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indispensabila pentru dezvoltarea economică a unei tari,
respectiv pentru industrie, transport, agricultură etc.
Energia este un simbol al dezvoltării social-economice şi
al civilizaţiei. Însă, în acelaşi timp, energia reprezintă
cauza unor grave prejudicii aduse mediului înconjurător şi
sănătăţii omului.

INTRODUCERE
In societatea modernă Energia este un produs esenţial
pentru bunăstarea economică şi socială. Ea este
1

1

Energie - energia electrică, energia termică, carburanții
și resursele energetice respective din care acestea se obțin.
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Important de menţionat, că începând cu anul 2010
Republica Moldova face parte din Comunitatea
Energetică din Balcani. In acest context,
politica
energetică a statului se dezvoltă, urmând schimbările şi
evoluţiile ce au loc pe plan naţional şi european; astfel se
asigură convergenţa politicii naţionale cu politica
Comunităţii Energetice în domeniu.
1. ECONOMIA VERDE - O NECESITATE
IMPERIOASA A TIMPULUI

Lipsa de infrastructură modernă (drumuri, reţele
energetice şi de telecomunicaţii etc.), lipsa de finanţare reprezintă o capcană a sărăciei, din care cu greu se poate
ieşi. Inegalităţile sociale şi sărăcia sunt realităţi ale
oricărei societăţi, însă există ţări in care sărăcia în secolul
XXI a atins cote alarmante [5]. La nivel global un procent
a celor mai bogaţi oameni ai lumii deţin 50% din bogăţia
mondială, 20% - deţin 82,7%, pe cand 60% din populaţia
cu venituri comparativ mici deţine doar 5,6% din bogăţia
globală (fig.1).

1.1. In căutarea unei noi paradigme a dezvoltării
economice
Este cunoscut, că modelul tradiţional de dezvotare
economică a societăţii crează mari probleme de mediu, cu
consecinţe grave aspra habitatului uman pe termen lung.
Principalele provocări şi pericole globale posibile sunt
cunoscute, printre ele: creşterea temperaturii pe Pămînt şi
respectiv accelerarea fenomenul schimbării climei,
problema deşeurilor, deşeurilor chimice şi a substanţelor
periculoase, epuizarea resurselor energetice fosile şi
valorificarea celor regenerabile, problema apei potabile,
apariţia conflictelor cauzate de utilizarea resurselor
naturale limitate şi altele [1].

Cît priveşte sănătatea omului lucrurile la nivel global incă
stau prost [5]. Anual bolile cronice netransmisibile ucid
cca 38 milioane de oameni, aproape trei sferturi din ei - în
ţări cu venituri mici şi medii; bolile cardiovasculare sunt
in top, urmate de cancer, bolile respiratorice şi diabetul.
Fumatul e responsabil de cca 6 mlioane de morţi pe an.
Impactul activităţii umane asupra mediului înconjurător,
in special in ultimii 40-50 ani, a devenit cu adevărat
dramatic. Lipsa de sustenabilitate la nivel global a
modului de dezvoltare a societăţii umane a devenit una
din cele mai mari preocupări.
Căutările dea lungul anilor a unui model viabil şi eficient
de dezvoltare sustenabilă a ajuns în cele din urmă şi la
ONU. Astfel, in anul 1987 Comisia Naţiunilor Unite
pentru Mediu şi Dezvoltare a prezentat un raport
(cunoscut ca raportul Brundtland), intitulat „Viitorul
nostru comun” (Our Common Future), în care a fost expus
conceptul de dezvoltare durabilă, prezentat şi discutat pe
larg ulterior la Summit-ului Pământului din 1992; acest
concept, pe care alţii îl numesc concept de dezvoltare
economică durabilă astăzi este arhicunoscut in toată
lumea.
O modalitate comparativ nouă de integrare pe termen lung
a dezvoltării economice, biodiversităţii, ecosistemelor,
sănătaţii şi bunăstării populaţiei pentru a obţine ceea ce se
numeşte dezvoltare durabilă - este „Economia verde”.

