardelor de
consum a energiei în edificiile publice, transport,
precum ºi pentru aparate de uz casnic.
 Valorificarea energiilor regenerabile economic
competitive.
În pofida eforturilor depuse, eficienþa energeticã pe
parcursul ultimilor ani a continuat sã se reducã. Iatã
doar câteva repere în cifre, care demonstreazã acest
lucru.
 Intensitatea energeticã a produsului intern brut
în anul 2000 a constituit 1,889 kg.c.c./1$ SUA.;
a se compara: în 1995 acest indice a fost de 1,853
kg.c.c./1$ SUA (pe parcursul a 5 ani intensitatea
energeticã a PIB s-a majorat cu 2%).
 Pierderile de energie ºi combustibil în economia
naþionalã cãtre anul 2000, de asemenea, au atins
valori considerabile: la energia electricã  33,6%,
energia termicã  12,5%, gaze naturale  9,6%,
pãcurã  3%; în 1995 aceºti indici au fost dupã
cum urmeazã: la energia electricã  35,7%,
energia termicã  13,7%, gaze naturale  9,0%,
pãcurã  2%.
Datele de mai sus sugereazã unele direcþii prioritare
de activitate în domeniul conservãrii energiei ºi
combustibililor, care constau în reducerea pierderilor ºi utilizarea resurselor locale de energie, inclusiv
a celor regenerabile. În bilanþul energetic al þãrii,
%

ponderea resurselor energetice locale, bunãoarã, în
1999, a constituit 4,3% (inclusiv: deºeurile lemnoase
 2,9%, reziduurile agricole  0,5%, staþiile
hidroelectrice 0,9%) [53]. Conform estimãrilor
specialiºtilor Institutului de Energeticã al Academiei
de ªtiinþe a Moldovei, resursele energetice proprii
sunt cu mult mai mari cca 11%.
Programul de activitate a Guvernului pentru anii
2001-2004 prevede creºterea indicelui PIB cu 7,5%
anual ºi a consumului energetic cu 2,5%, iar Strategia
energeticã a Republicii Moldova pânã în anul 2010,
 micºorarea intensitãþii energetice în medie cu 2%
cãtre anul 2010. Teoretic, aceasta ar conduce la
dublarea indicelui PIB fãrã creºterea consumului de
resurse energetice. Realizarea scenariului respectiv
ar fi, totuºi, foarte dificilã, necesitând supraeforturi
din partea statului.
Experienþa acumulatã de statele care promoveazã
eficient asemenea activitate de 20-30 ani demonstreazã cã este dificil de a cointeresa consumatorul sã
aloce surse proprii, chiar ºi atunci când acestea existã,
în realizarea mãsurilor de eficienþã energeticã
inclusiv în cazurile când rezultatele sunt cunoscute
apriori (deoarece efectul scontat ºi perioada de
rambursare au duratã mare, de 2-5 ani, iar trecerea
în numerar a efectului economic obþinut este
problematicã). Aceastã activitate poate fi realizatã
cu succes doar prin aprobarea unui set de acte
legislativ-normative corespunzãtoare situaþiei
economico-financiare a þãrii.
Conform Programului naþional de conservare a
energiei pentru anii 2002-2010, pentru realizarea
obiectivelor strategice în domeniul conservãrii
energiei se prevãd urmãtoarele acþiuni de eficientizare a consumului de energie la beneficiari,
inclusiv [53]:
 Asigurarea bancar-financiarã a proiectelor de
eficienþã energeticã.
 Îmbunãtãþirea asigurãrii fiscal-vamale a
importurilor de energie ºi combustibil.
 Contorizarea fluxurilor energetice în cadrul
întreprinderilor.
 Efectuarea expertizei de stat ºi auditului energetic
privind eficienþa utilizãrii resurselor energetice.
 Identificarea ºi promovarea mecanismelor
economico-financiare în activitatea de conservare
a energiei.

 Supravegherea modului de gestionare a surselor
Fondului Naþional pentru conservarea energiei.
 Promovarea mãsurilor de stimulare ºi penalizare
în activitatea de conservare a energiei etc.
Cãile ºi modalitãþile de sporire a eficienþei în
consumul energetic ramural sunt urmãtoarele:
1. Industrie:
 efectuarea obligatorie, o datã în 5 ani, a auditului
energetic începând cu întreprinderile energofage;
 expertiza energeticã a tehnologiilor ºi a
echipamentului;
 elaborarea planurilor curente ºi de perspectivã
de economisire a energiei ºi sporire a eficienþei
energetice;
 instruirea ºi perfecþionarea personalului conform
actelor normative;
 efectuarea expertizei energetice a proiectelor de
modernizare ºi retehnologizare;
 modernizarea sistemului de evidenþã a fluxurilor
energetice.
2. Industria de construcþii ºi de producere a
materialelor de construcþii:
 utilizarea în producere a materialelor ºi materiei
prime locale;
 elaborarea standardelor ce reglementeazã
caracteristicile de izolare termicã pentru
construcþii, materiale de construcþii, tehnologii
utilizate în construirea clãdirilor;
 dotarea clãdirilor cu spaþii locative separate ºi a
blocurilor de locuinþe cu sisteme reglabile de
încãlzire, alimentare cu gaze ºi apã, care permit
asigurarea fluxurilor energetice;
 elaborarea proiectelor - tip de termoprotecþie a
clãdirilor existente;
 producerea materialelor performante din
materie primã localã: a cãrãmizilor presate nearse, a plãcilor din beton, a blocurilor din piatrã
artificialã cu goluri, a panourilor multistrat din
beton cu plãci din vatã mineralã.
3. Agriculturã:
 utilizarea pe larg a deºeurilor agricole: paie,
reziduuri lemnoase, tulpini de floarea-soarelui,
tutun, porumb etc. pentru producerea energiei
termice;
 favorizarea consumului de energie electricã în
perioada de cãdere a curbei de sarcinã;

 instruirea ºi informarea personalului implicat în
utilizarea resurselor energetice.
5. Sectorul locativ:
 lansarea programului naþional de înlocuire a
lãmpilor incandescente cu cele fluorescente
compacte (realizarea acestui proiect va avea un
efect economic de 8-10 mln. $ SUA anual;
 promovarea ºi stimularea importului ºi
producerii în þarã a aparatelor electrocasnice cu
eficienþã energeticã sporitã.
6. Sectorul public:
 optimizarea normativelor de consum al agenþilor
energetici;
 stabilirea limitelor anuale în consumul de energie
electricã, termicã, apã;
 elaborarea unui sistem de tarife ce ar stimula
consumul eficient al energiei;
 modernizarea sistemelor de iluminat;
 asigurarea sistemelor de încãlzire cu elemente de
reglare;
 implementarea tehnologiilor de protecþie
termicã a clãdirilor;
 instruirea ºi informarea personalului în scopul
economisirii agenþilor energetici.
Actualmente, activitatea de eficientizare a consumului de energie în Republica Moldova este limitatã.
În perioada 2002-2003, economisirea posibilã
urmeazã a fi obþinutã, în principal, doar prin
realizarea mãsurilor cu caracter organizatoric, care
nu necesitã investiþii majore. Conform evaluãrii
specialiºtilor din sectorul energetic, pentru perioada
2002-2003, volumul necesar de finanþare pentru
realizarea eficienþei energetice se estimeazã la 2,5
mln. $ SUA anual.
Sursele de finanþare pentru realizarea obiectivelor
axate pe eficienþa energeticã urmeazã a fi obþinute
din:
 mijloacele acumulate prin aplicarea sancþiunilor
economice pentru încãlcarea prevederilor
legislative ºi de reglementare în domeniul
folosirii energiei ºi combustibilului;
 sursele agenþilor economici;
 surse ale întreprinderilor ºi ale Fondului de
investiþii;
 sursele Fondului naþional pentru conservarea
energiei;

%

 investiþii din strãinãtate ºi surse obþinute prin
participarea la realizarea proiectelor locale
finanþate din exterior.

II. Sporirea eficienþei la generarea energiei
ºi implementarea de tehnologii energetice
eficiente cu impact minim asupra mediului
Sporirea eficienþei la generarea energiei reprezintã o
cale efectivã de reducere a consumului de resurse
energetice primare în þarã. Limitarea consumului
de combustibili fosili va avea drept consecinþã
reducerea emisiilor de GES ºi prevenirea poluãrii
mediului ambiant.
În rândurile ce urmeazã prezentãm câteva cãi de
sporire a eficienþei proceselor de conversiune a
energiei primare în energie secundarã (electricã ºi
termicã), la centralele termoelectrice cu ciclu simplu
ºi mixt.
1. Centrale termoelectrice cu cicluri simple:
 sporirea eficienþei proceselor de ardere;
 eficientizarea serviciilor proprii;
 utilizarea resurselor energetice secundare;
 mãrirea parametrilor agentului motor.
2. Centrale electrice cu cicluri mixte:
 implementarea tehnologiilor energetice eficiente
 ciclul termodinamic combinat;
 promovarea cogenerãrii energiei termice ºi
electrice.
Sporirea eficienþei proceselor de ardere. Sporirea
eficienþei procesului de ardere ºi reducerea
cheltuielilor pentru serviciile proprii ale centralelor
sunt aplicabile ºi pentru centralele termice. Deºi
eficienþa proceselor de ardere a combustibilului
gazos ºi lichid în focarele cazanelor moderne este

destul de înaltã, aplicarea unor asemenea metode,
cum ar fi încãlzirea preliminarã a aerului, ionizarea
lui ºi utilizarea injectoarelor cu un grad înalt de
pulverizare, permite de a mãri aceastã eficienþã. Prin
arderea în strat suspendat a combustibilului solid
rezultã o eficienþã înaltã a procesului, având loc atât
legarea sulfului în focar, cât ºi reþinerea lui în formã
solidã în zgurã ºi cenuºã. Aceastã metodã permite
incinerarea deºeurilor industriale ºi municipale cu
un randament de aproape 90%.
Eficientizarea serviciilor proprii. În Republica
Moldova, utilajul auxiliar de deservire a CET-urilor
ºi CT-urilor consumã de la 3 % pânã la 12 % din
energia produsã. Utilizarea utilajul de ultimã orã,
dotat cu sisteme complexe de reglare automatã ar
permite o reducere esenþialã a consumului de
energie.
Utilizarea resurselor energetice secundare.
Posibilitatea de a utiliza resursele energetice secundare
rezultate în procesul tehnologic apare, de obicei, în
zonele industriale ale localitãþilor. Astfel, de exemplu,
fabrica de sticlã din Chiºinãu emite în atmosferã gaze
de ardere cu temperatura de 500-700oC. Instalarea, la
aceastã fabricã, a cazanelor recuperatoare ar permite
obþinerea pe contul cãldurii eliminate a cca 20 Gcal/
h, ceea ce ar da o economie de peste 20 mii t.c.c. O
altã rezervã importantã de energie secundarã prezintã
apele reziduale ale întreprinderilor industriale ºi cele
din sistemele urbane de canalizare. Având o
temperaturã scãzutã, de 20-40 0C, acestea pot servi
ca sursã de energie pentru pompele de cãldurã (PC).
Pompele de cãldurã pot fi utilizate în sistemele
autonome de alimentare cu energie termicã, precum
ºi în cele centralizate. Prezentãm mai jos câteva
caracteristici ale PC în comparaþie cu alte surse de
energie termicã (tab. 1.39).

Tabelul 1.39. Consumurile specifice de combustibil ºi emisiile de GES direct de la diferite surse de cãldurã

%

* Calculele au fost efectuate pentru condiþiile producerii separate a energiei electrice cu urmãtoarele valori ale randamentului
în funcþie de combustibil: gazos  0,36 ºi solid  0,35.

Dupã cum se observã din tabel, pompele termice
au caracteristici economice ºi ecologice apropiate
de cele ale CET-urilor, fiind cu mult superioare
altor surse examinate. Întrucât sunt necesare
investiþii mari, va fi dificil de a generaliza
utilizarea pompelor de cãldurã în sectorul
energetic al þãrii. Cãtre anul 2010, probabilitatea
de a depãºi ponderea de 1% din consumul total
de energie este relativ micã.
Mãrirea parametrilor agentului motor. Randamentul termic al ciclurilor instalaþiilor de tip turbine
cu abur (ITA) ºi turbine cu gaze (ITG) depinde de
parametrii agentului motor la intrarea ºi la ieºirea din
turbinã. Parametrii la ieºire sunt determinaþi de
temperatura mediului ambiant, astfel încât sporirea
randamentului instalaþiei poate fi obþinutã prin
ridicarea temperaturii ºi presiunii agentului motor
la intrare. Cele mai eficiente ITG au la intrare
presiunea pânã la 3,0 MPa ºi temperatura pânã la 1400
0
C, iar cele de ITA  respectiv 30 MPa ºi 650 0C.
Randamentul electric al ITA atinge valoarea de 45
%, iar cel al ITG  39 %. Temperatura gazelor la
ieºire din ITG are valoarea de 400-600 0C. În instalaþiile
combinate cu cicluri mixte gaz-abur (ITGA) aceste
gaze sunt direcþionate în cazanul recuperator, care
alimenteazã cu abur turbina. Randamentul electric
al ciclului mixt poate atinge, astfel, valoarea de 58%.
În continuare, sunt prezentaþi indicii economici ºi
ecologici, calculaþi pentru cazul în care arderea
gazului natural are loc în condiþii apropiate de cele
nominale, pentru diferite tipuri de instalaþii de
termoficare (tab. 1.40):
1) CET-uri cu instalaþie turbinã cu abur - ITA;
2) CET-uri cu instalaþii de turbine cu gaze sau
motor cu ardere internã de tip Diesel ºi cazan
recuperator de apã fierbinte - ITG+CAF;

3) CET-uri cu instalaþie cu ciclu mixt gaz-abur ITGA.
Ca exemplu de CET cu ITA a fost luatã instalaþia de
la CET-2 Chiºinãu, la o sarcinã electricã de 80 MW ºi
o sarcinã termicã de 220 MW; pentru al doilea tip de
instalaþii, reprezentat de ITG + CAF, pentru
turbinele cu gaze cu puterea sub 10 MW randamentul
electric este relativ mic (de cca 30%), în cazul utilizãrii
ITG cu puterea de peste 25 MW, valoarea randamentului electric se ridicã pânã la 34-38%; tipul al
treilea de instalaþie, cu ciclu mixt gaz-abur, se
caracterizeazã prin valoarea maximã a randamentului
electric - peste 48% (instalaþiile de tipul doi ºi trei nu
sunt întâlnite la CET-urile din þarã).
Dupã cum se poate observa din tabel, dacã pentru
primele douã cazuri economia de combustibil este
apropiatã dupã valoare, la CET cu ciclu mixt ITGA, aceasta este de 1,5 ori mai mare.
Implementarea tehnologiilor energetice eficiente  ciclul termodinamic combinat. În scopul
întãririi capacitãþilor de producere a energiei electrice
ºi sporirii eficienþei energetice la generare, în
Strategia energeticã a Republicii Moldova pânã în
anul 2010, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr.
360 din 11 aprilie 2000, se prevede construcþia de
noi capacitãþi, reabilitarea ºi extinderea centralelor
existente, precum ºi transformarea unor centrale
termice în centrale electrice de termoficare [51].
Astfel, proiectele de reconstrucþie a CET-1, CET-2
Chiºinãu ºi CET-Nord prevãd aducerea puterii
instalate a CET-1 pânã la 60 MW, prin instalarea a 5
turbine de abur, fiecare cu puterea de 12 MW;
extinderea CET-2 pânã la puterea instalatã de 585
MW în baza a 2 turbine de tipul TP-115/125-130 ºi
TF-110-2; readucerea centralei CET-Nord la o putere
instalatã de 104 MW în baza a 2 turbine cu abur de

Tabelul 1.40. Indicii economici ºi ecologici ai diferitelor tipuri de CET-uri pe consum de combustibil gazos
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12 MW ºi a 2 turbine cu gaze de 40 MW. Se
prevede, de asemenea, lãrgirea ºi modernizarea
hidrocentralei Costeºti pânã la o putere instalatã
de 24 MW. Dat fiind faptul cã unul din cele mai
importante obiective strategice ale Strategiei
energetice a Republicii Moldova este sporirea
eficienþei energetice ºi protecþia mediului
înconjurãtor, dezvoltarea noilor capacitãþi de
producere urmeazã a fi efectuatã prin implementarea tehnologiilor energetice cu impact minim
asupra mediului.
Promovarea cogenerãrii energiei termice ºi
electrice. Dezvoltarea surselor de producere
combinatã a energiei electrice ºi termice prin
metoda de cogenerare în baza ciclurilor de
termoficare a centralelor termice existente ºi
utilizarea instalaþiilor cu ciclu mixt gaz-abur
(ITGA) va permite majorarea pãrþii utilizate a
energiei primare a combustibilului pânã la 80-92%.
La cogenerare, pentru alimentarea cu energie
termicã se foloseºte cãldura recuperatã de la
procesul de producere a energiei electrice, ceea ce
permite a economisi, în comparaþie cu producerea separatã a aceloraºi cantitãþi de energie electricã
ºi termicã, 20-40% din cantitatea de combustibil.
În acest sens, este rezonabilã construirea de noi
surse cu producere combinatã a energiei, în baza
instalaþiilor de tip ITGA de putere micã ºi medie,
la care randamentul de utilizare a combustibilului
sã atingã 50-65%.
Conform evaluãrilor specialiºtilor de la Institutul
de Energeticã al Academiei de ªtiinþe a Republicii
Moldova, puterea electricã totalã a instalaþiilor cu
cogenerare a energiei electrice ºi termice de tip
ITGA de putere micã ºi medie ce pot fi construite
pe teritoriul Republicii Moldova în baza utilizãrii
centralelor termice existente, ar putea atinge cãtre
anul 2010 valoarea de 930 MW, iar sarcina termicã
optimalã  730 MW (anexa 1.14). Investiþiile totale
necesare sunt evaluate la 452 mln. $ SUA (la preþul
specific de cost a 1 kW de putere instalatã de cca
530 $ SUA).
Condiþii mai favorabile pentru funcþionarea
instalaþiilor de cogenerare existã, în special, în
localitãþile urbane ºi la întreprinderile industriale,
fapt ce se explicã prin consumul mai mare de
energie de cãtre sectorul locativ ºi industrial.
%"

Pentru a aprecia real posibilitãþile cogenerãrii în
aceste sectoare, în baza Strategiei energetice a
Republicii Moldova, a Strategiei naþionale
pentru dezvoltare durabilã, Moldova XXI,
Orientãrilor strategice de dezvoltare socialeconomicã a Republicii Moldova pânã în anul
2005 ºi cadrului legal existent, au fost determinate
necesitãþile acestor sectoare în energie termicã
distribuitã prin sistemele centralizate de alimentare
cu cãldurã, pentru perioada de pânã în anul 2010.
În sectorul locativ solicitãrile de cãldurã s-au
calculat þinându-se cont de urmãtoarele condiþii:
 populaþia þãrii, fãrã localitãþile din stânga
Nistrului, cãtre anul 2010 va fi de cca 3,6
milioane [49];
 ponderea populaþiei urbane va constitui 46%
[49];
 ponderea încãlzirii centralizate în localitãþile
urbane este în medie de 77% [49];
 ponderea alimentãrii cu apã caldã menajerã este
60% [49];
 norma consumului de energie termicã pentru
încãlzire constituie 6,9 GJpersoanã/an [54];
 norma consumului de energie termicã pentru
alimentarea cu apã caldã menajerã reprezintã
8,15 GJ/persoanã/an [54];
 ponderea consumului public reprezintã cca 25%
[54].
Cererea de energie termicã de la producãtori vor
fi de 19,43 PJ /an. Pierderile totale de energie în
reþelele termice au fost considerate a fi de cca 15
%. În aceste condiþii, consumul total de cãldurã
în sistemele centralizate va fi de 21,12 PJ /an. La
coeficientul de utilizare a puterii termice instalate
de 0,5 puterea termicã necesarã va fi de 1050 MW.
Condiþiile pentru calcularea puterii termice
necesare în sectorul industrial ºi cel de construcþii
sunt urmãtoarele:
 ponderea consumului de energie electricã în
industrie constituie 23% [date MER];
 ponderea energiei termice în consumul de
energie în industrie reprezintã 58 %;
 ponderea consumului de energie electricã în
construcþii este de 6 % [date MER];
 ponderea energiei termice în consumul de
energie în sectorul construcþii reprezintã 17%.

În aceste condiþii, consumul de cãldurã în industrie
ºi construcþii va fi de 12,41 PJ /an. Evaluând
reducerea consumului ca rezultat al mãsurilor de
conservare a energiei la 20 % ºi pierderile în reþelele
termice ale întreprinderilor la 5 %, obþinem o cerere
de energie în mãrime de 10,42 PJ /an. La valoarea
coeficientului de utilizare a puterii instalate de 0,6,
puterea termicã necesarã va fi de 550 MW.
Astfel, cãtre anul 2010 puterea termicã totalã
posibilã a instalaþiilor de cogenerare din þarã va fi
de 1600 MW. Considerând valoarea medie a
indicelui de termoficare 0,6, obþinem puterea
electricã posibilã a instalaþiilor de cogenerare  960
MW. La valoarea coeficientului de utilizare a puterii
electrice instalate de 0,75 producþia anualã de
energie electricã va fi de 6,3 TWh, ceea ce constituie
76 % din consumul preconizat al anului 2010 (8,3
TWh). În cazul unei ponderi a sarcinii termice de
vârf în sectorul locativ de 15 %, cantitatea totalã
de energie termicã posibil de produs prin
cogenerare a fost estimatã la 26,44 PJ.
Întrucât, cãtre anul 2010, în Republica Moldova
cogenerarea ar putea sã nu acopere cererea totalã
de energie, va apãrea necesitatea introducerii de noi
puteri electrogeneratoare. În continuare, prezentãm unele caracteristici ale centralelor electrice
contemporane (tab.1.41).

Concluzii:
 Cele mai mici emisii specifice se observã la
instalaþiile cu ciclu mixt gaz-abur (ITGA). Costul
specific al 1kW de putere instalatã pentru ITGA
este aceeaºi ca ºi la centralele clasice care
funcþioneazã cu gaz, însã consumul specific de
combustibil ºi apã este cu mult inferior; prin

urmare, ºi preþul de cost al energiei produse va
fi mai mic. La introducerea în þarã de noi puteri
electrogeneratoare, inclusiv cu cogenerare,
urmeazã sã dãm preferinþã instalaþiilor de tip
ITGA, întrucât acestea au parametri tehnicoeconomici ºi ecologici optimi.
 Emisiile cele mai mari se constatã la centralele
cu ciclu clasic cu turbine cu abur (ITA), mai ales
la cele care funcþioneazã pe consum de cãrbuni.
Dintre centralele pe consum de gaz natural
emisii mai mari sunt înregistrate la instalaþiile
de tip turbine cu gaze (ITG), fapt explicat prin
consumul mare de combustibil. Aceste particularitãþi urmeazã a fi luate în consideraþie, întrucât,
în comparaþie cu alte centrale, investiþiile sunt
de 2-6 ori mai mici.
 La centralele nucleare (CNE) emisiile de gaze cu
efect de serã lipsesc cu desãvârºire, dar aceste
centrale cer investiþii foarte mari  în funcþie de
utilaj, amplasarea etc., costul specific pentru
1kW de putere instalatã variazã de la 1200 $ SUA
/kW pânã la 2900 $ SUA /kW [55].

III. Implicarea surselor de energii regenerabile în balanþa de consum
La sursele de energii regenerabile (SER) sunt
raportate, de regulã, energia solarã (termicã ºi
fotovoltaicã  PV), eolianã, hidraulicã, energia
biomasei ºi cea geotermicã.
Energia solarã. Utilizarea energiei solare în
Republica Moldova a început la sfârºitul anilor 50
secolul trecut [57-62]. În acea perioadã au fost
elaborate, montate ºi testate primele instalaþii
termice solare. Dar, din lipsa unei politici
consecvente de promovare a SRE, nu s-a înfãptuit

Tabelul 1.41. Caracteristici ale centralelor electrice contemporane

* Costurile specifice medii ale centralelor ºi valorile serviciilor proprii sunt date conform literaturii de specialitate [55,56], iar randamentele medii
pentru utilaje performante de putere medie ºi mare  conform informaþiei obþinute de la producãtori.
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exploatarea la scarã largã a acestor instalaþii. În
perioada 1982-1987 în þarã au reînceput lucrãrile de
implementare a instalaþiilor solare, iar din 1993 ºi
pânã în prezent, în Republica Moldova se produc
instalaþii solare pentru încãlzirea apei (la întreprinderea Incomaº). Pânã la ora actualã, au fost
puse în funcþiune 140 de instalaþii cu captatoare
solare cu suprafaþa de 1,4 ºi 2,2 m 2. Datoritã
faptului cã toatã populaþia Moldovei are acces la
reþelele electrice publice, în þarã, energia solarã
fotovoltaicã are un segment relativ limitat de
utilizare, fiind atestate doar câteva instalaþii
experimentale fotovoltaice pentru pomparea apei
[63], pentru sistemele de comunicaþie ºi staþiile
meteorologice. Pe viitor, aceste instalaþii pot avea
o arie relativ restrânsã de utilizare: irigarea micã ºi
consumatorii rurali de energie electricã de putere
micã dispersaþi teritorial, posturile de protecþie
antigrindinã, ocolurile silvice etc.
Energia eolianã. Conform datelor statistice, în anul
1901 pe teritoriul actualei Republici Moldova erau
atestate 6208 mori de vânt [57]. Multe dintre ele au
funcþionat ºi în perioada interbelicã. Pe parcursul
anilor 50 a sec. XX în republicã au fost montate
peste 350 de instalaþii eoliene mecanice, destinate
exclusiv pentru pompaj în sistemele de aprovizionare cu apã ºi pentru prelucrarea nutreþurilor la
fermele agricole colective. Ele au funcþionat cu
destulã eficienþã, fiind înlocuite dupã 1960-1964, cu
sisteme electrice mai comode ºi ieftine în exploatare.
La momentul actual, în republicã funcþioneazã doar
câteva instalaþii eoliene experimentale de puteri
mici, folosite pentru producerea de energie electricã
în regim autonom. Se sperã cã pe viitor interesul
faþã de energia eolianã va spori.
Energia hidroelectricã. Energia cineticã a apei în
Republica Moldova este utilizatã relativ slab, fiind
exploatate doar CHE Dubãsari pe râul Nistru,
cu o putere instalatã de 48 MW, ºi CHE Costeºti
pe râul Prut, cu o putere instalatã de 16 MW.
Actualmente, în þarã se manifestã un interes aparte
faþã de râurile mici. Spre deosebire de CHE mari,
râurile cu putere micã nu prezintã nici un interes
pentru companiile mari, însã ele pot fi de un mare
folos pentru gospodãriile agricole mici. CHE cu
o putere de pânã la 5 MW nu produc nici o daunã
mediului ambiant, fiind complementare cu
sistemele tradiþionale. În multe cazuri, râuleþele
%$

pot aproviziona agricultura (irigarea micã) ºi
industriile mici (de conserve, vinicolã, a zahãrului
etc.) cu un supliment energetic esenþial, asigurânduse, în paralel, un beneficiu pentru reþeaua energeticã
generalã, mai ales, în orele de vârf. Spre deosebire
de CHE mari, care necesitã rezervoare pentru
acumularea apei, sisteme complexe de control, un
volum mare de muncã organizatoricã ºi întreþinere,
CHE mici sunt simple în exploatare ºi au o
perioadã de recuperare a investiþiilor de cel mult
un an.
Energia biogazului. Începând cu anul 1957, în
Republica Moldova s-a acumulat experienþã în
domeniul obþinerii biogazului din resturi organice.
Bunãoarã, la Universitatea Tehnicã a Moldovei s-au
elaborat ºi experimentat instalaþii de biogaz pentru
tratarea reziduurilor organice lichide cu ajutorul
microflorei fixate [64,65]. Cele mai reprezentative
date au fost obþinute la staþiile-pilot pentru tratarea
reziduurilor din zootehnie, apelor industriale uzate
de la fabricarea vinului, zahãrului ºi spirtului,
drojdiilor furajere etc. În prezent, cu instalaþii de
tratare anaerobã a nãmolului ºi de recuperare a
biogazului sunt prevãzute numai cinci staþii de
epurare a apelor uzate din oraºele Chiºinãu,
Tiraspol, Bãlþi, Tighina ºi Cupcini. Deocamdatã,
nici una dintre ele nu exploateazã fermentatoarele
disponibile.
Energia geotermicã. În partea de sud a þãrii (judeþul
Cahul) existã resurse de energie geotermalã cu
temperatura de 40-100 0C, care pot fi utilizate în
gospodãriile de sere ºi în balneoterapie.
Conform Strategiei energetice a Republicii
Moldova, în þarã se prevede crearea condiþiilor
pentru asigurarea necesitãþilor de energie electricã
ºi termicã a consumatorilor prin utilizarea tot mai
largã a surselor regenerabile de energie. Întrucât, în
prezent, nu se practicã valorificarea pe larg a
propriilor resurse energetice naturale, identificarea
potenþialului naþional privind implementarea pe
scarã largã a surselor regenerabile de energie (SRE)
reprezintã o activitate de importanþã primordialã
pentru stat.
Precum s-a menþionat în rândurile de mai sus,
combustibilii fosili în bilanþul energetic pot fi
înlocuiþi în parte cu sursele regenerabile. Conform
prognozelor [52], cota-parte a surselor regenerabile

de energie în consumul total de energie ar putea
constitui 10%. Cãtre anul 2010, consumul total de
combustibili ºi energie electricã va constitui 6,5 mln.
t.c.c., din care sursele regenerabile de energie vor
acoperi 0,65 mln. t.c.c. [51], inclusiv:
 energia eolianã  130 mii t.c.c.
 energia solarã termicã  120 mii t.c.c.
 energia solarã fotovoltaicã  13 mii t.c.c.
 biogazul  62 mii t.c.c.
 lemne ºi deºeuri agricole  260 mii t.c.c.
 energie hidroelectricã  65 mii t.c.c.
Realizarea acestei prognoze necesitã voinþã politicã
la toate nivelurile de guvernare ºi un efort bine
coordonat pentru a mobiliza resursele financiare,
umane, tehnice ºi tehnologice ale statului.
Actualmente, în Republica Moldova nu existã o
strategie bine definitã a statului cu privire la
implementarea SER, asemãnãtoare cu cea adoptatã
în þãrile UE [66]. Documentele adoptate pânã în
prezent cu privire la exploatarea SER, în
majoritatea cazurilor sunt fãrã suport instituþional,
ºtiinþific ºi financiar. Principiile stipulate în diferite
documente adesea nu sunt armonizate între ele.
Din pãcate, încã n-a fost adoptat Programul
naþional de implementare a SER, al cãrei proiect a
fost elaborat de Institutul de Energeticã al
Academiei de ªtiinþe în 1997. În prezent, la
iniþiativa ministerelor Economiei ºi Reformelor
ºi Ministerului Energeticii acest program se
reactualizeazã. Programul naþional de implementare a SER va da prioritate:
 instalaþiilor solare pentru încãlzirea apei (în
sectorul rural), uscarea fructelor ºi legumelor;
 instalaþiilor fotovoltaice autonome pentru
alimentarea consumatorilor de micã putere,
dispersaþi teritorial;
 agregatelor eoliene mari cu puterea instalatã mai
mare de 500 kW racordate la reþea;
 agregatelor eoliene mici cu puterea instalatã de
1-5 kW pentru pomparea mecanicã a apei ºi cu
puterea instalatã de 1-10 kW pentru obþinerea
energiei termice;
 instalaþiilor de biogaz pentru tratarea reziduurilor organice lichide, nãmolurilor provenite din
epurarea apelor uzate, apelor uzate din industria
alimentarã, cu utilizarea gazului prin cogenerare;

 turbinelor hidraulice de tip Francis, care folosesc
energia apei râurilor mici.

IV. Asigurarea securitãþii energetice a
statului
Fiind, la ora actualã, o þarã sutã la sutã dependentã
de importul resurselor energetice, Republica
Moldova este expusã unor mari riscuri privind
aprovizionarea cu energie. Se ºtie cã un grad mai
înalt de securitate cere costuri mai mari. Însã în
situaþia economicã de astãzi  când societatea nuºi poate onora plãþile pentru consumul curent de
energie ºi, cu atât mai mult, pentru un nivel optim
al securitãþii energetice  Republica Moldova este
nevoitã sã accepte un grad înalt de insecuritate. Pe
termen lung, þara va rãmâne dependentã în mare
mãsurã de importul de resurse energetice.
Securitatea energeticã poate fi asiguratã prin
diversificarea surselor de import a energiei electrice
ºi produselor petroliere, prin dezvoltarea capacitãþilor proprii de producere a energiei electrice,
precum ºi prin crearea de rezerve strategice de
combustibil [51].
În acest context, mãsurile principale vor fi
îndreptate spre privatizarea activelor companiilor
responsabile de alimentarea consumatorilor cu
resurse energetice; construcþia terminalului
petrolier Giurgiuleºti ºi a reþelei aferente;
eventuala participare la construcþia unei branºe a
conductei petroliere Odesa  Brodî (Ucraina), cu
perspectiva construcþiei unei proprii rafinãrii
(necesitãþile þãrii în petrol ºi produse petroliere
se estimeazã actualmente la 5-6 mln. tone) [67];
eficientizarea funcþionãrii nodurilor de cale feratã
la frontiera de vest; formarea cadrului instituþional ºi legislativ-normativ privind achiziþiile
publice de energie; crearea rezervelor strategice
de resurse energetice; continuarea prospectãrii
propriilor resurse energetice, precum ºi exploatarea surselor identificate ce se dovedesc a fi
competitive.
Pentru buna aprovizionare a þãrii cu energie
electricã, þara are nevoie de noi capacitãþi de
producere a acesteia. În acest sens, se prevede
construcþia unui ºir de centrale cu puterea instalatã
de 100-300 MW fiecare, precum ºi extinderea
capacitãþilor centralelor existente. Întrucât piaþa
regionalã oferã, în prezent, energie electricã la un
%%

preþ relativ mic, devine prioritarã formarea unei
pieþe interne concurenþiale a energiei electrice ºi
contribuþia la formarea unei pieþe regionale
funcþionale ºi transparente. Pentru aceasta, este
necesar de a reface structura reþelei electrice de
transport ºi interconexiunile în scopul majorãrii
capacitãþii ei de import ºi tranzit a energiei.

V. Preocupãrile privind protecþia mediului
înconjurãtor
Aproximativ 50% din emisiile de GES ºi substanþe
nocive ce polueazã mediul înconjurãtor provin din
sectorul energetic de pe urma activitãþii economiei
naþionale. În marea majoritate a cazurilor, poluarea
mediului are loc în limitele admisibile, excepþie
constituind unele cazuri la CTE Moldoveneascã,
CT Sud Chiºinãu ºi la unele unitãþi de transport,
care funcþioneazã pe consum de motorinã ºi
benzinã [51].
Având în vedere faptul cã, la nivel mondial, se
înãspresc cerinþele faþã de protecþia mediului
înconjurãtor, Republica Moldova fiind semnatarã
a mai multor acorduri internaþionale privind
respectarea standardelor de emisie a substanþelor
nocive, este necesar sã se întreprindã paºi concreþi
pentru respectarea normelor admisibile de poluare
a mediului.
În procesul de restructurare a energeticii, aflat în
plinã desfãºurare, vor fi soluþionate ºi problemele
ecologice, considerate anterior de nerezolvat, din
lipsa finanþãrii. Odatã cu privatizarea centralelor
electrice, sarcina statului va constitui în monitorizarea respectãrii cerinþelor de protecþie a mediului
aplicate la obiectivele poluante ale þãrii.
Întrucât noile centrale ce urmeazã a fi construite
vor funcþiona preponderent pe consum de gaze
naturale, se sperã cã pânã în 2010 nu vor exista
probleme legate de poluarea mediului provenitã de
la sursele generatoare de energie electricã.
Lansarea ºi implementarea programului naþional de
conservarea a energiei, la rândul sãu, va contribui
simþitor la diminuarea emisiilor de GES ºi de
substanþe nocive. Cãile principale de diminuare a
impactului complexului energetic asupra mediului
sunt urmãtoarele:
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 Substituirea combustibililor fosili cu gaze
naturale ºi gaz lichefiat, care sunt mai puþin

poluante, inclusiv pentru alimentarea mijloacelor de transport.
 Elaborarea ºi implementarea standardelor ºi
normativelor ecologice de stat la nivelul celor
europene în privinþa reducerii emisiilor de GES
ºi de substanþe nocive, inclusiv la obiectivele
energetice ºi mijloacele de transport.
 Elaborarea ºi implementarea mecanismelor
economice pentru protecþia mediului ambiant
în domeniul energetic.

1.7.3. Pronosticul cererii de energie
electricã ºi termicã pânã în anul 2010
I. Energie electricã
Se preconizeazã ca, pânã în anul 2010, acoperirea
cererii de energie electricã în Republica Moldova
sã fie asiguratã atât din contul surselor proprii
de energie, cât ºi din importul de energie
electricã.
Rezultatele calculelor privind asigurarea balanþei
energiei electrice în perioada de pânã în anul 2010
pentru Republica Moldova (fãrã teritoriul de pe
malul stâng al Nistrului) cu referinþã la datele
Ministerului de Economie, balanþa energeticã a þãrii
(datele Departamentului Analize Statistice ºi
Sociologie) ºi Strategia energeticã a Republicii
Moldova pânã în anul 2010 sunt prezentate în
continuare (tab.1.42) [7,51]. Conform acestor
calcule, deficitul de energie electricã cãtre anul 2010
se va cifra la 7,3 mlrd. kWh.
În prezent puterea instalatã a surselor de energie
electricã de pe partea dreaptã a Nistrului este de
335 MW, deficitul de putere este de 608 MW. Pentru
a asigura consumul preconizat de 6,4 mlrd. kWh,
cãtre anul 2005 acest deficit va atinge cca 1000 MW,
iar cãtre anul 2010, respectiv, cca 1580 MW. Deficitul
de putere poate fi compensat prin construirea pe
malul drept a surselor de energie electricã, prin
livrãri de energie electricã de la CTE Moldoveneascã,
precum ºi în combinaþie cu importul parþial de
energie electricã.
Conform estimãrilor specialiºtilor de la Institutul de Energeticã al Academiei de ªtiinþe a
Moldovei, acoperirea deplinã a deficitului de
putere din partea dreaptã a Nistrului pe contul
construirii unor surse de energie ºi lãrgirii celor

Tabelul 1.42. Dinamica principalilor indici energetici ºi economici (malul drept al râului Nistru, 1995-2010)

existente cere investiþii capitale majore, ce ar putea
atinge cãtre anul 2010 suma de 950 - 1266
milioane $ SUA, la costul 1 kW de putere instalatã
de 600-800 $ SUA.

Tabelul 1.43. Dezvoltarea sistemelor centralizate de
alimentare cu cãldurã

II. Energie termicã
Pentru a calcula cererea de energie termicã de la
sursele de energie din þarã s-a luat în consideraþie:
cererea consumatorilor din sectorul locativ,
public ºi a celor din industrie ºi construcþii.
Aceste cerinþe au fost considerate proporþionale
cu dinamica evoluþiei ramurilor respective
conform datelor M.E. Pierderile ºi cheltuielile la
transportul energiei termice în anul 2000 au fost
calculate conform Balanþei energetice a Republicii Moldova în anul 2000 [7], iar în
perspectivã  cu unele reduceri.
În aceste condiþii, cãtre anul 2010 consumul total
de cãldurã în sectorul locativ va fi de 21,1 PJ /an,
iar în industrie ºi construcþii  12,4 PJ /an. La
coeficientul de utilizare a puterii termice instalate
de 0,5 puterea termicã totalã necesarã va fi de 1600
MW, cererea realã totalã de energie termicã în þarã
fiind estimatã la 26,4 PJ.

Dupã cum se observã din tabel, în anul 2000 s-a
produs mai puþin de jumãtate din necesarul de
energie termicã. Cãtre anul 2010, se preconizeazã
acoperirea cererii în proporþie de 80 la sutã.
Totodatã, se prevede reducerea producþiei de
cãldurã la CT-urile pe consum de combustibili
fosili ºi majorarea ponderii instalaþiilor cu
cogenerare, ampla valorificare energeticã a
deºeurilor urbane ºi utilizarea, în premierã, a
pompelor termice.

În rândurile de mai jos, prezentãm nivelul de
producere centralizatã a energiei termice în anul 2000
ºi prognoza cererii de energie termicã în Republica
Moldova în perioada 2000-2010 (tab. 1.43).
%'
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2.1. Structura sectorului
transport
În Republica Moldova sectorul transport are
urmãtoarea structurã:
 transportul auto;
 transportul feroviar;
 transportul aviatic;
 transportul fluvial.
Ponderea tipurilor de transport, conform utilizãrii
dupã destinaþie este disproporþionatã: peste 86 %
revine transportului auto, 12% - transportului feroviar
ºi doar 2% - altor tipuri de transport (aviatic ºi fluvial).

I. Transportul auto
Conform informaþiei prezentate de Direcþia poliþiei
rutiere a Ministerului Afacerilor Interne al
Republici Moldova, în perioada 1995-2000 numãrul
de unitãþi de transport auto în þarã a fost în
permanentã creºtere (excepþie fac unitãþile de
transport moto, autocamioanele ºi unitãþile de
transport auto special, numãrul cãrora din 1991 a
fost în descreºtere) (tab. 2.1).
Dat fiind cã în perioada 1995-2000, parcul de
autovehicule în Republica Moldova a fost în creºtere,
se putea prognoza ºi o majorare a consumului de
carburanþi. Totuºi, aceastã majorare nu este reflectatã
în sursele oficiale [1] (anexa 2.1). Se considerã cã datele
prezentate în statistica oficialã cu privire la consumul
de carburanþi în sectorul transportului auto nu
reflectã real situaþia, din cauza metodelor imperfecte
de contabilizare a importului de carburanþi, precum
ºi drept urmarea eschivãrii de la contabilizare (import
ilicit). Astfel, conform estimãrilor specialiºtilor de
la Ministerul Transporturilor ºi Comunicaþiilor, în
perioada 1994-2000 în þarã s-a importat ilicit în jur
de un milion tone de carburanþi anual.

II. Transportul feroviar
În perioada de tranziþie la economia de piaþã, sectorul
feroviar a fost afectat de grave probleme financiare.
Din cauza lipsei de bani necesari pentru întreþinerea ºi
reparaþia materialului rulant, în perioada 1990-2000 sa redus considerabil numãrul unitãþilor de transport
feroviar: efectivul locomotivelor de cca 4 ori, iar cel
al trenurilor Diesel  de 2 ori (anexa.2.2).
Conform DSS al Republicii Moldova [1], consumul
de combustibil la Cãile Ferate Moldoveneºti s-a
redus, în perioada 1990-2000, de 5,7 ori (fig. 2.1)
drept consecinþã a diminuãrii drastice a transportului
de mãrfuri ºi pasageri din cauza situaþiei economice
precare.

III. Transportul naval ºi aviatic
Ponderea transportului fluvial ºi aviatic a fost ºi
rãmâne neînsemnatã în Republica Moldova. Situaþia
precarã a economiei naþionale, caracteristicã
perioadei 1990-2000, a avut repercusiuni grave ºi
asupra acestor tipuri de transport. Astfel, cãtre anul
2000, consumul de combustibil în transportul naval

Figura 2.1. Dinamica consumului de motorinã în
transportul feroviar, mii tone/an (1990-2000)

Tabelul 2.1. Structura transportului auto, unitãþi de transport (1990-2000)
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intern ºi aviatic s-a redus de 1,7 ºi, respectiv, 4 ori
în comparaþie cu 1990 (anexa 2.3).

2.2. Evaluarea emisiilor de
GES provenite din sectorul
transport
2.2.1. Aspecte metodologice
Pentru anii 1990-2000, evaluarea emisiilor de gaze
cu efect de serã direct (CO2, CH4, N2O) ºi indirect
(NOx, CO ºi COVNM) ce provin de la arderea
carburanþilor în sectorul transport a fost fãcutã în
baza ghidului elaborat de Comitetul Interguvernamental privind Schimbarea Climei (IPCC, 1996) [2].
Conform recomandãrilor IPCC, pentru a exprima
emisiile totale de GES direct ca emisii agregate,
exprimate în CO2 echivalent, a fost aplicat potenþialul
de încãlzire global pentru un interval de 100 de ani
[2].
Emisiile de gaze cu efect de serã au fost calculate în
baza datelor primare ale consumului de combustibil, prezentate de cãtre Departamentul Analize
Statistice ºi Sociologice, precum ºi în conformitate
cu datele oferite de Departamentul Vamal al
Republicii Moldova, Societatea pe acþiuni moldorusã de tip deschis Moldova-Gaz, Ministerul
Agriculturii ºi Industriei Alimentare al Republicii
Moldova, Direcþia poliþiei rutiere, Marele Stat Major
al Armatei Naþionale ºi Administraþia de Stat a
Aviaþiei Civile a Republicii Moldova. Din lipsã de
date, nu s-a efectuat estimarea emisiilor provenite
din arderea carburanþilor la unitãþile de transport din
localitãþile din stânga Nistrului, pentru perioada
1990-2000.
La efectuarea calculelor s-au folosit coeficienþii de
emisie, exprimaþi în grame emisii de GES la un
kg de carburant consumat (anexa 2.4).

