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Tranziția către 100% energie din 

surse regenerabile

 Procesul actual de producere și utilizare a energiei ≠
sustenabil.

 Provocările principale: 

 schimbările climatice; 

 poluarea mediului; 

 distrugerea stratului de ozon etc.

 Tranziția către 100% SRE = acoperirea în întregime a 

necesarului de energie, exclusiv prin valorificarea SRE.



Tranziția către 100% energie din 

surse regenerabile

 Mișcarea către 100% SRE presupune:

 eficientizarea procesului de utilizare a resurselor de 
energie;

 integrarea SRE în sistemul energetic;

 creșterea flexibilității sistemului energetic;

 producerea energiei, inclusiv, de către utilizatori;

 valorificarea deșeurilor organice pentru producerea 
energiei;

 sensibilizarea publicului privind necesitatea 
tranziției.



Strategia energetică a Republicii 

Moldova până în anul 2030

 Obiective:

 reducerea emisiilor GES (comparativ cu 1990) cu 25% în 2020;

 reducerea intensităţii energetice cu 10% în 2020;

 reducerea consumului de energie în clădiri cu 20% în 2020;

 diversificarea resurselor energetice primare;

 ponderea SRE de 20% în necesarul brut de energie în 2020:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Obiectiv 2020

Energie electrică, % 6,9 4,4 4 1,7 1,9 2 2 2,2 10

Energie termică / frig, % 34,4 36,1 39 39,9 43,6 44,5 45,5 46,1 27

Transporturi, % 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 10



Principalele surse (tradiționale) de 

energie din Republica Moldova

Denumirea centralei

electrice

Data 

construcției

Puterea

instalată, MW

Sursa primară de 

energie

CET-2 în Chișinău 1976-1980 240
Gaze naturale

(rezervă păcură)

CET-1 în Chișinău 1951-1961 66
Gaze naturale 

(rezervă păcură)

CET Nord Bălţi 1956-1970 37,4
Gaze naturale

(rezervă păcură)

CHE Costești 1978 16 Hidro

Alte surse (inclusiv 9 

CET-uri ale fabricilor

de zahăr)

1956-1981 97,5
Gaze naturale / 

păcură



Capacitați instalate SRE, MW 

(martie 2018)



Necesarul de resurse energetice 

pe ramurile economiei (2017)

 Necesarul intern brut total de resurse energetice – 2 939 ktep, 

iar de energie electrică 3 469 𝑮𝑾𝒉.

Necesarul final de resurse energetice (stânga) și de energie electrică (dreapta) pe sectoarele 
economiei



Necesarul intern brut de resurse 

energetice pe tipuri de resurse (2017)



Sarcina finală de resurse 

energetice RM 2017, mii tep



Importul de resurse energetice, 

mii tep (2017)
Originea importului:  România

 Rusia

 Ucraina

 UTASN



CTE 
Moldovenească

54.8%

Ucraina
27.2%

Centrale 
de 

cogenerar
e locale
17.0%

Centrale 
electrice 

SRE
1.0%

Producție 
locală
18.0%

Producția și importul de energie 

electrică (2017)



Potențialul tehnic al SRE al 

Republicii Moldova

Tip SRE
Potențial tehnic Putere, MW

PJ TWh kt.e.p. Electric Termic

Biogaz 16,0 4,4 382,2 267 444

Singaz 15,0 4,2 358,3 250 417

Biomasa 22,6 6,3 539,4 - 1568

Energie solară 72,8 20,2 1737,7 8767 4500

Energie eoliană 29,6 8,2 708,2 9151 -

Surse de căldură cu 

potențial scăzut*
80,0 22,2 1910,8 - ?

Energie hidraulică* 12,1 3,4 289,0 ? -

* cercetat în mod necorespunzător



Viziune asupra tranziței sectorului energetic



Amplasarea parcurilor PV și 

parcurilor eoliene



Viziune asupra tranziției sectorului 

zootehnic, agricol și forestier

Sere fotovoltaice

Sisteme de irigare

Sisteme PV

Instalații de biogazInstalații de singaz

CCG MAI Rețele de gaze 

naturale

Ferme de animale Ferme agricole Păduri, fâșii forestiere

Instalații de peletizare și 

brichetare
Sisteme eoliene 

eoliene

Gaze

Energie electrică

Energie termică

Rețele inteligente

Materii organice



Amplasarea centralelor de 

cogenerare pe biogaz și singaz

mun. Chișinău, 10 MW

r. Dondușeni, 8 MW

r. Drochia, 16 MW

r. Edineț, 9,7 MW

r. Fălești, 10,3 MW r. Florești, 14 MW

r. Glodeni, 9 MW

r. Râșcani, 9,8 MW

r. Sângerei, 8,6 MW

r. Soroca, 9,8 MW

r. Anenii Noi, 8 MW
r. Hâncești, 11,2 MW

r. Orhei, 8,2 MW

r. Ungheni, 9 MW

CCG singaz

mun. Bălți, 19 MW

mun. Chișinău, 156 MW

CCG biogaz din DSM

r. Fălești, 13,5 MW

r. Soroca, 33,7 MW

r. Orhei, 27,6 MW

r. Ungheni, 12 MW

r. Basarabeasca, 10,1 MW

r. Dondușeni, 8,8 MW

r. Drochia, 16,8 MW

r. Edineț, 10,5 MW

r. Fălești, 10,4 MW

r. Florești, 14,7 MW

r. Glodeni, 10 MW

r. Râșcani, 11 MW

r. Sângerei, 8,8 MW

r. Soroca, 9,3 MW

r. Anenii Noi, 8,4 MW

r. Cahul, 12,2 MW

r. Cantemir, 8,2 MW

r. Căușeni, 10 MW

r. Ștefan Vodă, 11,5 MW

r. Taraclia, 8,7 MW

UTAG, 18,8 MW

CCG biogaz din deșeuri industriale



Viziune asupra tranziției sectorului 

transporturi



Viziune asupra tranziției sectorului 

clădiri

Izolație termică

Punct termic individual

Pompe cu 
convertoare 

de viteză

Sisteme de 
iluminat LED

Sisteme 
termosolare pentru 

ACC

Sisteme de încălzire și 
ventilare cu pompe de 

căldură

Panouri PV



Provocările tranziției către 100% 

energie din surse regenerabile

 Principalele provocări țin de:

