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SUMMARY
In the conditions of globalization, the Republic of Moldova is evolving on a sustainable develop-

ment path. In their evolution, Moldova faces a series of long-term challenges and trends, which will 
have significant consequences in the coming decades. The energy system produces a useful effect for 
society, but also consumes resources, influences the environment and creates waste. The development 
of the energy sector in the Republic of Moldova must simultaneously pursue economic, social and 
ecological objectives. In order to achieve these objectives, the elements of sustainable development 
must be placed in the center of attention, such as efficiency of economic activities, poverty and inco-
me redistribution, targeted assistance, environmental assessment, biodiversity, pollution, economic 
and social stability.
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Dezvoltarea durabilă este privită ca „acel tip de dezvoltare care răspunde nevoilor prezentului, 
fără  a  compromite capacitatea generațiilor viitoare de a și le satisface pe ale lor proprii” [3]. Astfel 
definit, conceptul dezvoltării durabile a fost acceptat și preluat la conferența pe aceeași temă orga-
nizată de ONU la Rio de Janeiro, în 1992. În același context s-a înscris și decizia Băncii Mondiale 
de a ține conferințe anuale, începând cu 1994, pe tema sustenabilității dezvoltării. Dacă ar fi să 
prezentăm filosofia dezvoltării durabile prin câteva cuvinte-cheie atunci vom avea: prezent, viitor, 
angajament comun, responsabilitate colectivă, societate umană, demnitate, dezvoltare economi-
co-socială, eliminarea sărăciei, respectul pentru om și pentru mediu [3].

Raportul Brundtland cuprinde câteva obiective potrivit cărora realizarea dezvoltării durabile 
înseamnă [4]:

- asigurarea în continuare a creșterii economice, cu respectarea condiției de bază a conservării 
resurselor naturale;

- eliminarea sărăciei și asigurarea condițiilor satisfacerii nevoilor esențiale de muncă, hrană, 
apă, locuință și sănătate;

- orientarea proceselor de creștere economică spre o nouă calitate;
- asigurarea unei creșteri controlate a populației;
- conservarea și sporirea resurselor naturale, supravegherea impactului dezvoltării economice 

asupra mediului;
 - restructurarea tehnologiilor de producție și menținerea sub control a riscurilor acestora;
- asigurarea unei abordări integrate a deciziilor privind creșterea economică, mediul înconju-

rător și resursele de energie.
Vizând reconcilierea economiei și mediul înconjurător, raportul se orientează spre „o cale de 

dezvoltare, care să susțină progresul uman nu numai în câteva locuri și pentru câțiva ani, ci pen-
tru întreaga planetă și pentru un viitor îndepărtat”[4]. 

 În condițiile globalizării, țara noastră de asemenea se evoluează pe o cale durabilă de dezvol-
tare, astfel în Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”  se stipulează că Republica Mol-
dova se confruntă cu un șir de provocări și tendințe pe termen lung, atât la nivel național, cât și la 
nivel regional și global, care vor avea consecințe semnificative în următoarele decenii. Incertitu-
dinea și imprevizibilitatea sunt în creștere și, prin urmare, trebuie aplicate noi paradigme de dez-
voltare, care să țină cont de capacitățile interne și resursele limitate ale mediului înconjurător[1].
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Globalizarea economiei și amplificarea dependenței țărilor în ceea ce privește accesul la re-
sursele energetice limitate, rolul sistemului energetic  în dezvoltarea unei țări necesită o abordare 
complexă nu doar prin prisma dezvoltării economice, dar și a dezvoltării durabile.  Asemenea 
altor activități economice, sistemul energetic produce un efect util pentru societate, dar și con-
sumă resurse, influențează mediul ambiant si creează deșeuri. Fiecare activitate din ciclul de 
combustibil influențează asupra mediului și în rezultat își are efectul asupra vieții sociale. În 
acest sens dezvoltarea sectorului energetic trebuie să urmărească simultan atât obiectivele eco-
nomice precum și cele sociale și ecologice.  Pentru realizarea acestor obiective în centrul atenției 
trebuie plasate elementele dezvoltării durabile precum: eficiența activităților economice, sărăcia 
și redistribuirea veniturilor, asistența direcționată, evaluarea ambientală, biodiversitatea, polua-
rea,  stabilitatea economică și socială, participarea și consultarea publică, pluralismul. Conform  
datelor  Agenţiei Internaţionale pentru Energie (IEA), consumul mondial de energie va continua 
să crească în medie cu 2% pe an. Această creștere anuală a consumului va conduce la o dublare a 
acestuia la fiecare 35 de ani [6]. Consumul de energie este corelat inexact cu performanțele eco-
nomice, dar există o diferență foarte mare între consumul de energie din țările cele mai dezvol-
tate și cel din țările slab dezvoltate. O persoană obișnuită din SUA consumă de 57 ori mai multă 
energie decât una din Bangladesh. SUA consumă 25% din energia produsă pe glob (generând 
doar 22% din producția mondială și reprezentând doar 5% din populația globului).