2.2.2. Evaluarea emisiilor de gaze
cu efect de serã direct
Emisiile totale de gaze cu efect de serã direct
evaluate prin potenþialul de încãlzire globalã pentru
100 de ani, exprimate în CO2 echivalent, provenite
de la sectorul transport, s-au cifrat, în 1990, 1995
&"

ºi 2000, la 5555,64 Gg, 2110,56 ºi, respectiv, 1110,37
Gg. În intervalul 1990-2000 emisiile totale de gaze
cu efect de serã direct de la sectorul transport s-au
diminuat cu cca 80% faþã de nivelul anului 1990,
perioada în cauzã caracterizându-se printr-o
tendinþã continuã de reducere a acestui tip de
emisii.
Emisiile de GES direct, exprimate în CO 2
echivalent ºi rezultate din utilizarea tuturor
tipurilor de combustibili în sectorul transport, în
1990 au avut provenit cu preponderenþã din arderea
benzinei, motorinei ºi benzinei aviatice (fig. 2.2).
În anii urmãtori s-a redus ponderea emisiilor
derivate din arderea gazului de sondã lichefiat
(GSL), benzinei ºi motorinei, majorându-se
substanþial ponderea emisiilor provenite din
arderea gazului natural lichefiat (GNL) ºi benzinei
aviatice.

Figura 2.2. Ponderea diferitor tipuri de combustibil în
structura emisiilor totale de GES direct ce provin de la
sectorul transport (anii 1990 ºi 2000)

În urma regresului economiei naþionale ºi scãderii
generale a consumului de carburanþi, emisiile
totale rezultate din arderea acestora în sectorul
transport s-au redus de cca 5 ori, inclusiv: emisiile
de GES de la transportul auto  de 5 ori, de la
transportul feroviar - de 5,7 ori, de la transportul
aviatic  de 4 ori ºi de la transportul naval  de
1,7 ori (tab. 2.2).
În anul 1990, ponderea transportului auto în emisiile
totale de GES direct provenite de la sectorul
transport exprimate în CO2 echivalent, constituia
87,77%, a transportului feroviar  8,31%, a
transportului aviatic  3,91%, iar cea a transportului
naval, respectiv doar 0,004%.

Tabelul 2.2. Dinamica emisiilor de GES direct provenite
din sectorul transport, Gg CO2 echivalent (1990-2000)

În perioada urmãtoare, se mãreºte întrucâtva
ponderea transportului aviatic ºi naval ºi se reduce
cea a transportului feroviar, astfel, cãtre anul 2000,
ponderea transportului auto în emisiile totale de
GES direct provenite din sectorul transport rãmâne
practic la acelaºi nivel cu cea înregistratã în anul de
referinþã, constituind 87,9%, cea a transportului
feroviar  7,3%, a transportului aviatic  4,9%, iar
a transportului naval  0,013% (anexa 2.5).

2.2.3. Evaluarea emisiilor de gaze
cu efect de serã indirect
În perioada 1990-2000, emisiile de GES indirect
provenite de la arderea carburanþilor în sectorul
transport, au înregistrat reduceri considerabile:
emisiile de NOx s-au diminuat de 5,5 ori, iar cele
de CO ºi de COVNM  de 5,4 ori (tab. 2.3). Aceastã
situaþie a fost generatã de recesiunea economicã ºi,
respectiv, de reducerea consumului general de
combustibili în acest sector.
Tabelul 2. 3. Dinamica emisiilor de GES indirect
rezultate din arderea combustibililor în sectorul
transport, Gg (1990-2000)

a. Emisiile de NOx
În 1990, emisiile totale de NOx provenite de la
arderea carburanþilor în sectorul transport au fost
estimate la circa 83,24 Gg. Emisiile de gaze din
grupa NOx de la sectorul transport au derivat în
1990 din arderea: benzinei  26,26%, motorinei 
71,43%, GNL  0,83%, GSL  0,45% ºi benzinei
aviatice  1,04% (anexa.2.6).
Cãtre anul 2000, ponderea emisiilor de gaze din grupa
NOx se modificã, constituind, respectiv, 26,66% din
arderea benzinei, 68,40% din arderea motorinei,
3,21% din arderea GNL, 0,32% din arderea GSL ºi
1,42% din arderea benzine aviatice. În 2000, emisiile
de NOx au fost evaluate la doar aproximativ 18%
din volumul emisiilor anului 1990.
b. Emisiile de CO
Emisiile de CO din sectorul transport au
constituit, în 1990, 286,48 Gg (anexa 2.7). Aceste
emisii au derivat în 1990 din arderea: benzinei 
90,28%, motorinei  9,00%, GNL  0,12%, GSL
 0,47% ºi benzine aviatice  0,13%.
Ponderea benzinei ºi GSL în emisiile de CO s-a
redus cãtre anul 2000, respectiv, la 89,46% ºi 0,31%,
iar cea a motorinei, GNL ºi benzine aviatice s-a
majorat, respectiv, pânã la 9,61%, 0,45 ºi 0,17%.
Emisiile de CO înregistrate în 2000 au fost estimate
la 53,22 Gg constituind, doar 18,58% din emisiile
acestui gaz în anul 1990.
c. Emisiile de COVNM
Emisiile compuºilor organici volatili nemetanici
provenite de la sectorul transport au fost evaluate
în 1990 la 37,23 Gg. Perioada 1990-2000 s-a
caracterizat prin diminuarea considerabilã a
emisiilor acestui gaz rezultate din arderea
carburanþilor. Pentru 1995 ºi 2000, emisiile gazelor
respective au fost estimate la 15,12 ºi, respectiv,
6,90 Gg (anexa 2.8).
Aceste emisii au derivat în 1990 din arderea:
benzinei  76,84%, motorinei  21,90%, GNL 
0,19%, GSL  0,92% ºi benzinei aviatice  0,14%.
Ponderea motorinei ºi gazului de sondã lichefiat
în emisiile de COVNM s-a redus cãtre anul 2000,
respectiv, la 20,43 ºi 0,55%, iar cea a benzinei, GNL
ºi benzinei aviatice s-a majorat, respectiv, pânã la
78,12%, 0,71 ºi 0,19%.
&#

2.3. Strategia de dezvoltare a
sectorului transport
Concepþia dezvoltãrii sectorului transport în
perioada de pânã în anul 2010 a fost elaboratã de
cãtre Ministerul Transporturilor ºi Gospodãria
Drumurilor în anul 1997 [3]. Conform acesteia,
strategia de dezvoltare a sectorului transport trebuie
sã fie orientatã spre liberalizarea traficului de
mãrfuri, reînnoirea parcului existent de material
rulant, dezvoltarea în continuare a transportului
feroviar, fluvial ºi maritim.
Conform unor planuri ale Ministerului Transporturilor de duratã medie ºi lungã parcul de
autovehicule urmeazã a fi reînnoit: termenul
normativ de exploatare a unei unitãþi de transport
nu trebuie sã depãºeascã 7 ani [3,4]. În prezent, acest
termen este de 10 ani la autovehiculele importate ºi
peste 15 ani pentru autovehiculele aflate în
exploatare din þarã.
În scopul sporirii eficienþei ramurii în care
activeazã, e necesar ca, transportatorii sã se
orienteze spre procurarea ºi utilizarea în traficul
internaþional a autotrenurilor de mare tonaj (de
pânã la 30 de tone) [3,4].
Prin sectorul urban urmeazã a fi stabilite câteva
deziderate: deschiderea unor linii de transport
electric (inclusiv, a liniilor de tramvai în municipiul
Chiºinãu), construcþia ºoselelor de centurã în jurul
marilor aglomerãri urbane [3,4].
În sectorul feroviar se prevede restabilirea cãtre anul
2005 a capacitãþii de exploatare a cãilor ferate pentru
asigurarea circulaþiei trenurilor cu o vitezã de pânã
la 120 km/h. Un pas important îl constituie
electrificarea tronsonului de cale feratã Razdelnaia
 Ungheni ºi reconstrucþia sectorului de cale feratã
Rãvaca  Cãinari [3,4].
În cadrul proiectului TACIS Ameliorarea fluxurilor de transport pe coridoarele transeuropene II ºi
IX sunt prevãzute mãsuri ce þin de modernizarea
ºoselei Poltava, reconstrucþia tronsonului de cale
feratã Razdelnaia  Ungheni, precum ºi construcþia
unui tronsonului Slobodca  Voroncãu  Orhei 
Chiºinãu  Hînceºti  Cantemir  Prut [3,4].
În domeniul transportului fluvial se pune accentul
pe activizarea acestuia pe râul Prut ºi construcþia
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portului Giurgiuleºti ºi terminalului pentru produse
petroliere pe Dunãre [3,4].
În comun cu Guvernul României, vor fi examinate
posibilitãþile de efectuare a lucrãrilor de adâncire ºi
îndreptare a ºenalului pentru desfãºurarea traficului
de mãrfuri pe râul Prut în sectorul Ungheni 
Giurgiuleºti [3,4].
În comun cu Guvernul Ucrainei, va fi examinatã
posibilitatea privind realizarea traficului de mãrfuri
pe râul Nistru pe sectorul Otaci  Marea Neagrã ºi
construcþia unei ecluze de navigaþie la staþia
hidroelectricã Dubãsari [3,4].
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3.1. Starea actualã privind
implementarea SER
I. Energia eolianã
Republica Moldova este situatã geografic astfel încât
doar unele zone de pe teritoriul þãrii beneficiazã de
vânturi favorabile pentru dezvoltarea energeticii
eoliene. Datele statistice ne mãrturisesc cã, pânã la
utilizarea masivã a motoarelor cu abur ºi a celor cu
ardere internã, instalaþiile eoliene pentru generarea
energiei mecanice (morile de vânt) au avut o
rãspândire deosebit de largã pe teritoriul actualei
Republici Moldova. De exemplu, în anul 1901 erau
atestate 6208 mori de vânt, distribuite pe judeþe
astfel: Bãlþi  299; Chiºinãu  980; Tighina  907;
Soroca  371; Orhei  626 etc. [1]. În 1923 Direcþia
generalã a statisticii regionale din Chiºinãu a evaluat
într-o ediþie oficialã potenþialul economic al satelor
din Basarabia [2]. Aceastã publicaþie ne oferã date
extrem de preþioase cu privire la folosirea morilor
de vânt ºi dispunerea teritorialã a acestora. Astfel, sa putut constata cã unele comune aveau mai mult
de 30 de mori de vânt. De exemplu, în zona centralã
se evidenþiazã Costeºtiul cu 23 de mori, Lozova 
30, Buþeni  16, Vãrzãreºti  28, Truºeni  23,
Scoreni 17 mori; în zona de sud: Talmaz  15, Cubei
 31, Taraclia  31, Traianul Nou  34, Congaz  30
ºi Isârlia  20 de mori. Majoritatea morilor, de tip
piramidal, se înºiruiau în lanþ pe coline sau pe vârfuri
de deal, care deseori purtau denumirea de Dealul
Morilor. Multe dintre aceste mori au funcþionat
ºi în perioada interbelicã.
Pe parcursul anilor 50 ai secolului trecut, în
republicã au fost montate peste 350 de instalaþii
eoliene mecanice, destinate exclusiv pentru pompaj
în sistemele de aprovizionare cu apã ºi pentru
prepararea nutreþurilor la fermele gospodãriilor
agricole colective. Acestea erau aeromotoare cu
multe pale ºi puterea nominalã de 6,2 cai-putere (4,56
kW) la viteza de calcul a vântului 8 m/s. Ele au
funcþionat cu destulã eficienþã, fiind înlocuite
treptat, în perioada 1960  1964, cu sisteme electrice
mai comode ºi mai ieftine în exploatare. Cu timpul,
electrificarea ruralã totalã, care a avut loc în aceastã
perioadã, ºi preþurile foarte mici la energia electricã
au exclus din competiþie energia eolianã. Actualmente, în republicã funcþioneazã doar câteva instalaþii
&&

eoliene experimentale de putere micã, folosite
pentru producerea de energie electricã în regim
autonom. În ultimul deceniu, odatã cu majorarea,
de zeci de ori, a preþurilor la resursele energetice a
sporit considerabil ºi interesul faþã de sursele
regenerabile de energie, a cãror utilizare poate lua
amploare în viitorul apropiat.

II. Energia solarã
a) Energia solarã termicã
Primele cercetãri cu privire la utilizarea energiei
solare în Republica Moldova au fost iniþiate la
sfârºitul anilor 50 ai secolului trecut de cãtre
colaboratorii Institutului de Energeticã al Academiei
de ªtiinþe a RSSM [2-6]. În acea perioadã au fost
elaborate, montate ºi testate primele instalaþii solare
termice: o serã solarã cu acumularea cãldurii în sol,
douã instalaþii solare pentru încãlzirea apei în taberele
pentru copii montate în satele Condriþa ºi Vadullui-Vodã. Ulterior, drept urmare a preþurilor
extrem de reduse ale combustibililor fosili ºi a lipsei
unei politici consecvente de promovare a surselor
regenerabile de energie (SRE), s-a renunþat la
implementarea acestor instalaþii.
Lucrãrile de implementare a instalaþiilor solare au
fost reluate în anii 80 ai sec. XX odatã cu producerea
în serie a captatoarelor solare la câteva uzine din
fosta URSS. În perioada 1982-1987 la institutele
specializate Ruralproiect, Urbanproiect,
Agropromproiect au fost proiectate instalaþii
solare pentru încãlzirea apei la urmãtoarele obiective:
casã de locuit cu patru camere în s. Bucuria, raionul
Cahul; grãdiniþe pentru 90 de locuri în satele
Hârboveþ ºi Berezchi, raionul Anenii-Noi; cãmin
pentru 240 de locuri în s. Novoselovca, raionul
Orhei; grãdiniþã pentru 160 de locuri în s. Mãlãeºti,
raionul Criuleni; uscãtorie solarã pentru tutun în
raionul Briceni º.a.
Majoritatea instalaþiilor solare erau destinate pentru
încãlzirea apei în perioada martie-octombrie.
Suprafaþa totalã a captatoarelor instalate era de circa
12 mii m2, fapt ce permitea substituirea a circa 1000
t.c.c. Majoritatea acestor instalaþii nu mai
funcþioneazã din cauza proastei calitãþi a captatoarelor, a coroziei ºi a sistãrii lucrãrilor de întreþinere.
Începând cu anul 1993, în Republica Moldova se
produc instalaþii solare pentru încãlzirea apei la
întreprinderea Incomaº S.A. Menþionãm cã, pânã

în prezent, au fost implementate 140 instalaþii cu
captatoare solare cu aria de 1,4 ºi 2,2 m2. Suprafaþa
totalã a instalaþiilor montate este de circa 300 m2.
Caracteristica unor astfel de instalaþii este prezentatã
în tabelul 3.1.
Tabelul 3.1. Caracteristica instalaþiilor solare implementate de S.A. Incomaº

b) Energia solarã fotovoltaicã
Au fost încercate doar câteva instalaþii experimentale fotovoltaice (PV): pentru pomparea apei [8] ºi
pentru sistemele de comunicaþii ºi staþiile meteorologice. Datoritã faptului cã toatã populaþia
Moldovei are acces la reþelele electrice publice,
energia solarã PV poate avea un segment relativ
limitat de utilizare: irigarea micã ºi consumatorii
rurali de energie electricã de putere micã, dispersaþi
teritorial (de exemplu, staþiile de protecþie
antigrindinã, ocoalele silvice etc.)

III. Energia biomasei
Noþiunea de biomasã semnificã atât biomasa
provenitã din procesul de creºtere a plantelor agricole
ºi din silviculturã, cât ºi cea sub formã de reziduuri
ºi deºeuri de provenienþã organicã. Energia biomasei
provenite din agriculturã ºi silviculturã e utilizatã,
în majoritatea cazurilor, prin intermediul arderii
ei directe în sobele existente cu precãdere în casele
din mediul rural. În acest caz, energia termicã
obþinutã se foloseºte pentru încãlzirea locuinþelor în
timpul iernii ºi în scopuri menajere, indiferent de
perioada anului. Aplicarea tehnologiilor avansate de
conversie a energiei biomasei, provenite din deºeurile
agricole ºi silvice, în energie termicã ºi/sau electricã
este limitatã de un ºir de factori cum ar fi:

 costurile mari ale acestor tehnologii;
 cantitatea limitatã a resurselor în cauzã;
 dispersia mare în teritoriu.
Din cauza costurilor înalte ale tehnologiilor de
recuperare a metanului ºi incinerare a deºeurilor
menajere solide instalaþiile de acest tip practic nu
sunt utilizate. În prezent, numai cinci staþii de
epurare a apelor uzate (Chiºinãu, Tiraspol, Bãlþi,
Tighina ºi Cupcini) sunt prevãzute cu instalaþii de
tratare anaerobã a nãmolurilor ºi recuperare a
biogazului (metantancuri). Restul staþiilor sunt
prevãzute cu fermentatoare deschise, fãrã captarea
biogazului degajat. Din cele cinci staþii prevãzute
cu metantancuri, nici una nu exploateazã aceste
fermentatoare. Drept urmare, biogazul se degajã în
atmosferã de pe suprafaþa platformelor de uscare,
unde sunt depozitate nãmolurile nefermentate.
Conversia energiei reziduurilor animaliere ºi
deºeurilor menajere solide este extrem de limitatã
ºi se efectueazã numai în cadrul unor proiecte
demonstrative.

3.2. Potenþialul de
implementare a SER
3.2.1. Energia eolianã
I. Potenþialul energetic eolian
Argumentarea unui proiect de implementare a
obiectivelor energetice eoliene necesitã în primul
rând cunoaºterea în detalii a parametrilor energetici
ai vântului în zona viitoarelor amplasamente ºi 
îndeosebi  distribuþia probabilã pe gradaþii de vitezã
a vântului, variaþia diurnã ºi sezonierã a vitezei,
direcþiile preponderente ºi alþi parametri.
Energia eolianã este proporþionalã cu cubul vitezei
vântului în zona amplasãrii instalaþiei eoliene.
Pentru a obþine date statistice de înaltã credibilitate
în acest domeniu sunt necesare observaþii sistematice
de lungã duratã. Folosirea în acest scop a rezultatelor
observaþiilor sistematice de lungã duratã, efectuate
de staþiile meteorologice din vecinãtate, scoate în
evidenþã douã probleme complexe: înainte de toate,
alegerea modului de extrapolare a acestor date asupra
amplasamentului preconizat ºi modul de ajustare
a acestora la perturbaþiile cauzate de obstacolele
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existente în preajma staþiei meteo ºi denivelãrile
teritoriului înconjurãtor [17].
Acestor exigenþe le corespund performanþele
pachetului de programe WAsP [18], care a fost aplicat
pentru evaluarea potenþialului energetic eolian în
Republica Moldova. Ca date iniþiale au fost utilizate:
 baza de date a Serviciului de Stat Hidrometeo
din Republica Moldova [19, 20], care conþine
datele înregistrãrilor sistematicestandard
privind viteza medie ºi direcþia vântului
efectuate pe parcursul anilor 1990-1999;
 coordonatele geografice, descrierea obstacolelor
ºi a tipului de relief din preajma staþiei;
 descrierea orograficã a teritoriului (harta digitalã).
Din cele 18 staþii meteo care intrã în componenþa
Serviciului de Stat Hidrometeo au fost evidenþiate
ca reprezentative 5, celelalte nefiind examinate,
întrucât anemometrul acestora este evident umbrit
de mulþimea de obstacole din imediata apropiere.
În urma calculelor s-a obþinut Atlasul vântului care
conþine viteza medie ºi puterea specificã a vântului la
cinci înãlþimi predefinite (10, 25, 50, 100 ºi 200 metri)
ºi pentru patru clase de rugozitate raportate la condiþiile
standard. Pe lângã aceste date tabelare, se mai obþine
roza vânturilor ºi parametrii distribuþiei Wiebull a
repetabilitãþii vitezei vântului, ambele fiind recalculate
în raport cu datele meteorologice primare (fig. 3.1).

Atlasul descrie condiþiile eoliene ºi energetice care
se referã la un anumit punct  la staþia unde s-au
efectuat mãsurãtorile. În baza acestor date, prin
extrapolare, se vor calcula aceleaºi caracteristici
pentru oricare amplasament dorit din vecinãtate,
în raza de pânã la 50 km. Potenþialul energetic eolian
al unui teritoriu se exprimã, de regulã, sub formã
de Hartã a resurselor eoliene. Aceastã hartã
prezintã valorile climatologice ºi energetice finale
ale vântului pentru orice suprafaþã terestrã, datele
din Atlas fiind extrapolate ºi ajustate la orografia
terenului analizat.
În Anexa 3.1 este prezentatã harta resurselor eoliene
din împrejurimile staþiei meteorologice CiadârLunga  teritoriu reprezentativ din sudul republicii
(cu altitudinea maximã de 200 m). În tabelul alãturat
sunt indicate vitezele medii anuale ºi puterile
specifice disponibile (W/m 2) calculate pentru
înãlþimistandard. Calcule analoge au fost fãcute
pentru cca 100 de porþiuni similare de teren, care
cuprind întreg teritoriul republicii. Harta
Potenþialului energetic eolian (70 m de la sol) pentru
teritoriul Republicii Moldova este prezentatã în
Anexa 3.2. S-ar putea ca, pentru unele sectoare,
gradul de precizie al calculelor sã fie mai redus din
cauza distanþei de extrapolare, care depãºeºte 50 km
(de la staþia meteo de referinþã), însã aceste calcule
pot servi ca reper pentru evidenþierea ºi aprecierea
viitoarelor amplasamente, iar cu mãsurãtorile ce vor
urma va putea fi determinat cu precizie potenþialul
eolian în orice punct dorit.
La nivelul actual de dezvoltare a tehnologiilor de
conversie a energiei vântului comercial sunt
considerate favorabile amplasamentele care asigurã
o vitezã medie anualã la înãlþimea axei turbinei
eoliene de la 7 m/s în sus cu energia specificã a
vântului mai mare de 350 W/m2. În virtutea acestor
criterii, se poate constata cã Republica Moldova
dispune de zone destul de întinse cu potenþial eolian
favorabil pentru exploatare în scopuri energetice,
dintre care cele mai importante sunt:
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Figura 3.1. Atlasul vântului

 înãlþimile Tigheciului;
 înãlþimile din regiunea râului Nistru;
 colinele Ciulucului;
 Podiºul central al Moldovei;
 o mare parte din teritoriul colinar al judeþelor
Cahul ºi Taraclia.

În urma unor evaluãri mai minuþioase pot fi
evidenþiate amplasamente de perspectivã ºi în
zonele considerate favorabile. Este vorba de unele
dealuri dominante din vecinãtatea lacurilor de
acumulare (Dubãsari, Ghidighici, Ialoveni º.a.). De
menþionat cã, în afarã de caracteristicile meteorologice, la selectarea amplasamentelor sunt decisivi
urmãtorii factori:
 existenþa în apropiere a cãilor de transport ºi a
reþelelor electrice;
 factorii economici, de exemplu, preþul pãmântului;
 factorii ecologici: cãi de migraþie a pãsãrilor,
rezervaþii naturale etc.;
 restricþii de securitate impuse de circulaþia
aerianã.
Condiþiile favorabile pentru transport ºi accesul fãrã
mari cheltuieli la reþeaua electricã publicã în
Republica Moldova sunt asigurate datoritã reþelelor
dezvoltate de drumuri ºi de linii electrice. Distanþele
de la amplasamentele eventuale pânã la cãile rutiere
cu înveliº sunt de cel mult 5-6 km. O eventualã
linie electricã de legãturã a centralei cu reþelele de
10 kV de asemenea nu va depãºi lungimea de 5-10
km. Aceºti factori vor permite diminuarea
considerabilã a cheltuielilor la crearea centralelor
eoliene.
Din punct de vedere meteorologic, pentru
amplasamente, cele mai potrivite terenuri sunt
crestele sau coastele colinelor ºi dealurilor. Aceste
terenuri, de regulã, aride, cu fertilitate redusã sunt
puþin favorabile pentru agriculturã, servind doar
pentru pãºunat. Costul acestor terenuri va fi minim,
iar restabilirea lor spre utilizare nu va necesita
cheltuieli suplimentare.

II. Tehnologii ºi instalaþii eoliene
Dupã modul de utilizare a energiei obþinute ca
rezultat al conversiei energiei vântului instalaþiile
eoliene pot fi mecanice ºi aerogeneratoare. În primul
caz energia este folositã nemijlocit pentru efectuarea
unui lucru mecanic, în timp ce instalaþiile
aerogeneratoare transformã energia mecanicã în
energie electricã.
Agregatele eoliene pentru pompaj sunt niºte
instalaþii mecanice care pot fi utilizate efectiv
îndeosebi în gospodãriile fermierilor. Aceste

instalaþii sunt dotate, de regulã, cu pompe cu piston
sau pompe Vergnet, fiind antrenate de la arborele
aeromotorului prin intermediul unei tije. O utilizare
eficientã a energiei eoliene pentru diferite viteze ale
vântului e asiguratã de turbinele cu multe pale care,
începând cu vitezele joase, dezvoltã un cuplu motor
mare, suficient pentru funcþionarea pompei. Turaþia
aeromotorului se majoreazã în paralel cu creºterea
vitezei vântului, ceea ce asigurã o sporire proporþionalã a debitului pompei la o presiune practic
constantã. Folosirea eficientã a instalaþiilor mecanice
pentru pompaj presupune existenþa în acelaºi loc a
sursei de apã ºi a condiþiilor eoliene favorabile.
Producerea energiei electrice este cea mai efectivã
modalitate de utilizare a energiei vântului, datoritã
randamentului înalt al procesului de conversie ºi
pierderilor neînsemnate în linia de transport pânã
la locul de utilizare a energiei. Sunt cunoscute trei
modalitãþi de folosire a aerogeneratoarelor în sisteme
de producere a energiei electrice [21-23], unde
problemele reglãrii ºi stocãrii energiei sunt rezolvate
în mod diferit:
1. Sisteme autonome, în care instalaþia aerogeneratoare (una sau câteva) acoperã în întregime
cererea de energie electricã.
2. Sisteme autonome combinate, în care centrala
eolianã livreazã energie în reþeaua comunã în
paralel cu alte surse electrogeneratoare de putere
comparabilã cu cea a aerogeneratorului.
3. Centrale eoliene, de regulã, cu mai multe
instalaþii aerogeneratoare (ferme eoliene), care
livreazã energie cãtre reþeaua publicã, de putere
incomparabil mai mare în raport cu puterea
instalatã a aerogeneratoarelor.
Datoritã costului ridicat al sistemelor de reglare ºi
acumulare a energiei, sistemele autonome necesitã
investiþii capitale substanþiale, preþul energiei
electrice obþinute fiind de asemenea înalt. Utilizarea
acestor sisteme poate fi argumentatã doar în cazuri
speciale, cum ar fi, bunãoarã, cele ale unor
consumatori izolaþi. Numãrul acestora în Republica
Moldova este foarte limitat, ca urmare, a densitãþii
localitãþilor ºi a liniilor electrice de distribuþie. În
condiþiile Republicii Moldova calea optimã de
exploatare a potenþialului energetic eolian este cea a
construcþiei de centrale eoliene cu aerogeneratoare
conectate la reþeaua publicã. Mai multe aerogeneratoare, de regulã, în grup de pânã la 30-50
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unitãþi alcãtuiesc o centralã eolianã (CE), fiind
conectate la reþeaua publicã prin intermediul unui
sau al mai multor transformatoare de ridicare a
tensiunii.
Þinând cont de urmãtoarele circumstanþe 
caracterul specific de distribuþie a sarcinilor electrice
pe teritoriul republicii, suprafaþa limitatã a
amplasamentelor cu condiþii meteorologice bune
ºi a terenurilor care pot fi retrase din circuitul agricol,
precum ºi posibilitãþile financiare modeste ale
populaþiei  se considerã cã în Republica Moldova
vor avea o rãspândire mai largã centralele eoliene
cu o capacitate instalatã de 10-15 MW. În urma unei
analize minuþioase [24] a cca 50 de variante de utilare
a unor eventuale centrale eoliene cu aerogeneratoare,
fabricate de cãtre firme europene, s-a conchis cã, în
condiþiile Republicii Moldova, cele mai eficiente
sunt aerogeneratoarele cu capacitatea instalatã de 0,61,5 MW, energia nominalã specificã 350-600 W/m2
ºi înãlþimea turnului de 70-95 m. Asemenea
aerogeneratoare sunt produse de firmele DeWind,
Bonus, NEG Micon, Nordex, Enercon, Vergnet,
Wincon º.a. Aceste agregate prevãd de asemenea
reglajul turaþiei în funcþie de viteza vântului ºi,
respectiv, utilizarea puterii disponibile în zona
vitezelor mici ale vântului.
În tabelul 3.2 sunt prezentate rezultatele calculului
[24, 25] privind eficienþa economicã a unei eventuale
centrale eoliene cu capacitatea instalatã de 3 MW

amplasatã în zona staþiei meteorologice CiadârLunga (anexa 3.1). Astfel, se poate observa cã preþul
de cost al energiei produse la aceastã centralã este de
cca 5 cenþi/kWh, cost economic avantajos chiar ºi
la preþurile actuale de livrare a energiei electrice cãtre
consumatori. În condiþiile amplasamentelor
evidenþiate ca cele mai avantajoase (Anexa 3.2) costul
energiei produse de centralele eoliene va fi de 4 
4,5 cenþi/kWh.
Factorii care pot contribui la sporirea avantajelor
economice ale centralelor eoliene sunt:
 amplasamente de perspectivã situate în
apropierea reþelelor de energie electricã;
 grafic favorabil diurn ºi sezonier al vitezei vântului,
având cele mai mari valori în orele de vârf ºi în
lunile de maxim consum al energiei electrice.

3.2.2. Energia solarã
I. Potenþialul disponibil de energie solarã
În Republica Moldova durata teoreticã de strãlucire
a soarelui este de 4445 - 4452 ore per an. Durata
realã constituie 47  52 % sau 2100  2300 ore
(fig. 3.2). O parte considerabilã a orelor de strãlucire
a soarelui revine lunilor aprilie  septembrie ºi
constituie 1500  1650 de ore. Radiaþia globalã pe o
suprafaþã orizontalã în condiþii de nebulozitate
medie constituie 1280 kWh/m2 per an în zona de
nord ºi 1370 kWh/m2 per an în zona de sud (fig. 3.3).

Tabelul 3.2. Indici tehnico-economici pentru o centralã eolianã de 3 MW
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Figura 3.2. Durata de strãlucire a soarelui, h/an

Sursa: Lasse G.F. Klimat Moldavskoi SSR. Ghidrometeoizdat,
Leningrad,1978

Peste 75 % din aceastã radiaþie revine lunilor aprilie
 septembrie.
Pentru tehnologiile prioritare (instalaþii de încãlzire
a apei; instalaþii de uscare a fructelor, legumelor ºi
plantelor medicinale ºi instalaþii fotovoltaice - PV) sa determinat potenþialul disponibil de energie luând
în consideraþie perioada de exploatare a instalaþiilor,
particularitãþile radiaþiei solare ºi unghiul de înclinaþie
a captatorului sau modulului PV. În acest scop, s-a
utilizat metoda descrisã de J. Duffie ºi W. Beckman
[15]. Datele cu privire la radiaþia solarã pe o suprafaþã
orizontalã în condiþii de nebulozitate medie ºi de
cer senin au fost culese din publicaþiile Serviciului de
Stat Hidrometeo [16-18].
Pentru instalaþiile de încãlzire a apei, uscare a
produselor agroalimentare ºi pompare au fost
determinate valorile medii lunare de energie solarã
utilizabilã în perioadele respective de funcþionare. De
asemenea, a fost calculat ºi unghiul optimal de înclinaþie
al captatoarelor sau al modulului fotovoltaic. Ca criteriu
de optimizare au fost alese valorile maximale ale
radiaþiei solare în lunile de vârf ale perioadei de
exploatare, în care radiaþia solarã pe suprafaþa orizontalã
scade. Pentru instalaþiile PV de pompare s-a luat în
consideraþie faptul cã acestea funcþioneazã efectiv
numai în orele de strãlucire a soarelui.

Figura 3.3. Valorile anuale ale radiaþiei solare globale.
kWh/(m2.an)
Sursa: Lasse G.F. Klimat Moldavskoi SSR. Ghidrometeoizdat,
Leningrad,1978

a) Instalaþii de încãlzire a apei
Durata de exploatare eficientã a instalaþiilor de
încãlzire a apei constituie circa 7 luni  perioada
martie-octombrie. Unghiul de înclinaþie optimal a
fost calculat utilizând drept criteriu de optimizare
radiaþia solarã în lunile martie ºi octombrie (fig. 3.4).
Pentru unghiul optimal de înclinaþie β=400 radiaþia
solarã globalã creºte în luna martie cu 21 %, în luna
octombrie  respectiv cu 50%, iar în luna iulie scade

Figura 3.4. Radiaþia utilizabilã în perioada martieoctombrie pentru o instalaþie de încãlzire a apei.
Unghiul de înclinaþie  400
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cu 10% în comparaþie cu planul orizontal al
captatorului.
b) Instalaþiile de uscare a fructelor, legumelor
ºi plantelor medicinale
Perioada de exploatare a acestor instalaþii coincide
cu perioada de maximã radiaþie solarã, extinzânduse, de obicei, pe durata lunilor mai-octombrie. Una
ºi aceeaºi instalaþie poate fi folositã pentru uscarea
plantelor medicinale, fructelor, legumelor ºi
deºeurilor provenite de la prelucrarea produselor
agricole. Pentru sporirea radiaþiei globale utilizabile
în lunile septembrie-octombrie s-a apreciat unghiul
optim de înclinare a captatorului solar, stabilinduse cã acesta are valoarea de 35o. În comparaþie cu
planul orizontal al instalaþiei, pentru acest unghi,
în luna septembrie radiaþia globalã va fi mai mare
cu 20%, iar în luna octombrie - cu 46% (fig. 3.5).

Figura 3.6. Radiaþia utilizabilã pe perioada aprilieoctombrie pentru o instalaþie PV de pompare. Unghiul
de înclinaþie  25°

tehnicã, tehnologicã ºi o piaþã dezvoltatã de
desfacere.
a) Conversia termicã a energiei solare
Conversia termicã este cea mai veche ºi mai
rãspânditã formã de utilizare a energiei solare. Orice
suprafaþã neagrã expusã razelor solare, numitã
suprafaþã captatoare sau absorbantã, transformã
energia solarã în cãldurã.

Figura 3.5. Radiaþia utilizabilã în perioada maioctombrie pentru o instalaþie de uscare. Unghiul de
înclinaþie  35°

c) Instalaþiile fotovoltaice de pompare
Spre deosebire de instalaþiile solare termice,
instalaþiile de pompare fãrã acumulatoare de energie
electricã funcþioneazã numai în condiþii de cer senin,
altfel vorbind, când existã radiaþie directã. Valorile
utile ale radiaþiei solare sunt mai mici decât în
cazurile precedente, deoarece s-au luat în consideraþie
numai orele reale de strãlucire a soarelui (fig. 3.6).

II. Tehnologii ºi instalaþii de conversie a
energiei solare

'"

Sunt cunoscute patru modalitãþi de conversie a
energiei solare: termicã, electricã, chimicã ºi
mecanicã. Primele douã sunt cele mai utilizate pe
plan mondial, au un grad avansat de perfecþiune

Captatori solari la temperaturi joase ºi medii. În
aceastã categorie de instalaþii sunt incluse sistemele
de conversie a radiaþiei difuze ºi directe în energie
termicã la temperaturi de pânã la 150°C. Se
utilizeazã douã tipuri de captatoare: plan ºi cu
tuburi vide.
Captatorul plan este utilizat pentru încãlzirea apei
sau aerului pânã la 60°C, are o construcþie simplã,
placa absorbantã fiind din metal sau material
plastic prin care circulã caloportorul (apã, aer sau
antigel). Pentru a spori eficienþa captatorului pânã
la 40-60%, suprafaþa absorbantã este izolatã termic
din toate pãrþile, cu excepþia suprafeþei expuse
radiaþiei, care este acoperitã cu o placã transparentã.
Aceste sisteme pot furniza apã sau aer cald pentru
necesitãþi sanitare, încãlzirea piscinelor, spaþiilor
locative ºi comerciale, ventilare ºi climatizare,
uscarea produselor agricole.
Captatorul cu tuburi vide este o construcþie mai
recentã, în care izolarea termicã este realizatã prin
crearea vidului de un grad avansat în interiorul

tubului unde se aflã ºi placa absorbantã. Randamentul construcþiei respective este de 5070%, încãlzirea
lichidului caloportor asigurându-se pânã la 150°C.
Costul unui asemenea captator este de circa trei ori
mai mare decât al celui plan.
Captatori solari la temperaturi înalte. Temperaturi
înalte de câteva sute ºi chiar mii de grade pot fi
obþinute prin concentrarea radiaþiei solare.
Captatorii sunt dotaþi cu dispozitive de urmãrire a
soarelui fie dupã o singurã coordonatã, fie dupã
douã coordonate. Aceastã tehnologie se utilizeazã
în diverse procese industriale la producerea energiei
electrice, hidrogenului, vaporilor de apã etc. Din
varietatea de captatori vom menþiona urmãtorii trei,
utilizaþi mai frecvent: concentratori cilindro parabolici, paraboloidali ºi cu heliostat.
b) Conversia electricã a energiei solare
Conversia electricã a energiei solare se bazeazã pe
trei efecte fizice: termoionic, termoelectric ºi
fotovoltaic (PV). Cel mai înalt grad de dezvoltare
sub aspect tehnic, tehnologic ºi comercial a atins
conversia PV. Celula PV pe bazã de material
semiconductor este componenta principalã a unui
generator solar. Cea mai mare rãspândire comercialã
au celulele PV din siliciu cristalin ºi policristalin
(80 %) ºi din siliciu amorf (10 %).
Din considerente economice, sociale, de infrastructurã a sistemului energetic ºi de mediu, au fost
studiate urmãtoarele tehnologii ºi instalaþii:
 instalaþii pentru încãlzirea apei pentru uz
menajer (cu captatorul plan);
 instalaþii pentru uscarea produselor agricole
folosind captatorul plan cu aer;
 instalaþii pentru pomparea apei folosind
conversia PV;

 instalaþii pentru conversia PV pentru alimentarea
cu energie electricã a consumatorilor dispersaþi
ºi de micã putere.
c) instalaþii solare pentru încãlzirea apei
Dupã modul de funcþionare, instalaþiile solare
pentru încãlzirea apei pot fi cu circulaþie forþatã ºi
naturalã (termosifon) a caloportorului, cu un singur
circuit sau cu douã circuite. Cele mai simple ºi,
respectiv, mai ieftine, sunt instalaþiile cu circulaþie
naturalã ºi cu un singur circuit. Dar întrucât nu
sunt rezistente la îngheþuri, aceste instalaþii trebuie
sã aibã o utilizare sezonierã, de obicei, în perioada
aprilie-octombrie. Instalaþia cu douã circuite ºi
circulaþie forþatã conþine o pompã în primul circuit,
care asigurã circulaþia forþatã a lichidului caloportor
antigel, transportând cãldura de la captatorul solar
în rezervorul de acumulare unde, cu ajutorul
schimbãtorului de cãldurã, energia termicã este
transmisã apei din circuitul al doilea ºi în continuare
 consumatorului de apã caldã. Astfel de instalaþii
pot funcþiona ºi în timpul rece al anului. Þinând
seama de experienþa statelor din UE ºi a unor state
din CSI cu condiþii climaterice asemãnãtoare cu cele
existente în Republica Moldova, conchidem cã în
cazul republicii noastre sunt indicate urmãtoarele
instalaþii solare pentru încãlzirea apei:
 instalaþii individuale cu un singur circuit,
circulaþie naturalã, suprafaþa captatorului de 2-4
m2, rezervor de acumulare de 100 200 l, utilizare
sezonierã ºi care asigurã cu apã caldã o familie
din 2-4 persoane. Segmentul pieþei de implementare  sectorul rural, îndeosebi, satele negazificate;
 instalaþii colective cu un singur circuit, circulaþie
naturalã, suprafaþa captatorului de 10- 30 m2,
rezervor de acumulare de 1-2 t, utilizare sezonierã
ºi care asigurã cu apã caldã camere de duº, tabere
de varã, sanatorii ºi alte centre de recreaþie;

Tabelul 3.3. Caracteristicile tehnice ºi costul instalaþiilor solare individuale pentru producerea apei calde

*

- inclusiv costul montãrii
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 instalaþii colective cu douã circuite, circulaþie
forþatã, suprafaþa captatorului de 20  100 m2,
rezervor de acumulare de 2-10 t dotat cu
încãlzitoare suplimentare ce consumã combustibil tradiþional. Funcþioneazã pe durata întregului
an. Segmentul pieþei de implementare  bãi
comunale, ºcoli, grãdiniþe, cantine, piscine.
Prezentãm mai jos caracteristicile tehnice ºi costul
instalaþiilor individuale ºi colective produse pe cale
industrialã în diferite þãri (tab. 3.3 ºi tab. 3.4).
Costul specific al instalaþiei se raportã la un metru
pãtrat de captator instalat. Pentru instalaþiile de
import costul mediu specific este de 530 $ SUA /
m2. Conform calculelor, o familie din 3-4 persoane
poate fi asiguratã cu apã caldã de un captator solar
cu suprafaþa de cca 4 m2.
Pentru câteva instalaþii individuale ºi colective
selectate (tab. 3.3 ºi tab. 3.4) s-au calculat indicatorii
economici relevanþi (tab. 3.5).
S-a acceptat cã durata de studiu e 20 de ani, rata de
actualizare  10 %, cheltuielile de exploatare anuale
 1% din costul instalaþiei. Cursul de referinþã al
valutei naþionale a fost considerat 13 lei / 1$ SUA.
Volumul de energie termicã produs de instalaþie
corespunde condiþiilor meteorologice din Republica
Moldova ºi perioadei de funcþionare de la 15 martie
pânã la 15 octombrie. Aºadar, indicatorii economici
prezentaþi (tab. 3.5) ne fac sã afirmãm urmãtoarele:
 Costul energiei termice produsã de o instalaþie
solarã este de 500-1500 lei / Gcal, adicã este cu
mult mai mare decât costul actual de 233 lei plãtit

de consumator pentru o Gcal produsã la
centralele termice cu cogenerare amplasate în
oraºele mari ºi care funcþioneazã pe consum de
gaze naturale, însã este comparabil cu costul de
1000 lei/Gcal produsã cu un boiler electric cu
un volum de 100-150 litri  instalaþie foarte
rãspânditã la momentul actual în sectorul urban.
 Din punct de vedere economic, instalaþiile solare
individuale ºi colective sunt mai avantajoase
pentru consumatorii de apã caldã din sectorul
rural, îndeosebi pentru acei care nu au acces la
reþeaua de gaze naturale. Pentru o instalaþie
individualã destinatã unei familii din 4 persoane
se poate obþine un beneficiu anual de 50, 150 ºi
225 $ SUA per capita comparativ cu situaþia în
care în acest scop se utilizeazã respectiv cãrbuni,
energie electricã sau gaze lichefiate [Energia
regenerabilã; studiu de fezabilitate, Chiºinãu, 2002.].
d) instalaþii solare pentru uscarea produselor
agricole ºi plantelor medicinale
Uscarea produselor agricole, una dintre cele mai vechi
tehnologii de conservare, este ºi cea mai rãspânditã
în lume. Peste 2600 de uscãtorii solare, din care 800
în þãrile UE, cu o suprafaþã de captare de peste 200
000 m2, funcþionau la mijlocul anilor 90 al secolului
XX în Europa de Vest ºi Centralã. Domeniile
principale unde se folosesc aceste instalaþii sunt:
uscarea furajelor, a produselor cerealiere, fructelor ºi
legumelor, plantelor aromatice ºi medicinale. Dupã
modul de acþiune a radiaþiei solare asupra produselor
se deosebesc trei tipuri de instalaþii solare: directe,
indirecte ºi combinate.