Incepand cu anii 1970 consumul anul de resurse naturale
pe Pămînt depăşeşte ceea ce planeta noastră poate
regenera (bio-capacitatea Pământului). Astăzi omenirea
foloseşte anual echivalentul a 1.5 din bio-capacitatea
Terrei [2]. Degradarea continuă a mediului inconjurător,
distrugerea ecosistemelor naturale, se dovedeşte a merge
mîină-in-mîină cu creşterea inegalităţii veniturilor
populaţiei [3]. O mare parte din populaţia lumii depinde,
în termeni de supravieţuire, de modul în care funcţionează
ecosistemele; produsele finale ale naturii reprezintă
serviciile furnizate de ecosisteme. Degradarea continuă a
sistemelor naturale a devenit o realitate - are loc
reducerea continuă a suprafeţei pădurilor, dispariţia
numeroaselor specii şi creşterea numărului speciilor
ameninţate etc. În cazul în care la nivel global se menţine
rata curentă a pierderii de biodiversitate - se estimează că
până în anul 2050 o suprafaţă de 1,3 miliarde hectare
(echivalentul a circa trei UE) îşi va pierde complet
biodiversitatea originală [4].

1.2. Conceptul de Economie verde
Acest concept a reprezentat una din temele principale ale
Conferinţei „Rio+20” a ONU din 2012, unde el a fost
discutat în contextul dezvoltării durabile şi al eradicării
sărăciei. In raportul Programul de Mediu al ONU
Economia verde este definită ca fiind acea economie care
îmbunătăţeste capitalul uman şi bunăstarea socială,
concomitent cu reducerea în mod semnificativ a riscurilor
de mediu şi a deficitului ecologic; promovarea economiei
verzi este conderată esenţială pentru viitorul economiei
mondiale [1].

Tendinţele actuale de degradare a capitalului natural
(totalitatea elementelor ce aparţin mediului natural şi care
sunt utilizate de om - aerul, solul, apa, vegetaţia şi fauna)
au implicaţii grave atît pentru cetăţeni cît şi agenţii
economici.

Tranziţia către o economie verde urmează a fi realizată
atât la nivel naţional, cât şi global, in strînsă cooperare şi
prin coordonare, inclusiv la nivel internaţional. Se cer
eforturi substanţiale şi angajamente pe termen lung din
partea tuturor segmentelor societăţii in sprijinul economiei
verzi. In ţări sărace economia verde presupune printre
altele, investiţii în capitalul natural, pentru a consolida
baza ecologică ce îmbunătăţeşte mijloacele de existenţă
ale celor cu venituri mici.
1.3. Moldova in tranziţie către o Economie verde
In anul 2014 în Moldova a fost lansată iniţiativa “Oferta
verde pentru Moldova”, care a dat start promovării

Figura 1. Distribuţia veniturilor curente
pe grupe de populaţie [3].
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precum şi de reforme politice şi schimbări de legislaţie
[12-13].

afacerilor verzi. In cadrul aceluiaşi eveniment a fost
adoptata Declaraţia de intenţie privind dezvoltarea
durabilă şi economia verde a Republicii Moldova prin
care Guvernul s-a angajat să asigure o bună coordonare a
eforturilor sectoriale ale ministerelor pentru dezvoltarea
durabilă a tuturor aspectelor vieţii din Republica Moldova
în armonie cu mediul înconjurător [6].

Este necesar, de asemenea, de a limita cheltuielile în
domeniile care irosesc capitalul natural, a prioritiza
investiţiile publice şi cheltuielile pentru a le direcţiona
către domenii care stimulează ecologizarea sectoarelor
economice, a angaja taxe şi instrumente de piaţă pentru a
schimba preferinţele consumatorilor şi pentru a promova
investiţiile verzi şi inovarea şi nu in ultimul rînd, se cere
de a investi în consolidarea capacităţilor şi in formare.

În prezent la Ministerul Mediului este in elaborare Foaia
de parcurs pentru promovarea Economiei verzi în
Republica Moldova [7], care are menirea de a contribui la
implementarea prevederilor Documentului final al
Conferinţei ONU privind Dezvoltarea Durabilă “Viitorul
pe care-l dorim” (Rio de Janeiro, 2012), precum şi
Strategiei Naţionale “Moldova 2020”, Strategiei
Energetice 2030, Strategiei de dezvoltare a agriculturii
2013-2020, Strategiei de Mediu 2014-2023 şi altor
documente în domeniu [8-10].
Foaia de parcurs,
elaborată cu sprijinul programului EaP GREEN [11], va
pune baza pentru noi proiecte şi activităţi interministeriale
de ecologizare a economiei naţionale.