 menţinerea stabilităţii pentru orice evenimente din reţeaua 

electrică; 

 asigurarea adecvanţei şi a fiabilităţii în alimentarea cu energie a 

utilizatorilor;

 structura surselor şi încadrarea acestora în graficul de producţie.

 ponderea şi structura surselor cu pornire rapidă sau a 

mijloacelor de stocare a energiei electrice; 

 flexibilitate, disponibilitate tehnică şi economică a centralelor. 

 concentrarea într-o anumită zonă a centralelor cu SRE.



Flexibilitatea sistemul energetic

 Problema integrării tehnologiilor SRE ține de caracterul

intermitent al energiilor solară și eoliană. De aici rezultă

principala provocare – flexibilitatea sistemului energetic.

 Soluții pentru flexibilitatea sistemului energetic țin de:

 stocarea energiei;

 alegerea unei combinații optime ale SRE, pentru evitarea

surplusului / deficitului de energie.



Flexibilitatea sistemul energetic

 Pentru păstrarea flexibilității SEN, vor continua 

funcționarea sursele clasice de energie, care pe perioada 

tranziției vor opera cu gaze naturale, iar ulterior vor trece 

la biogaz, hidrogen și metan. 

 Hidrogenul și metanul vor fi produse pe baza surplusului

de energie electrică generat de instalațiile eoliene și PV. 

 „Noul” sistem electroenergetic ar fi compus din:

 la nivel de surse mari și medii: surse clasice, instalații de 

cogenerare pe biogaz, parcuri PV și parcuri eoliene;

 la nivel de surse mici: surse clasice (MAI), panouri

fotoelectrice.



Stabilitatea sistemului

electroenergetic
 Funcția SEN este stabilizarea sistemului de alimentare

cu energie. 

 În Republica Moldova principala sursă de energie 

electrică sunt CTE cu TA de puteri mari pe bază

combustibili fosili, în timp ce sarcina acoperită de 

sursele distribuite este foarte mică. 

 Integrarea SRE, la scară largă, va duce la schimbarea 

acestui raport destabilizând sistemul. 

 Sarcina de echilibrare a fluctuațiilor din sistem o pot 

îndepleni CCG cu MAI.



Aspectul social al tranziției către 

100% SRE

 Partenerul cheie al tranziției către 100% SRE – societatea.

 Soluție – crearea comunităților energetice locale, care vor 

permite implicarea în luarea deciziilor și utilizarea întregului 

potențial de SRE existent. 

 Creează o situație de câștig pentru toate părțile implicate:

 comunitatea locală obține accesul la resursele necesare pentru

tranziție;

 autoritățile implementează măsurile de eficiență energetică și

standarde moderne.

 Consumatorii de energie trebuie să devină Proconsumatori.



Aspectul politic al tranziției către 

100% SRE 
 Legislația privind promovarea SRE trebuie să prevadă:

 prioritatea SRE în rețeaua electrică;

 compensații suficiente pentru recuperarea investițiilor;

 accesul neîntârziat al producătorilor de energie din SRE la 

rețea;

 tarife Feed-in (garantate pentru o perioadă de 20 de ani) 

revizuite la fiecare 3-4 ani. 

 Nivelul ridicat al securității investițiilor în SRE și lipsa

birocrației pot contribui la costuri mai mici pentru 

energia din SRE. 



Aspectul financiar al tranziției 

către 100% SRE
 Integrarea masivă a SRE necesită investiții mari.

 La faza inițială de implementare este necesară susținerea 

prin intermediul diferitor fonduri internaționale sau 

crearea fondurilor naționale.

 Promovarea SRE și eficienței energetice a fost susținută de:

 Fondul pentru Eficienţă Energetică;

 Fondul de Investiţii Sociale din Moldova;

 „Energie şi Biomasă”;

 Proiectul Energetic II, etc.

 Însă acestea au promovat SRE și eficiența energetică doar 

la nivel local de consumatori.



CONCLUZII

1. Tranziția 100% SRE este necesară pentru dezvoltarea
sustenabilă.

2. Tranziția 100% SRE = promovarea SRE + eficiență
energetică.

3. Lipsa resurselor energetice fosile proprii = forța
motrice a tranziției.

4. Potențialul SRE este suficient pentru acoperirea
integrală a necesarului de energie.

5. Rolul statului – crearea condițiilor favorabile pentru
implementarea SRE.

6. Nivelul de valorificare a SRE depinde direct de existența
și mărimea subsidiilor și tarifelor speciale.



CONCLUZII

7. Răspândirea la o scară mai mare a SRE ≈ probleme

legate de flexibilitatea și siguranța sistemului.

8. Este necesară dispecirizarea a SRE (sisteme inteligente,

centrale electrice virtuale).

9. O atenție deosebită trebuie acordată proconsumatorilor

și integrării acestora în rețea.

10.Este strict necesară promovarea stocării energiei sub

diferite forme.



Mulțumesc pentru atenție