Tabelul 3.4. Caracteristicile tehnice ºi costul instalaþiilor solare colective pentru producerea apei calde
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*- inclusiv costul încãlzitorului electric auxiliar ºi al sistemului de control automat

Tabelul 3.5. Indicatori economici ai instalaþiilor solare individuale ºi colective pentru încãlzirea apei

În instalaþiile cu acþiune directã razele solare
acþioneazã nemijlocit asupra produsului. În aspect
constructiv ele prezintã o carcasã cu grãtare (poliþe)
acoperitã cu material transparent, de obicei peliculã,
care asigurã obþinerea efectului de serã ºi protecþia
produsului de praf, ploaie, insecte. Instalaþiile cu
acþiune directã sunt simple ºi ieftine. Totodatã, ele
prezintã un ºir de dezavantaje cum ar fi: randament
scãzut (0,15-0,20), productivitate specificã (kg/m2)
micã, imposibilitate de a controla ºi dirija procesul
(temperatura ºi viteza agentului de uscare),
deprecierea calitãþii unor produse în urma acþiunii
directe a razelor solare etc.
Instalaþiile cu acþiune indirectã sunt acelea în care
are loc uscarea prin convecþie cu ajutorul aerului
încãlzit în prealabil în captatoarele solare. Principalul
lor avantaj rezidã în posibilitatea de a evita
degradarea calitãþii produselor prelucrate.
Instalaþiile cu acþiune combinatã întrunesc
proprietãþile tehnologice ale instalaþiilor cu acþiune
directã ºi indirectã. Aceste instalaþii prezintã niºte
construcþii cu acoperiº dublu cu funcþie de captator
solar în care are loc încãlzirea aerului. Produsul
destinat uscãrii se plaseazã în camera de uscare în
care aerul încãlzit este direcþionat printr-o conductã
de un ventilator. Aceste instalaþii posedã un
randament ºi o productivitate superioarã comparativ cu cele cu acþiune indirectã.
Majoritatea instalaþiilor cu aceastã destinaþie nu sunt
de fabricaþie industrialã. Ele sunt asamblate la locul
de destinaþie, conform unor proiecte individuale.
Costurile specifice ($ SUA/m2) diferã de la caz la
caz ºi variazã de la 5 pânã la 60 $ SUA/m2 în funcþie
de tipul instalaþiei ºi al materialelor utilizate. În
continuare sunt prezentate rezultatele calculelor
privind costurile a douã tipuri de instalaþii solare:
prima  pentru uscarea fructelor ºi legumelor, tip 
combinatã (carcasã din lemn, captator cu peliculã
transparentã); a doua  destinatã uscãrii plantelor
medicinale, cu acþiune indirectã, ventilare forþatã,

captator în formã de acoperiº dublu (tab. 3.6). În
ambele cazuri s-a admis rata de actualizare de 10%,
cheltuieli de exploatare anuale  5% din costul iniþial.
Pelicula transparentã pentru prima uscãtorie se
schimbã în fiecare an. S-a constatat cã pentru condiþiile
meteorologice ale þãrii noastre utilizarea uscãtoriilor
solare este avantajoasã din punct de vedere economic.
Costul unei Gcal de energie termicã rezultatã în urma
conversiei energiei solare cu ajutorul acestor
tehnologii este de câteva ori mai mic decât costul unei
Gcal obþinutã de la o instalaþie care foloseºte în aceste
scopuri motorina. În cazul utilizãrii tehnologiilor
la care în calitate de sursã de energie se foloseºte
motorina, numai cota-parte a acesteia în preþul de
cost al unei Gcal constituie 680 lei.
Tabelul 3.6. Indicatori tehnici ºi economici ai instalaþiilor
solare pentru uscare

e) instalaþii solare pentru mica irigare
Noþiunea de pompã solarã a apãrut pe la mijlocul
anilor 70 ai secolului trecut. Indiferent de principiul
de funcþionare a pompei, noþiunea se referã la
pompele care corespund cât mai mult particularitãþilor sursei de alimentare  modulului fotovoltaic
(PV) ºi caracterului variabil al radiaþiei solare. O
pompã solarã se deosebeºte de una tradiþionalã prin
urmãtoarele:
 La puteri mici ce nu depãºesc câþiva zeci sau
câteva sute de watt, are un randament cu mult
mai mare.
 Asigurã pomparea apei la înãlþimea manometricã
totalã (Î.M.T.), specificatã la o variaþie destul de
'%

mare (de aproximativ douã ori) a intensitãþii
radiaþiei solare.
 Poate fi pusã în miºcare de la un modul PV cu o
putere maximalã ce nu depãºeºte puterea de
absorbþie a pompei în regim nominal de 1,2-1,3
ori (o caracteristicã importantã a acestei pompe
este faptul cã necesitã putere micã în momentul
acþionãrii).
Dupã modul de exploatare, pompele solare se clasificã
în douã grupe mari: submersibile ºi de suprafaþã.
Pompele submersibile sunt exploatate sub nivelul
apei, asigurã pomparea din orice sursã de apã 
fântâni, inclusiv arteziene, râuri, lacuri, bazine de
acumulare, rezervoare etc. Întrucât au capacitatea de
autoaspiraþie de 5-7 m, pompele de suprafaþã pot fi
folosite numai în cazul surselor de apã de suprafaþã:
râuri, lacuri, bazine de acumulare. Pompele solare
submersibile sunt mai scumpe de 2-3 ori decât cele
de suprafaþã. În prezent, din cele peste 70 de scheme
constructive de pompe cunoscute doar câteva se
utilizeazã ca pompe solare: volumetrice (cu piston,
elicoidale, cu diafragmã, cu piston ºi diafragmã) ºi
centrifugale. În tabelul ce urmeazã sunt prezentate
caracteristicile tehnice ºi costurile pompelor solare
volumetrice ºi centrifugale (tab. 3.7).
Menþionãm cã, deoarece pompele solare comercializate în prezent au o capacitate de pompare relativ micã,
se recomandã a folosi un rezervor în care sã se
acumuleze apa. Astfel de tehnologii permit utilizarea
modulelor PV de putere micã. În consecinþã, pot fi
reduse ºi costurile instalaþiei în întregime. Indiferent
de modul de exploatare, pompele solare pot fi dotate
cu diferite tipuri de motoare: de curent continuu cu
magneþi permanenþi cu sau fãrã perii (în cazul al doilea
Tabelul 3.7. Caracteristici tehnice ºi costul pompelor solare

*

'&

în funcþie de debit ºi Î.M.T.

sistemul este dotat cu un bloc electronic de comutaþie
care substituie ansamblul colector  perie ºi care
sporeºte considerabil costurile), de curent alternativ,
de obicei, asincrone.
Pomparea apei, folosind energia solarã, este consideratã
ca una dintre cele mai rãspândite tehnologii.
Tehnologia solarã de pompare a apei a atins un grad
înalt de dezvoltare tehnicã ºi comercialã. În ultimii
zece ani au fost instalate peste 50 000 de sisteme solare
de pompare în þãrile în curs de dezvoltare în scopul
alimentãrii cu apã potabilã a satelor neconectate la
reþelele electrice publice ºi pentru mica irigare.
Conform unui studiu efectuat de Banca Mondialã
(World Bank Technical Paper nr. 168), pomparea
solarã a apei pentru alimentarea consumatorilor care
nu au acces la reþea este competitivã cu grupul
electrogen (motor cu ardere internã - generator) dacã
cererea nu depãºeºte 800 m 4 /zi  rezultatul
înmulþirii volumului de apã la Î.M.T. De exemplu,
volumul pompat de apã este de 40 m3/zi, Î.M.T. 
20 m sau, respectiv, 20 m 3/zi, Î.M.T.  40 m.
Pomparea solarã în scopul micii irigãri este
competitivã cu grupul electrogen pe un segment
redus  suprafaþa irigatã nu va depãºi 0,5-1,5 ha dacã
folosim tehnologiile tradiþionale sau 2-3 ha dacã
utilizãm irigarea prin picurare. În acest caz,
produsul volum - Î.M.T. nu va depãºi 450 m4/zi.
O instalaþie solarã pentru pomparea apei conþine
trei componente distincte:
 modulul PV care asigurã conversia radiaþiei solare
în energie electricã de curent continuu;
 convertorul de curent continuu în curent
continuu utilizat în cazul motoarelor de curent

continuu sau al convertorului de curent continuu
în curent alternativ - în cazul motoarelor de
curent alternativ;
 pompa electricã submersibilã sau de suprafaþã 
asigurã pomparea apei.
În tabelul 3.8 sunt prezentate rezultatele calculelor
costurilor unui m3 de apã pompat folosind diferite
instalaþii solare în condiþiile Republicii Moldova.
Pentru comparare se prezintã ºi costurile în cazul
variantelor alternative: extinderea reþelei electrice
pe o distanþã de 1 km sau utilizarea unui grup
electrogen.
Pentru toate variantele s-au admis urmãtorii indici:
Î.M.T=30 m; costul unui watt de putere PV este
de 4 $ SUA; costul elementelor auxiliare (cablaj,
suport modul)  4 % din costul total al instalaþiei;
numãrul de ore de funcþionare pe durata de irigare
 1200 h /an; pompa solarã ºi convertorul se
renoveazã peste 10 ani; durata de studiu e de 20 de
ani; rata de actualizare  10 %; rata inflaþiei  2 %;
cheltuieli de exploatare  1 % din investiþiile iniþiale.
Se constatã cã, în condiþiile þãrii noastre, costul unui
metru cub de apã pompat, folosind energia solarã,
este cu mult mai mic decât în cazul extinderii reþelei
electrice sau al utilizãrii unui grup electrogen. Cele
mai mici costuri necesitã instalaþiile cu pompe de
suprafaþã.

3.2.3. Energia biomasei
I. Potenþialul disponibil
Principalii generatori de biomasã utilizabilã în
scopuri energetice în Republica Moldova sunt
silvicultura, agricultura, sectorul zootehnic,

industria alimentarã ºi gospodãria comunalã a
sectorului locativ.
Bunãoarã, Agenþia de Stat pentru Silviculturã
Moldsilva furnizeazã anual economiei naþionale
între 250-350 mii m3 lemn de foc (tab. 3.9), astfel
încât 60-70% din populaþia ruralã îºi procurã ºi
utilizeazã drept combustibil pentru încãlzirea
locuinþelor lemne de foc.
Tabelul 3.9. Cantitatea de resurse energetice primare
(lemne de foc) în perioada 1990-2000

În contextul balanþei energetice a þãrii, pãdurile
reprezintã o sursã bioenergeticã regenerabilã
deosebit de importantã, fiind caracterizate prin:
 costuri relativ mici pentru regenerare;
 prezenþa unor suprafeþe considerabile apte pentru
împãduriri (terenuri degradate, suprafeþe
amplasate sub linii electrice de înaltã tensiune,
acostamentul cãilor de comunicaþie etc.).
Unele aspecte ce þin de asigurarea populaþiei cu
combustibil pentru foc sunt reflectate în Strategia
dezvoltãrii durabile a sectorului forestier naþional,
aprobatã prin Hotãrârea de Guvern nr.350-XV din
12 iulie anul 2001, care prevede crearea culturilor
silvice energetice. Principalele specii care pot fi
folosite în aceste scopuri sunt: salcâmul, plopii
indigeni ºi euroamericani, salcia ºi stejarul roºu.
Toate aceste specii se caracterizeazã prin creºteri
rapide ºi substanþiale în masã lemnoasã, cicluri de
producþie relativ scurte (20-40 ani), astfel încât, la
sfârºitul unui ciclu, speciile respective pot sã atingã

Tabelul 3.8. Indicii tehnici ºi economici ai instalaþiilor solare de pompare pentru mica irigare
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volume de la 150 m3 (salcâm), pânã la 400 m3 (plop) la
hectar. Concomitent, în procesul aplicãrii tãierilor de
îngrijire a plantaþiilor date, se poate recolta în medie
pe an încã cca 1 m3 masã lemnoasã la hectar sau 20-40
m3 pe parcursul ciclului. Din volumul respectiv lemnul
de lucru va constitui cca 15-40%. Pentru a spori
eficienþa economicã, masa lemnoasã rezultatã din
ramuri ºi subarboret la aplicarea tãierilor silvice poate
fi supusã tocãrii, eventual, brichetãrii.
O altã importantã sursã de energie regenerabilã în
Republica Moldova o constituie biomasa de
provenienþã agricolã, obþinutã în urma tãierilor de
îngrijire a livezilor ºi viilor, precum ºi cea obþinutã
sub formã de reziduuri vegetale în sectorul agricol:
resturi vegetale de la cultivarea porumbului, floriisoarelui, tutunului, grâului, orzului etc. Conform
estimãrilor specialiºtilor de la Ministerul Agriculturii ºi Industriei Alimentare, de la Universitatea
Agrarã de Stat din Moldova, Universitatea Tehnicã
a Moldovei, Institutul de Energeticã al AªM ºi
Departamentul Analize Statistice ºi Sociologie,
potenþialul energetic al biomasei este impunãtor
(tab. 3.10), însã urmeazã a fi valorificat mai eficient.
Alþi mari generatori de biomasã sunt sectorul
zootehnic, industria alimentarã ºi gospodãria
comunalã din sectorul locativ. Din deºeurile
organice provenite de la aceste surse (dejecþiile
animaliere de la complexele zootehnice; deºeuri
organice de la industria alimentarã ºi industria de
prelucrare a pielii; deºeurile solide menajere;
nãmolurile acumulate la staþiile de epurare
comunale ºi industriale; apele reziduale industriale
cu conþinut ridicat de poluanþi organici etc.) pot fi
obþinute cantitãþi apreciabile de biogaz, recuperabile
prin procesele de bioconversie anaerobã [20-23].

Dejecþii animaliere. Potenþialul de generare a
biomasei în aceste sectoare depinde, în primul rând,
de factorii economici. Astfel, de exemplu,
potenþialul de generare a dejecþiilor animaliere în
sectorul zootehnic este determinat de efectivul de
animale ºi pãsãri (tab. 3.11), de calitatea raþiei
animalelor ºi pãsãrilor ºi respectiv, de productivitatea acestora.
Tabelul 3.11. Efectivul de animale ºi pãsãri la sfârºitul
anului 2000, mii capete

Întrucât în Republica Moldova cantitatea de dejecþii
(s.u. - substanþã uscatã) de la vaci de lapte este egalã
cu 10,6, de la porcine  cu 5,9 ºi de la gãini ouãtoare
 cu 12,9 kg/1000 kg animal viu în zi, iar cantitatea
de biogaz posibil de obþinut dintr-un kg de
substanþã uscatã de la vaci  260-280, porcine  480
ºi pãsãri 520 l/kg s.u. [24], calculul estimativ al
biogazului degajat la fermentarea anaerobã a
dejecþiilor animaliere indicã volumele prezentate
mai jos (tab. 3.12).
Þinând cont de modul de creºtere ºi întreþinere a
ovinelor ºi cabalinelor, s-a considerat oportun ca
acestea sã fie excluse din calcul. Aºadar se presupune
cã în instalaþiile anaerobe pot fi recuperate doar cca
67,09 mln. m3 de biogaz per an.

Tabelul 3.10. Potenþialul estimativ al resurselor energetice primare de biomasã de provenienþã agricolã, perioada
1980-1999, mii t.c.e.



Tabelul 3.12. Potenþialul estimativ de generare a biogazului din dejecþiile animaliere

Volumul util al fermentatoarelor cu menþinerea
regimului termic mezofil de fermentare poate fi
considerat evaluând producþia medie de biogaz
egalã cu 1 m3/m 3 fermentator în zi, ceea ce ar
însemna obþinerea a cca 45,16 mii m 3 per zi.
Reieºind din aceste calcule, precum ºi din
efectivul complexelor zootehnice mari din þarã,
s-a estimat cã numãrul optim de fermentatoare
de capacitate medie ºi mare (volum util între 100
ºi 800 m3) utilizabile preponderent în gospodãriile
agricole colective, este cca 90.
Nãmolurile provenite de le staþiile de epurare.
În prezent în republicã funcþioneazã 38 staþii de
epurare mecanico-biologicã. Drept consecinþã a
crizei economice ºi a contorizãrii consumului de
apã capacitatea acestor staþii s-a redus de aproape 2
ori. Însã cantitãþile de nãmol provenite din epurarea
apelor uzate, care au acum un grad de poluare mai
ridicat cu materii în suspensie, pot fi considerate
diminuate numai cu 1/3 faþã de anul 1995, când
acestea constituiau cca 267 t substanþã uscatã/zi [25].
La debitul specific de biogaz egal cu 0,33 m3/kg
masã uscatã, se poate obþine cca 60 mii m3 biogaz
per zi sau cca 22 mln. m3 biogaz per an. Pentru
utilizarea eficientã a acestor capacitãþi ar putea fi
utilizate cca 40-60 metantancuri cu un volum util
al fermentatoarelor între 250-1500 m3.
Apele uzate industriale. Din aceastã categorie de
ape uzate fac parte, în temei, cele provenite de la
întreprinderile industriei alimentare: fabrici de
bãuturi alcoolice ºi sucuri, de conserve, de lapte, de
zahãr etc. Luând în calcul faptul cã în anul 1995, la
staþiile de epurare ale combinatelor de zahãr ºi
fabricilor de conserve din republicã, era posibilã
numai fermentarea anaerobã a nãmolurilor rezultate
din epurarea mecanico-biologicã a apelor uzate,
cantitatea estimatã de biogaz constituia 121 mii m3/
zi [25]. Þinând cont de situaþia economicã, în
prezent potenþialul de recuperare a biogazului din
apele uzate industriale este de cca 14,7 mln. m3 per

an. Pentru utilizarea eficientã a acestuia, ar fi necesare
cca 40 de metantancuri cu un volum util al
fermentatoarelor între 500-1000 m3 fiecare.
Deºeuri solide menajere. Conform datelor
statistice pe parcursul anului 1998 au fost colectate
centralizat ºi evacuate la depozite speciale cca 1300
mii m3 deºeuri, inclusiv 700 mii m3 provenite din
mediul urban. Volumul deºeurilor acumulate la
depozitele existente pânã în prezent, conform
estimãrilor efectuate de inspectorii ecologi,
constituie cca 30 mln. m3. Întru-cât majoritatea
depozitelor de deºeuri sunt neautorizate, fiind
exploatate cu abateri de la cerinþele tehnologice,
acestea nu pot fi utilizate în scopul extragerii
metanului. Totodatã, în republicã existã depozite
de deºeuri care sunt exploatate pe parcursul mai
multor ani ºi ar fi binevenitã examinarea posibilitãþii
de recuperare a metanului. Deºeurile acumulate în
municipiul Chiºinãu sunt evacuate la depozitul din
Þânþãreni, exploatat din 1991 pânã în 2000 aici fiind
stocate cca 8 mln. m 3 deºeuri. La rândul sãu,
depozitul de deºeuri din municipiul Bãlþi este
exploatat de aproape 30 de ani.
În prezent este de actualitate lansarea în republicã a
unui program de colectare separatã ºi/sau sortare a
deºeurilor menajere solide la sursã, în scopul
organizãrii unei depozitãri centralizate ºi reciclãrii
acestora. Ulterior, în condiþii de exploatare optimã
a depozitelor existente ºi a celor nou create, se va
putea recupera anual cca 3 mln. m3 biogaz per an.
O altã filierã de transformare a deºeurilor menajere
solide (DMS) în biogaz este Procesul Valorga, ce
rezidã în fermentarea anaerobã a acestora în stare
umedã [26]. Dupã exemplul instalaþiilor din Tilburg
(Olanda) ºi Amiens (Franþa), pot fi tratate cca 700
mii de tone de deºeuri menajere solide, care se
acumuleazã anual în mediul urban. Producþia medie
specificã de biogaz în acest proces este de 99 Nm3/t
DMS, ceea ce se soldeazã cu maximum 69 mln. m3


biogaz per an. Din 1 m3 de volum al fermentatoarelor se poate obþine anual cca 600 m3 biogaz, fapt ce
duce la o cerere de capacitate utilã a fermentatoarelor
egalã cu 115 mii m3. La volumul util tip al unui
fermentator de 1500 m3, vor fi necesare cca 80
metantancuri.
II. Tehnologii ºi instalaþii de utilizare a biomasei
Utilizarea biomasei la producerea energiei
termice. Resursele energetice provenite din biomasã
(deºeuri lemnoase, reziduuri agricole ºi deºeuri
menajere solide) sunt utilizate, îndeosebi de cãtre
micii consumatori de energie termicã. În acest scop
sunt exploatate instalaþiile de generare a energiei
termice de putere micã. Acestea funcþioneazã atât
pe consum de biomasã, cât ºi în combinaþie cu alþi
combustibili fosili (gaze naturale, cãrbuni ºi  în
cazuri mai rare - combustibili lichizi). Cele mai
simple instalaþii de generare a energiei termice sunt
reprezentate de sobele existente în casele din zonele
rurale. Consumatorii mai mari din sectorul locativ
ºi industrial utilizeazã în acest scop ºi instalaþii
constituite din motor termic ºi cazan recuperator,
care produce atât abur tehnologic pentru consum
industrial, cât ºi apã caldã menajerã ºi de termoficare
pentru consum în sectorul locativ. În calitate de
motoare termice la puteri mai mari de 1 MW se
utilizeazã de obicei turbinele cu gaze, iar la puteri
mai mici  motoare cu ardere internã, în majoritatea
cazurilor, de tip Diesel. De regulã deºeurile menajere
sunt arse în cazanele de apã fierbinte ale centralelor
termice mici, mai recent însã, în acest scop se
utilizeazã ºi centralele electrotermice. Randamentul
cazanelor utilizate la centralele pe consum de lemne,
deºeuri lemnoase, reziduuri agricole ºi deºeuri
menajere solide, precum ºi în combinaþie cu alte
tipuri de combustibili fosili este de cca 75-92 %.
Utilizarea deºeurilor de naturã organicã la
obþinerea biogazului prin fermentarea anaerobã.
Tehnologia de producere a biogazului din deºeurile
de naturã organicã constã în dezvoltarea în condiþii
special create, în rezervoare ermetice denumite
bazine de fermentare (metantancuri) a unor
populaþii mixte de microorganisme, predominând
bacteriile anaerobe, alimentate cu substanþele
organice care se gãsesc în deºeurile respective.



Produsul gazos al proceselor metabolice, cunoscut
sub denumirea de gaz de fermentare sau biogaz,
este alcãtuit, în principal, din gaz metan (CH4) ºi

bioxid de carbon (CO2), la care se adaugã cantitãþi
mai mici din alte gaze ca hidrogenul (H 2 ),
hidrogenul sulfurat (H2S), amoniu (NH3) etc. Existã
douã modalitãþi de recuperare a biogazului din
deºeurile de naturã organicã:
 tratarea deºeurilor la locul stocãrii/producerii
lor  în instalaþii mici sau individuale;
 tratarea centralizatã a acestora în instalaþii de
capacitate mare.
a) Fermentarea anaerobã a dejecþiilor animaliere.
Instalaþiile existente sunt clasificate în felul
urmãtor:
 individuale de capacitate micã ºi medie;
 individuale de capacitate mare;
 colective cu colectarea dejecþiilor de la
fermierii individuali.
Pânã în anii 80 ai secolului trecut în majoritatea
instalaþiilor individuale biogazul generat era
folosit numai pentru încãlzire. La ora actualã, în
majoritatea cazurilor biogazul este utilizat în
instalaþiile de cogenerare pentru producerea
electricitãþii, cu recuperarea cãldurii ca produs
secundar, pentru încãlzirea locuinþelor sau a apei.
Biogazul este stocat în rezervoare cu capacitatea
de 60 - 100 m3.
Majoritatea covârºitoare a instalaþiilor individuale
de capacitate micã ºi medie sunt construite
conform unor proiecte individuale. O instalaþie
tip de fermentare a dejecþiilor de la 100 de vaci
(Germania) costã în jur de 100 mii 120 mii $
SUA. În Germania construcþia acestui tip de
instalaþii este subvenþionatã în proporþie de 2025%. În aceastã þarã electricitatea obþinutã din
biogaz se poate vinde la un preþ de 0,10 $ SUA
per kWh. În plus, biogazul cogenerat asigurã un
venit anual de 2 mii $ SUA din recuperarea
cãldurii [21].
La instalaþiile colective de biogaz se utilizeazã
dejecþiile animaliere colectate de la fermieri.
Primele astfel de instalaþii au început sã fie
exploatate în 1985. Aceste instalaþii sunt utilizate
pe larg în Danemarca. Agenþia Danezã de Energie
a iniþiat în acest scop un program special pentru
construirea instalaþiilor centralizate de biogaz.
Biogazul din majoritatea instalaþiilor este
cogenerat, cãldura recuperatã fiind livratã în
reþeaua municipalã de încãlzire. Parametrii de

funcþionare a celor mai reprezentative instalaþii
colective din Danemarca sunt prezentaþi mai jos
(tab. 3.13).

[27]. Acest proces prezintã un interes deosebit nu
numai ca sursã de energie regenerabilã, ci ºi ca
mijloc de prevenire a poluãrii mediului ambiant.

Energia produsã de 1 m3 biogaz în Danemarca
costã 0,28 $ SUA, iar când gazul este convertit în
cãldurã ºi electricitate costul ei se ridicã la 0,42 $
SUA. Pentru transportul dejecþiilor ºi colectarea
lor sunt necesare 35-50% din cheltuielile totale
de exploatare. Pentru a fi echilibrate din punct
de vedere economic, primele instalaþii colective
au necesitat subsidii substanþiale (30-40%), cele
noi fiind subvenþionate în volum de 20%.

În prezent, fermentarea anaerobã este utilizatã
cu precãdere pentru stabilizarea substanþei
organice pe care o conþin nãmolurile staþiilor de
epurare a apelor uzate ale localitãþilor, în
metantancuri, cu utilizarea microflorei suspendate [29]. Aceeaºi tehnologie este aplicatã frecvent
ºi pentru epurarea anaerobã a apelor uzate
menajere ºi industriale, deºi la separarea
microflorei suspendate pentru reciclare adesea
apar dificultãþi [23, 29]. În ultimul timp, au apãrut
ºi alte tehnologii cu utilizarea microflorei fixate
[29-32], aplicate pe larg la tratarea apelor reziduale
industriale cu conþinut înalt de poluanþi organici
biodegradabili, cum ar fi cele din industria
alimentarã, zootehnie, pielãrie etc. Astfel, este
asiguratã o eficienþã a eliminãrii substanþei
organice biodegradabile în proporþie de 65  86%
la timpul de retenþie de la 0,2 pânã la 3 zile ºi în
regim criofil de fermentare (200C).

b) Fermentarea anaerobã a apelor uzate ºi
nãmolurilor din staþiile de epurare. Actualmente, pentru epurarea apelor uzate industriale
care conþin poluanþi organici biodegradabili, în
scopul neutralizãrii acestora se aplicã procedee
biologice aerobe, destul de costisitoare din cauza
consumului mare de energie electricã pentru
asigurarea condiþiilor aerobe de dezvoltare a
microorganismelor. La fermentarea aerobã a
apelor uzate se produc cantitãþi importante de
nãmol biologic, în care sunt transformate de la
30 pânã la 50% din substanþa organicã eliminatã
din apele uzate ºi care necesitã o tratare ulterioarã,
de asemenea, costisitoare [23].
În comparaþie cu tehnologia tradiþionalã de tratare
aerobã a apelor uzate, la epurarea anaerobã se
consumã mai puþinã energie pentru menþinerea
regimului termic în bazinele de fermentare ºi se
produce mai puþinã biomasã în formã de nãmol
secundar. În acest caz, cca 4% din substanþa
organicã supusã descompunerii biologice se
transformã în nãmol secundar. Fermentarea
anaerobã este însoþitã de degajarea de biogaz, care
ulterior poate fi utilizat în calitate de combustibil

Epurarea apelor uzate duce la reþinerea ºi formarea
unor cantitãþi importante de nãmoluri ce
înglobeazã atât impuritãþile conþinute în apele
brute, cât ºi cele formate în procesele de epurare.
Aceste nãmoluri sunt tratate anaerob în metantancuri la staþiile de epurare a apelor uzate orãºeneºti
ºi industriale. Metantancurile sunt niºte bazine
ermetice de fermentare, care funcþioneazã în
regim termic mezofil (~35 0C) sau termofil
(~550C), fiind dotate cu instalaþii de amestec,
de încãlzire ºi de captare a biogazului, utilizat
ulterior în calitate de combustibil în centralele
termice proprii sau centralizate [22, 28]. De
obicei, cantitatea de biogaz degajatã asigurã ºi

Tabelul 3.13. Parametrii de funcþionare a 10 instalaþii colective din Danemarca [21]

!

necesitãþile proprii ale metantancurilor pentru
menþinerea regimului termic de fermentare a
nãmolurilor.
c) Fermentarea anaerobã a deºeurilor solide
menajere. Dintre tehnologiile de fermentare
anaerobã a deºeurilor menajere solide pot fi
menþionate fermentarea în stare umedã (diluarea
reziduurilor cu apã pânã la o umiditate de cca 90%)
ºi depozitarea deºeurilor cu extragerea ulterioarã a
biogazului prin utilizarea sondelor dupã o perioadã
de pãstrare de aproximativ 20 de ani.
Potenþialul de generare a metanului de cãtre
depozitele de deºeuri menajere poate varia între
62 ºi 125 m 3/tonã de substanþã uscatã. Din
cantitatea de biogaz acumulatã în aceste depozite
pot fi recuperate de la 50 pânã la 90% de biogaz
în funcþie de mai mulþi factori, inclusiv distanþa
dintre sonde ºi adâncimea lor, precum ºi
permeabilitatea stratului de acoperire a depozitului [22]. Astfel, pe durata unui interval de la 20 la
40 ani de stocare, din depozitele exploatate de
deºeuri menajere solide, se vor putea extrage prin
sonde 2,5-12,5 m3/tonã de substanþã uscatã per an.
Tehnologia de fermentare a deºeurilor solide
menajere în stare umedã, cunoscutã în Europa
de Vest sub denumirea de Valorga process, este
utilizatã îndeosebi în Olanda ºi Franþa. Una
dintre cele mai reprezentative instalaþii (Tilburg,
Olanda) (fig.3.7) este în funcþiune din 1994.
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4.1. Sectorul electroenergetic
În toate þãrile lumii, sectorul de producere a
energiei electrice ºi termice constituie una dintre
cele mai importante surse de emisii de gaze cu
efect de serã.
Volumul emisiilor de noxe în general ºi în particular
de GES provenite din sectorul electroenergetic
depinde de:
1. Consumul de energie al þãrii, care la rândul sãu
este în funcþie de:
 nivelul activitãþii economice ºi eficienþa acesteia,
caracterizatã prin cantitatea de energie consumatã
pentru producerea unei unitãþi monetare de
valoare adãugatã (intensitatea energeticã);
 mobilitatea populaþiei, modurile de transport
utilizate (feroviar, auto etc.) ºi consumul specific
de combustibil al acestora (kJ/pasager·km);
 volumul transportului de mãrfuri, tipurile de
transport utilizate (feroviar, auto etc.) ºi
consumul specific de combustibil al acestora (kJ/
t·km);
 consumul de resurse energetice pentru încãlzirea
spaþiului locativ, apei calde, prepararea hranei,
utilizarea echipamentelor electrocasnice,
electronice ºi de climatizare.
2. Modul de acoperire a consumului de energie
electricã: prin import sau/ºi prin construirea de
centrale electrice proprii.
3. Tehnologiile utilizate pentru producerea energiei
electrice ºi termice, randamentul lor ºi combustibilii folosiþi.
Printre mijloacele posibile de diminuare a acestor
emisii retehnologizarea instalaþiilor utilizatoare de
combustibili fosili reprezintã una dintre cele mai
eficiente mãsuri. S-ar pãrea cã problema este clarã
ºi cã rãmâne doar de efectuat retehnologizarea. În
realitate, atingerea obiectivului de reducere a
impactului negativ asupra mediului e îngreunat de
multe dificultãþi.În primul rând, resursele
disponibile pentru acest capitol sunt limitate. De
aceea, retehnologizãrile trebuie aplicate doar acolo
unde efectul de pe urma valorificãrii mijloacelor
financiare va fi cel mai înalt.
Retehnologizarea sistemului energetic are douã
componente:

1. Retehnologizarea instalaþiilor existente, cu
urmãtoarele efecte:
 Prelungirea duratei de viaþã.
 Creºterea puterii unitare.
 Trecerea de la un combustibil cu un conþinut
sporit de carbon la altul cu un conþinut mai
redus, de exemplu: de la cãrbune la gaze naturale.
 Creºterea randamentului.
 Atenuarea emisiilor de GES.
2. Înlocuirea centralelor ajunse la sfârºitul duratei
normate de viaþã cu altele, noi, bazate pe
tehnologii moderne.
Pornind de la esenþa acestor componente, problema
diminuãrii efectului de serã prin intermediul
retehnologizãrii poate fi abordatã de pe douã
poziþii:
1. instalaþiile existente se analizeazã fiecare separat
din punctul de vedere al reabilitãrii acestora;
bunãoarã, cele aproximativ 300 de centrale
termice din þarã ar putea fi examinate fiecare în
parte cu scopul de a determina oportunitatea ºi
eficienþa lucrãrilor de reabilitare pentru reducerea
volumului de substanþe nocive emise în mediul
înconjurãtor;
2. dezvoltarea surselor de energie electricã (reabilitarea ºi construcþia centralelor noi) se analizeazã în
complexitatea acoperirii cererii de produs finit,
pentru care ele servesc în ansamblul economiei
naþionale; ca exemplu elocvent poate servi
examinarea dezvoltãrii surselor de energie
electricã, având ca centrale-candidat atât instalaþii
existente, cât ºi centrale-candidat noi; s-ar putea
întâmpla ca reabilitarea centralelor existente sã
nu reziste din punct de vedere economic în faþa
noilor centrale, iar dacã se prezintã competitive,
volumul de emisii nocive la centralele reabilitate
se va deosebi cu certitudine de volumul emis în
cazul în care centrala ce urmeazã sã fie reabilitatã
este examinatã izolat de celelalte centrale electricecandidat noi.
Este evident cã ambele abordãri sunt juste ºi cã
trebuie aplicate selectiv, în funcþie de fiecare caz
concret. Dar, oricum, toate tehnologiile existente
valabile pentru reabilitare urmeazã sã treacã neapãrat
printr-un proces de selectare prealabilã, înainte ca
ele sã fie examinate mai profund în vederea realizãrii
retehnologizãrilor ca atare. Aceastã selectare este
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necesarã din cauza numãrului mare de tehnologiicandidat pentru reabilitare. Evaluarea detaliatã a
fiecãreia dintre acestea ar fi costisitoare, întrucât ar
fi nevoie de prea multe resurse financiare, de muncã
ºi timp.
În vederea efectuãrii unei selectãri prealabile e
important, bineînþeles, sã se stabileascã criteriile
dupã care alegerea respectivã va fi executatã. În
primul rând, trebuie alese ramurile unde ponderea
emisiilor cu efect de serã este mai mare. În Republica
Moldova acestea sunt:
a) sectorul de producere a energiei electrice ºi
termice: centralele electrice, centralele termice;
b) sectorul transport: auto, feroviar, aviatic, naval;
c) sectorul industrial: tehnologiile industriale etc.
Criteriile ulterioare dupã care se va face prima
alegere a tehnologiilor-candidat pentru retehnologizare ar trebui sã cuprindã: vechimea instalaþiei,
posibilitatea retehnologizãrii, tipul de combustibil
utilizat, regimul de funcþionare a instalaþiei (în
prezent ºi pe viitor), volumul emisiilor de GES în
comparaþie cu alte instalaþii, gradul de rãspândire a
instalaþiei pentru omologarea efectului, viabilitatea
întreprinderii care deþine instalaþia, viabilitatea
funcþionãrii ulterioare a instalaþiei, amplasarea
instalaþiei ºi locul ei în dezvoltarea surselor de
energie, strategia energeticã generalã a þãrii etc.
Dacã pentru retehnologizarea surselor de energie
termicã se va utiliza cu precãdere procedeul evaluãrii
separate a fiecãrei surse, în cazul centralelor electrice
examinarea procesului de retehnologizare a acestora
se va produce în majoritatea cazurilor de pe poziþia
funcþionãrii lor în sistem.

4.1.1. Variante posibile de acoperire
a cererii de energie electricã

&

Pentru identificarea unor variante posibile de
acoperire a cererii de energie electricã a fost efectuat
un studiu integrat consacrat analizei ºi identificãrii
variantelor optime de dezvoltare a sectorului
electroenergetic pentru perioada 20002030. În
cadrul studiului dat au fost luaþi în consideraþie
factori economici, politici, strategici ºi de altã naturã
care ar putea influenþa acest proces. Din aceste
raþiuni, în procesul de identificare a prospecþiunilor
de dezvoltare a sistemului energetic al Republicii
Moldova, capabil sã acoperire cererea de energie

electricã pentru perioada 20002030, au fost luate
în calcul urmãtoarele aspecte:
 Resursele energetice ale þãrii sunt foarte limitate,
motiv, din care acoperirea cererii de energie
electricã ºi termicã se înfãptuieºte fie cu capacitãþi
de generare proprii care funcþioneazã cu
combustibil din import, fie prin import direct
de energie electricã. Sursa principalã a importului de combustibil ºi de energie electricã sunt
þãrile din CSI (Comunitatea Statelor Independente), în special, Rusia ºi Ucraina. Pe viitor,
Republica Moldova intenþioneazã sã diversifice
sursele de energie din raþiuni de ordin strategic
ºi de securitate energeticã.
 Iniþial, sistemul electroenergetic al Republicii
Moldova a fost gândit sã funcþioneze interconectat cu sistemele energetice ale þãrilor din CSI,
îndeosebi cu cel al Ucrainei, cu care este legat
prin numeroase linii de interconexiune. Din
aceste considerente, la momentul actual
respectivul sistem are doar câteva puncte de
interconexiune cu capacitate redusã cu România
ºi Bulgaria ºi, implicit, cu sistemele similare din
Europa.
 Capacitãþile de producere ale sistemului
electroenergetic sunt la limita duratei normate
de viaþã ºi au randamente reduse, corespunzãtoare tehnologiilor momentului când au fost
construite.
Þinând cont de aceste particularitãþi, în perioada
19982000, Institutul de Energeticã al Academiei
de ªtiinþe a Republicii Moldova cu asistenþa tehnicã
a Agenþiei Internaþionale pentru Energia Atomicã
(AIEA), a efectuat un studiu [1] consacrat
identificãrii posibilitãþilor de acoperire a cererii de
energie electricã a þãrii pe duratã lungã. Acest studiu
este considerat la momentul actual a fi unul din
cele mai ample ºi mai veridice aprecieri a domeniului dat. Din aceste considerente el a fost utilizat ºi
în cadrul prezentei lucrãri, fiind reactualizat pentru
condiþiile anului 2001. Evaluãrile actualizate au fost
efectuate cu ajutorul pachetului de modele
computerizate de calcul ENPEP (Energy and Power
Evaluation Program), elaborat de Laboratorul
Naþional Argone (SUA) ºi AIEA [2]. Prognoza
cererii de energie electricã a þãrii pe termen lung
(2000-2025) a fost realizatã cu ajutorul modelului
MAED (Model for Analysis of the Energy

Demand) [3] al acestui pachet, iar aprecierea
variantei optime de acoperire a cererii de energie
electricã, cu ajutorul modelului WASP (Wien
Automatic System Planning) [4]. În cadrul acestui
studiu, pentru identificarea posibilitãþilor de acoperire
a cererii de energie electricã pentru perioada 2000
2030 (caseta 4.1) au fost luaþi în calcul indicii de
dezvoltare socio-economicã a þãrii, analizându-se nouã
posibile variante de dezvoltare a sistemului energetic.
Conform aprecierilor efectuate cu ajutorul
modelului WASP, din cele nouã variante incluse în
calcul numai trei au fost identificate ca posibile
pentru implementare în practicã, fiind considerate
drept variante care asigurã o dezvoltare durabilã a
sistemului energetic. Variantele identificate sunt:
Varianta 1, denumitã generic Import, care
presupune:
 retehnologizarea unor centrale existente (fãrã
construirea capacitãþilor noi de producere);
 importul prin liniile de interconexiune existente
ºi linii noi, care urmeazã a fi construite.
Varianta 2, denumitã Autobalanþã.
 retehnologizarea unor centrale existente;
 construirea de capacitãþi, bazate pe turbine cu
gaze ºi grupuri cu ciclu combinat pe gaze
naturale;
 ritm descrescând al importului de energie
electricã;
 participarea la finalizarea grupului U2 de la CNE
Cernavodã (România) cu o tranºã de 200 MW
(dupã 2008).
Varianta 3, denumitã Dezvoltare fãrã condiþii
impuse, constituie o opþiune intermediarã, bazatã
pe urmãtoarele principii:
 retehnologizarea unor centrale existente;
 construirea de capacitãþi bazate pe turbine cu
gaze ºi grupuri cu ciclu combinat de diverse
puteri;

Caseta 4.1. Date de bazã utilizate în studiul
Evaluarea sistemului electroenergetic al
Republicii Moldova utilizând modelul MAED ºi
WASP
 Anul de bazã: 2000;
 Perioada de planificare: 20002025;
 Perioada de studiu: 20002030;
 Caracteristicile tehnico-economice ale sistemului energetic
actual;
 Prognoza cererii de energie electricã actualizatã, utilizându-se
rezultatele studiului MAED efectuat în 1998;
 Grupuri candidate noi de energie electricã, precum ºi surse
existente ce urmeazã a fi reabilitate, inclusiv centrale termice
prevãzute a fi transformate în centrale electrice de termoficare;
 Preþul combustibililor pe piaþa internaþionalã actualizat la nivelul
anului 2000;
 Import de energie electricã, inclusiv contractele de import
existente.

 import de energie electricã în condiþii economice
convenabile prin liniile de interconexiune
existente ºi prin unele noi;
 participarea la finalizarea grupului U2CNE
Cernavodã cu o tranºã de 200 MW (dupã 2008).
Þinând cont de situaþia actualã a sectorului energetic
(durata exploatãrii utilajului, starea tehnicã ºi
randamentul lui), din punct de vedere economic sa considerat oportunã reabilitarea unui numãr
limitat de centrale existente. Astfel, în cadrul
actualului studiu s-a luat în calcul instalarea unor
turbine cu gaze la centralele termice Munceºti ºi
Sud, extensiunea CET-Nord Bãlþi ºi CET-1 Chiºinãu
(tab. 4.1). Participarea Republicii Moldova la
instalarea grupului U2 a CNE Cernavodã (România)
a fost luatã în consideraþie, deoarece problema în
cauzã era supusã discuþiei la data elaborãrii studiului.
Pe parcursul duratei de studiu a fost prevãzutã ºi
luatã în calcul instalarea unor noi grupuri de generare
a energiei electrice, cu scopul de a înlocui grupurile
casate (dupã depãºirea duratei normative de viaþã)
ºi pentru instalarea noilor puteri. Aceste grupuri
sunt reprezentate prin turbine cu gaze de diferite
puteri unitare (51115 MW), provenite de la diverºi
constructori, (Rolls-Royce, Westinghouse Electric

Tabelul 4.1. Reabilitãri posibile ale unor centrale

* - Cost unitar nivelat pe durata de viaþã, calculat la sarcina maximã a grupului ºi fãrã a lua în considerare configuraþia curbei de sarcinã
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ºi ABB) cu diverse caracteristici tehnice ºi
economice. Totodatã, a fost prognozatã instalarea
grupurilor cu ciclu combinat cu puteri unitare
cuprinse între 111238 MW, produse de firmele
Stewart/Stivenson, Westinghouse Electric ºi Siemens
ºi având, de asemenea, diferite caracteristici tehnice
ºi economice (tab. 4.2).
Întrucât ponderea economic justificatã a importului
de energie electricã depinde de preþul acesteia, au fost
luate în calcul urmãtoarele variante de preþuri: 35,
40 ºi 50 $ SUA/MWh. Necesarul de import al
energiei electrice a fost evaluat în ansamblu cu
opþiunile de retehnologizare a unor instalaþii existente
ºi de punere în funcþiune a unor grupuri noi.
Posibilitãþile de import al energiei electrice prin
liniile de interconexiune din vestul ºi sud-vestul
Republicii Moldova în prezent sunt limitate ºi în
viitor vor fi strâns legate de programul de extindere
cãtre est a UCTE (Union pour la coordination du
transport de lelectricité). Dupã admiterea României
ºi Bulgariei în UCTE, Republica Moldova va putea
importa energie electricã din þãrile-membre ale
acestei uniuni prin realizarea uneia dintre urmãtoarele soluþii tehnice:
 alimentare sincronã a unor zone din Republica
Moldova prin liniile de interconexiune cu
sistemele electroenergetice ale României ºi
Bulgariei;
 alimentare asincronã prin staþia spate-n-spate
ce ar putea fi instalatã la Isaccea (România).
Din aceste considerente, în variantele 1 ºi 3, în care
importul de energie ar putea avea o pondere
considerabilã, s-au prognozat investiþii de circa 100
mln. $ SUA în urmãtoarele scopuri:
 întãrirea reþelei interne pe direcþia VulcãneºtiChiºinãu. Aceasta ar permite tranzitul cãtre zona
Chiºinãu a energiei electrice importate din

Caseta 4.2. Indici luaþi în consideraþie în variantele de dezvoltare a sectorului electroenergetic
 Costul minim total actualizat al sistemului electroenergetic.
 Rezerva de putere în limitele 10  40%.
 Ratã de actualizare -10% anual.
 Prognoza cererii de energie ºi putere calculatã, reieºind din
prognozele de dezvoltare socio-economicã a Republicii Moldova,
în condiþiile unei evoluþii prestabilite a importului de energie.
 Realizarea planurilor de casãri a centralelor proprii existente ºi
construcþia de linii de interconexiune cu sistemele energetice
vecine Republicii Moldova.

România ºi/sau Bulgaria sau din alte sisteme
electroenergetice membre ale UCTE prin staþia
spate-n-spate Isaccea ºi linia 400 kV IsacceaVulcãneºti. În acest scop, cãtre anul 2005 vor fi
necesare investiþii în mãrime de 62,5 mln. $ SUA;
 construirea unei linii de interconexiune de 400
kV cu România care sã fie operaþionalã atunci
când sistemul electroenergetic al Republicii
Moldova va putea funcþiona în paralel cu sistemele
UCTE (37,5 mln. $ SUA cãtre anul 2010).
Dupã aprecierea cãilor de acoperire a cererii de
energie electricã s-a efectuat un calcul, care a avut ca
scop identificarea variantei optime. Studiul dat a
fost realizat cu ajutorul modelului WASP (Wien
Automatic System Planning). În acest scop toate cele
trei variante au fost evaluate din punct de vedere
economic conform criteriului cheltuieli (costuri)
totale actualizate minime (caseta 4.2).
Referitor la variantele studiate, din acest studiu pot
fi desprinse urmãtoarele concluzii:
Pentru variante:
Varianta 1, Import  presupune acoperirea cererii
de energie electricã prioritar din contul energiei de
import (fig. 4.1). Ea se realizeazã prin importul
actual din Ucraina, Rusia, România ºi livrãrile de
la CTE Moldoveneascã, lãrgind posibilitãþile de

Tabelul 4.2. Grupuri noi de candidaþi în sistemul energetic



* - Cost unitar nivelat pe durata de viaþã, calculat la sarcina maximã a grupului ºi fãrã a lua în considerare configuraþia curbei de sarcinã;
** - Denumirea firmei producãtoare este prezentatã pentru exemplificare. Pentru retehnologizare se pot utiliza instalaþii similare ale
oricãrei alte firme.