2.

PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI
IN DOMENIUL ENERGIEI

2.1. Evoluţia consumului de energie
in Republica Moldova şi tendinţa pe viitor
Tradiţional, consumul de energie în ţară are tendinţa de a
creşte de la an la an (tab.1). Pe parcursul ultimilor zece
ani rata medie anuală de creşrere a consumului primar şi
consumului final de energie a constituit respectiv 0,5 şi
1,4%.
Faptul că consumul primar creşte mai lent decât consumul
final este un semnal bun ce ne vorbeşte despre
imbunătăţirea în timp a eficienţei energetice pe partea de
„producere-furnizare“ a energiei, deci in sectorul
energetic al economiei naţionale.

Principalele domenii in Moldova ce necesită a fi
“inverzite” şi care dispun de un asemenea potenţial sunt:
energia, agricultură, transportul şi clădirile. Se cere ca
toate strategiile naţionale să fie orientate către o economie
verde şi susţinute de investiţii publice şi/sau private,

Tabelul 1. Evoluţia consumului primar şi consumului final de energie în Republica Moldova [14]
Consum, ktep

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Primar

2144

2278

2271

2160

2191

2071

2294

2353

2267

2318

2310

Final

1750

1892

1909

1815

1853

1778

1974

2053

1964

2019

2007

Tabelul 2. Evoluţia producţiei de energie electrică procurate şi livrate consumatorilor [15]
Indicii

u.m.

2001

2005

2010

2013

2014

2015

1. Energie electrică procurată

mil. kWh

3194,8

3359,5

3835,7

3959,7

4034,7

4050,4

2. Preţul mediu de procurare

bani/kWh

36,36

35,13

75,75

98,59

105,72

132,91

3. Energie livrată consumatorilor

mil. kWh

2166,0

2585,0

3229,2

3435,2

3553,3

3616,2

4. Tariful mediu de livrare, fără TVA

bani/kWh

63,55

75,17

133,80

156,81

156,86

167,76

Energia electrică
Energia electrică consumată in Republica Moldova se
produce parţial (cca 20% ) la centralele electrice locale
(CET-1, CET-2, CET-Nord, NHE Costeşti şi alţi mici
producători interni) şi parţial aceasta este achiziţionată de
la centrala termoelectrică de la Dnestrovsk. Datele din
tab 2. oferă o imagine asupra dinamicii procurărilor şi
livrărilor, precum şi a preţului mediu respectiv.

Moldova are acces şi la piaţa gazelor naturale din
Romania. Inceputul este unul modest, însă odată cu
edificarea gazoductului Ungheni-Chişinău (2018), sperăm,
că importul din Romania va creşte.
În anul 2015 din total procurări gaze naturale - 1008,5
mil. m3, importul din Rusia au constituit 1007,4 mil. m3,
iar cel din Romania doar 1105,3 mii m3. Ar mai fi de
menţionat, că în ţară există şi o producţie locală de gaze
naturale, foarte modestă, în raionul Cantemir, unde 5
localităţi sunt alimentate cu gazele naturale de producţie
locală [15].

Creşterea consumului de energie electrică în timp (sub
2%/an) intotdeauna depăşea creştere consumului de
energie pe ansamblu.
Gazele naturale
Gazele naturale dea lungul anilor tradiţional erau
importate din Federaţia Rusă, de la concernul S.A.D.
„Gazprom”. Insă incepand cu anul 2015 Republica

Datele prezentate în tab. 3 denotă faptul că volumul total
al consumului de gaze naturale din Republica Moldova
este intr-un slab declin - fenomen ce se încadrează în

77

tendinţa generală de pe piaţa naţională a energiei.
Tabelul 3. Volumul procurărilor şi livrărilor de gaze naturale către consumatori [15]
Indicii
1.
2.
3.
4.

