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Aspecte generale

 Elaborarea scenariilor de emisii ale Gazelor cu Efect de 

Seră este o necesitate dictată de: 

 Obligațiile țării față de CONUSC (Convenția cadru a Națiunilor 

Unite privind Schimbarea Climei) de a prezenta fiecare patru ani 

– Comunicarea Națională, iar din 2013,- fiecare 2 ani – Raportul 

bianual privind emisiile de GES

 Cererea cunoaşterii starea îndeplinirii Strategiei de dezvoltare cu 

emisii reduse promovate cu scopul atingerii obiectivelor INDC

 La elaborarea aspectelor de atenuare a GES în cadrul BUR2 au 

participat 21 experţi naţionali

Energie Industrie Agricultura Păduri Deşeuri
Alte 

informaţii

6 2 2 6 2 2
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 R. Moldova dispune de un act normativ strict orientat spre 
reducerea de emisii GES: Strategia de dezvoltare cu emisii 
reduse a Republicii Moldova pînă în anul 2030 şi a Planului de 
acţiuni pentru implementarea acesteia. HG Nr. 1470 din  30 
decembrie 2016

Obiectivul general al SDER corespunde cu cel expus în 
documentul „Contribuţia naţională determinată intenţionată” 
(CNDI) pentru noul Acord climatic de la Paris . Conform acestuia, 

 „Republica Moldova își asumă angajamentul de a atinge către anul 
2030 ținta necondiționată de 64-67 procente reducere a emisiilor 
de GES comparativ cu nivelul anului de referinţă (1990). Reducerea cu 64 
procente corespunde unui scenariu de dezvoltare a sistemului energetic ce permite acoperirea consumului 
intern de energie electrică în totalitate prin intermediul surselor proprii de generare, iar reducerea cu 67 
procente admite importuri de energie electrică în proporţie de pînă la 30 la sută.

 Angajamentul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ar 
putea crește în mod condiționat pînă la 78 procente – subiect al unui viitor 
acord global, care ar aborda teme importante pentru Republica Moldova, precum oferirea resurselor financiare 
cu costuri reduse, transferul de tehnologii și cooperarea tehnică multilaterală, accesul la toate acestea fiind în 
măsură corespunzătoare cu provocările schimbărilor globale ale climei.”

 Strategia de mediu (SM) pentru anii 2014-2023 şi Planul 
de acţiuni pentru implementarea acesteia. HG Nr. 301 
din 24 aprilie 2014 



Politicile de atenuare ale R. Moldova
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■ Ţinta generală este susţinută de ţinte intermediare stabilite 
pentru anii 2020 şi 2025, inclusiv pe sectoare:

Sectoarele

Pînă în anul 

2020

Pînă în anul 

2025

Pînă în anul 

2030

necon

diţion

at

con

diţi

onat

necon

diţion

at

condi

ţiona

t

neco

ndiţi

onat

condi

ţionat

Electroenergetic 78 82 76 82 71-74 82

Transporturi 49 56 41 48 30 40

Clădiri (termo) 78 79 79 81 77 80

Industrial 58 62 51 59 45 56

Agricol 48 50 43 45 37 41

FTSCFTS (Utilizarea Folosința 

terenurilor, schimbarea categoriei de 

folosință a terenurilor și silvicultură)

12 18 43 54 62 76

Deşeuri 23 26 46 51 38 47

TOTAL 65 71 69 76 64-67 78
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■ Spre atingerea ţintelor generale şi specifice ale SDER pentru 
fiecare sector au fost identificate acţiuni (tehnologii şi/sau 
măsuri) de atenuare adecvate la nivel naţional (NAMA), total 
44 NAMA agregate, în CN4 – 75 de acţiuni, mai detaliate
Acţiunile sunt divizate în trei categorii:

1.Unilaterale (Necondiţionate): acţiuni de atenuare întreprinse pe 
cont propriu al ţării;

2.Sprijinite (Condiţionate): acţiuni de atenuare sprijinite prin 
finanţare, transfer tehnologic şi consolidarea capacităţilor din 
partea Donatorilor;

3.Creditate: acţiuni de atenuare, cu posibilităţi de generare a 
creditelor pentru piaţa de Carbon

■ Pe lângă SDER şi SM, au fost aprobate un şir de alte acte 
normative, care au tangenţă la depăşirea provocărilor 
schimbărilor climatice, prioritatea lor de bază, totuşi, fiind 
axată pe reducerea sărăciei, creşterea economică, securitatea 
energetică şi cea alimentară
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■ Procesul de dezvoltare a politicilor: MADRM coordonează  

politicile aferente schimbării climatice în R. Moldova la nivel naţional

(în domeniul protecţiei mediului 

şi resurselor naturale)
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8

■ Mecanismul Protocolului de la Kyoto

● În vederea valorificării potenţialului de reducere a emisiilor de GES prin 
intermediul Mecanismului de la Kyoto, în ţară sunt create instituţiile şi 
cadrul regulator şi informaţional necesar: 