Caseta 4.3. Soluþii de acoperire a cererii de
energie electricã luate în consideraþie în variantele de dezvoltare a sectorului electroenergetic
 Retehnologizarea centralelor existente:
a) Instalarea de turbine cu gaze la CT Munceºti ºi CT Sud.
b) Instalarea unor turbine cu gaze la CET Bãlþi.
 Instalarea unor combinaþii de turbine cu gaze de 51 MW, inclusiv
a grupurilor cu ciclu combinat de 179 MW.
 Participarea la finalizarea grupului U2 de la CNE Cernavodã cu
o tranºã de 200 MW (în cazul în care investiþiile nu ar depãºi
1500$ SUA/kW).

Figura 4.1. Ponderea diferitelor surse în acoperirea
cererii de energie electricã pentru varianta 1 Import

import prin liniile de interconexiune existente ºi
prin altele, noi; reabilitarea unor centrale existente,
fãrã construirea unor capacitãþi de producere;
producerii locale de energie îi revine un rol mai
redus, în special dupã anul 2015.
Varianta 2, Autobalanþã, presupune acoperirea
cererii de energie electricã prin intermediul
producerii acesteia la nivel naþional ºi prin import,
dându-se prioritate dezvoltãrii surselor locale
(acoperirea cererii de energie cãtre anul 2012 s-ar
produce doar din sursele proprii de energie) (fig. 4.2).
Aceastã variantã se realizeazã prin construirea de
centrale proprii, inclusiv de capacitãþi noi înzestrate
cu instalaþii de turbine cu gaze (ITG) ºi grupuri cu
ciclu combinat pe gaze naturale (ITGA) de diverse
puteri, precum ºi prin reutilarea unor centrale
existente (caseta 4.3). Este important a menþiona
aici faptul cã, pentru acest scenariu, întregul volum
de combustibil necesar pentru producerea energiei
electrice, în principal gaze naturale, va fi importat
în continuare dintr-o singurã sursã. Importul are
un ritm descrescãtor comparativ cu varianta
Dezvoltare fãrã condiþii impuse.

Varianta 3, Dezvoltare fãrã condiþii impuse  se
realizeazã prin acoperirea cererii de energie electricã
prin libera concurenþã dintre importul de energie
ºi producerea ei de cãtre sursele proprii (fig.4.3)
(s-a luat în consideraþie de asemenea opþiunea,
potrivit cãreia o parte considerabilã de energie ar
putea fi importatã ºi din vest, astfel asigurându-se
o securitate energeticã mai mare). Aceastã variantã
se realizeazã prin reutilarea unor centrale existente;
prin construirea de capacitãþi dotate cu instalaþii
de turbine cu gaze (ITG) ºi grupuri cu ciclu
combinat pe gaze naturale (ITGA) de diverse puteri
(caseta 4.3).

Figura 4.3. Acoperirea cererii de energie electricã
pentru varianta 3 Dezvoltare fãrã condiþii impuse

Pentru indicii tehnici ºi economici ai variantelor:
a) cheltuieli totale actualizate:
Se observã cã:

Figura 4.2. Acoperirea cererii de energie electricã
pentru varianta 2, Autobalanþã

 Varianta 3, Dezvoltare fãrã condiþii impuse,
presupune cel mai redus cost total actualizat pe
toatã perioada de studiu. Dupã cum au arãtat
calculele, aceastã evoluþie se pãstreazã indiferent
de prognoza preþului la energia electricã
importatã (tab. 4.3).
 Varianta 2, Autobalanþã, implicã un cost total
actualizat mai mare decât în cazul variantei a



Tabelul 4.3. Cheltuielele totale actualizat pentru
perioada 20002025, mln. $ SUA

treia, determinat de investiþiile necesare pentru
un ritm mai dinamic al construcþiilor de surse
locale (tab. 4.3).
 Varianta 1 (Import), bazatã pe import masiv
de energie electricã ºi pe reabilitarea unor
instalaþii existente, în comparaþie cu alte variante
examinate reprezintã cea mai simplã opþiune de
acoperire a cererii de energie pe parcursul anilor
de analizã (tab. 4.3).
La analiza acestei diferenþe de cost trebuie avut în
vedere ºi faptul cã varianta 3 (cea mai ieftinã) conþine
ºi costuri de întãrire a reþelei electrice care nu sunt
prevãzute în varianta 2. Dacã costurile necesare
pentru a importa cantitãþi mai mari de energie
electricã din Vest ºi Sud-Vest ºi pentru pregãtirea
sistemului energetic al Republicii Moldova cãtre
admiterea în UCTE ar fi fost luate în considerare
în varianta 2, diferenþa de cost dintre cele douã
variante ar fi fost ºi mai mare.
b) costul actualizat al investiþiilor:
 Varianta 1, Import, necesitã cele mai mici
investiþii, necesare numai pentru retehnologizarea unor instalaþii existente (tab. 4.4).
 Investiþiile maxime sunt necesare în cazul
variantei 2, Autobalanþã, efortul investiþional
cuprinzând un termen mediu (20002010).
 În acest aspect, varianta 3 presupune costuri
intermediare între variantele 1 ºi 2.
c) importul de energie electricã.
Acest indice pentru termen mediu (2000-2010)
variazã între 12,3 TWh (pentru preþul de import al
energiei electrice de 50 $ SUA/MWh din varianta
Tabelul 4.4. Costul actualizat al investiþiilor necesare,
mln. $ SUA



2) ºi 35,0 TWh (pentru preþul de import al energiei
electrice de 35 $ SUA /MWh din varianta 1). Pentru
întreaga perioadã de studiu (2000-2025) indicele în
cauzã are valori cuprinse între limitele 14,3 TWh
(50 $ SUA/MWh  varianta 2) ºi 110 TWh (35 $
SUA/MWh  varianta 1).
d) Costul mediu al energiei electrice pentru
perioada analizatã.
Acest indice prezintã raportul între cheltuielele
totale actualizate al variantei ºi suma cantitãþilor
anuale de energie electricã actualizate pe întreaga
duratã de studiu. El variazã între 30,1 $ SUA/MWh
(în varianta 3, pentru preþul de import de 35 $
SUA/MWh) ºi 36,53 $ SUA/MWh  în varianta 1,
pentru preþul de import de 50 $ SUA /MWh (tab.
4.5). Costul de 30,0-30,6 $ SUA/MWh, caracteristic
variantelor 2 ºi 3, ar putea fi utilizat în viitor ca
limitã acceptabilã a preþului pentru energia electricã
oferitã de noii producãtori independenþi de energie
ºi ca preþ de referinþã pentru contractele de import.
Tabelul 4.5. Costul mediu de producere al energiei
electrice, $ SUA / MWh

În urma unei analize integrate a posibilitãþilor de
acoperire a cererii de energie electricã pentru
perioada 20002030, s-a constatat cã varianta 3
(Dezvoltare fãrã condiþii impuse) reprezintã calea
optimã de dezvoltare a sistemului electroenergetic
al Republicii Moldova. Principalele argumente în
favoarea acestei concluzii sunt:
 Varianta respectivã implicã cele mai mici costuri
totale actualizate pe întreaga duratã de studiu.
 Reprezintã o îmbinare echilibratã dintre importul de energie electricã, retehnologizarea unor
instalaþii existente ºi construcþia unor grupuri
noi (turbine cu gaze de 51 MW ºi grupuri cu
ciclu combinat de 179 MW).
Din cauza imposibilitãþii tehnice ºi economice de a
participa la construcþia grupului U2 al CNE
Cernavodã, în varianta datã, acesta a fost substituit
cu un grup suplimentar tip ciclu combinat (vezi
ponderea centralelor electrice candidate noi la
acoperirea sarcinii electrice pentru cazul de import
al energiei la preþul de 35 $ SUA/MWh (fig. 4.4)).

Figura 4.4. Cota-parte a surselor existente, centralelor
candidate noi ºi a importului la acoperirea sarcinii
electrice în procesul de realizare a variantei 3

 Permite ajustarea sistemului energetic al
Republicii Moldova pentru conectarea la UCTE
prin întãrirea interconexiunilor cãtre Vest ºi a
reþelei interne pe axa Sud-Nord.
 Asigurã o înaltã securitate energeticã a þãrii.

4.1.2. Scenarii de reducere a
emisiilor de GES prin
retehnologizarea sistemului
energetic
Dupã cum am constatat mai sus, varianta 3
Dezvoltare fãrã condiþii impuse a fost consideratã ca model optim de dezvoltare a sectorului
electroenergetic al þãrii pentru perioada analizatã
(2000-2030). Caracteristicile economice, tehnologice ºi financiare ale acestei variante presupun
un efect benefic de maximã valoare pentru
mediul ambiant. Din aceste considerente,
varianta în cauzã a servit drept bazã în cadrul
evaluãrilor ce þin de aprecierea gradului de
reducere a emisiilor de GES prin retehnologizarea
sectorului energetic.
Pentru aprecierea posibilitãþilor de reducere a
emisiilor de GES în Republica Moldova au fost
luate în calcul alternativele existente în acest
domeniu la scarã mondialã:
 Economia de energie, aspect luat în consideraþie
la estimarea cererii de energie electricã în cadrul

celor 3 variante de dezvoltare a surselor de
energie electricã.
 Trecerea de la producþia de energie electricã ºi
termicã prin arderea de combustibili fosili la alte
forme de energie fãrã sau cu un conþinut mai redus
de carbon, precum: hidro, solarã, eolianã, biomasã,
nuclearã. În acest aspect se estimeazã cã, pe viitor,
ponderea acestora pentru acoperirea cererii de
energie a Republicii Moldova va fi redusã.
 Utilizarea unor tehnici de reþinere selectivã a
emisiilor de GES din gazele de ardere.
 Înlocuirea actualelor tehnologii, vechi ºi ineficiente,
de producere ºi de consum al energiei electrice, cu
tehnologii ce au un randament ºi o eficienþã
energeticã sporitã.
Având în vedere aspectele de mai sus, în baza variantei
3 de acoperire a cererii de energie electricã pentru
perioada 2000 - 2030 Dezvoltare fãrã condiþii impuse,
au fost elaborate trei scenarii de acoperire a cererii de
energie electricã, care includ ºi opþiuni de reducere a
emisiilor de GES provenite de la sectorul energetic.
Opþiunile de bazã ale acestor scenarii sunt:
(a) Randamentele de producere a energiei electrice
ale noilor tehnologii au urmãtoarele valori  38,
42 ºi 52%.
(b) Costul investiþiilor pentru retehnologizarea
sectorului energetic este corespunzãtor celor trei
randamente.
Scenariile de reducere a emisiilor de GES provenite
de la sectorul de producere a energiei electrice pot fi
caracterizate dupã cum urmeazã:
 Scenariul alternativ optim (High alternative
scenario - HAS) reprezintã un scenariu optim
de dezvoltare ºi de funcþionare a sistemului
electroenergetic al Republicii Moldova, cu costuri
totale actualizate minime si investiþii totale
maxime. Acesta propune o structurã echilibratã
a surselor proprii ºi a importului de energie
electricã, asigurând o securitate energeticã înaltã
ºi un nivel maxim de diminuare a emisiilor de
GES. Respectivul scenariu de reducere a emisiilor
de GES este aproape similar cu opþiunile variantei
3, analizatã anterior. Singura deosebire dintre
aceste douã modele o constituie excluderea din
modelul scenariului HAS a opþiunii de participare
a Republicii Moldova la finalizarea grupului U2
de la CNE Cernavodã, care nu mai este de
actualitate. Aceasta a fost înlocuitã cu opþiunea
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de dezvoltare a sistemului energetic în baza
construcþiei de grupuri cu ciclu combinat gazeabur (ITGA), provenite de la diverºi constructori
(Westinghouse Electric, Siemens, Stewart&Stivenson) cu un randament tehnic de 52%, utilizând
drept combustibil gazele naturale.
 Scenariul liniei de bazã (Base-line scenario 
BLS). Acest scenariu nu prevede programe sau
politici destinate sã încurajeze sau sã necesite
efectuarea unor acþiuni pentru reducerea emisiilor
de GES. Activitãþile prevãzute în cadrul scenariului
dat vor avea drept obiectiv menþinerea sistemului
energetic actual. Grupurile noi cu randament puþin
ameliorat (~38%) pe consum de gaze naturale,
vor înlocui grupurile ce urmeazã a fi casate la
atingerea duratei normate de viaþã ºi vor servi
pentru acoperirea deficitului de energie apãrut ca
urmare a creºterii sarcinii. Din punct de vedere
metodologic, acest scenariu serveºte ca un scenariu
de referinþã pentru a compara gradul atenuãrii
emisiilor de GES în urma retehnologizãrilor.
 Scenariul alternativ intermediar (Intermedium scenario - IMS). În cazul în care nu va
exista un suport financiar adecvat pentru realizarea
scenariului HAS, pot fi luate în calcul opþiuni
alternative cu un grad diferit de retehnologizare.
Dintre diversele alternative în acest aspect s-a optat
pentru un scenariu, prin care se preconizeazã
retehnologizarea unora dintre instalaþiile existente,
precum ºi construirea de instalaþii cu un randament
tehnic de 42%. Retehnologizãrile vor trebui
aplicate acolo unde se pot valorifica cel mai bine
resursele financiare limitate, unul dintre criteriile
de apreciere a modului de valorificare fiind ºi
reducerea emisiilor de GES.
Cele trei scenarii au putut fi caracterizate individual
sau comparate între ele prin urmãtorii indici:
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(a) costuri totale actualizate (CTA) de dezvoltare ºi
funcþionare a sistemului energetic;
(b) emisii totale de GES;
(c) emisii de GES per capita ºi per PIB;
(d) evoluþia emisiilor anuale de GES de-a lungul
perioadei de studiu.
Aceastã abordare a permis caracterizarea scenariilor
HAS ºi IMS prin utilizarea indicilor volumul costurilor
ºi emisiilor de GES în comparaþie cu scenariul BLS.
Astfel, prin aplicarea modelului IMPACTS al
pachetului ENPEP, pentru fiecare scenariu analizat

(HAS, IMS ºi BLS) a fost determinat nivelul emisiilor
de gaze cu efect de serã (fig. 4.5). S-a constatat cã
volumul emisiilor de GES este invers proporþional
cu randamentul tehnologiilor aplicate în procesul
retehnologizãrii.

Figura 4.5. Evoluþia emisiilor de GES direct pentru
scenariile de atenuare HAS ºi IMS în comparaþie cu
scenariul liniei de bazã  BLS, Gg CO2 echivalent

Luându-se în calcul principalii indici tehnologici ºi
economici ce caracterizeazã sistemul energetic al þãrii,
s-a evaluat gradul de reducere a emisiilor de GES în
urma aplicãrii de retehnologizãri (tab. 4.6).
S-a stabilit, de asemenea, cã volumul emisiilor de gaze
cu efect de serã direct se aflã în strânsã dependenþã de
astfel de parametri ai scenariilor de atenuare, cum ar
fi: randamentele tehnologiilor, investiþiile totale ºi
cheltuielile totale actualizate (fig. 4.6).

Figura 4.6. Dependenþa emisiilor de GES direct de
randamentul tehnologiilor, investiþiile neactualizate ºi
costurile totale actualizate ale scenariilor de retehnologizare a sectorului electroenergetic

Tabelul 4.6. Indici tehnico-economici ºi de reducere a emisiilor de GES pentru scenariile BLS, IMS ºi HAS

Drept urmare a studiului efectuat în vederea
stabilirii scenariilor optime de reducere a emisiilor
de GES prin retehnologizarea sectorului electroenergetic formulãm concluziile de mai jos:
(a) Varianta 3 Dezvoltare fãrã condiþii impuse a
fost identificatã ca fiind model optim de

dezvoltare a sectorului electroenergetic al þãrii
pentru perioada 2000-2030.
(b) Întrucât caracteristicile economico-financiare
ºi tehnologice ale variantei 3 presupun un efect
benefic de maximã valoare pentru mediul
ambiant, în baza acestei variante au fost
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elaborate trei scenarii de acoperire a cererii de
energie electricã (HAS, IMS ºi BLS), care includ
ºi opþiuni de reducere a emisiilor de GES
provenite de la sectorul energetic.
(c) Opþiunile de bazã ale acestor scenarii sunt
randamentele de producere a energiei electrice
ale noilor tehnologii la valorile tehnice de 38,
42 ºi 52%; costul total al investiþiilor ºi un nivel
respectiv de diminuare a emisiilor de GES,
corespunzãtor celor trei randamente ºi
politicilor destinate sã încurajeze efectuarea de
acþiuni pentru reducerea emisiilor de GES.
(d) Scenariul HAS a fost considerat drept un
scenariu optim de dezvoltare ºi de funcþionare
a sistemului electroenergetic al Republicii
Moldova, întrucât propune o structurã
echilibratã a surselor proprii ºi a importului
de energie electricã, asigurând o securitate
energeticã înaltã ºi o maximã diminuare a
emisiilor de GES.
Compararea scenariilor analizate a permis
evidenþierea urmãtoarelor aspecte:
 în comparaþie cu scenariul liniei de bazã  BLS,
realizarea scenariului HAS va duce la o diminuare
cu 2,8% a cheltuielilor totale actualizate, precum
ºi va permite, concomitent, o reducere a nivelului
de emisii totale de GES direct cu cca 20%;
 faþã de scenariul BLS, scenariile alternative 
HAS ºi IMS  în condiþiile Republicii Moldova
permit obþinerea unei reduceri a emisiilor de
GES de 70-80 kg CO2 echivalent la fiecare dolar
SUA investit;
 fiecare procent de sporire a randamentului
utilajului tehnologic modificat prin intermediul
retehnologizãrilor contribuie la reducerea
emisiilor totale de GES direct în volum de 0,841,125 milioane tone pentru perioada analizatã.

4.1.3. Aspecte ce þin de promovarea
retehnologizãrilor în sectorul
electroenergetic

$

Republica Moldova, responsabilitatea pentru
dezvoltarea surselor de energie electricã, precum ºi
pentru asigurarea consumatorilor cu energie
electricã era o prerogativã exclusivã a statului. Este
bine cunoscut faptul cã, în republicã, actualmente
existã o piaþã a energiei electrice: trei din cele cinci
reþele electrice de distribuþie (RED) au fost
privatizate de cãtre Compania spaniolã Union
Fenosa, iar altele douã sunt în proces de privatizare.
De asemenea, se intenþioneazã a privatiza sursele
de producere a energiei electrice; companiile de
distribuþie  atât cele private, cât ºi cele de stat 
dispun de licenþã pentru furnizarea energiei electrice
la tarife reglementate, negociazã de sine stãtãtor
achiziþionarea energiei electrice de la centralele
electrice ºi furnizorii independenþi. Aºadar,
asigurarea cu energie electricã se efectueazã prin
mecanisme de piaþã.
Cu toate acestea, consumatorii încã nu au dreptul
sã-ºi aleagã furnizorii de energie. Responsabilitatea
pentru dezvoltarea surselor este pusã pe umerii
furnizorilor de energie electricã la tarife reglementate. Furnizorii urmeazã sã vinã cu iniþiativa
privind construcþia unor centrale electrice,
prezentând urmãtoarele argumente:
1. Este imposibil de a asigura consumatorii cu
energie fiabilã din sursele existente (import sau
de la centralele aflate pe teritoriul republicii).
2. Preþul energiei de la sursele utilizate în prezent
este mai înalt, faþã de preþul energiei produse
la centralele ce ar urma sã fie construite pe
teritoriul þãrii.
Agenþia Naþionalã pentru Reglementare în
Energeticã (ANRE) este singura structurã ce
reglementeazã piaþa energiei electrice din Republica
Moldova. Ea este autorizatã sã urmãreascã
corectitudinea acestui proces.

Viitoarele politici ºi programe lansate în vederea
încurajãrii activitãþilor de diminuare a emisiilor de
GES vor trebui sã ia în consideraþie urmãtoarele
aspecte.

Atât în primul (iniþiativã venitã de la furnizorul cu
tarife reglementate), cât ºi cel de-al doilea caz
(iniþiativã venitã de la ANRE), furnizorii de energie
electricã vor încheia contracte de lungã duratã cu
noile centrale, selectate ca rezultat al unei licitaþii
internaþionale la tarife reglementate, având ca
obiectiv producerea energiei electrice la un preþ cât
mai mic [1].

Pânã la lansarea privatizãrii companiilor de
producere ºi distribuþie a energiei electrice în

Având pe piaþã o cerere de energie neacoperitã de
sursele existente de energie la un nivel fiabil ºi la

un preþ adecvat, investitorii ar putea construi
surse-generatoare de energie electricã, având
statutul de centralã electricã cu regim independent
de funcþionare pe piaþã. Acestea ar putea fi atractive
ºi pentru consumatorii eligibili (cu dreptul de a
semna contracte directe de furnizare a energiei
electrice), ce vor apare pe piaþã cu permisiunea
ANRE.
Din cele relatate mai sus, concluzionãm cã
valorificarea unuia sau altui scenariu de dezvoltare
a surselor de energie electricã nu poate fi efectuatã
printr-o simplã intervenþie a statului, ci conform
regulilor în vigoare de funcþionare a pieþei
energetice, care are ca obiectiv major diminuarea la
maximum a preþului la energia electricã livratã
beneficiarilor.
Cu titlu de concluzie, subliniem cã aplicarea
retehnologizãrilor este una dintre cele mai eficiente
mãsuri ce asigurã reducerea emisiilor de gaze cu
efect de serã. Însã acestea trebuie efectuate þinânduse cont de factorii economici, politici, strategici, de
existenþa unei pieþe competitive etc. Problema
diminuãrii emisiilor de GES este de mare
complexitate ºi trebuie abordatã cu multã atenþie,
mai ales, în sectorul energiei electrice, unde centralele
funcþioneazã în sistem.

4.2. Sectorul termoenergetic
Caracteristica principalã a sectorului termoenergetic
în Republica Moldova a fost ºi rãmâne gradul înalt
de centralizare (în diverse localitãþi ale þãrii acest
indice variazã între 0,4-0,85). Sursele principale de
energie termicã sunt centralele termice raionale, de
orãºel, de întreprindere, iar în municipii  centralele
electrice de termoficare. Deºi centralizarea este
consideratã un factor pozitiv în alimentarea cu
energie termicã, multe din sistemele existente în
republicã au o structurã neraþionalã (sursele de
cãldurã sunt amplasate departe de centrul de sarcinã
al consumului, reþelele au lungimi exagerate, iar
pentru asigurarea presiunii necesare la consumatori
sunt aplicate staþii de pompare intermediare). În
plus, sectorul termoenergetic al republicii prezintã
un ºir de alte dezavantaje, cum ar fi: valoarea scãzutã
a coeficientului de termoficare, gradul înalt de uzurã
moralã ºi fizicã a utilajului, neutilizarea combu-

stibililor locali ºi a surselor regenerabile de energie
etc. La toate aceste inconveniente, în ultima perioadã
s-au adãugat reducerea drasticã a cererii de energie
termicã insolvabilitatea unei pãrþi mari din
consumatori.
Menþionãm cã, la etapa actualã, principalele
dezavantaje ale sectorului termoenergetic, ce
urmeazã a fi înlãturate fãrã întârziere sunt: calitatea
proastã a serviciilor prestate de cãtre sistemele de
alimentare cu cãldurã ºi tarifele exagerate la energia
termicã furnizatã.
Calitatea proastã a serviciului de alimentare cu
energie termicã (nivelul de temperaturã neadecvat
al agentului termic, deconectãrile frecvente ale
sistemelor de alimentare cu apã caldã menajerã,
conectarea întârziatã ºi debranºarea înainte de
termen a sistemelor de încãlzire, lipsa unei reglãri
adecvate a temperaturii în încãperile încãlzite etc.)
prezintã cauzele principale ale renunþãrii abonaþilor solvabili la sistemul centralizat de alimentare
cu cãldurã.
Ducând lipsã de resurse proprii de combustibili
fosili, Republica Moldova este nevoitã sã importe
aceste resurse la preþuri mondiale, iar uneori,
chiar ºi mai mari, ceea ce, deopotrivã cu utilizarea
ineficientã a combustibilului ºi managementul
sub orice nivel, genereazã niºte preþuri care nu
pot fi achitate de marea majoritate a consumatorilor.
Pentru îmbunãtãþirea acestei situaþii, pe lângã un
ºir de mãsuri de reorganizare a sistemelor prin
demonopolizarea ºi privatizarea lor, mãsuri
legislative având drept scop atragerea investiþiilor ºi
sporirea eficienþei în ramurã, este necesarã
optimizarea ºi raþionalizarea sistemelor de
alimentare cu energie termicã ºi retehnologizarea
tuturor verigilor sectorului termoenergetic. Ne
referim, aºadar, la:
 sursele de generare a energiei termice;
 reþelele termice;
 instalaþiile de utilizare a energiei termice.
Retehnologizarea va fi, concomitent, ºi factorul
principal care va ameliora impactul sectorului
termoenergetic asupra mediului ambiant, determinând reducerea atât a emisiilor de noxe, cât ºi a celor
de GES.
%

4.2.1. Retehnologizarea surselor de
generare a energiei termice
Retehnologizarea surselor existente de cãldurã are
ca scop sporirea eficienþei utilizãrii combustibililor
sau substituirea combustibililor fosili cu surse de
energie regenerabilã (solarã, eolianã, hidro,
geotermalã, biomasã, deºeuri menajere ºi industriale). Retehnologizarea cu scopul reducerii emisiilor
de GES se efectueazã ºi prin trecerea cazanelor de la
arderea combustibililor cu un conþinut sporit de
carbon la alte surse cu un conþinut mai redus de
carbon. Deoarece în þara noastrã cota-parte a
combustibililor cu conþinut sporit de carbon
(cãrbuni ºi pãcurã) este neînsemnatã, comparativ
cu gazele combustibile, un efect considerabil a ºi
fost obþinut pe aceastã cale. Sporirea eficienþei
utilizãrii combustibililor, atât fosili, cât ºi nefosili,
poate fi obþinutã prin:
 folosirea cazanelor cu un randament sporit;
 aplicarea cogenerãrii;
 utilizarea pompelor de cãldurã;
 substituirea combustibililor fosili cu biomasa ºi
utilizarea altor surse regenerabile de energie.
Emisiile de CO2 rezultate la arderea biomasei se
considerã nule, întrucât gazul respectiv se va degaja
în aceeaºi cantitate ºi la descompunerea acesteia în
condiþii naturale.

I. Retehnologizarea cazanelor
O mare parte din cazanele de la centralele termice
existente, mai ales cele de productivitate micã ºi
medie, montate în anii 60-70 ai secolului trecut,
sunt produse dupã tehnologii de mult depãºite,
având o eficienþã redusã. Astfel, cazanele de tip
Universal, Minsk, Tula au valoarea nominalã
a randamentului brut la arderea combustibililor
solizi de 0,62-0,64, iar la arderea gazului natural 
0,7-0,8. Valorile reale ale randamentului sunt cu
mult inferioare. Aceste cazane sunt instalate în CTuri, care deservesc sisteme centralizate locale. În
localitãþile gazificate înlocuirea acestor CT-uri cu
sisteme autonome cu cazane moderne ar spori cu
mult eficienþa utilizãrii combustibilului. Existã ºi
alte mãsuri de sporire a eficienþei energetice a
cazanelor. Bunãoarã:
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 Amplasând cazanele în interiorul clãdirilor
deservite se evitã nu numai pierderile de cãldurã

în reþele, dar ºi pierderile de cãldurã ale cazanului
în mediul ambiant, care la cazanele mici au
valoarea de peste 5 %.
 Arzãtoarele moderne performante, preîncãlzirea
aerului la unele cazane, ionizarea lui la altele reduc
pânã aproape la zero pierderile cu arderea chimic
incompletã.
 Exploatarea cazanelor cu suprafeþe din inox
înlãturã pericolul coroziunii acestora la rãcire sub
temperatura punctului de rouã, ceea ce permite
utilizarea cãldurii latente de condensare a
vaporilor din gazele de ardere.
În ansamblu, aceºti factori sporesc valoarea realã a
randamentului utilizãrii cãldurii de ardere a gazului
combustibil pânã la peste 95 %. Gradul înalt de
automatizare permite funcþionarea sistemelor
individuale de alimentare cu cãldurã pe baza
cazanelor moderne fãrã personal de deservire.
Cazanele mici, de ultimã orã, ale centralelor termice
pot consuma ºi combustibili lichizi uºori (produse
petroliere uºoare), dar costul energiei în acest caz va
fi cu mult mai mare.

II. Cogenerarea
Cogenerarea energiilor electricã ºi termicã constituie
metoda cea mai eficientã de reducere a consumului
de combustibil în complexul energetic. În procesele
de cogenerare energia termicã reprezintã parþial un
deºeu al producerii energiei electrice. La producerea
separatã randamentul centralelor electrice este de
35-50 %, pe când randamentul global al centralelor
electrice de termoficare  de 75-90 %. Eficienþa înaltã
a CET-urilor a condus la rãspândirea lor foarte
intensivã în þãrile industrial dezvoltate. Astfel, în
Danemarca, pe baza cogenerãrii se produc peste 50
% din energia electricã [5], în Olanda  35 %, în
Finlanda  30 % din energia electricã ºi 75 % din
cea termicã [6]. Se construiesc atât centrale mari cu
puterea electricã de 300-500 MW (pe baza turbinelor
cu gaze ºi turbinelor cu abur), cât ºi instalaþii mici
de câte 0,05-10 MW, având la bazã turbine cu gaze
sau motoare cu ardere internã de tip Diesel [5, 7].
De menþionat cã, în cazul CET-urilor, randamentul
nu reprezintã o caracteristicã absolutã a eficienþei
utilizãrii energiei primare a combustibilului. În acest
caz se utilizeazã un alt indice, cum ar fi economia
de combustibil în comparaþie cu producerea
separatã a aceloraºi cantitãþi de energie (electricã ºi

termicã) (caseta 4.4). Economia de combustibil,
în afarã de randamentul global, depinde de raportul
dintre puterea electricã ºi cea termicã a instalaþiei ºi
de raportul dintre cantitãþile respective de energie
produsã.
Condiþii mai favorabile pentru utilizarea instalaþiilor
cu cogenerare existã în localitãþile urbane unde,
datoritã densitãþii mari a populaþiei ºi amplasãrii
întreprinderilor industriale, concentraþia consumului de energie termicã este mai mare (caseta 4.5).

Caseta 4.4. Economia de combustibil în comparaþie cu producerea separatã a energiei la CET-uri
La valorile randamentului global de peste 90%, CET-urile mari
contemporane au un randament electric de 45-47% ºi pot asigura
o economie de combustibil, în comparaþie cu producerea separatã,
de pânã la 80%. La CET-urile mici ºi medii economia posibilã este
de 20-50%.
În Republica Moldova, bunãoarã, în anul 2000 CET-2 din municipiul
Chiºinãu, la un randament global mai mic decât la alte douã CETuri din þarã, datoritã valorii mai mari a randamentului electric, a
realizat o economie de combustibil de 19% în comparaþie cu
producerea separatã. CET-Nord din municipiul Bãlþi a funcþionat cu
o eficacitate mai scãzutã chiar decât la producerea separatã.

III. Pompele de cãldurã
În þãrile industrial dezvoltate pompelor de
cãldurã li se pronosticheazã o perspectivã largã.
Conform prognozelor efectuate de Consiliului
Energetic Mondial, cãtre anul 2020 ponderea
acestora în producerea cãldurii în aceste þãri va fi
de cca 75 % [11].
Tabelul 4.7. Caracteristicile economice comparative ale
diferitelor surse de generare a cãldurii

Dupã caracteristica de bazã  consumul specific de
combustibil,  pompele de cãldurã prezintã unele
avantaje faþã de CT-urile autonome performante,
însã nu pot concura cu instalaþiile de cogenerare
(chiar nici cu cele cu un randament mediu). Cu toate
acestea, în cazul în care se dovedesc economic
competitive cu sursele termice tradiþionale,
pompele de cãldurã se utilizeazã eficient. De
exemplu, în oraºul Gothenburg (Africa de Sud),
pompe de cãldurã cu puterea termicã totalã de
165 MW funcþioneazã cu coeficientul mediu de
transformare de 3,5, producând anual 2,16 PJ.
Se considerã, totuºi, cã în perioada de pânã în
2010, drept consecinþã a costului specific mare al
utilajului (pânã la 7000 $ SUA/kW [11]), utilizarea
pompelor de cãldurã în Republica Moldova va
deveni raþionalã, doar de cãtre consumatorii
izolaþi, amplasaþi la distanþe mari de sistemele
centralizate.

Caseta 4.5. Potenþialul de utilizare a instalaþiilor
de cogenerare în Republica Moldova
Cãtre 2010, consumul de cãldurã în localitãþile urbane, estimat dupã
datele din sectorul locativ ºi cel public, va fi de cca 25 PJ, iar în cel
industrial  de 10 PJ [8]. Considerând ponderea cogenerãrii în
producerea cãldurii de 60% ºi coeficientul de utilizare a puterii termice
instalate de 0,5, puterea termicã posibilã a instalaþiilor de cogenerare
în Republica Moldova a fost determinatã ca fiind egalã cu 1300
MW. Dacã din aceastã cifrã scãdem puterea utilizabilã eficient la
CET-2 Chiºinãu  de cca 300 MW, obþinem valoarea posibilã a
instalaþiilor de cogenerare pentru introducerea în funcþiune în perioada
2003-2010 de cca 1000 MW. La valoarea medie a indicelui de
termoficare 0,6 puterea electricã instalatã va fi de 600 MW. La
coeficientul de utilizare a puterii electrice instalate de 0,75 producþia
anualã a energiei electrice va constitui 5,5 TWh, ceea ce constituie
97% din prognoza cererii pe þarã la nivelul anului 2010, determinatã
conform studiului MAED [9], sau 66% din consumul respectiv
preconizat în Strategia energeticã a Republicii Moldova [10].

IV. Substituirea combustibililor ºi utilizarea surselor de energii regenerabile
Biomasa ºi deºeurile menajere. Substituirea
combustibililor fosili prin biomasã (deºeuri forestiere
ºi agricole, deºeuri menajere ºi industriale) este indicatã
în localitãþile rurale ºi în suburbii, aceasta fiind
utilizabilã atât în sobe ºi cazane individuale, cât ºi în
centrale termice mici ºi medii. În acest scop se potrivesc
în special deºeurile agricole: tulpini de floarea-soarelui,
de porumb, vreascuri ºi lemne din tãierile sanitare de
vii, livezi ºi pãduri, precum ºi din plantaþii lignifice
speciale [12]. Pentru facilitarea procesului de ardere,
plantele ºi lemnele pot fi mãrunþite, iar pentru
transport ºi pãstrare  ºi brichetate.
Cantitatea deºeurilor agricole în anul 1999 în R.M.
a fost de 3256,9 mii tone [13], ceea ce echivaleazã cu
1768 mii t.c.c. Din acestea, 1470 mii t.c.c. le-au
constituit tulpinile de porumb ºi de floarea-soarelui.
'

Deºeurile lemnoase, conform aceleiaºi surse [13],
au constituit 1450 mii t.c.n. (tone combustibil
natural), sau 787 mii t.c.c.
În Balanþa energeticã a Republicii Moldova pentru
anul 2000 este indicat un consum de deºeuri
lemnoase de 24 mii t.c.c. [14]. La acestea se adaugã
77 mii t.c.c. lemne. Prin urmare, biomasa inclusã
în bilanþul energetic al republicii constituie 4,5 %
din cantitatea totalã de resurse energetice.
Consumul de biomasã de 360 mii t.c.c. indicat în
Consumul de energie în Republica Moldova.
Buletin informativ, 1997. Publicaþie pregãtitã în
cadrul proiectului TACIS EMO 94001 pentru anul
1995 a constituit cca 6% din cantitatea totalã de
resurse energetice primare, ceea ce de asemenea
probeazã existenþa unor rezerve mari de substituire
a combustibililor fosili [15]. O altã posibilã sursã
de biomasã sunt ºi plantaþiile lignifice sau
plantaþiile de culturi silvice energetice (specii de
plopi indigeni ºi euro-americani, stejarul roºu,
salcia, salcâmul etc.).

 

În localitãþile urbane o rezervã considerabilã de
substituire a combustibililor fosili o constituie
deºeurile menajere. Conform Strategiei naþionale pentru dezvoltare durabilã. Moldova XXI,
în prezent, producþia anualã de deºeuri menajere
este de cca 300 kg/locuitor/an [8]. În aceste
localitãþi producerea deºeurilor este concentratã,
iar colectarea  organizatã. Dacã admitem cã în
anul 2010 producþia de deºeuri per capita va
rãmâne la nivelul actual, la o populaþie urbanã a
þãrii de 1656 mii producþia totalã de deºeuri va fi
de cca 500 mii t/an. Dacã cota-parte a materialelor reutilizabile (hârtie, plastic, metale, sticlã) în
ele va constitui 15-25%, dupã sortarea acestora
pentru reciclare, vor rãmâne 350-400 mii t/an.
Deºeurile respective vor putea fi incinerate în
cazanele de apã fierbinte ale CT-urilor ºi CETurilor, atât separat, cât ºi în combinaþie cu alte
tipuri de combustibili fosili ºi nefosili. Cãldura
de ardere a deºeurilor menajere (dupã sortarea
acestora) este destul de micã, de doar 3,5 GJ/t,
cantitatea lor anualã colectatã în localitãþile
urbane echivalând cu 45-50 mii t.c.c. Un
combustibil nefosil specific de perspectivã îl
reprezintã biogazul rezultat la fermentarea
anaerobã a substanþelor organice. Cele mai
rãspândite substanþe folosite în acest scop sunt

dejecþiile animaliere ºi nãmolul de canalizare.
Producerea biogazului din aceste substanþe are un
efect ecologic dublu prin reducerea emisiilor de
GES de la substituirea combustibililor fosili ºi
recuperarea emisiilor de metan, amoniac ºi altor
gaze  produse ale descompunerii dejecþiilor
animaliere în condiþii anaerobe.
Energia solarã. Rezervele de energie solarã în
Republica Moldova sunt mari. Radiaþia globalã
anualã în condiþii atmosferice reale reprezintã 4-5
GJ/m2. Necesarul anual de energie al þãrii ar putea
fi acoperit în mare parte prin captarea energiei solare,
deºi valorificarea acestor surse cere investiþii mari,
care se recupereazã în 10-15 ani. Utilizarea energiei
solare este raþionalã atât în localitãþile rurale, cât ºi
în cele urbane, pentru încãlzirea apei în perioada
caldã a anului (aprilie  octombrie). Dupã valoarea
preþului de cost al energiei termice instalaþiile
heliotermice sunt competitive cu centralele termice
autonome, dar nu pot concura cu instalaþiile de
cogenerare.
Energia geotermalã. În partea de sud a þãrii existã
resurse de energie geotermalã cu temperatura de 40100 0C, care pot fi folosite în gospodãriile de sere,
în balneoterapie, în sistemele de încãlzire ºi
aprovizionare cu apã caldã menajerã a localitãþilor
din vecinãtatea surselor, dar datele necesare pentru
efectuarea calculelor de fezabilitate ale acestor
resurse lipsesc.

4.2.2. Retehnologizarea reþelelor
termice ºi instalaþiilor de utilizare a
energiei termice
Retehnologizarea reþelelor se poate efectua prin
urmãtoarele mãsuri:
 utilizarea conductelor preizolate cu poliuretan
expandat în manta din polietilenã instalate
nemijlocit în sol, fãrã canale din beton ºi
compensatoare cu un numãr minim de cãminuri
de vizitare;
 înlocuirea, în punctele termice, a schimbãtoarelor
de cãldurã tubulare cu cele cu plãci;
 lichidarea unor puncte termice prin transferarea
utilajului respectiv nemijlocit în clãdiri;
 dotarea punctelor termice centrale cu contoare
performante de cãldurã.

O reducere considerabilã a consumului de cãldurã
poate fi obþinutã prin acþiuni de conservare a
energiei nemijlocit la beneficiari. Pe lângã mãsurile
în domeniul construcþiilor, cum ar fi: reabilitarea
termicã a clãdirilor, optimizarea soluþiilor spaþiale
ºi constructive ale clãdirilor, utilizarea pasivã a
energiei solare, se va iniþia retehnologizarea
sistemelor de încãlzire a clãdirilor ºi instalaþiilor de
utilizare a energiei termice, prin acþiuni cum ar fi
cele expuse mai jos:
 echiparea corpurilor de încãlzire cu robinetetermostat pentru reglarea individualã a regimului termic în fiecare încãpere;
 utilizarea corpurilor de încãlzire moderne
(panou din oþel sau aluminiu cu aripioare);
 utilizarea sistemelor de încãlzire cu potenþial
redus (45/30 °C) prin pardosealã sau tavan,
utilizând þevi din material plastic;
 dotarea instalaþiilor de încãlzire cu sisteme
automatizate de reglare a regimurilor de
funcþionare în funcþie de variaþia parametrilor
climaterici (temperaturã, intensitatea radiaþiei
solare, viteza vântului) în spaþiul exterior aferent
încãperilor.
Un efect pozitiv considerabil se obþine ºi prin
contorizarea consumatorilor: la sistemele de
încãlzire  a fiecãrui bloc, iar la cele de alimentare
cu apã caldã  a fiecãrui apartament.
Implementarea acestor mãsuri într-un ºir de þãri
din UE a dat efecte spectaculoase: în Danemarca ºi
Franþa consumul de energie pentru încãlzirea 1 m2
s-a redus cu 45 % [16, 17], iar în unele tipuri de
clãdiri  pânã la 75 %. Reducerea pierderilor în
sectorul termoenergetic cu numai 20% va permite
diminuarea, cãtre anul 2010, a consumului de
combustibil în sectoarele locativ ºi public din mediul
urban cu cca 200 mii t.c.c. ºi a emisiilor de GES cu
aproximativ 400 mii tone.

4.2.3. Optimizarea ºi raþionalizarea
sistemelor de alimentare cu energie
termicã
Sporirea eficienþei sistemelor de alimentare cu energie
termicã, poate fi asiguratã atât prin restructurare
organizatoricã, demonopolizare, privatizare,
perfecþionarea managementului acestora, cât ºi printrun ºir de mãsuri cu caracter tehnic, cum ar fi:

 amplasarea surselor de cãldurã în centrele
geografice ale consumurilor de cãldurã;
 utilizarea în sistemele centralizate mari a mai
multor surse de cãldurã amplasate uniform ºi
unite prin reþele inelare;
 aplicarea reglãrii cantitative a sarcinii termice;
 optimizarea parametrilor agentului termic.
Amplasarea optimã a surselor ºi utilizarea mai
multor surse în sistem va duce la reducerea
diametrelor conductelor, micºorarea consumului de
energie la transportul agentului termic, diminuarea
pierderilor de agent termic ºi de cãldurã în reþele.
Astfel, la reducerea lungimii reþelei de la 5 km la 1
km ºi a diametrului conductelor de la 500 mm la
250 mm consumul de energie electricã la transport
se va reduce de cca 2 ori, iar pierderile de cãldurã 
de 5 ori. În plus, aceste mãsuri sporesc fiabilitatea
sistemului ºi siguranþa alimentãrii stabile ºi calitative
a consumatorilor.
Reglarea cantitativã prin debitul de agent termic
obiºnuit, conform curbei de sarcinã termicã ºi
temperaturii exterioare cu utilizarea rezervoarelortampon de capacitate mare, în comparaþie cu reglarea
calitativã prin temperatura agentului termic folositã
la noi, posedã un ºir de avantaje, cum ar fi:
 permite micºorarea puterii termice instalate
a utilajului, înlocuind-o cu capacitatea
rezervoarelor;
 reduce cheltuielile de energie electricã la
transportul agentului termic;
 asigurã funcþionarea uniformã, în regim nominal
cu performanþe înalte ale cazanelor CT-urilor;
 permite funcþionarea CET conform curbei de
sarcinã electricã, ridicând astfel randamentul
mediu anual al acesteia.

4.2.4. Potenþialul de reducere a
emisiilor de GES ca rezultat al
retehnologizãrilor în sectorul
termoenergetic
Estimarea potenþialului de reducere a consumului
de combustibili fosili ºi a emisiilor de gaze cu
efect de serã prin retehnologizarea sectorului
termoenergetic s-a efectuat pentru perioada 20022010. Cãtre anul 2010, la cererea de cãldurã din
sectorul urban ºi industrie, indicatã anterior, s-a

 

adãugat cererea din mediul rural, egalã cu 6,5 PJ,
producþia totalã devenind de cca 41,5 PJ. În
continuare, prezentãm repartiþia valorii producþiei
totale pe diverse surse de generare a energiei termice
conform datelor de mai sus privind retehnologizãrile preconizate, investiþiile necesare în sursele de
generare, economia respectivã de combustibili fosili
ºi reducerea emisiilor de GES (tab. 4.8).