Volumul de gaze
naturale procurate*
Preţul mediu de
procurare
Volumul de gaze
naturale livrate*
Tariful mediu de
livrare (cu TVA)

u.m.
mil. m3

2001

2005

2010

2013

2014

2015

1 127,0

1 418,6

1 187,8

1 031,2

1 053,1

1 008,5

78,0

76,1

250,1

379,6

377,1

256,0

1 108,5

1 315,0

1 089,8

945,3

959,0

927,6

906

1 180

4 003

6 121

6 118

6 246

$/1000 m3
mil. m3
lei/mie m3

* inclusiv pentru consumatorii racordaţi la reţeaua de transport

Intensitatea energetică în Republica Moldova, ca
indicator global ce caracterizează eficienţa utilizării
energiei in ţară (tab. 4), este de 2.7 ori mai mare decât
media pe UE. În Moldova există un potenţial enorm de
economisire a energie, deci şi de reducere a impactului
negativ asupra mediului inconjurător, precum şi
diminuării sărăciei populaţiei.

2.2. Sărăcia energetică în Republica Moldova
Preţurile şi tarifele, inclusiv la energie, au tendinţa de a
creşte continuu. Chiar dacă se mai intâmlă câte o dată ca
costul gazelor sau a benzinei/motorinei să fie dimuniat acest lucru ţine de perioade scurte de timp.
Un studiu al Băncii Mondiale, recent elaborat [16],
menţionează că în RM cheltuielile pentru energie, în
medie, reprezintă 17%2 din bugetul familiei (fig. 2), iar
cca 80% din gospodăriile casnice din ţară (2013) sunt
afectate de „sărăcia energetică” (fig. 3).

Figura 3. Ponderea populaţiei afectate de
sărăcia energetică
Important de menţionat, că majoritatea măsurilor de
reducere a consumurilor energetice – sunt măsuri costeficiente, care permit de a restitui cheltuielile intr-un
interval de timp rezonabil.

Figura 2. Structura cheltuielilor pentru energie
a unei familii (% din bugetul familiei)

2.3. Direcţiile principale de „înverzire” a domeniului
Energie, obiective şi indicatori de dezvoltare durabilă

Sărăcia energetică este cauzată în principal de trei factori:
(i) nivelul scăzut al veniturilor,
(ii) consumul mare şi ineficient de energie şi
(iii) preţul înalt al energiei consumate.
Gospodăriile rurale şi utilizatorii de sobe cu lemne de foc
reprezintă cele mai vulnerabile categorii.
„Sărăcia energetică” se defineşte ca o stare financiară a
unei familii, care achită pentru energie, (gaze naturale,
cărbune, GPL, electricitate, aprovizionarea centralizată cu
căldură şi apă caldă menajeră), în ansamblu, mai mult de
10% din venitul acesteia.
In anul 2015:

Diminuarea consumurilor de resurse energetice fosile
este posibilă pe mai multe căi:
• prin sporirea eficienţei energetice;
• promovarea producerii energiei pe bază de resurse
regenerabile;
• promovarea producerii de energie electrica şi
termică in centrale cu cogenerare de înalta
eficienta;
• reducerea pierderilor de gaze naturale, energie
electrică şi energie termică in reţelele de transport
şi distribuţie;
• dezvoltarea pieţei concurenţiale de energie
electrică şi a serviciilor energetice.

• 100 % din producerea centralizată a căldurii a fost
bazată pe importul de combustibili fosil;

• 80 % din energia electrică achiziţionată a fost adusă

In esenţă, există două modalităţi-cheie de reducere a
consumumului de resurse energetice fosile –
(i) sprorirea eficienţei energetice pe întreg lanţul
“producerea-utilizarea“ energiei şi
(ii) substituirea utilizării combustibililor fosili
cu resurse energetice regenerabile.

din Transnistria;
• 93 % din energia electrică produsă local a fost
bazată pe importul de combustibil fosil.
2

În comparație cu alte state: Armenia -12%, Kîrgîzstan -10%,
Kazahstan - 8%, Kosovo - 7%.
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Tabelul 4. Evoluţia Produsului intern brut şi Intensităţii energetice în Republica Moldova
Indicator