Cea mai mare creștere a consumului de energie înregistrată în prezent este în China, care are o 
creștere anuală de 5,5% pentru ultimii 25 de ani. În schimb, în Europa, rata de creștere a fost în jur 
de 1% [6]. Prin aplicarea și adaptarea conceptului general al dezvoltării durabile la particularitățile 
din sectorul energetic se obțin cinci componente strategice ale dezvoltării energetice durabile:

1. creșterea eficienței în utilizarea energiei;
2. dezvoltarea unui portofoliu echilibrat al resurselor energetice interne;
3. investiții în știință și tehnologii avansate;
4. reinventarea protecției mediului ambiant;
5. angajarea pieței internaționale.
Dezvoltarea durabila în contextul energetic național pornește de la premisa că satisfacerea 

necesităților energetice aflate într-o continuă creștere trebuie să se realizeze ori de câte ori este po-
sibil, nu prin creșterea furnizării din importuri, ci prin reducerea consumului și utilizarea ener-
giilor regenerabile. Acest deziderat se poate realiza prin utilizarea unor tehnologii îmbunătățite, 
restructurarea economiei, modificarea stilului de viață, precum  și prin folosirea unor materii 
prime mai puțin energointensive. 

Energetica contemporană se bazează, în principal, pe utilizarea resurselor energetice primare 
(petrol, gaze naturale, cărbune, hidroenergie și energie atomică), numite „comerciale” sau „in-
dustriale”. Consumul mondial de resurse energetice este în continuă creștere, dar neuniform de 
la o perioadă la alta. În primii 50 de ani ai secolului al XX-lea consumul total de energie la nivel 
global se dublează la fiecare  18-20 de ani, iar în a doua jumătate  a secolului ritmurile de creștere 
a consumului de energie constituie 3-5% pe an[4].

Dezvoltarea puternică a economiei în majoritatea statelor lumii, în ultimele decenii, solicită 
un consum din ce în ce mai mare de energie, fapt ce a intensificat cercetările de prospectare 
și inventariere a rezervelor și a resurselor energetice. De menționat că, la momentul actual, nu 
există o metodă unică, unanim acceptată, de evaluare a rezervelor energetice primare și ca urma-
re, cercetările indică date foarte diferite. De regulă, sunt utilizate valorile prezentate la sesiunile 
conferinței Mondiale a Energiei – organizație neguvernamentală, fondată în anul 1924 și care as-
tăzi include 80 de state (și-a schimbat denumirea în Consiliul Mondial al Energeticii).  Resursele 
energetice de asemenea se apreciază periodic la sesiunile Congresului Energetic International, 
precum și ale Congreselor Internaționale de geologie și Gaze Naturale.

Industria energiei electrice reprezintă o ramură de maximă importanță pentru dezvoltarea 
economico-socială a lumii contemporane, consumul de energie electrică fiind indispensabil tu-
turor sectoarelor de activitate. Introducerea tehnologiilor moderne (mecanizare, automatizare, 
robotizare etc.) nu se poate realiza fără energia electrică. În plus creșterea nivelului vieții materi-
ale și spirituale a populației mondiale, a nivelului civilizației, urbană sau rurală, este strâns legată 
de producția și consumul de energie electrică, acestea devenind, de altfel, indicatori ai aprecierii 
nivelului dezvoltării economico-sociale și al standardului de viață. Spre deosebire de alte forme 
de energie, cea electrică are o serie de  avantaje precum:  convertibilitatea în alte forme de ener-
gie primară (mecanică, termică, luminoasă, chimică); transportul la distanțe mari cu pierderi 
minime; caracterul  nepoluant; marea diversitate de combustibili utilizați ș. a. Toate acestea au 
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constituit principalii factori care au asigurat dezvoltarea și progresul industriei energiei electrice. 
În producția de energie electrică sunt implicate noi surse netradiționale de energie - energia ma-
reelor, geotermică, eoliană etc. care corespund obiectivelor dezvoltării durabile.

Republica Moldova se confruntă cu numeroase provocări în domeniul energiei, printre aces-
tea dependența de importurile de energie și o cerere tot mai mare de energie pentru a alimenta 
creșterea economică. Combustibilii fosili importați reprezintă deja peste două treimi din aprovizi-
onarea cu energie primară, ceea ce face țara vulnerabilă în fata costurilor în creștere ale combus-
tibilului și riscurilor  aferente  întreruperii  aprovizionării. Pe de altă parte, Republica Moldova 
are un potențial energetic regenerabil major, care, până în prezent, a rămas aproape neexploatat, 
stipulează în raportul de Evaluare a gradului de pregătire privind valorificarea energiei regenera-
bile în Republica Moldova, directorului general IRENA, Adnan Z. Amin [5]. Deoarece economia 
națională a Republica Moldova depinde foarte mult  de Complexul energetic, este important ca 
acesta să fie competitiv. Complexul energetic asigură producerea, stocarea, transportul, distribuția 
energiei electrice și termice, a gazelor naturale și a combustibilului solid și lichid. El constă din sec-
torul energiei electrice, sectorul energiei termice și sectorul aprovizionării cu combustibil gazos, 
solid și lichid.