4.3. Sectorul transport

Investiþiile au fost calculate dupã costurile specifice
medii ale utilajului respectiv, ponderea investiþiilor
în partea termicã estimându-se dupã raportul
veniturilor CET de la vânzarea energiei electrice ºi
termice:

În prezent, cea mai realã posibilitate de reducere a
volumului de emisii de GES rezultate de la sectorul
transport este oferitã de majorarea eficienþei
energetice ºi micºorarea consumului de carburanþi
[18, 19, 20]. Acest lucru se poate realiza prin aplicarea
urmãtoarelor mãsuri:

 cazane pe combustibili fosili  70 $ SUA pentru
1 kW termic;
 cazane pe combustibili locali  100 $ SUA pentru
1 kW termic;
 utilaj pentru CET-uri  750 $ SUA pentru 1 kW
electric, inclusiv 85 $ SUA pentru 1 kW termic;
 utilaj heliotermic  140 $ SUA pentru 1 m2 de
captatoare solare;
 pompe de cãldurã  1000 $ SUA pentru 1 kW
termic.
Economia posibilã de combustibil este de peste 500
mii t.c.c. per an, ceea ce constituie cca 9% din
consumul total de resurse energetice în þarã,
preconizat pentru anul 2010 sau cca 50-60 mln. $
SUA economisiþi anual pentru procurarea energiei
ºi resurselor energetice (conform datelor Ministerului Economiei al Republicii Moldova).
Reducerea emisiilor de GES, ca urmare a
desfãºurãrii tuturor activitãþilor preconizate de
retehnologizare în sectorul termoenergetic va fi de
cca 1,1 mln. tone.

În condiþiile unei economii în curs de tranziþie, în
care declinul economic nu este stopat, evaluarea
potenþialului de reducere a emisiilor de gaze cu efect
de serã din sectorul transport prin implementarea
tehnologiilor avansate în acest sector, presupune un
grad înalt de incertitudine.

 reducerea treptatã a termenului de exploatare 
de la 7 ani pânã la 4-5 ani  a autovehiculelor la
momentul importãrii lor;
 acordarea de credite preferenþiale pentru
procurarea mijloacelor de transport economice
(care posedã un randament înalt ºi consum redus
de combustibil);
 utilizarea mai largã a cãilor ferate ºi a transportului naval;
 electrificarea unor tronsoane de cale feratã ºi
reconstrucþia sectorului de cale feratã Rãvaca 
Cãinari va permite micºorarea lungimii
tronsonului de aproape 2 ori, comparativ cu cel
existent Rãvaca  Tighina  Cãuºeni  Cãinari,
ceea ce este echivalent cu reducerea în aceeaºi
proporþie a consumului de carburanþi.
 eliminarea din raza oraºelor a transportului de
tranzit.
 optimizarea schemelor de transport cu pãstrarea
unor viteze relativ constante de circulaþie.

Tabelul 4.8. Caracteristicile economice ºi de mediu ale procesului de retehnologizare în sectorul termoenergetic



*- combustibilii locali sunt biomasa, deºeurile menajere ºi industriale;
** - la numãrãtor sunt prezentate investiþiile totale în CET-uri, la numitor  partea investiþiilor care revine energiei termice.

 dezvoltarea reþelelor publice de transport,
inclusiv a celor electrificate (tramvaie ºi
troleibuze);
 optimizarea parcãrilor auto în oraºele mari;
 stimularea importurilor de carburanþi de înaltã
calitate.
Conform unor estimãri, realizarea urmãtoarelor
mãsuri prioritare ar putea contribui la reducerea
emisiilor de gaze cu efect de serã cu 10 - 15 % din
emisiile înregistrate curent în sectorul transport (110
- 170 Gg):
 reînnoirea parcului de material rulant în vederea
utilizãrii unitãþilor de transport cu consum
economic de carburanþi;
 repararea, modernizarea ºi întreþinerea în stare
bunã a reþelei de drumuri;
 electrificarea tronsonului de cale feratã Razdelnaia
 Ungheni;
 reconstrucþia sectorului de cale feratã Rãvaca Cãinari;
 construcþia ºoselei de centurã în jurul municipiului Chiºinãu;
 dezvoltarea reþelelor electrificate de transport
public în localitãþile urbane.
Realizarea acestor mãsuri necesitã investiþii capitale
mari, astfel încât implementarea lor ar putea avea
loc în viitorii 5 7 ani.
Implementarea unui alt set de mãsuri, mai puþin
costisitoare, ar putea contribui la reducerea emisiilor
de GES cu cca 3-4% din emisiile curente în sectorul
transport (cca 35-45 Gg). Este vorba de:
 mãrirea volumului de mãrfuri transportate pe
calea feratã ºi apã;
 organizarea aºa-zisei unde verzi pentru cãile
de comunicaþie unde circulaþia este reglementatã
de cãtre semafoare;
 aplicarea mãsurilor economice ºi de impozitare
pentru stimularea reînnoirii parcului de material
rulant;
 optimizarea parcãrii autovehiculelor în oraºe ºi
facilitarea utilizãrii transportului public.
Totuºi, þinând cont de starea tehnicã a parcului de
material rulant ºi de faptul cã reînnoirea parcului
va fi foarte lentã, calitatea cãilor de comunicaþie
rãmânând aceeaºi sau, mai degrabã, continuând sã
degradeze, s-ar putea prognoza o creºtere lentã a

consumului de combustibil ºi, respectiv, a emisiilor
de gaze cu efect de serã. Iar în cazul ameliorãrii situaþiei
economice din þarã aceastã creºtere poate fi mai mare,
îndeosebi în cazul abordãrii neintegrate a aspectelor
de mediu ºi a celor ce þin de dezvoltarea durabilã.

4.4. Sursele de energii
regenerabile
4.4.1. Energia eolianã
Potenþialul reducerii emisiilor de GES prin
utilizarea instalaþiilor eoliene. Proiectul
Programului cadru al Republicii Moldova de
implementare a surselor de energii regenerabile
(SER) prevede acoperirea a 2% din consumul total
de energie primarã cãtre anul 2010 în urma utilizãrii
energiei eoliene, ceea ce constituie cca 130 mii t.c.c.
per an. Considerãm cã, la un consum specific optim,
caracteristic pentru CET-urile contemporane de 0,35
kg.c.c./kWh volumul echivalent al energiei electrice
corespunzãtor acestei cantitãþi de combustibil
constituie 370 milioane kWh/an.
Volumul emisiilor de gaze poluante (CO2, SO2,
NOx) rezultat la producerea energiei electrice la
centrale termoelectrice depinde de tipul combustibilului ºi de tehnologia folositã, de randamentul
instalaþiei ºi modalitãþile de protecþie a mediului (tab.
4.9). Centralele electrice cu condensare ºi termoficare
din republicã ºi cele din Ucraina, de la care se importã
energia electricã, funcþioneazã preponderent pe
consum de gaze naturale ºi produse petroliere ºi întro mãsurã mai micã pe consum de cãrbune.
Pentru evaluarea potenþialului de reducere a emisiilor
de GES prin utilizarea energiei eoliene au fost folosiþi
urmãtorii coeficienþi de emisie [21]: 710 g CO2/kWh;
2,9 g SO2/kWh ºi 2,6 g NOx/kWh. Ca rezultat al
utilizãrii energiei eoliene ºi al generãrii energiei electrice
într-un volum de 370 mln. kWh/an se va obþine o
Tabelul 4.9. Emisii de CO2 la utilizarea diferitelor
tehnologii de producere a energiei electrice

 !

evitare substanþialã a emisiilor de gaze poluante (CO2
 262700 t/an, SO2  1073 t/an, NOx  962 t/an).

considerat ca termen de actualizare o perioadã de
exploatare a utilajului de bazã de cca 20 de ani.

Înlocuind o parte din energia electricã produsã la
centralele termoelectrice cu energia produsã la
centralele eoliene, se obþine un considerabil
beneficiu de mediu, evitându-se degajarea a peste
260 mii tone de CO2 ºi cca 2 mii tone de SO2 ºi
NOx care au un impact deosebit de grav asupra
sãnãtãþii populaþiei. Totodatã, precipitaþiile acide ce
conþin aceste noxe cauzeazã degradarea pãdurilor ºi
a culturilor agricole. Daunele provocate de emisiile
de SO2 ºi NOx se apreciazã la 6000 Euro/t [18].
Prin urmare, beneficiul suplimentar de pe urma
evitãrii emisiilor menþionate se estimeazã la cca 12
mln. Euro/an. Reducerea importului de resurse
energetice în mãsura respectivã va contribui ºi la
sporirea securitãþii energetice a statului.

4.4.2. Energia solarã

Exploatarea centralelor eoliene va avea drept
consecinþã reducerea cantitãþilor de alte deºeuri
poluante (praf, zgurã etc.) cu un impact grav asupra
faunei ºi florei, favorizând, în paralel, crearea de noi
locuri de muncã în mediul rural.
Realizarea prevederilor programului cadru privind
producerea de energie electricã la centralele eoliene
în volum de 370 mln. kWh per an (cãtre anul 2010)
va necesita construcþia de centrale eoliene cu o
capacitate totalã instalatã de cca 120 MW. S-a luat
în consideraþie faptul cã se vor utiliza aerogeneratoare de 0,6-2 MW putere nominalã cu înãlþimea
turnului de 70-90 m pentru a asigura, în condiþiile
meteorologice locale, cele mai favorabile amplasamente pe teritoriul republicii (coeficient de utilizare
a puterii instalate  ku=0,35).
Conform calculelor [21], efectuate prin metodologia generalã utilizatã pentru astfel de obiective
energetice [22], investiþiile capitale specifice, care
includ costul aerogeneratoarelor, construcþia
infrastructurilor civile ºi electrice, cheltuielile de
transport, montaj ºi dare în exploatare, constituie
1000-1250 $/kW (tab. 4.10). În calcule s-a
Tabelul 4.10. Indici tehnico-economici privind utilizarea
energiei eoliene
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Potenþialul reducerii emisiilor de GES prin
implementarea instalaþiilor solare. Se estimeazã
potenþialul de reducere a emisiilor de GES ºi
substituirii combustibililor fosili în urma implementãrii instalaþiilor solare pentru:
 încãlzirea apei în sectorul rural;
 uscarea fructelor, legumelor ºi plantelor
medicinale;
 pomparea apei cu scopul irigãrii mici;
 alimentarea cu energie electricã a staþiilor antigrindinã.
Metodica evaluãrii cererii de energie pentru
domeniile menþionate, indicii tehnici ºi economici
ai diferitelor instalaþii sunt descrise în studiul
Energii nepoluante. Aspecte tehnologice, economice, de mediu ºi securitate energeticã [22]. În
Strategia Naþionalã pentru Dezvoltare Durabilã
[13] se presupune cã cota-parte a SRE în consumul
total de energie va fi în 2010 de circa 10 % sau va
constitui 650 000 t.c.c. Aici se include energia
obþinutã la centralele hidroelectrice din energia
eolianã, biomasã, precum ºi din sursa solarã (2,3%
din consumul total de energie sau aproximativ 150
mii tone de combustibil convenþional per an).
Concomitent, înlocuind o parte din energia
termicã ºi electricã produsã de instalaþiile solare
pentru încãlzirea, pentru uscarea fructelor,
legumelor ºi plantelor medicinale; instalaþiile PV
pentru pomparea apei ºi pentru alimentarea cu
energie electricã a staþiilor antigrindinã, s-au
estimat ºi cantitãþile de emisii de CO2 evitate anual
ca rezultat al utilizãrii energiei solare (cca 317 mii
tone). Luând în consideraþie ºi beneficiul economic
suplimentar, obþinut prin evitarea daunelor
pricinuite mediului ºi sãnãtãþii publice, vor fi
evitate atât cheltuielile externe (costurile ce rezultã
din activitãþile umane ºi care nu sunt cotate în
sistemul de piaþã; de exemplu, emisiile de particule
radioactive de la o staþie atomicã afecteazã
sãnãtatea locuitorilor din vecinãtatea ei, dar nu
existã nici o piaþã pentru aceste impacturi), cât ºi
costurile ce þin de utilizarea surselor tradiþionale
de energie.

a) Utilizarea energiei solare pentru încãlzirea
apei în sectorul rural
Cererea de energie termicã pentru încãlzirea apei in
sectorul rural a fost determinatã conform studiului
Energii nepoluante. Aspecte tehnologice, economice,
de mediu ºi securitate energeticã [22]. Din toate
categoriile de consum analizate, cea mai mare pondere
o are sectorul locativ  85,6%. În cadrul actualului
studiu, s-a admis o ratã de substituire a cererii de energie
termicã pentru încãlzirea apei cu energie solarã de 50%.
Þinând cont de structura consumului de combustibil
în sectorul rural, s-au folosit urmãtoarele cote estimative
de utilizare a combustibililor pentru încãlzirea apei:
15%  gaz natural; 30%  gaz lichefiat; 25%  cãrbune;
5%  pãcurã (motorinã); 5%  energie electricã; 20% 
lemne ºi deºeuri lemnoase. Deoarece lemnele nu
provoacã majorarea emisiilor de GES, acestea nu s-au
luat în calcul. Pe baza cererii specifice de energie termicã
[22], a datelor cu privire la randamentul instalaþiilor, la
emisiile specifice de GES ºi la puterea caloricã a
combustibililor [23], s-au calculat cantitãþile de
combustibili fosili substituite cu energie solarã în unitãþi
naturale ºi unitãþi de combustibil convenþional, precum
ºi reducerile emisiilor de GES (tab. 4.11).
Pentru a realiza reducerile de GES indicate, este
necesar de a instala pânã în 2010 circa 1,6 mln. m2
de captatoare solare. Astfel, o familie din sectorul
rural [22] va avea nevoie de o instalaþie solarã
autonomã cu suprafaþa captatorului de 3,8 m2.
b) Instalaþii solare pentru uscarea fructelor,
legumelor ºi plantelor medicinale
Actualmente, se usucã circa 1500 t/an de fructe ºi
plante medicinale, ceea ce constituie doar 0,8 % din

producþia de fructe ºi legume în stare proaspãtã.
Potenþialul real este de zece ori mai mare, constituind
cca 15 mii t produse uscate. Ca argument în sprijinul
celor afirmate poate servi volumul de peste 10 mii t
de fructe uscate produs în 1991 (Anuarul statistic,
1993). Creºterea preþurilor la combustibil a determinat
reducerea producþiei în acest sector. Pentru uscare,
drept combustibil se foloseºte motorina, iar energia
electricã e utilizatã pentru asigurarea circulaþiei aerului.
Circa 50 % din energia termicã necesarã poate fi
substituitã cu energie solarã. În acest caz, potenþialul
de reducere a emisiilor de GES se cifreazã la 9150 t/an
iar potenþialul de substituire a motorinei poate atinge
2900 tone (4140 t.c.c.). Suprafaþa totalã a captatoarelor
solare este de circa 80000 m2.
c) Instalaþii de pompare pentru mica irigare
Prin Hotãrârea Guvernului RM nr. 256 din
17.04.2001 Cu privire la reabilitarea sistemelor de
irigare s-a aprobat Programul de reabilitare a
sistemelor de irigare pe perioada 2001  2008.
Capacitatea totalã a irigãrii mici constituie 36 mii
ha sau 22 % din suprafaþa irigabilã totalã de circa
160 mii ha. Ca surse de apã se vor folosi cele 3000
de bazine de acumulare, lacuri etc. din care cele mai
importante sunt 411. S-a admis cã energia solarã
PV va fi folositã pentru irigarea a 35 % din suprafaþa
preconizatã conform Programului, înãlþimea
manometricã totalã fiind de 40 m. Calculele s-au
efectuat în comparaþie cu alimentarea instalaþiilor
de pompare de la o reþea electricã sau de la un grup
electrogen pe motorinã (tab. 4.12).
Diferenþa dintre aceste variante  de circa 4 ori  se
datoreºte randamentului mai mare de conversie a

Tabelul 4.11. Cantitãþile de combustibil fosil substituite ºi reducerile de GES ca rezultat al utilizãrii instalaþiilor
solare pentru încãlzirea apei în sectorul locativ

Tabelul 4.12. Cantitatea de combustibil fosil substituit ºi reducerile de GES ca rezultat al exploatãrii instalaþiilor PV
pentru pomparea apei

 #

energiei în cazul alimentãrii de la reþea. Totodatã,
în cazul extinderii reþelei electrice pe o distanþã de
1-2 km costul este de 2-4 ori mai mare decât al unui
grup electrogen [22].
d) Instalaþii pentru alimentarea cu energie
electricã a staþiilor antigrindinã
La o staþie antigrindinã se substituie combustibilul
lichid (motorinã sau benzinã) necesar pentru
transportarea acumulatoarelor la staþiile de încãrcare
ºi energia electricã ce se va cheltui pentru reîncãrcarea
acestora. Suplimentar, se reduce cu 5,6 t cantitatea
de deºeuri nocive care se formeazã anual drept
consecinþã a renovãrii acumulatoarelor. Calculele sau efectuat pentru 150 de staþii existente. Se
considerã cã un sezon cuprinde lunile aprilie septembrie.
Tabelul 4.13. Cantitatea de energie ºi combustibil
substituit ºi reducerile de GES ca urmare a exploatãrii
instalaþiilor PV pentru alimentarea cu energie electricã
a staþiilor antigrindinã

menþionãm cã implementarea acestor douã tipuri
de instalaþii solare aduc ºi cele mai mari beneficii
sociale ºi economice: în sectorul rural se creeazã
noi locuri de muncã; cresc posibilitãþile de
export; industria prelucrãtoare e asiguratã cu
materie primã; creºte securitatea alimentarã a
statului; se diminueazã dependenþa producþiei
agricole de factorii climaterici.

4.4.3. Energia biogazului
Potenþialul reducerii emisiilor de GES prin
utilizarea instalaþiilor de biogaz. Volumul total
de biogaz recuperabil din diferite surse de biomasã
constituie:
 dejecþii animaliere ~ 19116 mii m3/an;
 nãmolurile staþiilor orãºeneºti de epurare a apelor
uzate ~ 22000 mii m3/an;
 ape uzate industriale cu mare încãrcãturã organicã
~ 14705 mii m3/an.
Din deºeurile solide menajere pot fi recuperate
urmãtoarele volume:

Costurile mãsurilor de reducere a emisiilor de GES
au fost calculate pentru cele patru tipuri de instalaþii
solare menþionate mai sus. Perioada de studiu
pentru toate tipurile de instalaþii solare este de 20
de ani. Costurile mãsurilor au fost determinate ca
raportul dintre investiþiile anuale necesare ºi
cantitatea anualã de reduceri a emisiilor de GES
exprimatã în tone (tab. 4.14).

 din depozite amenajate  3125 mii m3/an;
 prin procesul umed Valorga  69300 mii m3/an.
Volumul total de biogaz recuperat prin fermentarea anaerobã a reziduurilor organice (capacitatea
disponibilã) poate constitui 125 mln. m3/an, ceea
ce se estimeazã la cca 62,5 mii t.c.c./an; adicã,
acest echivalent va conserva anual energie
obþinutã din combustibili fosili ºi, respectiv, cu
cca 75 mii t./an vor fi reduse emisiile de metan,
ceea ce reprezintã cca 1575 mii t. emisii de CO2
echivalent.

Cele mai mari costuri ale mãsurilor de reducere
a emisiilor de GES se constatã la instalaþiile solare
PV utilizate pentru irigarea micã, fapt ce se
explicã prin investiþiile substanþiale în energetica
fotovoltaicã. Respectiv, cele mai mici costuri
necesitã instalaþiile solare pentru uscarea produselor agroalimentare. Totodatã, trebuie sã

Costul mãsurilor de reducere a emisiilor de GES
prin utilizarea instalaþiilor de biogaz. Indicii
tehnico-economici ai instalaþiilor de biogaz pentru
fermentarea nãmolurilor ºi dejecþiilor lichide
animaliere sunt prezentaþi în tabelul 4.15 ºi anexa
4.1, fiind calculaþi în conformitate cu datele pentru
fermentatoare cu capacitãþile 250 - 1500 m3 oferite

Tabelul 4.14. Investiþii totale ºi costul mãsurilor în reduceri de GES pentru diferite instalaþii solare

 $

Tabelul 4.15. Indicii tehnico-economici ai instalaþiilor de biogaz

de cãtre S.C. IPROMED S.A. Bucureºti. (Rata
cursului de schimb a leului moldovenesc a fost de
12,87 lei pentru 1 $ SUA).
Eficienþa economicã absolutã a investiþiilor capitale
se determinã prin raportul dintre valoarea anualã a
efectului economic din care se scad cheltuielile de
exploatare ºi deservire a instalaþiei, ºi volumul
investiþiilor capitale, care asigurã efectul dat.
Variantele prezentate au fost calculate þinându-se
cont ºi de inflaþie, fiind acceptate rata inflaþiei de
15% ºi rata de actualizare 20%. Pentru compararea
variantelor pentru capacitãþile 250, 750 si 1500 m3
s-au calculat cheltuielile totale actualizate (CTA) ºi
venitul net actualizat (VNA).
Reieºind din cele expuse mai sus, putem formula
urmãtoare concluzii:
 instalaþia de epurare anaerobã cu producerea
biogazului cu capacitatea 1500 m3, în condiþiile
Republicii Moldova poate sã aducã venituri
anuale în mãrime de 830,98 mii lei, iar
recuperarea investiþiilor capitale pentru construcþia ei are loc în 1,5 ani;
 instalaþia de epurare anaerobã cu producerea
biogazului cu capacitatea de 750 m3 poate sã aducã
venituri anuale în mãrime de 415,49 mii lei, iar
recuperarea investiþiilor se produce în 6 ani;
 instalaþia de epurare anaerobã cu producerea
biogazului cu capacitatea de 250 m3 poate sã
aducã venituri anuale în mãrime de 132,55 mii
lei, iar recuperarea investiþiilor se produce timp
11 ani;

 întrucât proiectarea ºi construcþia instalaþiilor
de biogaz necesitã investiþii capitale foarte mari
(costul de producere a 1 m3 de biogaz variazã
între 0,61-1,48 $ SUA/m3, iar la indici optimi
de exploatare ºi cu condiþia comercializãrii
nãmolurilor fermentate ca îngrãºãmânt organic,
investiþiile capitale (fãrã a lua în calcul rata
inflaþiei) la utilizarea fermentatoarelor anaerobe
cu capacitatea de 250, 750 ºi 1500 m3 vor putea
fi recuperate, respectiv, în 50, 13 ºi 6 ani), la ora
actualã în Republica Moldova nu pot fi fãcute
asemenea investiþii, cãci ar fi suportate foarte
anevoios, atât de fermieri, cât ºi de sectorul
locativ;
 protecþia mediului înconjurãtor este o condiþie
obligatorie la stabilizarea sau fermentarea
deºeurilor lichide, astfel încât chiar ºi cu
participarea activã a statului, cu cel puþin 50 %,
în volumul investiþiilor totale capitale, implementarea eficientã a instalaþiilor de biogaz poate
fi realizatã pe parcursul unui interval de timp
destul de mare.

 %
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Problema fundamentalã a secolului XXI, enunþatã
în iunie 1992 la Conferinþa Mondialã pentru Mediu
ºi Dezvoltare ce ºi-a desfãºurat lucrãrile la Rio de
Janeiro, Brazilia (Summitul Pãmântului) o
constituie menþinerea unui mediu durabil. Relaþia
de simbiozã dintre dezvoltare ºi mediul înconjurãtor a fost reflectatã amplu în raportul remis
secretariatului general al Naþiunilor Unite de cãtre
Comisia Mondialã asupra Mediului ºi Dezvoltãrii,
subliniindu-se ideea precum cã dezvoltarea
economicã nu poate fi durabilã, sau garantatã, fãrã
protecþia mediului înconjurãtor.
Dat fiind impactul deosebit de grav asupra planetei
al emisiilor de GES, majoritatea þãrilor lumii depun
eforturi susþinute pentru a stopa dezastrul climateric,
care ar putea afecta întregul glob pãmântesc. Întrucât
principala sursã a emisiilor de GES este energetica,
actualmente se cautã soluþii inedite în satisfacerea
necesitãþilor energetice ºi noi abordãri a strategiilor
de dezvoltare socio-economicã cu scopul de a asigura
o dezvoltare durabilã ºi prosperã.

5.1. Politici ºi strategii în
Uniunea Europeanã
I. Complexul energetic
Dezvoltarea durabilã a societãþii ºi preocupãrile de
mediu sunt douã obiective fundamentale ale
Comunitãþii Europene  obiective fixate în Tratatul
de constituire a Uniunii Europene (art. 2 ºi 6 [1]).
Acum câþiva ani, Consiliul Europei a gãsit de cuviinþã
cã responsabilitatea ºi controlul asupra acestor douã
prioritãþi trebuie delegatã de la autoritãþile de mediu
la cele de politicã sectorialã (Cardiff, 1998). Deoarece
sectorul energetic exercitã cea mai puternicã influenþã
asupra mediului, preocupãrile majore de mediu ºi
de dezvoltare durabilã au devenit parte a politicii
energetice comunitare.
Recent, Comisia Europeanã ºi-a prezentat obiectivele strategice pentru perioada de pânã în anul
2005, menþionând cã energetica este factorul-cheie
pentru dezvoltarea economicã comunitarã ºi pentru
eficientizarea acesteia. Astãzi, în Uniunea Europeanã
(UE) se vorbeºte tot mai frecvent despre o integrare
a aspectelor de mediu ºi a celor de dezvoltare
durabilã într-o politicã energeticã pe termen lung.
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În acest context, complexul energetic european este
privit ca o ramurã multifuncþionalã ce ar satisface
urmãtoarele imperative:
 a asigura o aprovizionare continuã  fãrã
întreruperi ºi limitãri cu resurse energetice;
 a fi competitivã ºi eficientã;
 a asigura creºterea economicã, crearea noilor
locuri de muncã întru bunãstarea populaþiei;
 a contribui la protejarea mediului înconjurãtor.
Aceastã viziune, începând cu anul 1996, a fost
dezvoltatã printr-o serie de acte de politicã energeticã
ale UE [2-8].
Strategia europeanã privind securitatea
energeticã
Drept urmare a realizãrii prevederilor Cãrþii Albe
a Comisiei Europene cu privire la politica energeticã
a UE [2], în ultimii cinci ani în Europa de Vest sau produs un ºir de schimbãri radicale, în scopul
liberalizãrii pieþelor energiei electrice ºi a gazelor
combustibile în toate statele-membre ale UE ºi al
integrãrii ulterioare a acestora, formând douã pieþe
comune: a energiei electrice ºi a gazelor. Astfel, în
statele-membre ale UE s-a modificat substanþial
cadrul legislativ, structura organizatoricã a industriei
energetice ºi modul de funcþionare a pieþei energiei.
De menþionat cã drept consecinþã a liberalizãrii
pieþelor energiei suportã transformãri considerabile
ºi cadrul în care este asiguratã securitatea energeticã.
Pe lângã aceastã evoluþie spectaculoasã, pe parcursul
mai multor ani în domeniul energiei persistã doi
factori ce suscitã o preocupare tot mai profundã la
nivel naþional ºi european: creºterea continuã a
dependenþei energetice a statelor-membre ale
Uniunii Europene ºi fenomenul schimbarea climei.
Preocupatã de proporþiile fenomenului schimbarea
climei Uniunea Europeana intenþioneazã sã
rãspundã prin implementarea prevederilor
Protocolului de la Kyoto [6]. Politica energeticã joaca
un rol-cheie în respectarea angajamentelor specificate în respectivul document.
Referindu-ne la dependenþa energeticã a Uniunii
Europene de importul resurselor energetice [1-4],
menþionãm cã, în prezent, statele-membre ale UE
importã cca 50% din necesarul de energie. În cazul
unei evoluþii similare, cãtre anul 2020-30 importul
poate ajunge pânã la 70%, 80% ºi 90% respectiv

pentru gaze, cãrbune ºi petrol. O asemenea situaþie
poate avea grave consecinþe economice  fapt
demonstrat în 2000 de triplarea preþului la petrolul
brut. Disponibilitatea resurselor energetice regionale
ºi globale nu este criticã. Problema însã constã în
preþul plãtit pentru importuri, pe de-o parte, ºi în
riscurile economice, iar uneori ºi politice cauzate
de aceste importuri, pe de altã parte.
Astfel, Comisia Europeanã a hotãrât sã reconsidere
bazele aprovizionãrii Uniunii Europene cu resurse
energetice, lansând o amplã dezbatere cu privire la
elaborarea unei strategii de combatere a dependenþei
energetice externe [8]. Evoluþiile din ultimii ani au
accentuat necesitatea de a cãuta noi soluþii ce ar
asigura alimentarea fiabilã a UE cu resurse
energetice. La 29 noiembrie 2000, Comisia
Europeanã a lansat o amplã dezbatere având ca
subiect siguranþa aprovizionãrii cu energie a statelormembre ale Uniunii Europene (UE-15 ) ºi
eventualitatea unei Uniuni Europene extinse (UE30) - cãtre anul 2030.
Acest subiect de o importanþã deosebitã reprezintã
chintesenþa unui nou act de politicã energeticã
europeanã, elaborat de Comisia Europeanã ºi numit
Cartea Verde  spre o strategie europeanã pentru
securitatea energeticã [8].
Termenul securitate energeticã se referã la
capacitatea statului de a aproviziona þara cu resurse
energetice ºi energie, în mod stabil, pe termen scurt,
mediu ºi lung, cu un impact minim asupra mediului
ºi cu eforturi ce n-ar afecta nivelul de trai al
populaþiei [9].
La elaborarea Cãrþii Verzi s-au luat în consideraþie:
 Situaþia energeticã la scarã regionalã ºi globalã.
 Eventuala extindere a UE de la 15 la 30 de state.
 Evoluþia posibilã a consumului de energie.
 Liberalizarea ºi integrarea ulterioarã a pieþei de
energie.
 Preocupãrile de mediu.
 Posibilitãþile de diversificare a importului.
O strategie de securitate energeticã impune nu atât
creºterea autonomiei energetice cât, mai ales, reducerea
riscurilor legate de dependenþa energeticã externã.
Obiectivele strategice de securitate energeticã de regulã
privesc balanþarea consumului, pe resurse energetice
substituente, ºi diversificarea surselor de import  fiind vorba
de produse, regiuni geografice, cãi de transport.

Cãutând soluþii pe termen lung pentru securitatea
energeticã a UE, Comisia Europeanã a iniþiat
dezbateri publice lansând 13 întrebãri fundamentale
(caseta 5.1). Ca urmare a acestor dezbateri, care au
fost încheiate în noiembrie 2001, urmeazã a fi
elaboratã o strategia pentru securitatea energeticã,
prezentatã cu titlul de Cartea Albã.
Integrarea pieþei energetice a statelor-membre
ale Uniunii Europene
În cadrul politicii de promovare a concurenþei pe
piaþa energeticã la 19 decembrie 1996 Parlamentul
European ºi Consiliul de Miniºtri au adoptat Directiva
96/92/CE (Directiva electricitãþii) [10], iar la 22 iunie
1998 - Directiva 98/30/EC (Directiva gazelor) [11].
Principiile liberalizãrii pieþei europene a energiei,
lansate în Cartea Albã privind Politica energeticã a
UE [2] ºi concretizate ulterior în cele douã directive
sunt urmãtoarele [10, 11]:
 Generarea (producerea) ºi furnizarea (comercializarea) energiei, precum ºi prestarea serviciilor
aferente cãtre consumatori sunt activitãþi cu
caracter concurenþial ºi urmeazã a fi liberalizate.
Caseta 5.1. Temele principale pentru dezbateri
publice privind securitatea energeticã a UE
1.Care ar trebui sã fie strategia UE în condiþiile dependenþei
energetice externe crescânde?
2. Ce politicã ar trebui de adoptat in UE pentru liberalizarea pieþei
energiei?
3. Ce rol îi revine fiscalitãþii ºi ajutoarelor de stat?
4. Ce tip de relaþii ar trebui de întreþinut cu þãrile producãtoare de
resurse energetice?
5. Ce politicã ar fi necesar de adoptat in privinþa stocurilor
energetice?
6. Cum pot fi consolidate reþelele de aprovizionare cu energie?
7. Ce susþinere trebuie acordatã implementãrii surselor de energii
regenerabile? Sursele tradiþionale de energie trebuie oare sã
fie utilizate pentru aceste activitãþi de susþinere?
8. Cum se poate implica UE în gãsirea unei soluþii la problemele
deºeurilor, fortificarea siguranþei nucleare ºi dezvoltarea
cercetãrii privind reactoarele viitorului?
9. Cum ar trebui UE sã combatã fenomenul schimbarea climei?
Ce rol îi revine economisirii de energie?
10. Este necesar de a adopta o politicã comunitara în domeniul
biocombustibilor? În ce ar consta esenþa acesteia?
11. Trebuie sã se utilizeze stimulente sau reglementãri speciale
pentru economisirea energiei în clãdiri?
12. Cum sã se încurajeze substituirea combustibililor pentru
stimularea economiilor de energie în transport? Ce mãsuri
urmeazã sã se ia pentru trecerea mãrfurilor, care se transportã
cu automobilele, pe calea feratã ºi pentru ca circulaþia
automobilelor sã fie redusã în oraºe?
13. Cum UE, statele-membre, regiunile, producãtorii ºi
consumatorii ar putea contribui la dezvoltarea unui sistem
durabil de aprovizionare cu energie? Care ar trebui sã fie
opþiunile energetice ale viitorului?
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 Transportul ºi distribuþia energiei, de regulã,
reprezintã monopol la nivel naþional sau la
nivelul zonei de deservire; aceste activitãþi vor
rãmâne reglementate de cãtre stat.
 Accesul nediscriminatoriu pe piaþã al noilor
producãtori ºi furnizori.
 Accesul liber (reglementat sau negociat) la reþelele
de transport ºi distribuþie pentru toþi agenþii
acreditaþi.
 Procurarea de energie de la producãtori bazatã
pe ordinea meritului economic.
 Tarife reglementate pentru activitãþile de
transport ºi de distribuþie.
 Consumatorii vor obþine treptat dreptul de a-ºi
alege furnizorii.
Se presupune cã, pe mãsura dezvoltãrii concurenþei
ºi a integrãrii pieþei europene a energiei preþul
energiei va scãdea treptat. Presiunea concurenþei va
determina dezvoltarea unor tehnologii eficiente de
producere ºi de utilizare a energiei, mai puþin
dãunãtoare pentru mediul înconjurãtor.
Piaþa comunã a electricitãþii
De curând, toate þãrile-membre ale UE au adoptat
legislaþii naþionale în scopul implementãrii
prevederilor Directivei electricitãþii. E remarcabil
faptul cã multe þãri au reuºit sã liberalizeze piaþa cu
mult asupra cifrelor stabilite anterior. Nivelul mediu
de liberalizare constituie actualmente cca 65% din
volumul consumului de electricitate în UE (fig. 5.1).
De notat cã Directiva a oferit posibilitatea de a alege
între mecanismele de alternativã, majoritatea þãrilor

optând pentru cele mai judicioase soluþii de piaþã ºi
anume:
 accesul reglementat al pãrþii-terþã,
 intrarea pe piaþã cu noi capacitãþi de generare
prin procedura de autorizare,
 deplina separare a activitãþii de transport de cele
de producere / furnizare,
 crearea autoritãþilor independente de reglementare.
Aceste mecanisme sunt cele mai potrivite pentru a
evita discriminarea faþã de cei nou intraþi pe piaþã.
Drept urmare, unul dintre cele mai semnificative
rezultate obþinute ºi anume - scãderea preþurilor la
electricitate  a devenit o realitate. Statistica privind
evoluþia preþurilor la electricitate între anii 19961999 aratã cã preþurile în UE au scãzut în medie cu
6%, iar în unele þãri  pânã la 20%. Deci, toþi
consumatorii de electricitate  particularii,
întreprinderile mici ºi industria  au de câºtigat de
pe urma acestei reduceri de preþuri.
De menþionat cã UE este cea mai avansatã zonã din
lume în ceea ce priveºte transformarea sectoarelor
energetice naþionale separate, dominate de
monopoluri, într-o piaþã regionalã integratã a
electricitãþii. Obiectivul final al UE este formarea
unei singure pieþe integrate, ºi nu a unei combinaþii
de 15 pieþe mai mult sau mai puþin liberalizate.
Piaþa comunã a gazelor combustibile
Din momentul adoptãrii Directivei gazelor, toate
þãrile UE au iniþiat activitatea de pregãtire pentru
realizarea prevederilor acestui document, începând
cu anul 2000.
Unul din elementele-cheie ale pieþei comune a gazelor
este dreptului consumatorului de a-ºi alege furnizorul
pe întregul teritoriu european. Acest drept este
prevãzut în Directivã prin oferirea treptatã unor
categorii de beneficiari a statutului de consumatori
eligibili. Se presupune cã promovarea consumatorilor
eligibili, precum ºi oportunitãþile oferite de apariþia
noilor furnizori pe piaþa internã vor mãri presiunea
asupra tuturor operatorilor pentru a:
 îmbunãtãþi calitatea serviciilor prestate;
 reduce costurile;
 micºora preþurile la gazele naturale furnizate.
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Figura 5.1. Liberalizarea pieþei energiei electrice în UE,
% (mai, 2000)

Furnizorii nou intraþi pe piaþa internã vor avea dreptul
sã comercializeze gazele ºi sã lanseze proiecte de

infrastructurã, contribuind în felul acesta la extinderea
ºi diversificarea capacitãþii de livrare, precum ºi la
securitatea aprovizionãrii cu gaze naturale.
Directiva stabileºte regulile comune pentru
transportul, distribuþia, furnizarea ºi stocarea gazelor
naturale. Aceste reguli þin de organizarea ºi
funcþionarea sectorului gazelor naturale, inclusiv
lichefiate, accesul pe piaþã, operarea sistemelor,
precum ºi criteriile ºi procedurile aplicabile la
eliberarea autorizaþiilor pentru operatorii de pe piaþã.
Directiva gazelor stipuleazã urmãtoarele principii:
 Liberalizarea consumatorilor (oferirea statutului
de consumatori eligibili).
 Accesul nediscriminatoriu la sistemul de
distribuþie a gazelor naturale.
 Separarea unitãþilor (întreprinderilor) integrate
pe verticalã.
 Drepturi nediscriminatorii la construcþia unor
obiective de infrastructurã a gazelor naturale.
 Încetarea practicilor de a atribui drepturi exclusive
de a activa pe piaþã.
Statele-membre ale UE urmeazã sã asigure condiþiile
necesare pentru ca întreprinderile din sectorul
gazelor sã funcþioneze în conformitate cu principiile
Directivei, contribuind astfel la atingerea scopului
final  o piaþã competitivã a gazelor naturale pentru
toþi operatorii.
Conform Directivei, piaþa gazelor naturale va fi
deschisã gradual pe parcursul unei perioade de opt
ani, urmãrindu-se obiectivul ca ponderea acesteia
sã fie de cel puþin 33% cãtre anul 2008 (tab. 5.1).
Ritmul cu care majoritatea statelor-membre au
început sã implementeze Directiva variazã de la þarã
la þarã. Bunãoarã, în Marea Britanie au fost necesare
doar unele modificãri minore la legislaþia în vigoare
pentru a transpune în fapt cerinþele Directivei, pe
când, în Franþa, modificãrile de rigoare încã nu au
fost operate, deºi în aceastã þarã piaþa gazelor a fost
totuºi liberalizatã (fig. 5.2).
Tabelul 5.1. Perspectivele de liberalizare a pieþei
gazelor naturale

Figura 5.2. Gradul de liberalizare a pieþei gazelor în
þãrile UE (august 2000)

Directiva presupune deschiderea progresivã a pieþei
gazelor naturale, un prim important pas în acest
sens fiind dreptul marilor consumatori de a-ºi alege
furnizorul. Þãrile europene trebuie sã se asigure cã
pe lista consumatorilor eligibili figureazã toate
centralele electrice care utilizeazã gaze naturale,
indiferent de consumul lor anual, precum ºi alþi
consumatori cu volume anuale prestabilite de
consum numite prag de eligibilitate.
Aspecte strategice privind eficienþa energeticã
În anul 1998 Comisia Europeanã a publicat
Comunicatul cu privire la eficienþa energeticã: Spre
o strategie pentru consumul raþional de energie [13].
În comunicat sunt reflectate angajamentele luate în
domeniul eficienþei energetice la scarã comunitarã.
În particular, se prevedea:
 evaluarea potenþialului economic ºi a barierelor
ce împiedicã investiþiile în domeniul eficienþei
energetice;
 analizarea politicilor promovate;
 identificarea acþiunilor relevante la nivel
comunitar, naþional ºi regional;
 pregãtirea bazei pentru politicile ºi acþiunile
comune ce decurg din angajamentele Protocolului de la Kyoto.
Conform estimãrilor, pe parcursul anilor 1998-2010
potenþialul economic de îmbunãtãþire a eficienþei
energetice în toate sectoarele constituia cca 18% din
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volumul total de consum al anului 1995. În acest
domeniu existã un ºir de obstacole (economice,
energetice ºi instituþional-legislative) ce urmeazã a
fi depãºite.
Mãsurile principale, ce þin de sporirea eficienþei
energetice, sunt promovate prin:
 programe tehnologice, cum este Joule-Thermie;
 programul Save, axat preponderent pe elaborarea
ºi aprobarea documentelor legislative, cum ar fi
etichetarea consumului de energie la frigidere;
 susþinerea investiþiilor prin Fondurile Regionale
Europeane de Dezvoltare ºi Fondul de Coeziune,
 cooperarea internaþionalã - programele Phare,
Tacis ºi Synergy.
Pe lângã aceste programe, în comunicat se propune
o strategie pentru utilizarea raþionalã a energiei.
Prioritare, pe termen scurt ºi mediu, sunt
considerate urmãtoarele domenii de activitate:
 sporirea eficienþei energetice în clãdiri;
 actualizarea Directivei Consiliului de Miniºtri 93/
76/EEC cu privire la limitarea emisiilor de CO2;
 utilizarea aparatelor de uz casnic ºi altui
echipament cu consum eficient de energie;
 extinderea gradului de informare în domeniu;
 finanþarea prin intermediul pãrþilor terþe ºi alte
scheme de finanþare creativã;
 sporirea eficienþei energetice în sectoarele energie
electricã ºi gazelor combustibile la centrale
electrice cu cogenerare;
 managementul energetic, precum ºi procurarea
de noi tehnologii.
În anul 2000 [14] Comisia Europeanã a lansat un
Plan de Acþiuni întru îmbunãtãþirea eficienþei
energetice, acest document constituind o dezvoltare
logicã a Comunicatului elaborat de Comisia cu
privire la eficienþa energeticã.
Lansarea Planului de Acþiuni vine din necesitatea de
a revedea angajamentele comunitare ºi ale statelormembre în promovarea mai activã a eficienþei
energetice, necesitate ce a devenit ºi mai evidentã prin
prisma angajamentelor de la Kyoto de a reduce
emisiile de GES. În acest context, eficienþei energetice
i se atribuie rolul principal în reducerea emisiilor.
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Pe lângã reducerea emisiilor, eficienþa energeticã va
duce la o politicã energeticã mai durabilã ºi un grad
mai mare de securitate la capitolul aprovizionare

cu resurse energetice. Planul de Acþiuni defineºte
politicile ºi mãsurile ce au drept obiectiv înlãturarea
obstacolelor din calea promovãrii eficienþei
energetice, creºterea gradului de utilizare a
tehnologiilor cu cogenerare. În document sunt
prezentate urmãtoarele trei grupuri de acþiuni:
 mãsuri de integrare a obiectivelor de eficienþã
energeticã în alte politici ºi programe comunitare
(politici regionale ºi urbane, politici tarifare ºi de
taxare etc.);
 consolidarea capacitãþilor comunitare existente
în domeniul sporirii eficienþei energetice;
 noi politici ºi mãsuri (încurajarea dezvoltãrii
noilor tehnologii, promovarea auditelor energetice
în industrie ºi în sectorul locativ, informarea cu
privire la noile tehnologii eficiente).
În contextul politicii de eficienþã energeticã se
încadreazã ºi Strategia Comunitarã de promovare
a producerii energiilor termice ºi electrice prin
cogenerare ºi înlãturarea obstacolelor în dezvoltarea
acestor tehnologii [15]. De menþionat cã conceptul
de cogenerare a energiilor este unul vechi, promovat
cu insistenþã încã prin anii 70 a sec. XX. Conform
strategiei respective, cogenerarea este consideratã o
mãsurã prioritarã în reducerea emisiilor de GES.
În virtutea acestor considerente, Comisia Europeanã
a propus dublarea - de la 9% la 18% - ponderii
tehnologiilor cu cogenerare la producerea energiei
electrice pânã în anul 2010.
În anul 1997 cota energiei electrice produsã la
centralele cu cogenerare a constituit 11% din volumul
total produs pe piaþa internã a Uniunii Europene.
Capacitatea totalã instalatã în centralele cu cogenerare
în Uniunea Europeanã constituia 60 mii MW. La
acest indicator au deþinut primatul Germania,
Olanda, Italia, Finlanda ºi Marea Britanie.
Strategia cogenerãrii propune mecanisme prin
intermediul cãrora urmeazã a fi atinse urmãtoarele
obiective:
 creºterea cotei de finanþare a tehnologiilor cu
cogenerare prin intermediul programelor JouleThermie, Save, Altener, Phare, Tacis, Synergy,
Meda, precum ºi al fondurilor structurale;
 promovarea acordurilor negociate cu industria,
procurarea de noi tehnologii;
 schimbul de informaþii ºi cooperarea în domeniu
între statele-membre;

 monitorizarea impactului liberalizãrii pieþelor
energetice europene asupra cogenerãrii ºi
sistemelor de încãlzire centralizatã;
 includerea costurilor externe în preþul energiei;
 alte instrumente financiare.
Implementarea surselor de energii regenerabile
Politica Uniunii Europene în domeniul surselor de
energii regenerabile este bazatã pe Strategia
Comunitarã ºi Planul de Acþiuni pânã în anul 2010
[16]. Obiectivul de bazã, indicat în respectiva strategie
[16] constã în dublarea cotei energiei electrice produse
din surse regenerabile în consumul total de energie al
Comunitãþii: cãtre anul 2010 se prevede atingerea unei
cote de 12%, faþã de 6% în anul 1998.
Planul de Acþiuni cuprinde de asemenea un ºir de
mãsuri de reglementare ºi fiscale referitoare la piaþa
internã a energiei electrice; principii de implementare a politicilor comunitare care ar favoriza utilizarea
energiilor regenerabile; stipulãri, care definesc
modalitãþile de cooperare între statele-membre,
precum ºi prevederi destinate stimulãrii investiþiilor
ºi informãrii în domeniul surselor regenerabile.
Principalele instrumente de susþinere ºi monitorizare
a strategiei în domeniul surselor regenerabile de energie
sunt: Programul Altener ºi Campania take-off.
În scopul promovãrii surselor de energie regenerabilã Comisia Europeanã a instituit Programul
Altener, care include un ºir de acþiuni programate
pentru perioada 1998-2003. Obiectivele acestui
program sunt:
 realizarea ºi completarea diferitelor acþiuni
comunitare în vederea dezvoltãrii potenþialului
surselor de energii regenerabile;
 armonizarea standardelor produselor ºi
echipamentelor pe piaþa surselor regenerabile;
 susþinerea acþiunilor-pilot în infrastructuri, care
stimuleazã finanþarea tehnologiilor de producere
a energiilor regenerabile, precum ºi sporirea
competitivitãþii acestora;
 îmbunãtãþirea gradului de informare ºi coordonare la nivel internaþional, european, naþional,
regional ºi local;
 sprijinirea acþiunilor de atragere a investiþiilor
în tehnologii de producere a energiei regenerabile,
precum ºi majorarea capacitãþilor de generare a
surselor regenerabile de energie.