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

PIB*, mil, Lei

32,03

37,65

44,75

53,43

62,92

60,43

71,88

82,35

88,23

100,51

112,05

Intensitatea
energetica,
tep/1000lei PIB

66,9

23,1

20,6

60,5

50,7

40,4

34,8

Sursa: BNS, *Preţuri curente

•

28,6

25,7

Printre cei mai importanţi indicatori generali de
dezvoltate economică verde, aferenţi domeniului Energie
sunt:
- Gradul de diminuarea/reducere a consumului de
resurse energetice fosile in ţară;
- Intensitatea energetică :
• Intensitatea energetică a PIB, tep/1000 lei PIB,
• Intensitatea energetică a producţiei industriale,
tep/1000 lei,
• Intensitatea electrică a producţiei industriale,
kWh/1leu;
- Nivelul de promovare a utilizării energiei din surse
regenerabile (SRE); implementarea SER permite de
a substitui resursele energetice fosile cu resurse
regenerabile, prietenoase mediului.
- Gradul de diminuarea /reducere a emisiilor de gaze
cu efect de seră (GES).
Reducerea emisiilor GES în acest domeniu rezultă din
diminuarea consumului de resurse energetice fosile.
Intensitatea energetică este cel mai bine perceput indicator
de eficienţă energetică la nivel global; el reprezintă
consumlul total de energie în ţară pe unitate PIB. Cu cât
intensitatea energetică este mai mică, cu atât mai raţional
sunt folosite resursele energetice în ţară (tab. 4).

Este cunoscut angajamentul politic al Uniunii Europene în
domeniile climei şi energiei - “20/20/20 către anul 2020”,
care reprezintă un set de ţinte, adoptate pentru orizontul
de timp - anul 2020. Acest pachet stabileşte trei obiective
principale ale UE ce urmează a fi atinse către anul 2020:

•

31,9

de energie primară pentru anul 2020, fiind propusă una
nouă - de 220 ktep sau 8,2% din valoarea de bază a
consumului primar. Astfel formula ţintelor asumate de
Moldova faţă de instituţiile internaţionale în prezent este
următoarea - 25/17/8.2 către anul 2020.

Având în vedere importanţa energiei pentru societate
precum şi pentru toate ramurile economiei naţionale,
dezvoltarea acestui sector se realizează sub supravegherea
statului, prin elaborarea şi transpunerea în practică a unei
strategii sectoriale de dezvoltare durabilă.
In acest context, obiectivul general al strategiei energetice
statale constă în satisfacerea necesarului de energie atât
în prezent, cât şi pe termen mediu si lung, la un preţ cât
mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piaţă şi
unui standard de viaţă civilizat, in condiţii de calitate,
siguranţă in alimentare, cu respectarea principiilor
dezvoltării durabile.

•

34,3

20% reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, faţă
de nivelul anului 1990,
20% din consumul final brut de energie a fi acoperit din
surse regenerabile,
20% reducere a consumul primar de energie faţă de
valoarea de bază a anului 2020.

Aceste obiectivele au fost stabilite de către liderii statelor
membre ale UE în 2007 şi au intrat în vigoare în legislaţia
anului 2009. Ele sunt, de asemenea, obiectivele principale
ale Strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă,
ecologică şi favorabilă incluziunii [17]. UE ia măsuri în
mai multe domenii pentru a îndeplini obiectivele declarate
[18].
Analiza actelor politice in vigoare in Republica Moldova
a permis de a identifica un şir de documente ce prevăd
angajamente de îmbunătăţire a performanţei dezvoltării
verzi, aferente domeniului Energie.
De menţionat că Republica Moldova, în mod similar cu
UE, iniţial şi-a asumat angajamentul – 25/20/20 către
anul 2020. Insă în anul 2012 Secretariatul Comunităţii
Energetică a stabilit pentru toate părţile contractante ţinte
de promovarea a surselor regenerabile; astfel, conform
Deciziei D/2012/04/MC-EnC a Consiliului Ministerial al
Comunităţii Energetice, angajamentul extern al Republicii
Moldova în acest domeniu a devenit - 17%. În anul 2016
această ţintă a fost stabilită şi ca una naţională prin
adoptarea noii legi cu privire la promovarea utilizării
energiei din surse regenerabile [19].
In plus, recent, la elaborarea celui de-al doilea Plan
naţional de acţiune pentru eficienţă energetică (PNAEE 2016-18) a fost revizuită ţinta de reducere a consumului

