
Mihai Tîrşu,  
Expert național, Institutul de Energetică

Programul Națiunilor Unite pentru Mediu

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al 

Republicii Moldova / Oficiul „Schimbarea Climei” al IP ”UIPM”

Proiectul: „Republica Moldova: activități privind pregătirea celui de al 

doilea raport bienal actualizat către Convenția-cadru a Organizației 

Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei”

SEMINAR DE FINALIZARE A PROIECTULUI

Chişinău, 26 martie 2019

Prognoza emisiilor de gaze cu efect de seră de 

la sectorul 1 ”Energie” până în 2030. Politici și 

măsuri de reducere a emisiilor de GES.



Cuprinsul

2

 Consideraţii generale

 Politicile şi măsurile de atenuare a GES

 Ponderea emisiilor în sector

 Informaţii/date de intrare

 Emisiile de CO2, CH4, N2O, agregate



Consideraţii generale
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 Sectorul energie generează emisiile de GES prin arderea şi 
transformarea combustibililor fosili. 

 Emisiile fugitive de metan sunt generate în procesul de extragere, 
transport şi procesare a gazelor naturale. 

 La calcularea scenariilor de dezvoltare a sectorului electroenergetic 
a fost utilizat instrumentul de calcul WASP, iar emisiile de GES din 
acest sector – cu aplicarea factorilor de emisii utilizaţi în „Raportul 
Naţional de Inventariere: 1990-2016”. Pentru celelalte sectoare a 
fost aplicat Instrumentul de calcul standard (IPCC, 2006).

 Măsurile de atenuare a emisiilor de GES cuprind în principal 
aplicarea eficienţei energetice, tehnologiilor performante de 
producere a energiei electrice şi termice, precum şi a energiei 
produse din surse regenerabile de energie

 Sunt examinate 2 scenarii: Cu Măsuri (SM) şi Cu Măsuri Adiţionale 
(SMA)



Politici şi măsuri de atenuare a GES în sectorul 

1 ”Energie”
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 În condiţiile dependenţei energetice la nivelul de 74.6%  faţă de 
sursele de energie din import, politicile statului în domeniul energiei 
sunt orientate spre creşterea securităţii energetice pe două căi: 
 la nivelul producerii energiei – prin atragerea în balanţa energetică a 

surselor regenerabile de energie
 la nivelul cererii de energie – prin promovarea eficienţii energetice. 

Atingerea acestor ţinte iminent va determina reducerea corespunzătoare a 
emisiilor de GES

 Politicile care au stat la baza dezvoltării scenariilor: Legea privind 
promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (2016-18); Programul de 
promovare a economiei „verzi” (2018); Foile de parcurs în domeniul energetic pentru 
perioada 2015-2030; Legea cu privire la eficienţa energetică (2010,18); Programul 
naţional de eficienţă energetică pentru perioada 2011-2020; Strategia Naţională de 
Dezvoltare „Moldova 2020”; Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 
2030; Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 2030; Planul naţional de 
acţiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020; Legea cu 
privire la energia termică şi promovarea cogenerării (2014); Legea privind performanţa 
energetică a clădirilor (2016), etc. 



Ponderea emisiilor în sector
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Industria energetică: informaţii de intrare
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 Scenariul cu măsuri: 
 pe parcursul 2015-2035 consumul de energie electrică în ansamblu pe ţară va 

de cca 2.2 ori

 realizarea măsurilor de conectare asincronă la ENTSO-E, prin intermediul 
staţiilor “back-to-back” (3-5 staţii de capacitatea 250 MW)

 Extinderea capacităţilor la CET-2 cu Ciclu Combinat

 Realizarea obiectivelor de promovare a SRE în scenariul CND necondiţionat

 Import: 17-21%  (CTEM nu intră în import)

 Scenariul cu măsuri adiţionale: 
 pe parcursul 2015-2035 consumul de energie electrică în ansamblu pe ţară de 

cca 1.4 ori

 realizarea măsurilor de conectare asincronă la ENTSO-E, prin intermediul 
staţiilor “back-to-back” (3-5 staţii de capacitatea 174 MW)

 Extinderea capacităţilor la CET-2 cu Ciclu Combinat

 Realizarea obiectivelor de promovare a SRE în scenariul CND condiţionat

 Import: 9-17% (CTEM nu intră în import)



Transporturi: informaţii de intrare
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 Scenariul cu măsuri: 
 reabilitarea infrastructurii terestre, al cărei efect duce la o reducere către anul 2020 a 

consumurilor specifice de combustibil cu 16%

 înlocuirea către anul 2020 a motorinei cu biodiesel în proporţie de 10%;

 substituirea către anul 2020 a benzinei cu bioetanol în proporţie de 10%;

 reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şi a parcului rulant aferent transportului feroviar, cu o 
reducere a consumului de combustibil de 20%;

 etichetarea pneurilor, procurarea mijloacelor de transport energetic eficiente, optimizarea 
ciculaţiei transportului pe străzile centrale din localităţi, măsuri care duc la o reducere către anul 
2030 a consumului de combustibil cu 7.5%;

 promovarea utilizării autotusimelor cu propulsie hibridă. 