Prin Campania take-off se urmãreºte accelerarea
implementãrii Strategiei în domeniul surselor
regenerabile. Aceastã campanie are ca obiectiv principal
formarea unui cadru integral pentru estimarea
oportunitãþilor de investiþii, precum ºi atragerea
surselor financiare private ºi publice în proiecte de
producere a energiei din surse regenerabile (caseta 5.2).
Caseta 5.2. Obiectivele Campaniei take-off
cãtre anul 2003:
 1 mln. de sisteme fotovoltaice;
 15 mln. m2 de captatoare solare;
 10 mii MW instalaþi  aerogeneratoare;
 10 mii MW capacitate instalatã în centrale cu cogenerare cu
utilizarea biomasei;
 1 mln. de case de locuit încãlzite prin utilizarea biomasei;
 1000 MW de instalaþii cu arderea biogazului;
 5 mln. tone de biocombustibli lichizi;
 100 de localitãþi aprovizionate cu energie sutã la sutã din surse
regenerabile de energie.

Pentru a încuraja ºi susþine angajamentele pãrþilor
implicate în Campania take-off a fost lansat
Parteneriatul în domeniul surselor regenerabile între
Comisia Europeanã, pe de o parte, ºi autoritãþile
publice, industrii ºi alþi participanþi, pe de altã parte.
În anul 2001 Uniunea Europeanã a adoptat pentru
prima datã o directivã ce urmãreºte promovarea
producerii energiei din surse regenerabile de energie[17],
întrucât cota respectivelor surse pe piaþa internã a UE
este încã destul de micã. De menþionat cã doar
sectorul de producere a energiei eoliene a cunoscut o
adevãratã explozie pe parcursul perioadei 1989-1998
- datoritã progresului tehnic ºi mãsurilor legislative.
Obiectivele-cheie ale acestui document:
 majorarea, cãtre anul 2010, a cotei energiei
electrice produse din surse regenerabile de la 14%
la 22% din consumul intern de energie electricã;
 dublarea, cãtre anul 2010, a cotei energiilor
regenerabile de la (6% la 12%) din consumul total
de energie al Uniunii Europene;
 realizarea angajamentelor luate de cãtre Uniunea
Europeanã (1997) în cadrul Protocolului de la
Kyoto privind reducerea emisiilor de GES.
În acelaºi timp, promovarea energiei electrice
produse din surse regenerabile se va baza pe
urmãtoarele criterii:
 stabilirea obiectivelor naþionale privind volumele
de energie electricã produsã din surse regenerabile;
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 elaborarea schemelor naþionale de suport a
tehnologiilor de utilizare a SRE;
 simplificarea procedurilor administrative pentru
acordarea autorizaþiilor de amplasare a instalaþiilor producãtoare de energie;
 acces garantat la reþelele electrice de transport ºi
distribuþie.
În figura 5.3 [18] este expusã o estimare aproximativã a costului energiei electrice produsã prin diferite
tehnologii.
Politica energeticã a UE, precum ºi legislaþia aferentã,
cuprinde întregul spectru de preocupãri ºi acþiuni
practice din domeniul producerii ºi consumului de
energie. Directoratul General pentru Energeticã ºi
Transporturi (DG TREN) al Comisiei Europene a
introdus o anumitã structurizare a cadrului
legislativ-normativ din domeniul energiei, fapt ce
faciliteazã într-o mãsurã considerabilã atingerea
obiectivelor propuse (anexa 5.1 ºi 5.2).
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II. Politici de mediu
Politicile energetice promovate de Uniunea
Europeanã au fost ºi rãmân niºte preocupãri
prioritare corelate cu cele de protecþie a mediului.
Prin numeroase iniþiative ºi decizii importante, UE
a creat un cadru strategic prin care Comunitatea
susþine eforturile depuse pentru protecþia mediului.
În 1998, la Summitul de la Cardiff, Consiliul
European a lansat iniþiativa de a integra aspectele de
mediu ºi de dezvoltare durabilã cu politicile
energetice. Ideea principalã rezidã în delegarea
responsabilitãþilor ºi controlului de la autoritãþile
preocupate de mediu cãtre autoritãþile de politici
sectoriale, care planificã ºi realizeazã mãsurile
specifice acestui domeniu. Datoritã iniþiativei
amintite mai sus, modul de a aborda corelaþia
mediu-energeticã a progresat substanþial, întrucât:
 Consiliul Energetic a adoptat strategii de integrare
a aspectelor de mediu în politicile energetice;

Figura 5.3. Compararea preþului energiei electrice obþinute din diferite surse

 Comisia Europeanã a rãspuns la aceastã iniþiativã
în acelaºi an, prezentând Comunicatul de
integrare a aspectelor de mediu în politicile
energetice comunitare [4];
 În baza Comunicatului Comisiei, Parlamentul
European a emis o rezoluþie privind integrarea
aspectelor de mediu în politica energeticã
comunitarã [5];
 La sfârºitul anului 1999 Consiliul Energetic în
raportul sãu cãtre Consiliul Europei prezentat
la Întrunirea de la Helsinki (ENER 140/ENV
426) a generalizat viziunile cu privire la integrarea
problemelor de mediu. În acest raport Comisiei
Europene i se propune sã-ºi revadã ºi ajusteze
politica sa energeticã din doi în doi ani.
 Ca rezultat, Comisia Europeanã a prezentat în
anul 2001 primul raport de integrare a problemelor de mediu ºi dezvoltare durabilã în politicile
energetice. Raportul cuprinde recentele evoluþii
descrise în comunicatele cu privire la: pregãtirea
pentru implementarea Protocolului de la Kyoto
[6], prin care se iniþiazã Programul European
privind Schimbarea Climei (ECCP) ºi cel de-al
ºaselea Program de Acþiuni în domeniul
mediului în Comunitatea Europeanã [7].
Multe din deciziile aprobate de cãtre CE (anexa 5.3)
vizeazã promovarea unei dezvoltãri economice
durabile a UE, inclusiv bazându-se pe integrarea
politicilor de mediu în cadrul altor strategii (caseta
5.3). Drept obiective de bazã, stabilite pentru
integrarea aspectelor de mediu în Strategia Energeticã
a Comunitãþii Europene (1998), au fost stabilite
urmãtoarele: promovarea eficienþei energetice ºi a
conservãrii energiei, utilizarea pe larg a surselor
regenerabile de energie ºi reducerea impactului
surselor producãtoare de energie asupra mediului.
Pentru a realiza aceste obiective sunt necesare
urmãtoarele acþiuni: o intensã cooperare dintre UE,
þãrile-membre ºi pãrþile relevante pentru un mai
bun schimb de informaþie; popularizarea experienþei
avansate ºi efectuarea unor studii comune (programul ETAP); promovarea unei politici energetice
(1998-2002), care ar înlesni utilizarea surselor
regenerabile (programul ALTENER); majorarea
eficienþei energetice (programul SAVE) ºi utilizarea
mai largã a cogenerãrii; elaborarea strategiei
energetice în corespundere cu prevederile Protocolului de la Kyoto etc.

Caseta 5.3. Strategii în favoarea dezvoltãrii
durabile.
 Integrarea politicilor de mediu în cadrul dezvoltãrii strategice a UE.
 Mediul ºi utilizarea forþei de muncã.
 Integrarea politicilor de mediu în strategia energeticã a Comunitãþii
Europene.
 Aplicarea agriculturii durabile.
 Integrarea aspectelor de mediu în þãrile în curs de dezvoltare.
 Integrarea dezvoltãri durabile în strategia de cooperare a
Comunitãþii.
 Strategia de abordare (integrare) a protecþiei mediului în cadrul
pieþei comune.
 Strategia de integrare a aspectelor de protecþie a mediului aplicatã
în cadrul politicii de pescuit.
 Abordarea integratã a protecþiei mediului ºi a dezvoltãrii durabile
a mediului urban.
 Integrarea aspectelor de mediu în strategia de dezvoltare
economicã.
 Promovarea dezvoltãrii durabile în cadrul industriei non energetice.
 Integrarea aspectelor de mediu ºi cele transportului aerian.

Printre hotãrârile, care de asemenea consolideazã
cadrul de integrare a strategiilor de mediu ºi a celor
energetice sunt urmãtoarele: Directiva privind
activitatea centralelor mari, Comunicatul privind
producerea combinatã a energiei [COM(97)514
final] ºi Dispoziþia privind instalaþiile offshore de
dobândire a petrolului ºi a gazului. Un rol
important l-au avut atât activitãþile promovate în
cadrul programelor SAVE, ALTENER ºi JOULETHERMIE, cât ºi mãsurile legislative privind
taxarea produselor energetice, a incinerãrii
deºeurilor ºi emisiilor poluante provenite din
transport (programul Auto-Oil).
De notat cã au fost întreprinºi paºi concreþi în ceea
ce priveºte emisiile de GES. În 1991 a fost elaboratã
prima Strategie a Comunitãþii Europene privind
limitarea emisiilor de CO2, îmbunãtãþirea eficienþei
energetice ºi promovarea surselor regenerabile de
energie; conform deciziei Consiliului de Miniºtri
99/296/EC din 26.04.1999 (amendament la decizia
93/296/EEC din 24.06.1993), a fost aprobatã
revizuirea ºi îmbunãtãþirea monitoringului
emisiilor de CO2 ºi al altor gaze cu efect de serã.
Dupã semnarea Protocolului de la Kyoto (29 aprilie
1998), Uniunea Europeanã a iniþiat numeroase
activitãþi în scopul accelerãrii procesului de ratificare
ºi intrare în vigoare a acestui important instrument
[COM (99) 203]. Una din responsabilitãþile de bazã
a statelor-membre a fost adoptarea ºi implementarea
politicilor ºi mãsurilor ce ar determina o reducere
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considerabilã a nivelului emisiilor de GES cãtre anul
2005. Un accent deosebit s-a pus pe aplicarea taxãrilor
ºi adoptarea deciziilor ce þin de transport ºi energeticã.
Statele-membre au fost încurajate în promovarea
iniþiativelor fiscale întru reducerea emisiilor de GES
ºi ameliorarea eficienþei energetice.
Aprobarea la Göteborg (mai, 2001) a principalelor
obiective ale Strategiei europene privind dezvoltarea durabilã denotã contribuþia deosebit de
importantã a Comunitãþii Europene la dezvoltarea
durabilã în plan global. Aceºti paºi constituie
totodatã o pregãtire a Uniunii Europene cãtre
întrunirea de la Johannesburg din 2002 (Rio+10).
În acest context se înscriu ºi eforturile UE depuse
în vederea abordãrii cât mai eficiente a consecinþelor
provocate de fenomenul schimbarea climei.
Fenomenul în cauzã e considerat ca unul dintre cele
mai mari pericole de mediu ºi socioeconomice care
planeazã asupra planetei. Cu scopul de a-ºi onora
obligaþiunile din cadrul Convenþiei ONU privind
Schimbarea Climei, în martie 2000 Comisia
Europeanã a lansat Programul European privind
Schimbarea Climei (ECCP), stimulând astfel
elaborarea strategiilor, precum ºi a schemei de
comercializare a emisiilor, pentru a asigura în
perioada 2008-2012 reducerea emisiilor de GES cu
8 %  obiectiv fixat în Protocolul de la Kyoto.
Activitãþile preconizate de cãtre acest program
vizeazã energetica, transportul, industria ºi
agricultura, fiind realizate în cadrul a ºapte grupuri
de lucru: furnizarea energiei, consum de energie,
transport, industrie, cercetãri, agriculturã,
mecanisme de realizare a prevederilor Protocolului
 comercializarea emisiilor, implementare comunã
(Joint Implementation) ºi dezvoltare purã (Clean
Development Mechanism).
În Comunicatul Comisiei Europene [COM(2001)
580 final din 23.10.2001] privind realizarea primei
faze a ECCP au fost propuse numeroase mãsuri
pentru atingerea obiectivelor menþionate, inclusiv
ratificarea Protocolului de la Kyoto ºi emiterea unei
Directive cu privire la comercializarea emisiilor în
cadrul UE. Aceste mãsuri au fost grupate în patru
compartimente: aspecte intersectoriale, energetica,
transportul ºi industria (caseta 5.4).
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Activitãþile desfãºurate de cãtre UE în cadrul
Convenþiei ONU privind Schimbarea Climei
contribuie mult la atenuarea efectului de serã ºi la
realizarea obiectivelor convenþiei în plan global.

Caseta 5.4. Mãsuri de implementare a obiectivelor ECCP
ACÞIUNI INTERSECTORIALE
 Comisia va asigura implementarea eficientã a Directivei privind
prevenirea ºi controlul  integrat al poluãrii (IPPC).
 Comisia va completa Directiva Cadru privind comercializarea
emisiilor, în prima jumãtate a anului 2003.
 Cãtre sfârºitul anului 2002 Comisia va propune un amendament
la mecanismul de monitoring al emisiilor de CO2 ºi de alte gaze
cu efect de serã în conformitate cu exigenþele specificate în
Protocolul de la Kyoto.
ENERGETICÃ
 Directiva cadru privind nivelul minim de eficienþã energeticã a
echipamentului electric.
 Directiva privind managementul cererii de energie prin care
statele-membre vor trebui sã asigure un minim de investiþii în
eficienþa energeticã.
 Directiva privind generarea combinatã de energie.
 Iniþiativa privind creºterea achiziþiilor publice de energie, care ar
promova cererea de tehnologii energetice eficiente.
 Activitãþi de conºtientizare.
TRANSPORT
 Cartea Albã a Strategiei privind transportul public conþine un
ºir de mãsuri, care vizeazã scãderea emisiilor de GES:
 schimbarea raportului dintre tipurile de transport, susþinând
promovarea transportului feroviar ºi naval.
 Îmbunãtãþirea infrastructurii prin stabilirea preþurilor echilibrate
între diferite tipuri de transport.
 Directiva privind utilizarea biocombustibilului.
INDUSTRIE
 Directiva cadru privind reducerea emisiilor ºi ameliorarea
monitoringului de gaze fluorinate. (fluorcarburi).
MÃSURI SUPLIMENTARE
 ECCP a propus spre selectare 42 de mãsuri suplimentare;
printre cele mai relevante pot fi numite urmãtoarele: producerea
de cãldurã utilizând SRE, managementul ºi auditul energetic,
modernizarea motoarelor, încheierea unui acord cu industria de
automobile privind producerea autoturismelor etc.

Menþionãm cã au fost identificate numeroase
tangenþe între convenþiile Schimbarea Climei,
Conservarea Biodiversitãþii, Degradarea Solurilor º.a., care abordeazã problematica protecþiei
mediului, dar ºi cea a dezvoltãrii economice durabile
ºi a reducerii sãrãciei în þãrile în curs de dezvoltare.
Ca o continuare logicã a acþiunilor menþionate vine
ratificarea de curând a Protocolului de la Kyoto de
cãtre UE.
Pentru a facilita cooperarea în domeniul protecþiei
mediului dintre UE ºi þãrile în curs de dezvoltare,
UE a stabilit un cadru legal prin aprobarea
regulamentelor de integrare a aspectelor de mediu
ºi dezvoltare economicã. Conform Regulamentului 722/97/EC al Consiliul de Miniºtri a stabilit
cadrul necesar pentru acordarea de asistenþã
comunitarã (pentru perioada de pânã la 31.08.1999)
þãrilor în curs de dezvoltare pentru integrarea

problematicii de mediu în procesul de dezvoltare.
Prin aprobarea de cãtre Parlamentul European a
Regulamentului 2493/2000/EC, Comunitatea
Europeanã a prevãzut susþinerea în continuare a
cooperãrii cu þãrile în curs de dezvoltare pe
perioada de pânã în 2006.

5.2. Politici ºi strategii în
Republica Moldova
I. Complexul energetic
Instituþiile responsabile de elaborarea ºi
promovarea politicilor energetice
Guvernul elaboreazã propuneri de acte legislative,
adoptã strategii, programe ºi planuri energetice.
Între anii 1993-1999 politica energeticã a statului, la
nivel ministerial, a fost promovatã de cãtre
Departamentul de stat pentru energeticã, resurse
energetice ºi combustibil. În cadrul Guvernului
precedent (pânã aprilie 2001) structura responsabilã
de acest domeniu a fost Ministerul Industriei ºi
Energeticii, iar actualmente  Ministerul Energeticii.
Ministerul Energeticii, ca autoritate a administraþiei
publice centrale, promoveazã politica de stat în
domeniul energiei prin monitorizarea implementãrii concepþelor, strategiilor ºi programelor de
dezvoltare a complexului energetic, elaboreazã
proiecte de acte normative, coordoneazã ºi
administreazã activitatea întreprinderilor energetice
cu capital de stat etc.
În 1997 Guvernul a instituit Agenþia Naþionalã
pentru Reglementare în Energeticã (ANRE), ca
organ de stat responsabil de formarea ºi funcþionarea
pieþei energetice naþionale. Una dintre funcþiile
principale ale ANRE este cea de elaborare a cadrului
normativ necesar pentru buna funcþionare a pieþei
energiei, de aplicare a politicii tarifare.
În anul 1994 a fost creatã Agenþia Naþionalã pentru
Conservarea Energiei (ANCE), care are în sarcina
sa inclusiv elaborarea de strategii, programe, planuri,
precum ºi de acte normative în domeniul energeticii
ºi conservãrii energiei.
De notat cã standardele ºi normele ce þin de calitatea
energiei, protecþia consumatorului sunt elaborate
ºi adoptate de cãtre Departamentului de stat pentru
standardizare ºi metrologie.

În scopul restructurãrii sectorului energetic ºi
privatizãrii ulterioare a obiectivelor energetice, pe
parcursul ultimilor ani a fost elaborat un ºir de acte
de politicã energeticã  strategii, programe, planuri
de acþiune ºi instrumente de intervenþie (acte
legislative, de reglementare etc.)
Strategii ºi programe energetice
Unul dintre cele mai importante acte de politicã
energeticã este Strategia energeticã a þãrii pe
termen lung [19] , care indicã direcþiile prioritare
de dezvoltare a complexului energetic ºi
obiectivele fixate pentru un viitor îndepãrtat.
Actuala strategie, aprobatã în anul 2000, stabileºte
urmãtoarele obiective strategice ce urmeazã a fi
atinse cãtre anul 2010:
 finalizarea procesului de privatizare a complexului energetic ºi formarea pieþei energetice;
 promovarea eficienþei energetice ºi conservãrii
energiei;
 asigurarea securitãþii energetice;
 protecþia mediului înconjurãtor.
Aceste obiective vor fi atinse prin formarea unui
cadru legislativ, organizatoric, fiscal ºi de altã naturã,
care ar asigura o funcþionare ºi o dezvoltare eficientã
ºi durabilã a complexului energetic.
Misiunea statului, conform strategiei, este de a crea
ºi asigura condiþiile necesare pentru o activitate
eficientã a întreprinderilor energetice, indiferent de
forma lor de proprietate, în scopul alimentãrii
continue ºi calitative a consumatorilor cu energie ºi
combustibil, la tarife rezonabile ºi cu un impact
admisibil asupra mediului.
În anul 2001 Guvernul Republicii Moldova a
adoptat Strategia de dezvoltare social-economicã pânã
anul 2005, care include Strategia energeticã pe termen
mediu [25], în care au fost stabilite un ºir de obiective
ºi prioritãþi în domeniul energiei, corelate cu
dezvoltarea social-economicã. Aºadar, este vorba de:
 perfecþionarea ºi dezvoltarea cadrului normativ
în toate sectoarele complexului energetic, cu
alinierea la standardele ºi normele europene;
 restructurarea complexului energetic, finalizarea
procesului de privatizare a întreprinderilor ºi
formarea unei pieþe energetice concurenþiale;
 sporirea eficienþei energetice prin promovarea
unei politici consecvente de conservare a energiei,
inclusiv de utilizare a resurselor regenerabile;
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 atragerea investiþiilor pentru reabilitarea ºi
construcþia obiectivelor energetice etc.
Securitatea energeticã rãmâne a fi o problemã vitalã
ºi una dintre cele mai dificile pentru Republica
Moldova. Luând în consideraþie dezvoltarea
durabilã, sectorul energetic va necesita o re-modelare,
în conformitate cu prevederile Strategiei Dezvoltãrii Durabile - Moldova 21:
 fiabilizarea satisfacerii cerinþelor societãþii la
preþuri rezonabile;
 reducerea consumurilor specifice (la unitate de
materie primã, de produs, de timp etc.);
 abandonarea la tehnologiile energofage;
 restructurarea economiei;
 schimbarea modelelor de consum.
Aceste performanþe vor fi atinse în cazul realizãrii
urmãtoarelor obiective:
 fiabilizarea (creºterea gradului de siguranþã)
funcþionãrii sistemului energetic;
 eficientizarea consumului în scopul conservãrii
energiei;
 utilizarea maximã a surselor alternative;
 stimularea tranziþiei cãtre un sistem energetic
descentralizat, bazat pe tehnologii moderne de
utilizare a surselor regenerabile.
Pe termen lung securitatea energeticã a statului poate
fi consolidatã prin construcþia de capacitãþi proprii
ºi prin diversificarea importului. Politica energeticã
naþionalã, în linii mari, corespunde tendinþelor
general-europene de transformare a sectorului
energetic într-un sistem competitiv, eficient ºi
durabil. Cadrul legislativ-normativ existent ce
sprijinã aceastã orientare trebuie extins, în-deosebi
privitor (a) la construcþia de noi capacitãþi ºi
extinderea celor existente (surse, reþele), (b)
impunerea unor cerinþe (standarde) de eficienþã
energeticã ºi de mediu, (c) elaborarea de programe
naþionale de conservare a energiei, în primul rând, în
sectorul public.
Implementarea surselor de energii regenerabile
În balanþa energeticã a Republicii Moldova pentru
anul 2000 [24] consumul total de energie a constituit
2818 mii t.c.c., din care 19 mii t.c.c. (0,7%) s-au
produs la centralele hidroelectrice sub formã de
energie electricã, iar 103 mii t.c.c. (3,6%)  au
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provenit din lemnele de foc ºi deºeurile agricole.
Astfel, sursele proprii de energie în balanþa
energeticã a þãrii au constituit 4,3%, toate provenind
din SRE, iar cele importate, respectiv, 95,7%.
Aceastã realitate incontestabilã ar trebui sã plaseze
Republica Moldova printre statele candidate la
utilizarea masivã a SER. Pânã în prezent, în
Republica Moldova nu s-a reuºit promovarea activã
a strategiilor ºi politicilor ce þin de implementarea
SRE, îndeosebi a mãsurilor de încurajare a
producãtorilor ºi investitorilor locali. Totuºi, aceastã
componentã a energeticii naþionale a fost abordatã
într-un ºir de acte legislative:
 Strategia energeticã a Republicii Moldova pânã
în anul 2010, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 360 din 11.04.2000.
 Legea Republicii Moldova cu privire la
conservarea energiei nr. 1136-XIV din 13.07.2000.
 Hotãrârea Guvernului Republicii Moldova nr.
1092 din 31.10.2000 cu privire la utilizarea
resurselor energetice regenerabile.
 Strategia Naþionalã pentru Dezvoltare Durabilã:
Moldova XXI.
 Prima Comunicare Naþionalã a Republicii
Moldova elaboratã în cadrul Convenþiei
Naþiunilor Unite privind Schimbarea Climei.
Din prevederile Strategiei energetice ºi din estimãrile
experþilor rezultã cã în preajma anului 2010 cotaparte a SRE în consumul total de energie va constitui
cca 10% [25, 26]. Astfel, conform Strategiei
energetice a Republicii Moldova, consumul total de
combustibil ºi energie electricã va constitui în anul
2010 cca 6,5 mln. t.c.c., din care SRE vor acoperi
circa 650 000 t.c.c. [25] (fig. 5.4).
Drept prioritare pentru implementare în Republica
Moldova sunt considerate urmãtoarele instalaþii:

Figura 5.4. Prognoza cotelor diferitelor surse în
producerea totalã de energie din SRE

 Agregatele eoliene mari (puterea instalatã mai
mare de 500 kW) branºate la reþea.
 Agregatele eoliene mici (1-5 kW) pentru
pomparea mecanicã a apei.
 Agregatele eoliene mici (1-10 kW) pentru
obþinerea energiei termice.
 Instalaþiile solare pentru încãlzirea apei în sectorul
rural ºi uscarea fructelor ºi legumelor.
 Instalaþiile PV autonome pentru alimentarea
consumatorilor de micã putere dispersaþi
teritorial, (de exemplu, pomparea apei, posturile
antigrindinã, telecomunicaþii etc.).
Aceste prognoze pot deveni realitate doar dacã se va
manifesta voinþã politicã la toate nivelurile de guvernare
ºi eforturi coordonate pentru a mobiliza resursele
financiare, umane, tehnice ºi tehnologice ale statului.
Concomitent, se resimte necesitatea stringentã de a
elabora o strategie de stat bine gânditã privind
implementarea SER, similarã cu cea adoptatã în UE
[27]. Pentru a iniþia exploatarea acestor surse
generatoare de energie este necesar de a crea un cadru
legislativ corespunzãtor, prin adoptarea Programul
naþional de implementare a SER, care este în curs de
elaborare. Acest program va reflecta urmãtoarele
aspecte: legislativ, instituþional, educaþional, tehnologic.
Aspectul strategic de aderare a Republicii Moldova
la Uniunea Europeanã þine de realizarea art. 60
Energie al Acordului de parteneriat ºi cooperare
între Comunitatea Europeanã ºi Republica
Moldova. Cooperarea se va desfãºura în temeiul
principiilor economiei de piaþã, al principiilor a
Cartei Energiei ºi pe fundalul integrãrii progresive a
pieþelor de energie din Europa.

II. Politici de mediu
Bazele politicii de mediu la etapa de tranziþie la
economia de piaþã au fost puse de Legea privind
protecþia mediului înconjurãtor (1993), Concepþia
referitoare la protecþia mediului în Republica
Moldova (1995), Programul naþional strategic de
acþiuni în domeniul protecþiei mediului înconjurãtor (1995), Planul naþional de acþiuni în domeniul
protecþiei mediului înconjurãtor (1996) ºi Planul
naþional de acþiuni pentru sãnãtate în relaþie cu
mediul (2001).
Actualmente existã un ºir de acte legislative (anexa
5.4) care contureazã cadrul necesar promovãrii

activitãþilor ce þin de protecþia mediului ºi formeazã
premizele necesare pentru integrarea politicilor de
mediu în strategiile energetice. Un urmãtor pas în
perfecþionarea cadrului legislativ ar fi conceperea
unor mecanisme instituþionale care sã promoveze
principiile economiei de piaþã în industria energeticã
(demonopolizare, privatizare, descentralizare,
transparenþã) ºi armonizarea cadrului respectiv cu
legislaþia europeanã în domeniul protecþiei mediului.
De asemenea, a fost elaboratã Strategia Naþionalã
pentru Dezvoltare Durabilã a Republicii Moldova
(2000). Acest document include parametrii de
dezvoltare a sistemului socio-economic, þinând cont
de potenþialul capitalului natural ºi protecþia
mediului pe un interval de 20 de ani. În aceastã
perioadã Republica Moldova va trebui sã-ºi afirme
capacitatea de a realiza dezvoltare economicã
durabilã, ºi de a obþine stabilitate socialã.
Necesitatea de a promova o politicã unitarã în
domeniul mediului ºi folosirii resurselor naturale,
de a implementa cerinþele ecologice în procesul
reformãrii economiei naþionale, orientarea politicã
spre integrare europeanã  toate acestea au
condiþionat revizuirea politicii de mediu ºi
elaborarea unui document conceptual nou în
domeniu. Astfel a fost elaboratã Concepþia politicii
de mediu a Republicii Moldova (aprobatã prin
Hotãrârea la Parlamentului Republicii Moldova nr.
605-XV din 2 noiembrie 2001) pentru a armoniza
obiectivele majore ale politicii ecologice cu
schimbãrile social-economice din þarã, cu programele ºi tendinþele regionale ºi globale în domeniu,
pentru a se preveni degradarea calitãþii mediului.
Principalele obiective ale politicii de mediu sunt:
a) prevenirea ºi reducerea impactului negativ al
activitãþii economice asupra factorilor de
mediu, resurselor naturale ºi sãnãtãþii populaþiei
în contextul dezvoltãrii durabile a þãrii;
b) asigurarea securitãþii ecologice a þãrii.
La etapa actualã direcþiile prioritare ale politicii de
mediu a Republicii Moldova sunt urmãtoarele:
1. Consolidarea capacitãþilor în domeniu ºi
colaborarea intersectorialã, care prevãd:
a) aplicarea principiilor economie prin ecologie
ºi cost-beneficiu,
b) consolidarea potenþialului instituþional ºi
managerial.
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2. Reglementarea impactului, prevenirea poluãrii ºi
asanarea mediului, care prevãd:
a) managementul de mediu la întreprinderi ºi
certificarea ecologicã,
b) restabilirea ºi menþinerea potenþialului natural.
Conform concepþiei numite mai sus, cerinþele de
protecþie a mediului vor fi integrate în reforma
economicã ºi în politicile sectoriale. Astfel, vor fi
luate în consideraþie ºi prioritãþile ce þin de
managementul deºeurilor, reducerea ºi captarea
emisiilor nocive, sporirea eficienþei energetice,
utilizarea surselor de energie regenerabilã (anexa 5.5)
ºi lãrgirea spectrului de cercetãri privind modificãrile climaterice. Toate acestea, deopotrivã cu alte
componente ale politicilor de mediu, vor determina
o dezvoltare socio-economicã durabilã.
Republica Moldova se încadreazã tot mai activ în
activitãþile promovate de Convenþia ONU privind
Schimbarea Climei. A fost elaboratã ºi prezentatã
Prima Comunicare Naþionalã, care include
inventarul emisiilor de GES ºi estimãri privind
impactul socio-economic al efectului de serã. În
cadrul acestui document sunt trasate ºi principalele
acþiuni de atenuarea a impactului provocat de
schimbãrile climaterice. Se aflã în proces de derulare
procedura de semnare a Protocolului de la Kyoto,
astfel încât activitãþile promovate corespund cu
prevederile Concepþiei politicii de mediu, în care
se stipuleazã necesitatea implementãrii prevederilor Convenþiei Naþiunilor Unite privind schimbãrile climatice ºi cele ale Protocolului de la Kyoto.
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Anexa 1.1. Schema reþelelor electrice de 110-400 kV ale sistemului elctroenergetic naþional
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Anexa 1.2. Gazoductele magistrale ce traverseazã teritoriul Republicii Moldova
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Anexa 3.1. Harta resurselor energetice eoliene pentru un teritoriu reprezentativ din sudul Republicii Moldova
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Anexa 3.2. Harta potenþialului energetic eolian al Republicii Moldova, la înãlþimea de 70 m de la sol
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Anexa 1.3. Dinamica preþurilor ºi a tarifelor la gazele naturale (1992-2001), lei fãrã TVA

Anexa 1.4. Dinamica preþurilor ºi a tarifelor la energia electricã (1993-2001), bani (100 bani = 1 leu) fãrã TVA
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de productivitate micã
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Anexa 1.13. Dinamica consumurilor specifice de combustibil ºi a emisiilor de GES direct provenite de la CET-uri

Anexa 1.14 Performanþele tehnico-economice obþinute în cazul unor variante de implementare pe teritoriul
Republicii Moldova a CET de putere medie ºi micã cu ITGA pe consum de gaze naturale.
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Anexa 5.1. Politici energetice ºi mecanisme de implementare în UE

I. COOPERAREA ÎN ENERGETICÃ
Obiective ºi acþiuni

Implementare / Finanþare

Cadrul de cooperare
Cooperarea cu Statele Membre
Cooperarea cu pãrþile interesate
Comitete de consultanþã
II. ACÞIUNILE COMUNITÃÞII
Implementare / Finanþare
Obiective ºi acþiuni
1. Securitatea energeticã ºi cooperarea internaþionalã
Diversificarea aprovizionãrii cu energie:
relaþii cu þãrile furnizoare
surse de energie
Acþiuni în domeniul managementului consumului.
Programe de ajutorare ºi cooperare:
programe de asistenþã tehnicã
considerarea prioritãþilor Europene în domeniul cooperãrii energetice internaþionale
Pregãtirea ºi aderarea noilor state
Cooperarea cu instituþii internaþionale
Mãsuri de crizã
2. Integrarea pieþelor energetice

Car.ta Energeticã Europeanã
Acorduri bilaterale
Surse regenerabile, Biocombustibili, Energia
nuclearã
Programele SAVE/THERMIE
Programele PHARE, TACIS, MEDA
Asia, America Latinã (ALURE), EDF
SYNERGY, inclusiv Forumul EuroMediteranean
ºi Comisia Specialã în Balcani, Grupul ChinaUE
Convergenþa politicilor energetice
Dezvoltarea internaþionalã a reþelelor
IEA, IAEA, EBRD, WB
Adaptarea cadrului existent.

Pieþele interne a electricitãþii ºi gazelor combustibile
Reþele Energetice Trans-Europene
Politici de competiþie
Taxarea energiei
Transparenþã pe piaþa energeticã
Standardizare
Contribuþii la consolidarea socialã ºi economicã
Fonduri Structurale / Consolidarea Socialã.
Finanþarea investiþiilor în domeniul energetic
EIB / EIF, ECSC
3. Promovarea dezvoltãrii durabile în domeniul energiei
Crearea pieþei energetice interne

Încurajarea utilizãrii eficiente ºi raþionale a
resurselor energetice
Promovarea surselor noi ºi regenerabile de energie
Compatibilitate între obiectivele energetice ºi
cele de mediu

Programul SAVE, inclusiv agenþiile locale ºi
regionale
Strategia surse regenerabile. Programul ALTENER
Schimbarea climei /propuneri în combustibili auto/ cooperarea cu industria pentru reducerea CO2
4. Promovarea cercetãrilor în energeticã ºi dezvoltarea tehnologicã
Promovarea cercetãrilor, prezentarea ºi diseminaJOULE / THERMIE / INCO
rea tehnologiilor energetice
Cercetãri în domeniul energiei nucleare
EUROATOM
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Anexa 5.2. Structura cadrului legislativ-normativ în energetica UE

1. Politica energeticã generalã
 Proiecte investiþionale,
 Forumul european în problemele de energie ºi transport.
2. Eficienþã energeticã
 Spre o strategie pentru utilizarea raþionalã a energie;
 Planul de acþiuni;
 Programul SAVE;
 Cerinþele faþã de eficienþa energeticã a aparatelor ºi tehnologiilor.
3. Paþa internã a energiei
 Transparenþa preþurilor;
 Tranzitul energiei electrice prin sisteme;
 Tranzitul gazelor prin sisteme;
 Distribuþia electricitãþii ºi a gazului;
 Piaþa comunã a electricitãþii;
 Piaþa comunã a gazelor naturale.
4. Energetica nuclearã
 Securitatea nuclearã în þãrile CSI, în þãrile Europei Centrale ºi de Est.
5. Reþele transeuropene
 Declaraþia de interes cu privire la transportul energiei electrice ºi gazelor;
 Reguli generale de acordare a ajutorului financiar comunitar în domeniul reþelelor transeuropene;
 Ghid asupra reþelelor energetice transeuropene;
 Setul de acþiuni referitor la reþelele transeuropene din sectorul energetic;
 Dimensiunea externã a reþelelor energetice transeuropene.
6. Programele europene
 Programul cadru de acþiuni în sectorul energetic;
 Cooperarea cu þãrile în curs de dezvoltare: Programul SYNERGY;
 Programul SURE (securitatea nuclearã);
 Programul multeanual de studii;
 Programul CARNOT (combustibile solide).
7. Surse de energii regenerabile
 Directiva ;
 Programul ALTENER de promovare a energiilor regenerabile;
 Cartea verde;
 Cartea albã pentru o strategie comunitarã ºi un plan comun de acþiuni;
 Promovarea producerii electricitãþii din sursele regenerabile.
8. Impozitarea produselor energetice
 Cadrul comunitar pentru impozitare produselor energetice;
 Taxele pentru emisiile de bioxid de carbon ºi energie;
9. Securitatea energeticã
 Cartea verde
10. Cooperarea cu þãrile în curs de dezvoltare;
11. Dimensiunea energeticã a schimbãrilor climaterice.
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Anexa 5.3. Principalele documente de politicã energeticã europeanã

1. Tratatul cu privire la Uniunea Europeanã, OJ, 10.11.1997.
2. COM (1995) 682. Cartea Albã a Comisiei Europene - Politicã Energeticã pentru Uniunea Europeanã, ianuarie 1996.
3. COM (2000) 769. Spre o Strategie Europeanã a securitãþii energetice.
4. COM (2001) 126 final. Consolidarea cooperãrii Euro-Mediteranene în domeniile transporturilor ºi energeticii.
5. COM (1997) 550 final. Programul cadru multianual de activitate în sectorul energetic.
6. SEC (2001) 126 final. Document de lucru al comisiei. Integrarea aspectelor de mediu ºi a dezvoltãrii durabile
în politicile energetice ºi transportului: Analiza raportului pentru 2001 ºi implementarea strategiilor.
7. Directiva 98/30/EC. Regulamentele comune cu privire la piaþa internã de gaze naturale.
8. Directiva 96/92/EC. Regulamente comune cu privire la piaþa comunã în domeniul electricitãþii.
9. Directiva Consiliului 90/547/EEC. Cu privire la tranzitul de electricitate prin reþelele de transmisie.
10. Directiva Consiliului 73/238/EEC. Cu privire la mãsurile de diminuare a efectelor dificultãþilor de furnizare
a þiþeiului ºi produselor petroliere.
11. COM (2000) 297 final. Progresul recent la constituirea peþii interne a electricitãþii.
12. Directiva 2000/55/EC. Cu privire la cerinþele de eficienþã energeticã la iluminarea fluorescentã.
13. Directiva 96/57/EC. Cu privire la cerinþele de eficienþã energeticã a frigiderelor, congelatoarelor ºi instalaþiilor
combinate din acestea
14. Directiva Consiliului 92/42/EEC. Directiva cu privire la cazanele pentru producerea energiei termice.
15. Directiva Consiliului 89/106/EEC. Directiva cu privire la producþia materialelor de construcþie.
16. COM (1998) 246 final. Eficienþa energeticã în comunitatea europeanã  spre o strategie de utilizare raþionalã
a energiei.
17. COM (2000) 247 final. Planul de acþiuni pentru îmbunãtãþirea eficienþei energetice în comunitatea europeanã.
18. COM (1997) 514 final. Strategia comunitarã de promovare a cogenerãrii (producerea combinatã a energiei
termice ºi electrice) ºi de înlãturare a barierelor de dezvoltare a acesteia.
19. COM (2001) 94 final. Programul cadru al RTD.
20. Rezoluþia Consiliului Europei din data de 7 decembrie 1998 cu privire la eficienþa energeticã în Comunitatea Europeanã
21. Rezoluþia Consiliului Europei din data de 18 decembrie 1997 cu privire la Strategia Comunitãþii de promovare
a cogenerãrii (producerea combinatã a energiei termice ºi electrice).
22. Directiva 2001/77/EC. Cu privire la promovarea electricitãþii produse din sursele de energie regenerabilã.
23. Directiva 1991/31/EC. Cu privire la rampele de depozitare a deºeurilor menajere solide.
24. Hotãrârea 646/2000/EC. Programul multianual de promovare a surselor de energie regenerabilã în Comunitate
(Altener) (1998 - 2002)
25. Decizia Consiliului 1999/24/EC. Program multianual de acþiuni tehnologice de promovare a folosirii pure
ºi eficiente a carburanþilor solizi (1998 - 2002).
26. COM (1997) 599 final. Energie pentru viitor: Surse de energie regenerabilã  Cartea Albã o Strategie a
Comunitãþii ºi Planul de acþiuni.
27. COM (2000) 279 final. Propunere pentru o Directivã a Parlamentului European ºi al Consiliului Europei cu
privire la promovarea electricitãþii produse din sursele de energie regenerabilã pe piaþa internã a electricitãþii.
(COM (2000) 279, COM amendament al (COM 2000) 884).
28. COM (2000) 884. Promovarea utilizãrii electricitãþii produse din surse de energie regenerabile pe piaþa internã
a electricitãþii.
29. Directiva 94/22/EC. Cu privire la condiþiile de acordare ºi utilizare a autorizaþiilor privind studierea ºi
producerea hidrocarburilor.
30. Directiva 94/63/EC. Cu privire la emisiile de compuºi organici volatili (COV) care rezultã din stocarea
petrolului ºi distribuirea acestuia de la terminale la staþiile de alimentare
31. Directiva Consiliului 88/609/EEC. Cu privire la emisiile poluante de la uzinele mari de combustie.
32. Decizia Consiliului 93/76/EEC. Cu privire la limitarea emisiilor de bioxid de carbon prin îmbunãtãþirea
eficienþei energetice (SAVE).
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33. A5-0039/1999. Integrarea ecologicã în cadrul politicii energiei comunitare.
34. COM (1998) 571 final. Consolidarea integrãrii ecologice în contextul politicii energetice a Comunitãþii.
35. COM (1999) 230 final. Pregãtirea implementãrii Protocolului de la Kyoto.
36. COM (2001) 31 final. Al VI-lea program de activitate în domeniul protecþiei mediului a Comunitãþii Europene.
37. COM (2000) 88. Politicile UE ºi mãsurile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de serã: Spre un Program
european cu privire la schimbarea climei.
38. COM (1997) 30 final. Restructurarea cadrului comunitar cu privire la impozitarea produselor energetice.
39. COM (2000) 87 final. Cartea Verde cu privire la comercializarea emisiilor de gaze cu efect de serã în cadrul UE.
40. COM (2001) 579. Propunerea de ratificare a protocolului de la Kyoto de cãtre Comunitatea Europeanã.
41. COM (2000) 749. Raport în baza deciziei Consiliului 1999/296/EC cu privire la mecanismul de monitorizare
a emisiilor de gaze cu efect de serã a Comunitãþii.
Anexa 5.4. Lista principalelor acte legislative în domeniul energeticii ºi protecþiei mediului în R. Moldova.
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 Legea privind protecþia mediului înconjurãtor nr.1515-XII din 16.06.93
 Legea privind resursele naturale nr.1102-XIII din 2.02.97
 Legea privind deºeurile de producþie ºi menajere nr.1347-XIII din 9.10.97
 Legea cu privire la regimul produselor ºi regimul substanþelor nocive nr.1236-XIII din 3.07.97.
 Legea cu privire la resursele materiale secundare nr.787-XIII din 23.03.96
 Legea privind expertiza ecologicã ºi evaluarea impactului asupra mediului înconjurãtor nr.851- XIII din 29.05.96.
 Legea privind principiile urbanismului ºi amenajãrii teritoriului nr.835-XIII din 17.05.96.
 Legea privind protecþia aerului atmosferic nr.1422-XIII din 17.12.97
 Legea privind activitatea hidrometeorologicã nr. 1536 - XIII din 25.02.1998
 Legea privind acordarea de licenþe pentru unele genuri de activitate nr.332-XIV din 26.03.99.
 Legea privind plata pentru poluarea mediului nr. 1540-XIII din 25.02.98
 Legea privind protecþia aerului atmosferic nr. 1422-XIII din 17.12.97
 Legea privind asigurarea sanitaro - epidemiologicã a populaþiei nr.1513-XII din 16.06.93
 Legea privind protecþia dreptului consumatorului (1993),
 Strategia Naþionalã pentru Dezvoltare Durabilã: Moldova XXI.
 Prima Comunicare Naþionalã a Republicii Moldova elaboratã în cadrul Convenþiei Naþiunilor Unite privind
Schimbarea Climei.
 Strategia energeticã a Republicii Moldova pânã în anul 2010 aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 360 din 11.04.2000.
 Legea cu privire la energeticã, nr. 1525-XIII din 19.02.1998.
 Legea cu privire la energia electricã, nr.137-XIV din 17.09.1998.
 Legea cu privire la gaze, nr.136-XIV din 17.09.1998.
 Legea privind conservarea energiei, nr.1136-XIV din 13.07.2000.
 Hotãrârea Guvernului RM nr. 1092 din 31.10.2000: Cu privire la utilizarea resurselor energetice regenerabile.
 Legea privind piaþa produselor petroliere, nr.461-XV din 30.07.2001.
 Legea privind transportul prin conductele magistrale, nr.592-XIII din 26.09.1995 .
 Legea cu privire la concepþia asupra privatizãrii întreprinderilor energetice, nr. 63-XIV din 25.06.1998.
 Legea cu privire la proiectul individual de restructurare a întreprinderilor din sectorul electroenergetic, nr. 223XIV din 23.12.1998.
 Legea privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul electroenergetic, nr. 336-XIV din 01.04.1999.
 Legea cu privire la protecþia concurenþei, nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000.
 Programul energetic al Moldovei pentru perioada 1995-2005, elaborat in cadrul Proiectului TACIS EMO92-010
in anul 1995;