De menţionat, că conform Balanţei energetice a Republicii
Moldova (a. 2014), în clădiri se utilizează cea mai mare
parte a resurselor energetice; sectorul rezidenţial impreună
cu sectorul comeţ şi servicii publice reprezintă cca 53%
din consumul final de energie. Sectorul Clădiri este
sectorul cu cel mai mare potenţial de reducere a
consumurilor energetice, după care urmează sectorul
Energetic, apoi sectorul Transport.
Mai există un şir de indicatori specifici de dezvoltare
durabilă, aferenţi domeniului Energie, printre care:
- nivelul economiilor anuale de energie (primară, finală)
pe ţară şi pe principalele sectoare, ce rezultă în urma
aplicării măsurilor de sporire a eficienţei energetice;
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3.

eficienţă energetică, atunci Planul naţional cuprinte măsuri
ce asigură implementarea acestor politici.

gradul de reducere a pierderilor de energie în reţelele
de gaze natural, energie electrică şi energie termică
etc.SPORIREA EFICIENŢEI ENERGETICE –
CHEIA PENTRU REDUCEREA CONSUMULUI
ENERGETIC DE ORIGINE FOSILĂ

Planul PNAEE 2013-2015 evident, urmăreşte obiectivele
de eficienţă energetică trasate în Program. PNAEE 20132015 este primul plan elaborat de Republica Moldova şi
adoptat în 2013, care este urmat de al doilea plan PNAEE pentru anii 2016-2018, recent elaborat [22].

3.1. Ţintele naţionale ajustate pentru domeniul
eficienţei energetice
Programul naţional pentru eficienţă energetică
2011-2020 (PNEE) [20] este documentul principal în
domeniul eficienţei energetice, fiind elaborat pe o
perioadă de zece ani. El defineşte obiectivele globale şi
măsurile sectoriale până în anul 2020 menite să
îmbunătăţească eficienţa energetică. Scopul urmărit de
Program este cel de a spori eficienţa energetică, iar sfera
de aplicare a lui include :

În baza deciziilor luate în cadrul Comunităţii Energetice
atât obiectivele stabilite de PNEE 2011-2020, cât şi cele
prezentate de PNAEE 2013-2015 urmau a fi revizuite. În
procesul elaborării PNAEE 2016-2018 ţintele naţionale de
eficienţă energetică au fost revăzute (tab. 5).
Tabelul 5. Obiectivul indicativ naţional de reducere a
consumului final de energie [22]

• sectorul de transformare a energiei, inclusiv toate
activităţile conexe: producerea energiei termice şi
energiei electrice; transportul şi distribuţia energiei
termice, energiei electrice şi a gazelor naturale;
• sectoarele industrial, al construcţiilor, al
transporturilor;
• sectorul public, rezidenţial, comercial.

Sector

Programul include şi unele acţiuni transsectoriale pentru
anii 2011-2020.
Planul naţional de acţiune în domeniul eficienţei
energetice (PNAEE-I) [21] este elaborat pe o perioadă de
trei ani. Dacă Programul naţional defineşte politicile de

Obiectiv de reducere, ktep
2016
2020

Rezidenţial

40,1

72,2

Public (servicii)

27,8

50,0

Industrie

8,3

15,0

Transporturi

16,7

30,0

TOTAL reduceri, ktep

92,9

167,2

Faţă de anul de referinţă, %

5,0 %

9,0 %

Evoluţia consumului primar şi consumului final pentru
perioada 2010-2020 este prezentată grafic in fig. 4.

Figura 4. Prognoza evoluţiei consumului primar (CIB) şi consumului final (CFE) de energie
în Republica Moldova către anul 2020
3.2. Direcţiile şi măsurile principale de reducere a
consumului energetic

• renovarea clădirilor administraţiei publice centrale,
ale altor instituţii publice, a clădirilor comerciale şi
rezidenţiale, care vizează atât sectorul public, cât şi
cel privat;

Direcţiile principale de intervenţie in scopul sporirii
eficienţei energetice sunt:
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• introducerea unor scheme şi instrumente de finanţare
sau stimulente fiscale care să conducă la aplicarea
unor tehnologii eficiente din punct de vedere
energetic şi care contribuie la reducerea consumului
de energie la utilizatorii finali din sectoarele
rezidenţial, industrial şi de prestare de servicii;
• edificarea şi promovarea pieţei de servicii
energetice;
• susţinerea sistemelor de cogenerare de înaltă
eficienţă, precum şi a sistemelor centralizate de
încălzire şi răcire eficiente;
• reducerea pierderilor de energie electrică, energie
termică şi gaze naturale în sistemele de distribuţie.