Obiectivele principale ale complexului energetic sunt: 
- Crearea unui sistem bazat pe reguli prestabilite, care va fi în permanență revizuit și suprave-

gheat de organul de reglementare și care va face posibilă comercializarea energiei.
- Încurajarea investițiilor în sectorul energetic.
 - Oferirea celor mai bune alternative de furnizare a energiei.
 Republica Moldova depinde foarte mult de energia importată, sub formă de gaze naturale, 

produse petroliere și energie electrică. Aproape 70% din aprovizionarea cu energie primară, 2.012 
ktoe din totalul de 2.939 ktoe, se importă din țările învecinate. Astfel, țara este vulnerabilă în fața 
riscurilor ce pot surveni în urma întreruperii aprovizionării cu energie [2]. Există mai multe țări 
în UE, mai mici sau mai mari decât Republica Moldova, cu un grad de dependență energetică 
apropiată, în timp ce, an de an, însăși UE devine tot mai dependentă de importul de energie. Cu 
toate acestea, structura mixului energetic al UE este foarte diferită de cea a Republicii Moldova 
în ceea ce privește participarea gazelor naturale (23,9% față de 40,5% în Republica Moldova, 
adică aproape jumătate), astfel încât impactul acestei dependențe este diferit. Contribuția com-
bustibilului fosil lichid la mixul energetic este mai echilibrată. Rezervele de petrol ale Republicii 
Moldova sunt foarte mici. Ele sunt situate în partea de sud a țării, fiind extrase în raionul Cahul, 
în timp ce rezervele identificate în raionul Cantemir nu au fost încă exploatate. Cărbunele are o 
participare mai redusă în mixul energetic din Republica Moldova. În lumina politicii UE de pro-
movare a generării energiei electrice prin tehnologii cu emisii de carbon reduse, acest fapt trebuie 
perceput ca o precondiție favorabilă implementării în Republica Moldova a unei politici coerente 
cu politica UE privind mixul energetic viitor.

O comparație a structurii consumului pe activități arată că 46,8% din consumul de energie din 
Republica Moldova este reprezentat de consumul casnic, comparativ cu numai 26,5% în UE și 
numai 6,9% de consumul industrial comparativ cu 24,2% în UE. Aceleași proporții caracterizează 
structura pe activități a consumului de energie electrică în Republica Moldova, în pofida creșterii 
rapide din ultimele decenii [2]. În acest context, s-au determinat obiectivele Specifice ale strate-
giei energetice a Republicii Moldova  pentru perioada 2021-2030 și măsurile aferente. Strategia 
indică faptul că există și alternative mai puțin costisitoare decât utilizarea surselor regenerabile 
pentru abordarea securității aprovizionării, precum și pentru reducerea schimbărilor climatice, 
propunând o suplimentare a contribuției surselor regenerabile (cu 200 MW instalați), dar nu și o 
creștere procentuală a acestei contribuții (doar 15% în 2030). În condițiile diversificării surselor 
de alimentare și a apariției unei concurențe reale în piață, o politică judicioasă a importurilor, care 
combină contractele pe termen mediu cu tranzacționarea pe termen scurt, poate să aducă aceleași 
rezultate în ce privește securitatea alimentării cu energie și reducerea emisiilor de CO2, dar o 
povară mai mică privind prețul final al energiei electrice. Se are în vedere și faptul că previziunile 
privind politicile UE pentru această perioadă nu indică promovarea surselor regenerabile ca linie 
directoare, ci reducerea emisiilor de CO2 [2]. Astfel, obiectivele specifice ale Republicii Moldova 
pentru perioada 2021-2030 sunt următoarele:

1) asigurarea creșterii utilizării surselor regenerabile de energie. Scenarii privind disponibili-
tatea pe termen lung a tehnologiei de captare și stocare a carbonului;

2) îmbunătățirea eficienței energetice; 
3) introducerea rețelelor electrice inteligente. 
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Republica Moldova are un potențial tehnic considerabil de resurse de energie regenerabilă. 
Totuși, exploatarea acestuia a fost limitată până acum, cu excepția utilizării biomasei în sectorul 
încălzirii. Într-adevăr, deși energia regenerabilă s-a dezvoltat rapid  în  întreaga lume în ultime-
le decenii și este cea mai competitivă soluție din punct de vedere al costurilor în tot mai multe 
țări, această tendință nu a fost observată încă în Republica Moldova. În 2017, ponderea surselor 
regenerabile din consumul energetic final brut al Republicii Moldova a fost de 27,8%. Biomasa  
asigură  98% din această pondere și este utilizată în special în sectorul încălzirii [5]. Valorificarea 
surselor noi de energie poate contribui la soluționarea problemelor privind consumul de energie 
la nivel național, precum și pentru realizarea obiectivelor propuse de Strategia energetică a Repu-
blicii Moldova în concordanță cu principiile dezvoltării durabile.  Dezvoltarea durabilă înseamnă 
transformări și performanțe care ar corespunde nu doar necesităților actuale prioritare ale Repu-
blicii Moldova, dar și tranziției globale ale sistemelor mari la un nou model de civilizație.
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