● Este instituită Comisia naţională pentru implementarea şi realizarea  
prevederilor Convenţiei-cadru a ONU cu privire la schimbarea climei, 
precum şi a mecanismelor şi prevederilor Protocolului de la Kyoto, sarcina 
căreia este implementarea şi realizarea prevederilor CONUSC, HG 1574 din 
26.12.2003

● Două organisme sunt implicate efectiv în promovarea Proiectelor din 
cadrul Mecanismului Dezvoltării Nepoluante (MDN):

→ Oficiul Schimbării Climatice, care activează pe lângă MADRM şi reprezintă centrul de          cunoştinţe în 
domeniul analizei politicilor şi evaluării emisiilor naţionale de gaze cu   efect de seră      (GES);

→ Oficiul Finanţării de Carbon, care activează pe lângă Ministerul Mediului     şi care la moment 
supraveghează implementarea proiectelor MDN în R. Moldova.  

● În Republica Moldova nu există piaţa comercializării de carbon şi nu este desemnat un 
buget special creat pentru reducerile de carbon. În vederea evaluării posibilităţii creării unei 
atare pieţe a fost efectuat un studiu de fezabilitate respectiv. Studiul a identificat că 
implementarea schemei UE de comercializare a reducerilor de emisii GES în Moldova va fi 
posibilă doar atunci, când va fi cunoscută data aderării Republicii Moldova la UE



Politicile de atenuare ale R. Moldova: 

Mecanismul Protocolului de la Kyoto
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■ 10 aprobate de Comisia Naţională/8 înregistrate la CONUSC.
Data 

aprobării de 

către DNA

Denumirea proiectului

Reducerea de emisii 

anuale așteptată, 

tone CO2

CERs eliberate până 

la data de 

01.02.2017, tCO2eq
Starea proiectului

07.02.2012

Reducerea scurgerilor fugitive de gaze din rețeaua de 

distribuție „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL, 

Republica Moldova

164 043 0 Înregistrat

20.12.2011
Reducerea scurgerilor fugitive de gaze din rețeaua de 

distribuție Moldovagaz, Republica Moldova
748 903 0 Înregistrat

17.03.2009
Proiectul de împădurire/ reîmpădurire a Republicii 

Moldova
94 354 328 809 În derulare

31.07.2006

Producerea biogazului din pulpă de sfeclă-de-zahăr 

presată în cadrul fabricii de producere a zahărului 

în Drochia, Südzucker Moldova

21 142 0 Înregistrat

31.07.2006

Construirea Centralei de Producere Combinată a 

Energiei Electrice și Termice la Î.S. „Tirotex”, orașul 

Tiraspol, Republica Moldova

62 000 0
În proces de 

înregistrare

19.07.2006

Recuperarea biogazului de la rampa de depozitare a 

deșeurilor menajere solide din Țânțăreni, raionul 

Anenii Noi, Republica Moldova

61 757 0
În proces de 

înregistrare

30.09.2005
Încălzire cu biomasă în comunitățile rurale din 

Republica Moldova nr. 2 
17 888 36 658 În derulare

01.10.2005
Încălzire cu biomasă în comunitățile rurale din 

Republica Moldova nr. 1
17 888 43 062

Perioadă de 

creditare terminată

02.10.2005 Conservarea energiei în Republica Moldova 11 567 44 339
Perioadă de 

creditare terminată

09.09.2004 Conservarea solurilor în Republica Moldova 179 242 851 911 În derulare

TOTAL 1 378 784 1 304 779
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■ Taxele şi alte instrumente economice pot avea un rol de 
frunte spre atingerea obiectivelor combaterii schimbării 
climatice
● oferă stimulente pentru un comportament care protejează sau îmbunătăţeşte mediul ambiant

● descurajează acţiunile cu impact negativ asupra acestuia

■ Puţine pârghii economice sunt utilizate în R. Moldova pentru 
reducerea emisiilor de CO2
● Legea privind plata pentru poluarea mediului stabileşte plăţile de poluare în aşa mod că nu 

provoacă un interes evident spre diminuarea reducerea de GES

→ plata pentru emisiile de poluanţi ale surselor staţionare se răspândeşte asupra unei liste de poluanţi 

în şirul cărora nu intră gazele cu efect de seră

→ taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (hidrocarburi, vehicule 

folosite, îngrăşăminte, etc., conform anexei 8  a Legii) constituie 2% din valoarea vamală a mărfurilor 

importate 

→ Taxa de poluare a mediului a avut ca obiectiv reducerea CO, nu CO2. Aplicată episodic 

■ Totuşi, Guvernul a aplicat stimulente crescânde pentru 
promovarea eficienţii energetice şi SRE: 
● Fonduri pentru eficienţă energetică . 528 milioane alocate     

● Limitarea vârstei automobilelor importate. începând cu 01.01.2017 s-a micşorat cu 50% cota 
accizului pentru autoturisme cu motor hibrid



Prognoza emisiilor  de gaze cu efect de seră:

Aspecte generale

■ Pentru BUR2 prognoza emisiilor de GES a fost determinată  
integral pe ţară

● Reducerile de emisii sunt identificate pentru două scenarii:

- Scenariul “Cu măsuri” reflectă toate politicile şi măsurile de atenuare 

implementate sau adoptate după 01.01.2010, extinse până în 2030

- Scenariul “Cu măsuri adiţionale” reflectă politicile şi măsurile de atenuare 

planificate a fi adoptate în perioada de până în anul 2030.