 Programul energetic al Republicii Moldova pentru anii 1995-2005, elaborat in anul 1995 de Institutul de energeticã
al Academiei de ªtiinþe a Moldovei;
 Cu privire la reorganizarea ºi privatizarea complexului gaze, Hotãrârea Parlamentului Republicii Moldova
nr.1556-XIV din 26.02.1998.
 Planul de restructurare a sistemului termoenergetic din Republica Moldova, HG nr. 581 din 21.06.1999;
 Planificarea la costuri minime pentru ÎS Moldelectrica: Proiectul de reformã a pieþei electroenergetice din Republica
Moldova. Lucrare elaboratã de CMS Energy (SUA) la comanda Agenþiei SUA pentru Dezvoltarea Internaþionalã,
Contract nr. OUT-EEU-I-OO-99-00018-00, Caiet de sarcinã nr. 801, 2001;
 Planul acþiunilor autoritãþilor publice centrale ºi locale privind utilizarea resurselor energetice regenerabile. HG
nr. 1092 din 31.10.2000;
 Planul mãsurilor de realizare a obiectivelor privind dezvoltarea social-ecinomicã ºi de executare a Legii bugetului
pe anul 2001, HG nr. 239 din 2.04.2001;
 Programul de gazificare a Republicii Moldova pânã în anul 2005. HG nr. 123 din 19.12.2001.
Anexa 5.5. Integrarea cerinþelor de protecþie a mediului. Concepþia protecþiei mediului în Republica Moldova (2001)

1) în industrie:
a) promovarea unei producþii ecologic pure, cu aplicarea de tehnologii nepoluante;
b) interesarea întreprinderilor în micºorarea volumului de deºeuri, în prelucrarea ºi refolosirea acestora
ca materie primã secundarã;
c) modernizarea ºi exploatarea instalaþiilor de captare a substanþelor nocive provenite din procese
tehnologice;
d) alocarea de mijloace, încasate ca taxã pentru poluare, în vederea acoperirii cheltuielilor ce þin de
acþiunile urgente de protecþie a mediului;
2) în energeticã:
a) atragerea de investiþii pentru reutilarea centralelor electrice ºi termoelectrice în vederea sporirii
randamentului lor ºi reducerii impactului negativ asupra mediului;
b) elaborarea unei strategii naþionale privind aprovizionarea cu energie termicã a consumatorului,
stabilirea unui mod de îmbinare a sistemului centralizat de termoficare cu surse autonome;
c) elaborarea unui mecanism de interesare a consumatorului în conservarea energiei;
d) elaborarea unor standarde de prevenire a poluãrii mediului prin reducerea emisiilor ºi substituirea
treptatã a cãrbunelui ºi a produselor petroliere, în complexul energetic ºi transportul auto, cu gaze
naturale lichefiate ºi comprimate;
e) elaborarea unei concepþii naþionale de producere a energiei din surse netradiþionale ºi implementarea
unui program de folosire crescândã a resurselor de energie renovabile, inclusiv prin atragerea de
investiþii strãine;
f) efectuarea unei inventarieri complete ºi detaliate a impactului asupra mediului, pe care îl are producerea
ºi utilizarea de energie;
g) perfectarea mecanismelor de reducere a impozitelor sau de scutire de impozit a investiþiilor folosite
pentru conservarea energiei;
3) în agriculturã ºi industria alimentarã:
a) implementarea Concepþiei naþionale a agriculturii ecologice, fabricãrii ºi comercializãrii produselor
alimentare ecologice ºi genetic nemodificate;
b) practicarea unei agriculturi organice;
c) efectuarea unor mãsuri de prevenire ºi combatere a eroziunii, alunecãrilor de teren ºi altor forme de
degradare a solului;
4) în transporturi ºi comunicaþii:
reducerea poluãrii mediului de toate mijloacele de transport, inclusiv de transportul auto în localitãþile
urbane, prin optimizarea schemei de transport, crearea de staþii de diagnozã a poluãrii cu gaze de eºapament,
neadmiterea importului de automobile cu un grad sporit de poluare, controlul calitãþii combustibilului;
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5) în sfera militarã:
a) elaborarea unei concepþii asupra securitãþi ecologice în Armata Naþionalã;
b) efectuarea unor studii de evaluare a impactului obiectivelor militare asupra mediului;
c) instruirea ºi educaþia ecologicã a militarilor;
d) elaborarea unui program de implementare a managementului militar ecologic;
6) în domeniul ecologiei socioumane:
a) elaborarea ºi implementarea unui program naþional privind ameliorarea situaþiei ecosocioumane ºi
satisfacerea necesitãþilor vitale ale omului;
b) organizarea unui monitoring integrat al indicatorilor ecosocioumani;
c) elaborarea unui program complex de acþiuni în domeniul formãrii conºtiinþei ecologice a populaþiei
plasate în câmpul muncii;
7) în domeniul ocrotirii sãnãtãþii:
a) implementarea Planului naþional de acþiuni pentru sãnãtate în relaþie cu mediul;
b) realizarea acordului de colaborare dintre autoritãþile centrale de mediu ºi cele de sãnãtate;
8) în amenajarea teritoriului ºi în construcþii:
a) elaborarea unui plan de amenajare a teritoriului naþional care sã includã reþeaua ecologicã naþionalã
drept componentã de bazã a compartimentelor de mediu;
b) elaborarea unor concepþii asupra dezvoltãrii durabile a localitãþilor, asupra arhitecturii naþionale, a
unor planuri model de organizare a teritoriului la nivel judeþean ºi local, în conformitate cu
zonificarea biogeograficã, geologicã ºi climatericã a teritoriului þãrii;
c) exploatarea rezervelor de materiale de construcþie cu respectarea cerinþelor ecologice;
9) în domeniul locuinþelor ºi al gospodãriei comunale:
a) aplicarea unor tehnologii de construcþie cu impact redus asupra mediului ºi folosirea materialelor
de construcþie ecologic pure;
b) eficientizarea consumului de energie în procesul de construcþie ºi de întreþinere a locuinþelor;
c) salubrizarea localitãþilor, inclusiv colectarea separatã a deºeurilor menajere;
d) proiectarea ºi amplasarea unor depozite controlate, cu determinarea cantitãþii deºeurilor urbane;
10) în domeniul sistemelor informaþionale ºi de instruire, al asigurãrii informãrii publicului:
a) lãrgirea spectrului de activitãþi ale Centrului Informaþional de Mediu;
b) crearea de centre informaþionale de mediu judeþene;
c) perfecþionarea programelor de studiu privind dreptul ecologic ºi managementul de mediu în
instituþiile de învãþãmânt;
d) crearea unei baze de date privind calitatea mediului ºi starea resurselor naturale;
e) colaborarea cu mass-media ºi implicarea activã a organizaþiilor nonguvernamentale de mediu;
11) în sfera cercetare-dezvoltare în domeniul mediului:
a) aprofundarea cercetãrilor ºtiinþifice în problemele prioritare din domeniul mediului, continuarea
cercetãrilor de evaluare a impactului activitãþilor economice asupra mediului;
b) lãrgirea gamei de cercetãri privind schimbãrile climaterice, deºertificarea, conservarea stratului de
ozon ºi a biodiversitãþii;
c) dotarea laboratoarelor cu utilaje moderne;
d) intensificarea colaborãrii internaþionale în sfera cercetare-dezvoltare.
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PROPUNERI DE PROIECTE
CONCEPT DE PROIECT CU SUPORT MEDIU DE FINANÞARE
1. Denumirea proiectului:

2. Agenþia de implementare propusã de GEF:

Mãrirea capacitãþii de producþie a companiei ELIRI S.A., Programul Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)
prin modificarea liniei de asamblare pentru producerea
lãmpilor fluorescente compacte (tip LFC) pentru
economisirea energiei
3. Þara sau þãrile în care va fi implementat proiectul:

4. Eligibilitatea þãrii:

Republica Moldova

Republica Moldova a ratificat Convenþia Cadru a
Naþiunilor Unite privind Schimbarea Climei (UNFCCC)
în 1995. Este eligibilã conform mecanismului financiar
UNFCCC
5. Domenii operaþionale prioritare ale Facilitãþii Globale 6. Programul operaþional ºi mãsurile de implementare
pe termen scurt:
de Mediu (GEF):
Schimbarea climei: Programul operaþional nr.5 Înlãturarea barierelor pentru conservarea energiei ºi sporirea
eficienþei energetice

Aceastã propunere se integreazã cu Strategia Operaþionalã a Facilitãþii Globale de Mediu (GEF), programul
operaþional pe termen lung privind consumul eficient
de energie ºi mãsurile de implementare pe termen scurt

7. Legãtura proiectului cu prioritãþile naþionale, planurile naþionale de acþiuni ºi alte programe:
Ca parte a activitãþilor de pregãtire a primei Comunicãri Naþionale cãtre UNFCCC, strategiile care au ca scop
îmbunãtãþirea simultanã a mediului la nivel local ºi global sunt studiate de cãtre Guvernul Republicii Moldova.
Proiectul va fi axat pe prioritãþile naþionale, care rezultã din Hotãrârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1216 din
29 noiembrie 2000 privind Asigurarea organizaþiilor bugetare cu lãmpi fluorescente compacte pentru economisirea
energiei precum ºi din Programul de activitate al Agenþiei Naþionale pentru Conservarea Energiei (ANCE). Cele
mai importante acþiuni sunt cele de sporire a eficienþei iluminãrii în clãdirile publice, economisirea resurselor
energetice ºi utilizare raþionalã a energiei. Proiectul va contribui la reducerea importului de combustibili necesari
pentru industria producãtoare de energie, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã (GES) provenite din
generarea electricitãþii ºi la ameliorarea stãrii mediului. Guvernul ºi-a anunþat decizia de a sprijini în urmãtorii ºapte
ani producerea ºi comercializarea lãmpilor fluorescente compacte, cu scopul de a se economisi energia pentru a
schimba cca 142 mii lãmpi în sectorul instituþional ºi administrativ. Deoarece se va ajunge la o economie substanþialã
a energiei, se preconizeazã, ca în urmãtorii 20 ani sã fie schimbate cca 1,8 mln. lãmpi cu filament electronic,
utilizate iniþial în sistemul de iluminare a clãdirilor publice ºi private. Pânã în anul 2020 aceastã acþiune se va solda
cu o reducere de 20% a energiei utilizate de sistemele de iluminare în toatã þara ºi va duce la o economie de cca
250 GWh anual ºi la o reducere cu cca 465 Gg emisii de CO2 per an.
8. Statutul punctului naþional operaþional privind activitãþile GEF:
Prezentat: Examinat ºi acceptat: Semnat:
9. Obiectivele proiectului:
Guvernul Republicii Moldova doreºte sã dezvolte strategii pentru îmbunãtãþirea mediului la nivel local ºi global.
Acþiunile prioritare în acest scop sunt: creºterea eficienþei consumului, economisirea resurselor energetice ºi utilizarea
raþionalã a energiei. Conform Hotãrârii Guvernului menþonatã mai sus, se va promova producerea lãmpilor
fluorescente compacte de o înaltã eficienþã de tipul LFC, pentru a se renunþa la lãmpile actuale cu filament electronic.
De notat cã existã o cerere mare de lãmpi fluorescente compacte, urmând ca pe viitor acestea sã fie utilizate pe
larg. În conformitate cu Hotãrârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1216 din 29 noiembrie 2000 privind Asigurarea
organizaþiilor bugetare cu lãmpi fluorescente compacte, Ministerul Industriei ºi Energeticii a format un comitet de
audit, constituit din reprezentanþii ministerelor de resort, pentru a supraveghea pe parcursul anilor 2001-2007
înlocuirea lãmpilor cu filament electronic cu 142365 lãmpi fluorescente compacte de tipul LFC. Comitetul a organizat
un concurs pentru cea mai bunã propunere de aprovizionare cu lãmpi de tipul LFC a sectoarelor instituþional ºi
administrativ. Compania ELIRI S.A. singura uzinã producãtoare de lãmpi LFC la nivel naþional, a câºtigat concursul.
Aceastã companie a oferit cele mai avantajoase condiþii privind înlocuirea lãmpilor cu filament electronic. În
prezent, compania respectivã produce douã componente ale lãmpilor fluorescente compacte de tipul LFC cu
durata medie de viaþã), de 10 ori mai mare decât cea a lãmpilor cu filament electronic (10 mii ore pentru lãmpile
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fluorescente compacte neintegrate - importate de obicei din þãrile UE, ºi 20 mii ore pentru dispozitivele AE de
pornire-reglare electronicã). Actualmente se produc anual cca 5000 lãmpi fluorescente compacte de tipul LFC.
ELIRI intenþioneazã sã sporeascã volumul producþiei pentru a onora comanda Guvernului.
Acest tip de lãmpi va fi folosit în calitate de sursã de iluminare în locul lãmpilor cu filament electronic. Dispozitivul
AE de pornire-reglare electronicã va fi utilizat pentru conversia curentului alternativ în circuit, care este de 220 V/50
Hz, pentru a asigura lãmpile fluorescente compacte neintegrate cu puterea de 10, 13 ºi 18W. Dispozitivul AE
asigurã aprinderea instantanee a LFC ºi funcþioneazã fãrã licãririle caracteristice lãmpilor fluorescente tradiþionale
cu mecanism electromagnetic de pornire-reglare. Folosind dispozitivul AE, este foarte uºor de schimbat LFC
neintegratã în caz de ardere a lãmpii. Lãmpile de tipul LFC sunt adaptate la condiþii de tensiune instabilã.
Prin intermediul asistenþei tehnice acordate de GEF, se preconizeazã implementarea noilor tehnologii ºi mãrirea
capacitãþii de producþie a lãmpilor de tipul LFC. Deoarece producþia de energie electricã în Republica Moldova
depinde de combustibilii importaþi, se vor obþine mari beneficii ca urmare a reducerii importului acestora ºi vor fi
atenuate emisiile de GES provenite din generarea electricitãþii .
10. Rezultatele scontate:
În urma investiþiilor efectuate în linia de asamblare ºi procesele de producþie, ELIRI prevede desfãºurarea activitãþilor
de proiect în 1,5 ani ºi producerea a 50000 lãmpi de tipul LFC în aceastã perioadã. În acelaºi timp, ELIRI planificã
sã mãreascã producþia la 50000 unitãþi per an.
S-a calculat cã, dacã în ºase ani vor fi schimbate 142 mii lãmpi cu filament electronic cu lãmpi de tipul LFC numai
în organizaþiile bugetare ºi clãdirile instituþionale pentru a eficientiza consumul de energie, aceasta va permite a
economisi cca. 115 GWh (19,3 GWh pe an timp de ºase ani). În aceste condiþii, emisiile de CO2 se vor reduce cu 214
mii tone (36 mii tone per an).
Se preconizeazã cã în urmãtorii 20 ani vor fi înlocuite cca 1,8 mln. lãmpi cu filament electronic utilizate atât în
sistemele de iluminare a clãdirilor publice, cât ºi ale celor private. Pânã în anul 2020 aceastã activitate se va solda
cu o reducere de 20% a energiei utilizate de sistemele de iluminare în toatã þara, ceea va conduce la o economie
de cca 250 GWh anual sau la o reducere cu cca 465 Gg a emisiilor de CO2 per an.
Deoarece economia de energie este evidentã, se considerã cã activitãþile realizate ale proiectului vor servi la
conºtientizarea populaþiei pentru identificarea potenþialului de economisire a energiei în sistemele de iluminare
ale clãdirilor publice ºi private.
11. Activitãþile planificate:
ELIRI va încheia un acord de subcontract cu TOPAZ S.A. TOPAZ produce carcase din plastic ºi circuite anodice
care sunt utilizate la dispozitivele AE de pornire-reglare electronicã (adaptor electronic) ale lãmpilor de tipul LFC.
Acordul va include producerea dispozitivelor AE de pornire-reglare electronicã ale lãmpilor de tipul LFC. GEF va
suporta cheltuielile interne ale acordului Î.M. ELIRI-TOPAZ. Comutarea liniei de asamblare la lãmpile de tipul
LFC va fi terminatã într-o jumãtate de an, dupã care ELIRI intenþioneazã sã majoreze volumul producþiei pânã la
nivelul anunþat (50 mii lãmpi LFC anual). Acþiunile prioritare sunt:
a) Pregãtirea cadrului necesar pentru executarea cu succes a proiectului:
1. întocmirea documentaþiei tehnologice a proiectului;
2. proiectarea ºi producerea utilajului ºi instrumentelor nestandarde;
3. organizarea sectorului de producþie;
4. achiziþionarea utilajului suplimentar:
- sistem semiautomat de sortare ºi plasare SMD (Tipul PRECIPLACER PP-2003)-1;
- sistem manual de sortare ºi plasare SMS (Tipul SMS-100 TF)-2;
- dispersor (Tipul PPS-100E)- 2;
- cuptor de scurgere IR (Tipul SM 500 CXE)- 1;
- aparat de lipit (Tipul MVT 201 AE) 3;
- asamblare ºi finisare completã SMD de (Tipul TF 700)- 1;
- conductor de finisare (Tipul PRC 200)-1;
- sistem de control vizual (Tipul LYNX)-1;
- componenta fixatorului nivelului de defectare (Tipul PEL 780)-1;
- osciloscop digital cu memorie (Tipul TDS 714 L)-1;
- Dell Dual Pentium III-933 Mhz-1;
- Dell Dimenson 4100+3 ComV90.56K/modem-5.
b) Instalarea ºi asamblarea utilajului necesar.
c) Producþia dispozitivelor AE de pornire-reglare electronicã pentru lãmpile fluorescente compacte.
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Instituþia publicã (organizarea unui seminar cu participarea pãrþilor cointeresate ºi populaþiei) cu privire la legãturile
dintre fenomenul schimbãrilor climatice ºi programele pe termen lung de înlãturare a barierelor de conservare a
energiei ºi sporire a eficienþei energetice.
12. Partenerii sau pãrþile cointeresate implicate în proiect:
TOPAZ S.A.
13. Informaþia despre ofertantul sau persoanele/organizaþiile ce au prezentat cererea de suport tehnic cãtre GEF:
Institutul de Cercetare a Instalaþiilor Electrice ELIRI a fost fondat în 1959. Institutul s-a specializat în producerea
instrumentelor ºi a aparatelor radioelectronice. În anul 1995 Institutul ELIRI a fost reorganizat în societate pe
acþiuni, la ora actualã activând în calitate de organizaþie comercialã. Organizaþia este profilatã pe elaborarea ºi
distribuirea microcircuitelor turnate ºi a produselor realizate în baza acestora, are instalaþii pentru producþia
microcircuitelor hibride ºi altor aparate de mãsurare ºi electrice. ELIRI dispune de un sector de producþie
experimental dotat cu utilaj de sudat, de prelucrare a metalelor, de ºtanþare. Dispozitivele ºi piesele cu parametri
metrologici înalþi sunt folosite în diferite domenii ale ºtiinþei ºi tehnologiei. Institutul a organizat producþia
experimentalã a produselor în serie la uzinele din Moldova, Rusia, Ucraina, Belorusia, România ºi Coreea de Sud.
ELIRI a obþinut mai mult de 500 certificate de drept de autor pentru invenþiile sale, majoritatea fiind patentate în
SUA, Marea Britanie, Japonia, Germania, Italia.
14. Informaþii despre persoanele sau organizaþiile ce urmeazã a implementa proiectul în cadrul ajutorului
tehnic oferit de GEF (dacã diferã de informaþia din rubrica precedentã):
Identice cu cele expuse mai sus în punctul 13.
15. Bugetul estimat (în $ SUA sau valutã naþionalã):
GEF: 350 000 $ SUA
ELIRI (Cofinanþare): 75 000 $ SUA
Alþi donatori (Cofinanþare): 275 000 $ SUA
TOTAL: 700 000 $ SUA

CONCEPT DE PROIECT CU SUPORT MEDIU DE FINANÞARE
1. Denumirea proiectului:

2. Agenþia de implementare propusã de GEF:

Sporirea capacitãþilor de stocare a emisiilor de CO2 prin
intermediul plantãrii arborilor în zonele de protecþie a
bazinelor râurilor Prut ºi Rãut ºi a terenurilor degradate,
neutilizate în agriculturã, din regiunile centrale ºi de
sud ale Republicii Moldova

Programul Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)

3. Þara sau þãrile în care va fi implementat proiectul:

4. Eligibilitatea þãrii:

Republica Moldova

Republica Moldova a ratificat UNFCCC în 1995. Este
eligibilã conform mecanismelor financiare ale UNFCCC
6. Programul operaþional ºi mãsurile de implementare
pe termen scurt:

5. Domeniile operaþionale prioritare ale GEF:
Multilocalã. Programul operaþional nr. 12:
Managementul integrat al ecosistemelor

Propunerea respectivã se integreazã cu Strategia Operaþionalã a GEF. Experienþa obþinutã în acest proiect va
contribui la dezvoltarea programului operaþional pe termen
lung privind Managementul integrat al ecosistemelor!.
7. Legãtura proiectului cu prioritãþile naþionale, planurile naþionale de acþiune ºi alte programe:
La Guvernul Republicii Moldova sunt în proces de elaborare strategiile care au ca scop menþinerea simultanã a
unui mediu durabil la nivel local ºi global. În acest context, proiectul se va centra pe prioritãþile biodiversitãþii ºi
schimbãrilor climatice în Republica Moldova care derivã din:
- Convenþia privind diversitatea biologicã, ratificatã de Republica Moldova la 16 mai 1995;
- Planul naþional de acþiuni în domeniul mediului (1995);
- Strategia dezvoltãrii durabile a sectorului silvic din Republica Moldova (2000);
- Legea nr. 140-XII din 27 aprilie 1995, cu privire la protecþia râurilor ºi zonele bazinelor acvatice;
- Legea nr. 1041-XIV din 15 iunie 2000, cu privire la ameliorarea solului prin împãdurirea terenurilor degradate;
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- Hotãrârea Guvernului Republicii Moldova nr. 595 din 29 octombrie 1996, cu privire la îmbunãtãþirea
managementului sectorului silvic ºi protecþia vegetaþiei forestiere;
- Hotãrârea Guvernului Republicii Moldova nr. 32 din 16 ianuarie 2001, cu privire la mãsurile de stabilizare a
zonelor protejate ºi a malurilor râurilor ºi bazinelor acvatice;
- Hotãrârea Guvernului Republicii Moldova nr. 107 din 7 februarie 2001, cu privire la executarea Hotãrârii Guvernului
Republicii Moldova nr. 595 din 29 octombrie 1996, unele mãsuri suplimentare pentru îmbunãtãþirea
managementului sectorului silvic ºi protecþia vegetaþiei forestiere.
Proiectul propus este elaborat în conformitate cu ghidul elaborat recent de Conferinþa Pãrþilor Convenþiei privind
Diversitatea Biologicã. Plantarea copacilor a fost determinatã ca prioritate pentru Republica Moldova în conformitate
cu Planul Naþional de acþiuni în domeniul mediului (1995).
O componentã importantã a politicii ecologice de stat o reprezintã extinderea suprafeþelor împãdurite pentru a
ameliora condiþiile ecologice ºi a capta emisiile de GES. Proiectul va contribui la conservarea unei mari pãrþi a
diversitãþii biologice a pãdurilor ºi bazinelor acvatice ale regiunii, la creºterea absorbþiei carbonului, reducerea
emisiilor de GES la nivel naþional ºi la îmbunãtãþirea mediului la scarã globalã.
8. Statutul punctului naþional operaþional privind activitãþile GEF:
Prezentat: Examinat ºi acceptat: Semnat:
9. Obiectivele proiectului:
Guvernul Republicii Moldova elaboreazã strategii pentru îmbunãtãþirea mediului la nivel local ºi global. Una dintre
prioritãþi este conservarea diversitãþii biologice, la nivel global, Republica Moldova aducându-ºi contribuþia prin
împãdurirea unor suprafeþe considerabile.
În conformitate cu:
- Convenþia privind diversitatea biologicã, ratificatã de Republica Moldova la 16 mai 1995;
- Strategia dezvoltãrii durabile a sectorului silvic din Republica Moldova (2000);
- Legea nr. 140-XII din 27 aprilie 1995, cu privire la protecþia râurilor ºi zonele bazinelor acvatice;
- Hotãrârea Guvernului Republicii Moldova nr. 595 din 29 octombrie 1996, cu privire la îmbunãtãþirea
managementului sectorului silvic ºi protecþia vegetaþiei forestiere;
- Hotãrârea Guvernului Republicii Moldova nr. 32 din 16 ianuarie 2001, cu privire la mãsurile de stabilizare a
zonelor protejate a malurilor râurilor ºi bazinelor acvatice;
- Hotãrârea Guvernului Republicii Moldova nr. 107 din 7 februarie 2001, cu privire la executarea Hotãrârii Guvernului
Republicii Moldova nr. 595 din 29 octombrie 1996 ºi unele mãsuri suplimentare pentru îmbunãtãþirea
managementului sectorului silvic ºi protecþia vegetaþiei forestiere.
- Legea nr. 1041-XIV din 15 iunie 2000 cu privire la protecþia solului prin plantarea copacilor pe terenurile
degradate;
Obiectivul general al proiectului este de a asigura un cadru complet pentru a administra sistemele naturale pe
sectoare ºi în limitele administrative în contextul dezvoltãrii durabile. El va asigura posibilitatea de a soluþiona
proble ce þin de conservarea ºi diversitãþii biologice, degradarea solului, managementul bazinelor acvatice ºi
stabilizarea emisiilor de GES prin abordare programaticã.
Proiectul va consolida protecþia ºi managementul pãdurilor ºi zonelor acvatice prin intermediul aportului
principalelor pãrþi cointeresate ºi al sprijinului acordat infrastructurii. În cadrul proiectului se va acorda suport
local conservãrii diversitãþii biologice prin intermediul sporirii cotei de împãdurire a zonelor protejate ale bazinelor
acvatice ºi terenurilor neutilizate în agriculturã ºi prin intermediul implementãrii unui program de conºtientizare
publicã.
Va fi stabilit parteneriatul regional pentru managementul bazinului Prut. Aceastã zonã devine importantã pentru
cooperarea regionalã ºi protecþia mediului din bazinul Dunãrii. Implementarea proiectului, împreunã cu România,
se va contribui la protecþia regionalã a mediului conform convenþiilor de diversitate biologicã ºi schimbare a climei.
Deoarece distribuþia pãdurilor nu este uniformã în Republica Moldova: (gradul de împãdurire în regiunea de sud
este de 6,7%, iar în regiunea centralã  de 13,1% din totalul pãdurilor), plantarea arborilor vor fi binefãcãtoare
pentru mediu, mãrindu-se astfel nivelul absorbþiei de carbon. Plantarea noilor zone forestiere (1800 ha) va duce la
o sechestrare a emisiilor de CO2 suplimentarã de cca. 10 800 tone per an.
În urma acordãrii asistenþei de cãtre GEF se preconizeazã:
- oferirea de suport local pentru conservarea pãdurilor din zonele umede, luând mãsuri de plantare a copacilor,
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- plantarea noilor arii silvice ºi estinderea suprafeþelor destinate pentru pãºunat,
- mãrirea capacitãþii de absorbþie a emisiilor de GES,
- echilibrarea regimului hidrologic al râurilor Rãut ºi Prut,
îmbunãtãþirea calitãþii solului în regiunile de sud ºi centralã ale Republicii Moldova: judeþele Taraclia, Cahul, Orhei
ºi UTAG.
10. Rezultatele scontate:
În urma implementãrii proiectului se preconizeazã ca instituþiile guvernamentale ºi neguvernamentale sã
consolideze managementul planificãrii plantãrilor de copaci, iar comunitãþile locale sã participe la conservarea ºi
managementul pãdurilor ºi zonelor umede. Activitãþile de împãdurire ºi conservare vor asigura beneficii de pe
urma conservãrii pãdurilor ºi zonelor umede, acestea fiind protejate de comunitãþile locale; colaborarea privind
conservarea diversitãþii biologice cu þãrile vecine România ºi Ucraina trebuie îmbunãtãþitã; volumul carbonului
captat urmeazã a fi mãrit pânã la 10800 tone per an.
S-a estimat cã într-o perioadã de doi ani plantarea copacilor pe o suprafaþã de 1800 ha va determina noi ºi benefice
condiþii pentru mediu.
Mãrirea ariilor acoperite cu vegetaþie forestierã, pãºuni ºi vegetaþie în zonele umede va contribui la:
- captarea unor volume suplimentare de emisii de CO2;
- reducerea procesului de eroziune a solului;
- crearea noilor ecosisteme cu un impact pozitiv asupra productivitãþii solului în regiunile de sud ºi centralã ale þãrii;
- reducerea degradãrii ºi poluãrii bazinelor acvatice ale râurilor Prut ºi Rãut;
- reducerea poluãrii apei din bazinul râului Prut, importantã zonã de frontierã;
- constituirea unei reþele de conexiune ecologicã între sectoarele de pãdure din zonele râurilor protejate.
Activitãþile proiectului vor servi la conºtientizarea populaþiei în ceea ce priveºte potenþialul de captare a emisiilor de
GES la nivel naþional.
11. Activitãþile planificate în vederea obþinerii rezultatelor:
- Studii de bazã (studiul activitãþilor de plantare a copacilor ºi a diversitãþii biologice, scoaterea în evidenþã a bazei
de date necesare pentru politicile ºi activitãþile de management, evaluarea social-economicã, evaluarea riscului)
ºi împãrþirea pe zone:
1. Identificarea terenurilor agricole degradate care vor fi supuse plantãrii copacilor din zonele protejate ale
bazinelor râurilor ºi din regiunile de sud ºi centralã ale Republicii Moldova: judeþele Taraclia, Cahul, Orhei ºi
UTAG;
2. Pregãtirea solului pentru împãdurire;
3. Stabilirea factorilor ce limiteazã vegetaþia forestierã, analizând din punct de vedere chimic mostrele de sol;
4. Întocmirea hãrþilor ºi documentaþiei tehnologice a proiectului;
5. Folosirea speciilor native de copaci pentru plantare ºi estimarea cantitativã ºi calitativã a materialului de
reproducere:
Specii de stejari (Quercus pubensis, Quercus robur);
Specii de sãlcie (Salix alba, Salix fragilis);
Specii de plop (Populus alba, Populus nigra);
Specii de arþari (Acer platanoides, Acer campestris);
Specii de ulmi (Ulmus scabra, Ulmus laevis);
Carpen (Carpinus betulus);
Specii de tei (Tilia cordata, Tilia argintea);
Frasin (Fraxinus excelsa).
6. Evaluarea necesitãþilor instituþionale ºi asigurarea infrastructurii de bazã pentru managementul activitãþilor de
plantare a copacilor ºi conservare a diversitãþii biologice (curãþarea terenurilor agricole degradate, pe care
urmeazã sã se facã plantãrile, de construcþiile ce se aflã pe ele);
7. Plantarea copacilor pe o suprafaþã de cca 500 ha de terenuri agricole degradate în regiunea de sud a þãrii:
judeþele Taraclia, Cahul ºi UTAG;
8. Plantarea copacilor pe o suprafaþã de cca 500 ha de terenuri agricole degradate în regiunea de centru a þãrii:
judeþul Orhei;
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9. Plantarea copacilor pe o suprafaþã de cca 800 ha în zonele protejate ale râurilor Prut ºi Rãut;
10. Alãturarea suprafeþelor plantate cu copaci;
11. Mãrirea capacitãþii (instruire, programe de schimb, utilaj furnizat) pãrþilor cointeresate, responsabile pentru
managementul de conservare a diversitãþii biologice ºi activitãþile de plantare a copacilor, stabilirea cadrului de
supraveghere a noilor zone plantate, pentru a asigura durabilitatea rezultatelor;
- Intensificarea cooperãrii între societatea civilã, autoritãþile publice locale ºi Serviciului silvic de stat asupra
managementului silvic durabil;
- Desfãºurarea unor acþiuni de conºtientizare publicã (seminare cu participarea pãrþilor cointeresate ºi a populaþiei
din zonele implicate în dezvoltarea proiectului), cu privire la legãturile între fenomenul schimbãrilor climatice ºi
activitãþile de plantare a copacilor;
- Consolidarea prioritãþilor statului cu privire la captarea emisiilor de carbon.
12. Partenerii sau pãrþile cointeresate implicate în proiect:
Organizaþiile guvernamentale
- Serviciul silvic de stat;
- Ministerul Ecologiei, Construcþiilor ºi Dezvoltãrii Teritoriale;
- Ministerul Agriculturii ºi Industriei Prelucrãtoare;
- Concernul republican Apele Moldovei
Autoritãþile publice locale:
- Consiliul judeþean Taraclia;
- Consiliul judeþean Cahul;
- Consiliul judeþean Orhei;
- Adunarea popularã a UTAG;
Organizaþiile neguvernamentale:
- Miºcarea Ecologicã a Republicii Moldova (MEM);
- Asociaþia Teritorialã a Fermierilor.
13. Informaþia despre ofertantul sau persoanele/organizaþiile ce au prezentat cererea de suport tehnic cãtre GEF:
Serviciul silvic de stat este autoritatea centralã în sectorul silvic ºi se aflã în subordonarea Guvernului. Serviciul
silvic de stat promoveazã politica de stat ºi aplicã Strategia Dezvoltãrii Durabile a sectorului silvic al Republicii
Moldova, fiind responsabil pentru protecþia, conservarea ºi dezvoltarea Fondului Silvic. El organizeazã tãierea ºi
utilizarea produselor forestiere pentru a satisface necesarul economiei naþionale de lemn, alte produse ºi servicii.
Unul din obiectivele activitãþii acestei organizaþii este managementul forestier, bazat pe principiile ecologice,
pentru îmbunãtãþirea mediului. Cu toate acestea, actualmente, Serviciul silvic de stat este o organizaþie de stat,
este la autogestiune ºi are autonomie financiarã. Partenerii internaþionali ai Serviciului silvic de stat sunt Administraþia
naþionalã a pãdurilor din România, Serviciul silvic federal din Rusia ºi FAO. Pe parcursul ultimilor trei ani Serviciul
silvic de stat a fost implicat în douã proiecte internaþionale. Primul proiect Elaborarea strategiei pentru dezvoltarea
durabilã a sectorului silvic al Republicii Moldova (1998-1999) a fost susþinut financiar de Ministerul Mediului al
Finlandei ºi de Serviciul pãdurilor ºi parcurilor al acestei þãri. Proiectul a avut un buget de 2,3 mln. mãrci finlandeze.
Al doilea proiect Elaborarea urgentã a programului de activitate pentru protejarea împotriva bolilor ºi vãtãmãtorilor,
inclusiv vãtãmãtorilor ce produc defolierea pãdurilor (august 1999-octombrie 2000), a avut un buget de 315 000
$ SUA ºi a fost sprijinit de FAO.
Miºcarea Ecologicã a Republicii Moldova (MEM) este o organizaþie neguvernamentalã, non profit, apoliticã. Ea a
fost fondatã la 15 noiembrie 1990, are 17 organizaþii teritoriale ºi alte 15 organizaþii afiliate. Organizaþia datã este
cea mai mare dintre ONG-uri ºi numãrã 11 000 membri activi. Miºcarea Ecologicã a Republicii Moldova promoveazã
restabilirea echilibrului natural, însãnãtoºirea mediului ºi populaþiei, formarea unei viziuni ecologice în mediul
cetãþenilor. Obiectivele principale ale Miºcãrii Ecologice din Republica Moldova sunt:
- conºtientizarea ºi sesizarea problemelor mediului de cãtre opinia publicã;
- participarea la crearea sistemelor flexibile de educaþie ecologicã, în legãturã cu fenomenul Schimbarea Climei;
- conservarea diversitãþii biologice ºi extinderea ariilor protejate;
- implicarea societãþii în efectuarea expertizei proiectelor ºi activitãþilor economice ºi în implementarea conceptului
de dezvoltare durabilã;
- participarea în procesul elaborãrii legislaþiei ecologice;
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- armonizarea legislaþiei ecologice naþionale cu standardele ecologice globale;
- promovarea ratificãrii Convenþiilor Internaþionale ale Mediului.
Pe parcursul ultimilor trei ani Miºcarea Ecologicã a Republicii Moldova a promovat 10 proiecte ºi a fost implicatã în
proiectul internaþional Terra Moldaviae, susþinutã financiar de Banca Mondialã, PNUD Moldova ºi Fundaþia Soros.
14. Informaþii despre persoanele sau organizaþiile ce urmeazã a implementa proiectul în cadrul ajutorului
tehnic oferit de GEF (dacã diferã de informaþia din rubrica precedentã):
Miºcarea Ecologicã
15. Bugetul estimat (în $ SUA):
GEF: 475 000 $ SUA
Guvernul Republicii Moldova: 50 000 $ SUA (în conformitate cu Hotãrârea Guvernului Republicii Moldova nr. 32 din
16 ianuarie 2001, cu privire la mãsurile de stabilizare a zonelor protejate a malurile râurilor ºi bazinelor acvatice)
Serviciul silvic de stat: 10 000 $ SUA
Autoritãþile publice locale: 15 000 $ SUA
Alþi donatori: 400 000 $ SUA
TOTAL: 950 000 $ SUA

BLOCK A PDF
PARTEA I  ELIGIBILITATEA
1. Denumirea proiectului:

2. Agenþia de implementare propusã de GEF:

Dotarea rampei de depozitare a deºeurilor menajere
solide din Ialoveni cu utilaj de recuperare a emisiilor de
CH4, pentru a reduce emisiile de metan rezultate din
managementul rampei

Programul Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)

3. Þara sau þãrile în care va fi implementat proiectul:

4. Eligibilitatea þãrii:

Republica Moldova

Republica Moldova a ratificat UNFCCC în 1995. Este
eligibilã conform unui mecanism financiar al UNFCCC
6. Programul operaþional ºi mãsurile de implementare
pe termen scurt:

5. Domeniile operaþionale prioritare ale GEF:
Schimbarea climei: Programul operaþional nr. 6
Promovarea implementãrii surselor regenerabile de
energie, prin înlãturarea barierelor ºi reducerea
costurilor de implementare

Aceastã propunere cade sub incidenþa mãsurilor pe
termen scurt ale Strategiei Operaþionale a GEF (Programul
operaþional nr. 6 Promovarea implementãrii surselor
regenerabile de energie, prin înlãturarea barierelor ºi
reducerea costurilor de implementare. Experienþa
obþinutã în acest proiect va contribui la utilizarea mai largã,
la nivel naþional, a surselor regenerabile de energie pentru
producerea energiei termice ºi electrice ºi, la utilizarea
mai largã a rampelor echipate cu utilaj de recuperare a
emisiilor de metan
7. Legãtura proiectului cu prioritãþile naþionale, planurile naþionale de acþiuni ºi alte programe:
Proiectul se va axa pe prioritãþile ce þin de fenomenul schimbãrii climei care rezultã din Planul naþional de
protecþie a mediului (1995); Programul naþional de valorificare a deºeurilor (2000), Hotãrârea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1092 din 31 octombrie 2000 privind Utilizarea surselor regenerabile de energie ºi ultimul
Plan de activitate al Guvernului (1999-2002), care prevede promovarea unei politicii eficiente de mediu, ce are ca
obiective de bazã utilizarea raþionalã a resurselor naturale, minimalizarea cantitãþilor de deºeurilor, colectarea
separatã ºi utilizarea acestora ca sursã alternativã de energie. În spiritul Primei Comunicãri Naþionale cãtre
UNFCCC, Guvernul Republicii Moldova a studiat strategiile care îmbunãtãþesc simultan mediul la nivel local ºi
global. Proiectul va contribui la îmbunãtãþirea calitãþii aerului, reducerea emisiilor de metan provenite de la
exploatarea rampelor de depozitare a deºeurilor menajere solide ºi la îmbunãtãþirea stãrii mediului la nivel global.
8. Statutul punctului naþional operaþional privind activitãþile GEF ºi data semnãrii:
Ministerul Ecologiei, Construcþiilor ºi Dezvoltãrii Teritoriului
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9. Obiectivele proiectului:
Guvernul Republicii Moldova doreºte sã dezvolte strategii pentru îmbunãtãþirea mediului la nivel local ºi global.
Cele mai importante prioritãþi sunt utilizarea raþionalã a resurselor naturale, minimizarea cantitãþilor de deºeuri,
colectarea separatã ºi utilizarea deºeurilor ca sursã alternativã de energie. În Republica Moldova municipiile au
format companiile lor pentru managementul ºi colectarea deºeurilor. Mai existã ºi câteva companii private pentru
colectarea deºeurilor, care activeazã în bazã de contract în municipii. Municipiile finanþeazã, de obicei, din fondurile
pentru mediu construcþia ºi menþinerea rampelor de depozitare a deºeurilor menajere solide (gunoiºtilor).
În conformitate cu Hotãrârea Guvernului Republicii Moldova nr. 606 din 28 iunie 2000 privind Programul naþional
de valorificare a deºeurilor ºi Hotãrârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1092 din 31 octombrie 2000 privind
Utilizarea surselor regenerabile de energie Ministerul Ecologiei, Construcþiilor ºi Dezvoltarea Teritoriului a
preselectat Primãria Ialoveni sã înceapã negocierile cu Institutul de Proiectãri IPROCOM, în vederea asigurãrii
rampei oraºului Ialoveni cu utilaj de recuperare a CH4. Aceastã preselectare a fost determinat de faptul cã oraºul
Ialoveni este una din cele mai importante suburbii ale capitalei, a cãrei populaþie (cca 20 000 locuitori) nu beneficiazã
de condiþii adecvate de colectare a deºeurilor solide comunale. Populaþia altor douã sate mari din vecinãtatea
oraºului Ialoveni cu o populaþie totalã de cca 18 000 locuitori, este cointeresatã în serviciile acestei rampe ºi este
dispusã sã achite cheltuielile necesare pentru transportarea deºeurilor ºi folosirea acesteia. Totodatã, autoritãþile
sunt cointeresate sã excludã pericolul poluãrii resurselor de apã, deoarece vechea gunoiºte, care aparþine municipiului
Ialoveni, este situatã deasupra unui rezervor subteran de apã, care asigurã cu apã capitala þãrii  oraºul Chiºinãu.
Primãria oraºului Ialoveni planificã reorganizarea rampei menþionate pentru a reduce emisiile de CH4 ºi a evita
pericolul poluãrii. Emisiile de CH4 recuperate vor servi drept sursã alternativã de energie pentru a satisface
necesitãþile de energie pentru întreþinerea rampelor.
Implementarea proiectului pilot în oraºul Ialoveni pentru rampele de depozitare a deºeurilor menajere solide va
servi drept exemplu pentru alte municipii ºi primãrii în promovarea managementului durabil a deºeurilor, bazat pe
comunitate, asigurând condiþii ce vor permite reducerea emisiilor de CH4. În Republica Moldova sunt 40 de oraºe
care ar putea prelua aceastã experienþã.
10. Rezultatele scontate:
Implementarea proiectului va susþine dezvoltarea Programului naþional privind valorificarea deºeurilor, care
stipuleazã crearea unor rampe noi utilate cu unitãþi de recuperare a emisiilor de CH4 în fiecare judeþ.
În urma implementãrii proiectului, Primãria oraºului Ialoveni se aºteaptã sã se asigure un management adecvat al
deºeurilor, care ar servi ca model de construcþie ºi întreþinerea rampei. Se aºteaptã o reducere considerabilã a
emisiilor de CH4 provenite de la rampa din Ialoveni, care, fiind recuperate, vor asigura necesitãþile de energie
pentru menþinerea acesteia.
Experienþa obþinutã în procesul implementãrii acestui proiect va putea fi folositã în þarã pentru a obþine o reducere
semnificativã a emisiilor de CH4 provenite de la rampele de depozitare a deºeurilor menajere solide.
11. Activitãþile planificate:
Primãria oraºului Ialoveni reprezentatã de Întreprinderea Gospodãriei Comunale (ÎGC) va încheia un contract cu
Institutul de Proiectãri IPROCOM. Institutul de Proiectãri IPROCOM va întocmi documentaþia tehnicã de proiectare,
iar ÎGC va efectua lucrãrile de construcþie. Datoritã acestor lucrãri rampa va fi dotatã cu utilaj de recuperare a
emisiilor de CH4.
Prioritãþile principale sunt:
- Controlul asupra condiþiilor concrete de exploatare ale rampei din Ialoveni ºi elaborarea documentaþiei pentru
studiul de fezabilitate privind evaluarea tehnicã ºi financiarã a rampei, eficienþa investiþiilor efectuate (costul
proiectului estimat preliminar este de 110 mii $ SUA, cota de cofinanþare preliminarã  10 mii $ SUA  Primãria
Ialoveni);
- Adaptarea proiectului-model al rampei, elaborat de Institutul de Proiectare IPROCOM pentru construcþia rampei
în scopul reducerii emisiilor de CH4, asigurarea blocului administrativ al rampei ºi posibil, al consumatorilor din
oraºul Ialoveni, cu cãldurã ºi energie electricã;
- Fundamentul ºi impermeabilitatea lui;
- Construcþia blocurilor administrative;
- Achiziþionarea utilajului suplimentar;
- Instalarea ºi asamblarea reþelelor necesare de instalaþii de captare a emisiilor de CH4 ºi altor conducte de gaz, a
staþiei de pompare ºi rezervorului de gaz pentru pãstrarea metanului recuperat;
- Conectarea consumatorilor locali ºi altor staþii din apropiere la sursa alternativã de energie  gazul metan
recuperat;
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- Organizarea a douã seminare privind discutarea rezultatelor proiectului ºi modalitãþilor de evacuare a deºeurilor
solide din sistemele de teren ºi posibilitãþile de utilizare a deºeurilor ca sursã regenerabilã de energie; reducerea
emisiilor de GES.
Executarea lucrãrilor va dura 1,5 ani.
12. Partenerii implicaþi:
Primãria oraºului Ialoveni;
Întreprinderea Gospodãriei Comunale Ialoveni;
Institutul de Proiectãri IPROCOM;
Ministerul Ecologiei, Construcþiilor ºi Dezvoltãrii Teritoriului al Republicii Moldova
PARTEA II  INFORMAÞII PRIVIND ACTIVITÃÞILE IMPLEMENTATE ÎN CADRUL BLOCULUI A PDF
13. Activitãþile ce urmeazã a fi finanþate de GEF în cadrul Blocului A PDF:
a) Organizarea a douã seminare de instruire cu reprezentanþii Guvernului, personalul Primãriei, specialiºtii din
sectorul salubritate ºi reprezentanþii consumatorilor oraºului Ialoveni pentru a discuta termenele de aplicare a
studiului de fezabilitate, investiþiilor preliminare, rezultatelor proiectului ºi direcþiile de dezvoltare a managementului
deºeurilor, utilizarea deºeurilor ca sursã regenerabilã de energie, reducerea emisiilor de GES;
b) Efectuarea unui studiu de fezabilitate privind identificarea investiþiilor preliminare ºi aprecierea cererii pentru asistenþa
tehnicã ºi financiarã ºi caracteristicile dorite ale rampei Ialoveni, utilatã cu instalaþii de recuperare a emisiilor de CH4;
- Trecerea în revistã a condiþiilor concrete ale rampei Ialoveni; elaborarea documentaþiei pentru studiul de fezabilitate
privind evaluarea tehnicã ºi financiarã a rampei Ialoveni ºi eficienþa investiþiilor efectuate;
- Elaborarea proiectului-model al rampei, conceput de cãtre Institutul de Proiectare IPROCOM pentru construcþia
rampei ºi înzestrarea acesteia cu echipament de reducere a emisiilor de CH4; asigurarea blocului administrativ
al rampei ºi, posibil, a consumatorilor oraºului Ialoveni, cu cãldurã ºi energie electricã;
- Achiziþionarea utilajului suplimentar;
- Instalarea ºi asamblarea reþelelor necesare de instalaþii de captare a emisiilor de CH4 ºi altor conducte de gaz,
staþiei de pompare ºi rezervorului de gaz pentru pãstrarea metanului recuperat;
- Conectarea consumatorilor locali ºi a altor staþii din apropiere la sursa alternativã de energie  gazul metan recuperat;
- Organizarea a douã seminare având ca subiect rezultatele proiectului, modalitãþile de evacuare a deºeurilor solide din
sistemele de teren ºi posibilitãþile de utilizare a deºeurilor ca sursã regenerabilã de energie; reducerii emisiilor de GES.
14. Rezultatele scontate ºi termenele de realizare:
a) Termenele-limitã (lucrãrile se vor realiza în douã luni);
b) Mãsurãri ºi analize, inclusiv ale emisiilor de CH4 (acþiunile se vor realiza în patru luni);
c) Clasificarea ºi analiza evaluãrii tehnice, financiare ºi a mediului (se vor realiza în ºase luni).
15. Alte posibile contribuþii financiare, donatorii ºi volumul contribuþiei:
Fondul Ecologic Naþional  1 000 $ SUA pentru seminar
Bugetul local al Primãriei oraºului Ialoveni  1 000 $ SUA pentru seminar
16. Bugetul total ºi informaþia cu privire la distribuþia costurilor:
Seminar - 2000 $ SUA (co-finanþare);
Studiul de fezabilitate  13000 $ SUA (GEF);
TOTAL: 15000 $ SUA
PARTEA III  INFORMAÞII DESPRE INSTITUÞIA CE VA IMPLEMENTA PDF BLOCK A
17. Denumirea:
Ministerul Ecologiei, Construcþiilor ºi Dezvoltãrii
Teritoriului

18. Data formãrii, numãrul de membri / angajaþi,
organele / personalul de conducere ºi funcþia:
Departamentul protecþiei mediului a fost format în 1988,
reorganizat în 1998 în Ministerul Mediului Înconjurãtor,
iar în 2001  în Ministerul Ecologiei, Construcþiilor ºi
Dezvoltãrii Teritoriului.
Responsabil de implementarea PDF Block A, Þugui T. 
specialist principal în secþia Managementul deºeurilor,
Direcþia generalã impactul ecologic ºi managementul
deºeurilor, Ministerul Ecologiei, Construcþiilor ºi
Dezvoltãrii Teritoriului.
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19. Termeni de referinþã:

20. Surse de finanþare, bugetul ºi venitul anual:

Direcþia generalã impactul ecologic ºi managementul
deºeurilor are urmãtoarele obligaþii:

Ministerul Ecologiei, Construcþiilor ºi Dezvoltãrii
Teritoriului este o organizaþie bugetarã, cu ultimul buget
anual de 78 mii $ SUA.