 Scenariul cu măsuri adiţionale: 
Pe lângă SM au mai fost considerate următoarele:

 aplificarea utilizării gazelor petroliere lichefiate și a gazelor naturale comprimate; 

 modernizarea şi optimizarea transportului public urban cu reducerea cu 2.1% a combustibilului 
către 2030; 

 promovarea utilizării în transportul public a autobuzelor şi microbuzelor cu propulsie electrică și 
hibridă (0.9% reducere combustibil către 2030; 

 promovarea utilizării autoturismelor electrice (2.0% reducere de carburanţi către 2030); 

 promovarea ciclismului (micşorare cu 0.2% combustibil către 20130)



Alte sectoare (producerea en termice, clădiri): 

informaţii de intrare
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 Scenariul cu măsuri: 
 pronosticul energiei primare funcție de suprafața nouă și clima ce ține de 

încălzirea edificiilor și pronosticul energiei primare funcție de populația 
țării ce ține de alimentarea cu apă caldă de consum și prepararea hranei. 
În cazul subcategoriei Producerea energiei termice se mai ține cont de 
pronosticul energiei primare funcție de ponderea producerii și furnizării 
energiei în PIB

 Prognoza consumului de căldură pentru fiecare tip de combustibil se 
realizează în baza ponderii medii a fiecărui tip de combustibil în consum 
total, luînd în considerație datele istorice 

 Scenariul cu măsuri adiţionale: 
 se ține cont de măsurile condiționate specificate în Strategia de 

Dezvoltare cu Emisii Reduse a RM până în anul 2030, iar la subcategoria 
Producerea energiei termice se mai admite construirea unei centrale de 
cogenerare cu puterea de 20 MW (conform Proiectului de Lege cu privire 
la eficiență energetică (în redacție nouă) cu punerea în exploatare după 
anul 2020 și transferarea cererii de energie și emisiilor respective la altă 
subcategorie de surse de emisii



Industria producătoare şi construcţiile: 

informaţii de intrare
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 Scenariul cu măsuri: 

 s-a luat în calcul reducerile planificate pentru anul 2020 
stipulate în diferite documente de politici. Economiile 
obţinute cumulativ au fost deduse din valoare de referinţă 
a anului 2020, care a servit ca punct de dezvoltare a 
trendului de consum până în anul 2030 

 Scenariul cu măsuri adiţionale: 

 ca ipoteză s-a admis deducerea economiilor de energie 
din valoarea anului 2030 a SM, care incorporează în sine 
măsurile aflate în discuţii sau adoptate după data de 
01.01.2018. În baza valorii obţinute au fost trasate curbele 
de consum pentru fiecare combustibil în parte



Sectorul Energie: Ponderea emisiilor
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Emisiile de CO2
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Sectorul energie: Emisiile de CO2 agregate
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în SM emisiile de CO2 au o uşoară creştere după anul 2020, 

cauzată de creşterea PIB-ului şi, deci, a cererii de energie. 

Totodată, către anul 2030 nivelul emisiilor în cauză este mai mic 

cu 6.5%, decât cel înregistrat în anul 2015. În SMA, evoluţia 

emisiilor de CO2 au o tendinţă de descreştere şi mai 

pronunţată. În anul 2030 nivelul de emisii a acestora este cu 

24.4% inferior celui din 2015. Motivul principal al unei atare 

evoluţii constă în considerarea unui pronostic al cererii de 

energie, inferior celui din SM, şi determinat de ultimele studii în 

domeniu



Sectorul energie: Emisiile de CH4
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Sectorul energie: Emisiile de N2O
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Sectorul energie: emisiile agregate
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1990 2010 2015 2020 2025 2030

SM

1. Energie 36 610.5 10 195.0 10 063.8 8 399.6 8 460.0 9123.8

1A. Arderea combustibililor 35 805.4 9 542.0 9 409.3 7 858.5 7 995.8 8704.9

1A.1. Industria energetică 21 308.2 4 983.8 4 744.8 3 715.4 3 624.3 4013.6

1A.2. Industria producătoare şi construcţiile 2 212.4 443.8 534.6 620.0 6 61.3 621.7

1A.3. Transporturi 4 479.5 2 054.1 2 203.3 1 768.9 1 965.9 2150.2

1A.4. Alte sectoare 7 689.7 2 030.1 1 923.6 1 751.3 1741.4 1916.4

1A.5. Alte lucrări şi necesităţi în energetică 115.6 30.2 2.9 2.9 2.9 2.9

1B. Emisii fugitive 805.2 652.9 654.5 541.2 464.3 419.0

1B.2. Ţiţei şi gaze naturale 805.2 652.9 654.5 541.2 464.3 419.0

SMA

1. Energie 36 610.5 10 195.0 10 063.8 7 490.8 7 257.3 7 410.5

1A. Arderea combustibililor 35 805.4 9 542.0 9 409.3 6 977.2 6 825.5 7 040.3

1A.1. Industria energetică 21 308.2 4 983.8 4 744.8 3 041.2 2 785.1 2 764.2

1A.2. Industria producătoare şi construcţiile 2 212.4 443.8 534.6 620.0 655.7 564.5

1A.3. Transporturi 4 479.5 2 054.1 2 203.3 1 722.8 1 887.2 2 026.0

1A.4. Alte sectoare 7 689.7 2 030.1 1 923.6 1 590.3 1 494.7 1 682.7

1A.5. Alte lucrări şi necesităţi în energetică 115.6 30.2 2.9 2.9 2.9 2.9

1B. Emisii fugitive 805.2 652.9 654.5 513.6 431.7 370.3

1B.2. Ţiţei şi gaze naturale 805.2 652.9 654.5 513.6 431.7 370.3



Sectorul energie: emisiile agregate
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Sectorul energie: emisiile agregate
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Sectorul energie, distins prin cea mai importantă 

contribuţie la emisiile de GES în R. Moldova (68%, 

2016), va contribui însemnat la atingerea angajamentelor 

ţării de reducere a emisiilor de GES. Astfel, către anul 

2030 nivelul emisiilor de GES în SM şi SMA faţă de 

1990, va constitui respectiv 24.9% şi 20.2%.
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