• gradul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de
seră, generate la arderea combustibililor fosili.

1. Principalele angajamente de dezvoltare durabilă,
asumate iniţial de Republica Moldova in cadrul
Tratatului Comunităţii Energetice sunt prezentate de
formula - “25/20/20 către anul 2020”. Aceste ţine
ulterior au fost ajustate şi prezentate printr-o nouă
expresie - “25/17/08 către anul 2020”. Există şanse
ca ţintele actualizate să fie atinse.
2. Obiectivul indicativ naţional de reducere a consumului
final de energie pentru anul 2020, stabilit de al doilea
plan PNAEE este de 167,2 ktep; obiectivul anului
2016 - 92,9 ktep. Pornind de la informaţiile
disponibile, Republica Moldova poate raporta in anul
2016 o economie de energie finală de circa 40 ktep,
pornind de la estimările realizate pe calea „de jos în
sus”.

Principalele instrumente pentru punerea în aplicare a
măsurilor menţionate mai sus sunt mecanismele
financiare, folosind fondurile oferite de UE prin
intermediul BERD, precum şi alocaţiile din bugetul de stat
direcţionate către Fondul pentru Eficienţă Energetică.

3. Adoptarea noii legi a energiei regenerabile (nr.10 din
26.02.2016) va deschide calea spre acţiuni practice de
promovare a surselor de energii regenerabile in
Republica Moldova.

CONCLUZII
1.

2.

3.

4.

4. Se cere o coordonare atotcuprinzătoare a acţiunilor
de sporire a eficienţei energetice în stat, indiferent de
sursa de finanţare a acestora şi apartenenţa
ministerială.

Promovarea Economiei verzi este un imperativ al
timpului şi o mare prioritate - la nivel global,
regional şi local, inclusiv pentru RM. Ea ţine de
nevoia de a supraveţui pe acest Pămînt pe termen
lung. Omul este cel care intr-o perioadă comparativ
scurtă a adus mari prejudicii mediului înconjurător,
mari daune ecosistemelor, golind considerabil
resursele naturale şi poluînd tot ce ne înconjoară –
aerul, apa, solul, astfel creînd un pericol pentru
propria existentă pe Pămînt.
Economia verde trebuie privită ca un sistem de
activităţi economice legate de producerea, distribuţia
şi consumul de bunuri şi servicii care rezultă in
îmbunătăţirea bunăstării umane şi echităţii sociale,
concomitent cu reducerea semnificativă a riscurilor
de mediu şi deficitului ecologic, creat de om.
Economia verde reprezintă fundamentul pentru un
viitor prosper şi sănătos.
In societatea modernă aprovizionarea cu energie este
o preocupare strategică a statului. Pentru o ţară ca
Republica Moldova, fără resurse energetice tradiţionale, efortul de aprovizionare cu energie reprezintă
o mare povară. Lipsa accesului la energie are
consecinţe grave pentru bunăstarea şi sănătatea
populaţiei. Dezvoltarea economică verde înseamnă a
promovarea activităţilor economice însoţite de
sporirea eficienţei energetice şi eficienţei utilizării
tuturor resurselor, promovarea surselor regenerabile
de energie şi crearea locurilor de muncă, reducerea
emisiilor de carbon şi a poluării mediului.
In domeniul Energiei principalii indicatori
dezvoltare durabilă sunt -

5. Datele cu privire la indicatori, structura şi eficienţa
consumului de energie ar trebui reflectate în statistica
oficială naţională. Se cere de a urgenta stabilirea a noi
cerinţe de performanţă energetică a clădirilor in baza
prevederilor Legii performanţei energetice a clădirilor.
6. Urmează de a promova tehnologiile „verzi” de
conversie a deşeurilor solide agricole, silvice şi
municipale în energie finală prin intermediul unor
instalaţii de mică şi medie capacitate.
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