- Elaborarea strategiilor de prevenire a poluãrii mediului;
- Elaborarea legislaþiei de protecþie a aerului, apei ºi
solului ºi a managementului deºeurilor;
- Promovarea politicilor de prevenire a poluãrii mediului;
- Promovarea colaborãrii internaþionale în domeniul
managementului deºeurilor.

21. Programele / activitãþile recente în care este implicatã organizaþia, în special, cele ce sunt relevante pentru GEF:
Direcþia generalã impactul ecologic ºi managementul deºeurilor este implicatã în proiectul Activitãþi pregãtitoare de
aproximaþie ale Republicii Moldova în controlul integrat al poluãrii ºi managementul deºeurilor, finanþat de TACIS.
PARTEA IV  INFORMAÞII CE URMEAZÃ A FI COMPLETATE DE CÃTRE AGENÞIA DE IMPLEMENTARE A FACILITÃÞII GLOBALE DE MEDIU (GEF)
22. Numãrul de identificare al proiectului:
23. Persoana de contact din Agenþia de Implementare a GEF:
24. Legãtura proiectului cu programele Agenþiei de Implementare a GEF:

BLOCK A PDF
PARTEA I  ELIGIBILITATEA
1. Denumirea proiectului:
Reducerea emisiilor de metan din reziduurile sistemului
comunal de canalizare, reorganizând staþia de epurare
din Bãlþi în staþie de tratament anaerob pentru reziduuri
ºi deºeuri menajere
3. Þara sau þãrile în care va fi implementat proiectul:
Republica Moldova
5. Domeniile operaþionale prioritare ale GEF:
Schimbarea climei: Programul operaþional nr. 6
Promovarea adoptãrii surselor de energii regenerabile
, prin înlãturarea barierelor ºi reducerea costurilor de
implementare

2. Agenþia de implementare propusã de GEF:
Programul Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)

4. Eligibilitatea þãrii:
Republica Moldova a ratificat UNFCCC în 1995. Este
eligibilã conform unui mecanism financiar al UNFCCC
6. Programul operaþional ºi mãsurile de implementare
pe termen scurt:
Aceastã propunere cade sub incidenþa mãsurilor pe
termen scurt ale Strategiei operaþionale a GEF (Programul operaþional nr. 6 Promovarea adoptãrii surselor de
energie regenerabile, prin înlãturarea barierelor ºi
reducerea costurilor de implementare. Experienþa
obþinutã în acest proiect va contribui la dezvoltarea
staþiilor de tratare anaerobã a deºeurilor biologice ºi va
reduce emisiile de metan provenite de la managementul
acestora. Experienþa obþinutã în acest proiect va servi de
asemenea la utilizarea mai largã, la scarã naþionalã a
surselor regenerabile de energie

7. Legãtura proiectului cu prioritãþile naþionale, planurile naþionale de acþiuni ºi alte programe:
Proiectul se va axa pe prioritãþile ce þin de fenomenul schimbãrii climei care rezultã din Planul naþional de
protecþie a mediului (1995); Strategia dezvoltãrii durabile a sistemelor comunale de aprovizionare cu apã ºi
canalizare a Republicii Moldova (1999), Programul naþional de valorificare a deºeurilor (2000), Hotãrârea
Guvernului Republicii Moldova nr. 1092 din 31 octombrie 2000, privind utilizarea surselor regenerabile de energie
ºi ultimul Plan de acþiune al Guvernului (1999-2002), care prevede promovarea politicii eficiente a mediului, care
are ca obiective de bazã utilizarea raþionalã a resurselor naturale, minimalizarea cantitãþilor de deºeuri, colectarea
separatã ºi utilizarea acestora ca sursã alternativã de energie. Aceste documente stipuleazã promovarea unei
politici eficiente a mediului, care are ca obiective utilizarea raþionalã a resurselor naturale, minimizarea cantitãþilor
de deºeuri, dezvoltarea durabilã a sistemelor comunale de canalizare ºi ape reziduale.
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Prioritãþile principale ale acestor programe sunt: reparaþia capitalã a sistemelor comunale ºi reutilarea staþiilor de
tratare a apelor reziduale comunale ºi industriale pentru a reduce emisiile de metan ºi a folosi deºeurile ºi
reziduurile organice ca sursã alternativã de energie. Guvernul Republicii Moldova studiazã strategiile care
îmbunãtãþesc simultan mediul la nivel local ºi global. Proiectul va contribui la îmbunãtãþirea mediului global,
reducând emisiile de CH4 provenite de la tratarea reziduurilor din sistemul de canalizare comunal.
8. Statutul punctului naþional operaþional privind activitãþile GEF ºi data semnãrii:
Ministerul Ecologiei, Construcþiilor ºi Dezvoltãrii Teritoriiului
9. Obiectivele proiectului:
Guvernul Republicii Moldova doreºte sã dezvolte strategii pentru îmbunãtãþirea mediului la nivel local ºi global.
Cele mai importante prioritãþi sunt utilizarea raþionalã a resurselor naturale, minimizarea cantitãþilor de deºeuri ºi
utilizarea acesora ca sursã alternativã de energie. O altã prioritate importantã constã în reducerea emisiilor de
GES apãrute în procesul prelucrãrii apelor reziduale în condiþii anaerobe.
În conformitate cu Strategia dezvoltãrii durabile a sistemelor comunale de aprovizionare cu apã ºi canalizare
(1999), Programul Naþional pentru utilizarea deºeurilor (2000) ºi Hotãrârea Guvernului Republicii Moldova nr.
1092 din 31 octombrie 2000, privind utilizarea surselor regenerabile de energie se promoveazã activitãþile orientate
spre utilizarea surselor alternative de energie ºi implementarea noilor tehnologii care sunt cruciale pentru
eficientizarea consumului de energie.
Proiectul propus va asigura executarea lucrãrilor pentru efectuarea studiului de fezabilitate privind reorganizarea
staþiilor de epurare în staþii de tratare anaerobã cu recuperarea ºi utilizarea gazului metan provenit de la tratarea
apelor reziduale menajere ºi industriale.
Fiind susþinutã de Ministerul Ecologiei, Construcþiilor ºi Dezvoltãrii Teritoriului primãria oraºului Bãlþi, reprezentatã
de Apã-Canal Bãlþi, care este o organizaþie responsabilã pentru sistemele comunale de apã ºi canalizare, a
început negocierile cu Intexnauka S.A. în vederea reorganizãrii staþiei de epurare din Bãlþi în staþie de tratare
anaerobã a apelor reziduale ale municipiului. Primãria Bãlþi vrea sã se foloseascã de aceastã oportunitate pentru
a reorganiza staþia de epurare din Bãlþi, în scopul reducerii emisiilor de CH4 ºi excluderii proceselor anaerobe la
rampele de depozitare a deºeurilor menajere solide ºi la sistemele de epurare, care duc la formarea mediului
anaerob ºi a metanului în cantitãþi semnificative.
Bazându-ne pe estimãrile preliminare, se preconizeazã reorganizarea staþiei de epurare din Bãlþi în staþie de
tratament anaerob pentru reziduurile ºi deºeurile menajere, în baza utilajului existent  douã metantancuri (rezervoare
de metan) cu un volum total de 3200 m3, care nu sunt în stare de funcþionare la momentul actual.
Implementarea acestui proiect pilot va servi ca model pentru alte municipii în promovarea managementului
comunitãþii durabile privind deºeurile. Acesta va asigura condiþii potrivite pentru reducerea emisiilor de CH4,
reducerea poluãrii apei, înnãmolirii, degradãrii bazinului acvatic al râului Rãut care strãbate oraºul, furnizând
beneficiarilor cãldurã ºi electricitate obþinutã din surselor regenerabile de energie.
10. Rezultatele scontate:
În urma investiþiilor fãcute în acest proiect, se preconizeazã desfãºurarea activitãþilor pe durata a doi ani ºi
îndeplinirea, în aceastã perioadã, a urmãtoarelor sarcini:
- Elaborarea unui studiu de fezabilitate privind evaluarea tehnicã ºi financiarã a reorganizãrii staþiei de epurare
din Bãlþi în staþie de tratament anaerob pentru reziduurile ºi deºeurile menajere, inclusiv analiza costului ºi
randamentului (costul proiectului estimat preliminar este de 1780 mii $ SUA);
- Elaborarea unui proiect pilot privind utilizarea staþiilor de tratament anaerob pentru epurarea reziduurilor biologice
comunale, de reducere a emisiilor de CH4 ºi reducerea COD (13 450 m3 producþie de biogaz), cogenerarea
cãldurii ºi energiei electrice (în baza unei minicentrale termoelectrice cu o capacitate de: electricitate 1,2 MW ºi
cãldurã 1,3 MW); economisirea resurselor fosile de energie (cca 1,5 mii tone combustibil pe an);
- Consolidarea capacitãþilor de management ºi instituþionale ale sectorului de generator de deºeuri;
- Elaborarea recomandãrii privind folosirea pe larg în Republica Moldova a staþiilor de tratament anaerob pentru
epurarea reziduurilor biologice comunale ºi deºeurilor ºi reziduurilor organice, care vor permite economisirea
unei cantitãþi mari de resurse fosile de energie ºi reducerea emisiilor de metan.
11. Activitãþile planificate:
Primãria oraºului Bãlþi, reprezentatã de Apã-Canal Bãlþi, va încheia un acord cu Intexnauka S.A. Intexnauka
S.A. va pregãti documentaþia de proiectare ºi va efectua lucrãrile de construcþie a respectivei staþii de tratament
anaerob pentru reziduurile ºi deºeurile menajere comunale, dotatã cu sisteme anexate, unde CH4 este recuperat
ºi utilizat pentru producerea cãldurii ºi energiei electrice.
Prioritãþi:
- Controlul condiþiilor tehnice concrete ale staþiei de epurare din oraºul Bãlþi ºi elaborarea unui studiu de fezabilitate
privind evaluarea tehnicã ºi financiarã a reorganizãrii staþiei respective în staþie de tratament anaerob pentru
reziduurile ºi deºeurile menajere comunale ºi a eficienþei investiþiilor efectuate;
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- Elaborarea unui proiect pilot privind utilizarea staþiilor de tratament anaerob a reziduurilor ºi deºeurilor menajere
pentru reducerea emisiilor de CH4 ºi CBO; asigurarea cu energie electricã ºi cãldurã a staþiilor ºi consumatorilor
localitãþilor unde existã staþii de epurare;
- Repararea rezervoarelor de metan ieºite din uz cu un volum total de 3 200 m3 ºi construcþia a douã noi rezervoare
cu acelaºi volum;
- Achiziþionarea unui utilaj suplimentar pentru pregãtirea substraturilor organice a deºeurilor pentru tratamentul
anaerob (clasificator, instalaþii mecanice pentru mecanismele de amestecat-mãcinat etc.);
- Procurarea ºi montarea utilajului de gaz (rezervor de gaz, compresor de gaz etc.);
- Achiziþionarea centifugilor pentru deshidratarea reziduurilor ºi substraturilor organice;
- Achiziþionarea utilajului pentru brichetarea reziduurilor uscate precipitante cu conþinut parþial de carburanþi ale
deºeurilor solide;
- Procurarea rezervorului de gaz pentru gazificarea brichetelor de combustibil;
- Instalarea reþelelor necesare reziduale ºi a conductelor de gaz ºi a staþiilor de pompare;
- Construcþia, în locul centralei termice, a unei minicentrale electrotermice cu capacitate electricã de 1,2 MW, ºi
temicã de 1,3 MW;
- Cogenerarea cãldurii ºi energiei electrice în baza unei instalaþii mici ºi economisirea resurselor fosile de
energie;
- Utilizarea în agriculturã a reziduurilor tratate ºi fermentate;
- Organizarea a douã seminare pentru discutarea rezultatelor proiectului ºi direcþiilor de dezvoltare ale sistemelor
apelor reziduale ºi posibilitãþilor de utilizare a deºeurilor ca sursã alternativã de energie regenerabilã ºi modallitate
de reducere a emisiilor de metan.
12. Partenerii implicaþi:
Primãria oraºului Bãlþi;
Intexnauka SA;
Apã-Canal Bãlþi;
Ministerul Ecologiei, Construcþiilor ºi Dezvoltãrii Teritoritoriului al Republicii Moldova
PARTEA II  INFORMAÞII PRIVIND ACTIVITÃÞILE IMPLEMENTATE ÎN CADRUL BLOCULUI A PDF
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13. Activitãþile ce urmeazã a fi finanþate de GEF în cadrul Blocului A PDF:
a) Organizarea a douã seminare cu reprezentanþii Guvernului, personalului primãriei, specialiºtilor în domeniul
serviciilor de salubritate ºi reprezentanþii consumatorilor din oraºul Bãlþi, pentru a discuta termenele de aplicare
a studiului de fezabilitate, investiþiile preliminare, rezultatele proiectului ºi direcþiile de dezvoltare în domeniul
managementului deºeurilor, despre utilizarea surselor regenerabile de energie ºi reducerea emisiilor de metan;
b) Efectuarea studiului de fezabilitate ºi evaluarea investiþiilor preliminare pentru a aprecia cererea de asistenþa
tehnicã ºi financiarã ºi caracteristicile dorite ale staþiei de tratare anaerobã a reziduurilor ºi deºeurile menajere
cu recuperarea biogazului:
- Controlul condiþiilor concrete al staþiei de epurare din oraºul Bãlþi ºi elaborarea unui studiu de fezabilitate privind
evaluarea tehnicã ºi financiarã a reorganizãrii staþiei de epurare din Bãlþi în staþie de tratament anaerob pentru
reziduurile ºi deºeurile menajere ºi eficienþei investiþiilor efectuate;
- Elaborarea unui proiect pilot privind utilizarea staþiilor de tratament anaerob al reziduurile ºi deºeurilor menajere
pentru reducerea emisiilor de CH4 ºi CBO asigurarea cu energie electricã ºi termicã a staþiei ºi a consumatorilor
localitãþilor unde existã staþii de epurare;
- Repararea rezervoarelor de metan (metantancuri) ieºite din uz cu un volum total de 3 200 m3 ºi construcþia a douã
rezervoare cu acelaºi volum;
- Achiziþionarea unui utilaj suplimentar pentru pregãtirea substraturilor organice a deºeurilor pentru tratamentul
anaerob (clasificator, instalaþii mecanice pentru mecanismele de amestecat-mãcinat etc.);
- Procurarea ºi montarea utilajului de gaz (rezervor de gaz, compresor de gaz etc.);
- Achiziþionarea centifugilor pentru deshidratarea reziduurilor ºi substraturilor organice;
- Procurarea utilajului pentru brichetarea reziduurilor uscate precipitante cu conþinut parþial de carburanþi ale
deºeurilor solide;
- Achiziþionarea rezervorului de gaz pentru gazificarea brichetelor de combustibil;
- Instalarea reþelelor necesare reziduale, a conductelor de gaz ºi a staþiilor de pompare;
- Construcþia, în locul centralei termice, a unei minicentrale electrotermice cu capacitatea electricã de 1,2 MW ºi
termicã de 1,3 MW;
- Cogenerarea cãldurii ºi energiei electrice în baza unei instalaþii mici ºi economisirea resurselor fosile de
energie;
- Utilizarea în agriculturã a reziduurilor tratate ºi fermentate;

- Organizarea a douã seminare pentru discutarea urmãtoarelor subiecte: rezultatele proiectului ºi direcþiile de
dezvoltare ale sistemelor apelor reziduale, posibilitãþile de utilizare a deºeurilor ca sursã regenerabilã de energie;
reducerea emisiilor de GES.
14. Rezultatele scontate ºi termenele de realizare:
a) Termenele-limitã (lucrãrile se vor realiza în douã luni);
b) Mãsurãri ºi analize, inclusiv ale emisiilor de CH4 (acþiunile se vor realiza în patru luni);
c) Clasificarea ºi analiza evaluãrii tehnice, financiare ºi a mediului (se vor realiza în ºase luni).
15. Alte posibile contribuþii financiare, donatorii ºi volumul contribuþiei:
Primãria oraºului Bãlþi  1 000 $ SUA pentru 2 seminare
16. Bugetul total ºi informaþia distribuirii costurilor:
Seminar - 1 000 $ SUA (cofinanþare);
Studiul de fezabilitate  19 000 $ SUA (GEF);
TOTAL: 20 000 $ SUA
PARTEA III  INFORMAÞII DESPRE INSTITUÞIA CE VA IMPLEMENTA PDF BLOCK A
17. Denumirea:
Ministerul Ecologiei, Construcþiilor ºi Dezvoltãrii
Teritoriale, MD 2005, Chiºinãu, str. Cosmonauþilor 9, of.
632, Republica Moldova.
Intexnauka SA, MD 1012, Chiºinãu, str. V. Alecsandri
64, Republica Moldova

18. Data formãrii, numãrul de membri / angajaþi,
organele / persoanalul de conducere ºi funcþia:
Departamentul protecþiei mediului a fost format în 1988,
reorganizat în 1998 în Ministerul Mediului Înconjurãtor,
iar în 2001 în Ministerul Ecologiei, Construcþiilor ºi
Dezvoltãrii Teritoriului.
Responsabil de implementarea PDF Block A,
Guvir T., ªeful secþiei managementul deºeurilor a
Direcþiei generale impactul ecologic ºi managementul
deºeurilor, Ministerul Ecologiei, Construcþiilor ºi
Dezvoltãrii Teritoritoriului,
e-mail: guvir@mediu.moldova.md
Totoc Gheorghe, Manager la Intexnauka S.A.
e/mail: intex@molpac.md

19. Termeni de referinþã:

20. Surse de finanþare, bugetul ºi venitul anual:

Direcþia generalã impactul ecologic ºi managementul Ministerul Ecologiei, Construcþiilor ºi Dezvoltãrii
deºeurilor are urmãtoarele obligaþii:
Teritoriului este o organizaþie bugetarã, cu ultimul buget
- Elaborarea strategiilor de prevenire a poluãrii mediului; anual de 78 mii $ SUA.
- Elaborarea legislaþiei de protecþie a aerului, apei ºi
solului ºi a managementului deºeurilor;
- Promovarea politicilor de prevenire a poluãrii;
- Promovarea colaborãrii internaþionale în domeniul
managementului deºeurilor.
21. Programele / activitãþile recente în care este implicatã organizaþia, în special cele ce sunt relevante pentru GEF:
Direcþia generalã impactul ecologic ºi managementul deºeurilor este implicatã în proiectul Activitãþi pregãtitoare de
aproximaþie ale Republicii Moldova în controlul integrat al poluãrii ºi managementul deºeurilor, finanþat de TACIS.
PARTEA IV  INFORMAÞII CE URMEAZÃ A FI COMPLETATE DE CÃTRE AGENÞIA DE IMPLEMENTARE A FACILITÃÞII GLOBALE DE MEDIU (GEF)
22. Numãrul de identificare al proiectului:
23. Persoana de contact din Agenþia de Implementare a GEF:
24. Legãtura proiectului cu programele Agenþiei de Implementare a GEF:
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BLOCK A PDF
PARTEA I  ELIGIBILITATEA
1. Denumirea proiectului:

2. Agenþia de implementare propusã de GEF:

Utilizarea energiei solare ºi eoliene ca sursã alternativã
de energie, pentru asigurarea oraºului Taraclia, din
judeþul Taraclia situat în regiunea de sud a Republicii
Moldova cu electricitate ºi apã caldã

Programul Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)

3. Þara sau þãrile în care va fi implementat proiectul:

4. Eligibilitatea þãrii:

Republica Moldova

Republica Moldova a ratificat UNFCCC în 1995. Este
eligibilã conform unui mecanism financiar al UNFCCC
6. Programul operaþional ºi mãsurile de implementare
pe termen scurt:

5. Domeniile operaþionale prioritare ale GEF:
Schimbarea climei: Programul operaþional nr. 6
Promovarea adoptãrii surselor de energii regenerabile,
prin înlãturarea barierelor ºi reducerea costurilor de
implementare

Aceastã propunere cade sub incidenþa mãsurilor pe
termen scurt ale Strategiei Operaþionale a GEF (Programul
operaþional No. 6 Promovarea adoptãrii surselor de
energii regenerabile, prin înlãturarea barierelor ºi
reducerea costurile de implementare. Datoritã experienþei
obþinute în acest proiect va fi posibilã utilizarea mai largã,
la nivel naþional, a surselor regenerabile de energie la
producerea energiei termice ºi electrice, inclusiv în
localitãþile rurale, contribuind la reducerea emisiile de GES.
De asemenea, experienþa acumulatã va fi utilã la
construcþia reþelelor locale de energie electricã

7. Legãtura proiectului cu prioritãþile naþionale, planurile naþionale de acþiuni ºi alte programe:
Guvernul Republicii Moldova studiazã strategiile care îmbunãtãþesc simultan mediul, la nivel local ºi global. Proiectul se
va axa pe prioritãþile schimbãrii climei în Moldova care rezultã din Programul de activitate al Agenþiei Naþionale pentru
Conservarea Energiei (2000); Planul de acþiuni al Guvernului (2000-2002) ºi Hotãrârea Guvernului Republicii Moldova
nr. 1092 din 31 octombrie 2000, privind utilizarea resurselor regenerabile de energie. Comisia supremã a experþilor în
ºtiinþã a Republicii Moldova ºi Prezidiul Academiei de ªtiinþe a Moldovei susþin aceste programe de activitate.
Proiectul va contribui la reducerea importului de combustibili pentru industriile producãtoare de energie, la reducerea
emisiilor de GES provenite ca urmare a producerii electricitãþii ºi la îmbunãtãþirea mediului global.
Transpunerea în fapt, asemenea proiecte vor stimula formarea reþelelor locale de energie electricã, care asigurã
utilizarea independentã a sistemului de furnizare a energiei contribuind totodatã la reducerea emisiilor de GES din
sectorul energetic.
Utilizarea la nivel naþional a surselor de energii regenerabile la generarea electricitãþii ºi energiei termice în
comunitãþile rurale, va contribui, de asemenea, la reducerea sãrãciei ºi la dezvoltarea durabilã.
8. Statutul punctului naþional focal/operaþional privind activitãþile GEF ºi data semnãrii:
Ministerul Ecologiei, Construcþiilor ºi Dezvoltãrii Teritoriului
9. Obiectivele proiectului:
Guvernul Republicii Moldova studiazã strategii privind îmbunãtãþirea mediului la nivel local ºi global. Activitãþile prioritare
sunt urmãtoare: utilizarea raþionalã a resurselor naturale, economisirea resurselor energetice, optimizarea consumului
de energie ºi utilizarea pe larg a surselor regenerabile de energie pentru generarea electricitãþii ºi energiei termice.
În conformitate cu programul de activitate al Agenþiei Naþionale pentru Conservarea Energiei (2000); planul de acþiuni
al Guvernului (2000-2002) ºi Hotãrârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1092 din 31 octombrie 2000, privind
utilizarea surselor regenerabile de energie se promoveazã activitãþile orientate spre utilizarea surselor alternative de
energie ºi implementarea noilor tehnologii care sunt cruciale pentru economia ºi consumul eficient de energie.
Proiectul propus va asigura executarea lucrãrilor de creare a sistemelor energetice locale de alternativã pentru
furnizarea cãldurii ºi energiei electrice în localitãþile mici ºi medii ale Republicii Moldova.
În condiþiile Republicii Moldova existã posibilitatea de a obþine energie solarã în proporþie de 0,1-0,15 kWh de pe
fiecare metru pãtrat al captatorului solar. Valoarea potenþialã a energiei colectate de pe 1 m2 al instalaþiei solare de
încãlzire a apei constituie 150-190 kWh pe an. Utilizarea captatoarelor solare cu o suprafaþã totalã de 1500 m2 va
permite sã se economiseascã o cantitate de energie generatã din folosirea a cca. 350 mii tone de combustibil
convenþional pe an. Reducerea emisiilor de CO2 este egalã cu 700 Gg pe an.

%

Existã mari posibilitãþi de a folosi energia eolianã în Republica Moldova, unde viteza medie anualã a vântului
constituie 2,5-4,5 m/s (în unele regiuni viteza acest indice atinge 6-8 m/s). Producþia electricitãþii la centralele
electrice eoliene poate ajunge la 1200-2000 kWh de la 1 kW unitate de putere instalatã a aerogeneratorului.
Instalarea staþiilor electrice eoliene cu o putere totalã de 0,5 MW, egalã cu producerea electricitãþii la nivelul de
600-1000 MW pe an, va permite economisirea unei cantitãþi de energie generatã din consumul a cca 1290-2150
mii tone de combustibil convenþional pe an. Reducerea emisiilor de CO2 este egalã cu 1800-3000 Gg pe an.
Prin acest proiect se preconizeazã crearea unui complex de staþii electrice eoliene ºi instalaþii solare de încãlzire
a apei în oraºul Taraclia, care este parte componentã a zonei economice libere Taraclia, pentru a furniza
consumatorilor din Taraclia resursele de energie alternativã. Preselectarea acestui oraº se explicã prin urmãtoarele
cauze: argumente de ordin economic (companiile locale ºi strãine care activeazã în zona economicã liberã
Taraclia sunt interesaþi sã cofinanþeze proiecte de acest fel), numãrul mediu de zile cu soare pe an în judeþul
Taraclia este de 200-220, viteza vântului în Taraclia este de 4-5 m/s.
Prin intermediul asistenþei acordate de GEF, se preconizeazã mãrirea sprijinului legislativ pentru energia ce
poate fi înlocuitã, implementarea noilor tehnologii ºi utilizarea pe larg a surselor regenerabile de energie (energia
solarã ºi eolianã). Deoarece producerea energiei în Moldova depinde de combustibilii importaþi, se vor obþine
mari beneficii din reducerea cheltuielilor pentru importul de combustibili ºi o considerabilã atenuare a emisiilor
provenite din generarea energiei.
10. Rezultatele scontate:
În urma investiþiilor fãcute în acest proiect, se preconizeazã realizarea tutror acþiunilor în trei ani ºi îndeplinirea
urmãtoarelor sarcini în aceastã perioadã:
- Elaborarea unui studiu de fezabilitate privind evaluarea tehnicã ºi financiarã a utilizãrii instalaþiilor solare ºi
eoliene ºi a eficienþei investiþiilor efectuate (costul proiectului estimat preliminar este de 675 mii $ SUA, cota de
cofinanþare preliminarã este de 125 mii $ SUA  întreprinderile din zona economicã liberã a oraºului Taraclia);
- Elaborarea unui proiect-pilot privind utilizarea instalaþiilor electrice eoliene pentru asigurarea complexã cu
energie electricã ºi cãldurã a anumitor localitãþi, caracterizate printr-o vitezã medie a vântului de 4-5 m/s pe an;
- Instalarea utilajului de încãlzire solarã a apei cu o suprafaþã totalã a captatoarelor de cãldurã de 1500 m2;
- Instalarea staþiilor electrice eoliene cu o putere totalã de 0,5 MW;
- Consolidarea capacitãþilor de management ºi instituþionale ale sectorului energetic;
- Promovarea producerii ºi folosirii pe larg în Republica Moldova a instalaþiilor solare ºi eoliene, care vor permite
economisirea unei cantitãþi enorme de carburant organic ºi dispune de reducerea substanþialã a emisiilor de
GES, ceea ce va fi în folosul Republicii Moldova.
11. Activitãþile planificate:
Centru de cercetare ºi design tehnic al energiei TehInformEnergo SRL dispune de tehnologii de utilizare a surselor
regenerabile de energie. A fost încheiat un acord de creare a întreprinderii mixte cu câteva unitãþi economice din zona
economicã liberã a oraºului Taraclia, propuse de Primãria oraºului, pentru organizarea producerii captatoarelor solare
ºi instalaþiilor eoliene. Trecerea liniilor de asamblare la producerea utilajului de încãlzitoare solare a apei ºi a instalaþiilor
eoliene va dura doi ani. GEF va suporta a parte din cheltuielile interne ale TehInformEnergo ºi ale întreprinderilor care
sunt parte la acordul de creare a întreprinderii mixte din zona economicã liberã a oraºului Taraclia.
Prioritãþi:
- Controlul asupra condiþiilor concrete ale oraºului Taraclia ºi recomandãrile tehnice pentru crearea reþelei locale.
Elaborarea unui studiu de fezabilitate privind evaluarea tehnicã ºi financiarã a utilizãrii instalaþiilor solare ºi
eoliene ºi eficienþa investiþiilor efectuate;
- Elaborarea unui proiect pilot privind utilizarea instalaþiilor eoliene pentru asigurarea complexã cu energie
electricã ºi cãldurã a anumitor localitãþi, caracterizate prin viteza medie a vântului de 4-5 m/s pe an;
- Elaborarea documentaþiei pentru instalaþiile solare ºi eoliene experimentale;
- Producerea ºi instalarea captatoarelor solare ºi instalaþiilor eoliene pentru furnizarea energiei electrice ºi cãldurii
consumatorilor oraºului Taraclia;
- Organizarea seminarelor de instruire având drept subiect rezultatele proiectului, utilizarea surselor regenerabile
de energie ºi reducerea emisiilor de GES.
12. Partenerii implicaþi:
Centru de cercetare ºi design tehnic al energiei TehInformEnergo SRL
Primãria oraºului Taraclia;
Întreprinderile zonei economice libere a oraºului Taraclia;
Institutul EnergoProiect al Ministerului Industriei ºi Energeticii al Republicii Moldova;
Facultatea de Energeticã a Universitãþii Tehnice din Republica Moldova.
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PARTEA II  INFORMAÞII PRIVIND ACTIVITÃÞILE BLOCULUI A PDF
13. Activitãþile ce urmeazã a fi finanþate de GEF în cadrul Blocului A PDF:
a) Organizarea a douã seminare, inclusiv unul de instruire cu reprezentanþii Guvernului, judeþului Taraclia, alþi
specialiºti în domeniu pentru a discuta termenele în care se va efectua controlul consumului de energie ºi cele
ale aplicãrii studiului de fezabilitate a investiþiilor preliminare, rezultatelor proiectului ºi direcþiilor dezvoltãrii în
domeniul utilizãrii surselor regenerabile de energie; reducerea emisiilor de GES;
b) Studiul de fezabilitate a investiþiilor preliminare pentru a aprecia cererea pentru asistenþa tehnicã ºi financiarã ºi
caracteristicile dorite ale captatoarelor de cãldurã solarã ºi ale instalaþiilor eoliene;
- Elaborarea documentaþiei tehnice pentru instalaþiile solare ºi eoliene;
- Elaborarea unui proiect-pilot privind utilizarea instalaþiilor eoliene pentru asigurarea complexã cu energie electricã
ºi cãldurã a anumitor localitãþi, caracterizate printr-o vitezã medie a vântului de 4-5 m/s pe an;
- Recomandarea privind producþia ºi folosirea pe larg în Republica Moldova a instalaþiilor solare ºi eoliene, care vor
permite economisirea unei cantitãþi enorme de carburanþi organic ºi va reduce cu mult emisiile de GES, ceea ce
va fi în folosul Republicii Moldova.
14. Rezultatele scontate ºi termenele de realizare:
a) Termenele-limitã de realizare (douã luni);
b) Clasificarea ºi analiza activitãþilor evaluãrii tehnice, financiare ºi a mediului (se vor realiza în ºase luni)
15. Alte posibile contribuþii financiare, donatorii ºi volumul contribuþiei:
Primãria oraºului Taraclia  1 000 $ SUA pentru seminar
16. Bugetul total ºi informaþia cu privire la distribuþia costurilor:
Seminar - 1 000 $ SUA (cofinanþare);
Studiu de fezabilitate  19 000 $ SUA (GEF);
TOTAL: 20 000 $ SUA
PARTEA III  INFORMAÞII DESPRE INSTITUÞIA CE VA IMPLEMENTA PDF BLOCK A
17. Denumirea:

18. Data formãrii, numãrul de membri / angajaþi,
organele /personalul de conducere ºi funcþia:

Centrul de cercetare ºi design tehnic al energiei
TehInformEnergo SRL
Centrul de cercetare ºi design tehnic al energiei
TehInformEnergo SRL a fost creat în 1993. Personalul
este compus din 15 lucrãtori. Dl V. Postolatii are funcþia
de Manager Executiv al Centrului
19. Termeni de referinþã:

20. Surse de finanþare, bugetul ºi venitul anual:

Centrul de cercetare ºi design tehnic al energiei Ultimul buget al centrului de cercetare ºi design tehnic al
TehInformEnergo SRL efectueazã lucrãri ºi cercetãri Energiei TehInformEnergo SRL a atins cifra de 110 000
pe teme proprii ºi în baza acordurilor de întreprindere lei (1 $ SUA = 13,7 lei).
mixtã. Temele de studiu cuprind un spectru larg de
probleme din domeniul energetic, inclusiv utilizarea
resurselor de energie ce pot fi înlocuite. Centrul întreþine
relaþii internaþionale cu þãri din Europa, Asia ºi America.
21. Programele / activitãþile recente în care este implicatã organizaþia, în special cele ce sunt relevante pentru GEF:
Colaboratorii centrului desfãºoarã unele activitãþi asumate de Guvern ºi Ministerul Energeticii, au participat în
Proiectul Schimbarea Climei, la unele proiecte internaþionale axate pe activitãþile de economisire a energiei,
precum ºi la unele proiecte asistate de TACIS ºi Fichtner. Centrul a participat la câteva programe naþionale în
domeniul energeticii ºi la elaborarea unor hotãrâri de Guvernului, a unor legi ºi altor acte normative cu privire la
sectorul energetic.
PARTEA IV  INFORMAÞII CE URMEAZÃ A FI COMPLETATE DE CÃTRE AGENÞIA DE IMPLEMENTARE A FACILITÃÞII GLOBALE DE MEDIU (GEF)
22. Numãrul de identificare al proiectului:
23. Persoana de contact din Agenþia de Implementare a GEF:
24. Legãtura proiectului cu programele Agenþiei de Implementare a GEF:
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ABREVIERI
AG
AIEA
ANRE
A.ª.M.
BBS
BLS
CA
CAF
CE
CET
CHE
CNE
CT
CTA
CTE
CTEM
DMS
DSS
ENPEP
F.Z.
GES
GNL
GSL
GWP
HAS
IMS
IPCC

Aerogenerator
Agenþia Internaþionalã pentru Energia Atomicã
Agenþia Naþionalã pentru Reglementare în Energeticã
Academia de ªtiinþe a Moldovei
Staþie electricã spate-n-spate de legãturã asincronã
Scenariul liniei de bazã (Base line scenario)
Cheltuieli de calcul anuale
Cazan de apã fierbinte
Centralã eolianã sau fermã eolianã
Centralã electricã cu termoficare
Centralã hidroelectricã
Centralã nuclearoelectricã
Centralã termicã
Cheltuieli totale actualizate
Centralã termoelectricã
Centrala termoelectricã Moldoveneascã
Deºeuri menajere solide
Departamentul Statisticã ºi Sociologie
Energy and Power Evaluation Program
Fabrici de zahãr
Gaze cu efect de serã
Gaze naturale lichefiate
Gaze de sondã lichefiate
Potenþialul global de încãlzire
Scenariu alternativ optim (High alternative scenario)
Scenariu alternativ intermediar (Inter-medium scenario)
Grupul Interguvernamental de experþi pentru
schimbarea climei
ITA
Instalaþie turbinã cu abur
ITG
Instalaþie turbinã cu gaze
ITGA
Instalaþie turbinã gaz-abur
Î.M.T.
Înãlþimea manometricã totalã
LEA
Linie electricã aerianã
MAED
Model for Analysis of the Energy Demand
(pachet de programe)
PC
Pompã de cãldurã
PIB
Produs intern brut
PV
Fotovoltaic
RE
Reþea electricã
RED
Reþea electricã de distribuþie
PEX
Tip de masã plasticã
RT
Reþea de energie termicã
SA
Sisteme autonome de alimentare cu cãldurã
SCL
Sisteme centralizate locale de alimentare cu cãldurã
SCM
Sisteme centralizate mari de alimentare cu cãldurã
SER
Surse de energii regenerabile
s.u.
Substanþã uscatã
TA
Turbinã cu abur
VNA
Venit net actualizat
WASP  Wien Automatic System Planning (pachet de programe)
UCTE
Uniunea pentru Coordonarea Transportului de
Electricitate (Union pour la Coordination du Transport
de lElectricite)
UNFCCC Convenþia Cadru a Naþiunilor Unite privind
Schimbarea Climei

NOTAÞII
Cex
CW
Dr
Ho
Ku
Wa

Cheltuieli medii anuale de exploatare
Preþul de cost al energiei electrice
Diametrul rotorului
Înãlþimea turnului
Coeficientul de utilizare a puterii nominale a unui
aerogenerator
Volumul actualizat de energie produs pe durata de
viaþã a centralei

SIMBOLURI CHIMICE
CH4
CO
CO 2
COVNM
CFC
CF4
HFC
H2S
NH3
N 2O
NO x
PFC
R12
SF6
SO2

Metan
Oxid de carbon
Bioxidul de carbon
Compuºi organici volatil nemetanici
Clorfluorcarburi
Tetrafluorcarburi
Hidrofluorcarburi
Hidrogen sulfurat
Amoniu
Protoxid de azot
Oxizi de azot
Perfluorcarburi
Agent frigorific
Hexafluor de sulf
Bioxid de sulf

UNITÃÞI DE MÃSURÃ
Unitãþi de mãsurã a presiunii
bar
Pa
kPa
MPa

Bar
Pascal
Kilopascal, 1kPa = 103 Pa
Megapascal, 1 MPa = 106 Pa

Unitãþi de energie
Cal
kcal
Gcal
J
kJ
GJ
TJ
PJ
W
Wh
kWh
MW
MWh
MWe
GWh
TWh
g.c.c.
kg c.c.
t.c.c.

Calorie, 1 cal = 4,186 Joule
Kilocalorii, 1 kcal = 4186 Joule
Gigacalorie, 1 Gcal = 109 cal = 1.163 MWh
Joule, 1 J = 0,239 cal
Kilojoule, 1 kJ = 103 Joule
Gigajoule, 1 GJ = 109 J = 0.278 MWh
Terajoule, 1 TJ = 1012 Joule
Petajoul, 1PJ = 1015 Joule
Watt  unitate energeticã de putere sau capacitate
Watt-orã, 1 Wh = 860 calorii
Kilowatt orã, 1 kWh = 860 kcal
Megawatt, 1 MW = 106 W t.c.c.
Megawatt orã, 1 MWh = 0,86 Gcal = 0.123 t.c.c.
Megawatt electric - unitate de putere sau capacitate
electricã
Gigawatt orã, 1 GWh = 109 Wh = 860 Gcal
Terawatt orã, 1 TWh = 1012 Wh
Grame combustibil convenþional. 1 g.c.c. = 8,14 Wh
Kilograme combustibil convenþional.
1 kg.c.c. = 8,14 kWh
Tone combustibil convenþional.
1t.c.c. = 8.14 MWh = 7000 Gcal

Unitãþi de mãsurã a greutãþii
kg
Kilogram, 1 kg = 1000 grame
Mg
Megagram, 1 Mg = 1 tonã = 106 grame
Gg
Gigagram, 1 Gg = 1000 t = 109 grame
Tg
Teragram, 1 Tg = 1000000 t = 1012 grame
t
Tonã, 1 t = 1Mg = 1000 kg
t.c.n.
Tone combustibil natural
kt
Kilotonã, 1 kt = 1000 tone = 1 Gg
Unitãþi de mãsurã a volumului
l
Litru
m3
Metru cub, 1 m3 = 1000000 cm3
Nm3
metru cub (normal )
Unitate de mãsurã a concentraþiei
ppmv

Pãrþi parte dintr-un milion de volum
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