● Emisiile sunt examinate pornind cu anul 1990 şi terminând cu anul    

2030, iar  cele istorice corespund Inventarului definitivat  pentru   

anii până în 2016 

● Prognoza emisiilor a fost determinată pentru sectoarele: 

Energetica,  Transport,  Industrie,  Agricultură,  Păduri,  Deşeuri,   

fiind separat  estimate  emisiile de CO2, CH4, N2O şi F-gaze



Prognoza emisiilor  de GES: 

rezultatele calculelor, ktCO2 eq
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1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

SM

Energie 36611 12157 7289 9249 10195 10064 8400 8460 9124

Procesele industriale 1572 451 314 592 592 784 918 1036 1144

Agricultura 5221 3603 2481 2578 2255 2091 2477 2703 2929

FTSCFTS -1528 -1869 -1881 -1411 -962 -902 -333 -1024 -1686

Deşeuri 1515 1595 1542 1429 1483 1431 1540 1273 1309

Total (cu FTSCFTS) 43391 15937 9745 12437 13564 13468 13001 12448 12820

Total (fără FTSCFTS) 44919 17806 11626 13848 14526 14370 13334 13472 14506

SMA

Energie 36611 12157 7289 9249 10195 10064 7491 7257 7411

Procesele industriale 1572 451 314 592 592 784 900 995 1080

Agricultura 5221 3603 2481 2578 2255 2091 2418 2597 2756

FTSCFTS -1528 -1869 -1881 -1411 -962 -902 -1305 -4504 -7507

Deşeuri 1515 1595 1542 1429 1483 1431 1497 1224 1241

Total (cu FTSCFTS) 43391 15937 9745 12437 13564 13468 11002 7570 4981

Total (fără FTSCFTS) 44919 17806 11626 13848 14526 14370 12307 12074 12488



Prognoza emisiilor  de GES: 

rezultatele calculelor
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 Prospecţiuni agregate a emisiile deGES în R. Moldova (cu FTSCFTS)



Prognoza emisiilor  de GES

■ Nivelul de emisii nete în anul 2030 sunt mai mici decât 
cele înregistrate în anul 1990:

 cu 70.5% în SM şi cu 88.5% în SMA, faţă de 64-67% 
conform CND necondiţionat şi, respectiv, 78%, conform 
CND condiţionat. 

 Adică, politicile ţării elaborate şi promovate în ultima 
perioadă de timp sunt pe cale să atingă performanţe 
mai înalte, decât cele stabilite în CND



Prognoza emisiilor  de GES: la nivel sectorial 

SM

SMA



Emisiile de GES în 2016/2030

Total emisii nete SM – 12.7 Mt 

CO2 (2030), Energetica – 72%
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Prognoza emisiilor  de GES: pe categorii de 

gaze
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Total emisii 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

SM

CO2
36871 11837 6907 9172 9950 9875 8512 8786 9652

CH4
5073 4044 3263 3180 2821 2760 2739 2465 2525

N2O
2975 1921 1447 1742 1652 1759 1865 2019 2175

gaze-F - 4 8 41 103 168 218 202 154

Total emisii

naţionale
44919 17806 11626 14135 14526 14561 13334 13472 14506

SMA

CO2
36871 11837 6907 9172 9950 9875 7625 7593 7950

CH4
5073 4044 3263 3180 2821 2760 2640 2352 2375

N2O
2975 1921 1447 1742 1652 1759 1832 1940 2030

gaze-F - 4 8 41 103 168 210 188 133

Total emisii

naţionale
44919 17806 11626 14135 14526 14561 12307 12074 12488



Prognoza emisiilor  de GES: pe categorii de 

gaze
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SM

SMA
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pe categorii de gaze
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 Cantitatea emisiilor de CO2 şi CH4 tinde să descrească, pe 

când cea de N2O, invers, să crească în perioada după 

2015. Evoluţia se explică prin majorarea treptată a 

efectivului de animale şi păsări domestice pe parcursul 

anilor până în 2030, precum şi pierderii de carbon prin 

procesul de mineralizare ca urmare a modificării folosinţei 

terenurilor agricole şi practicilor de management al solului 

pe parcursul anilor până în 2030, cu impact de creştere a 

emisiilor de N2O (în special celor provenite de la categoria 

de surse 4D „Solurile agricole”). 

 Ponderea N2O în volumul total al emisiilor de GES direct în 

perioada anilor 2020-2030 reprezintă cca 16-18% în SM, 

respectiv circa 18-45% în SMA.



Alte informaţii
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Date de contact:

Ion COMENDANT, D.ş.t.

Tel/Fax: +373 22 232 247 

GSM: +373 69 217 004

E-mail: icomendant@gmail.com  

Vă mulţumesc pentru atenţie!


