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• După o scădere bruscă odată cu dispariția URSS, emisiile de gaze cu 

efect de seră (GES) în sectorul energetic din Moldova au crescut cu 

52,9% până la 10,0 megatone echivalent CO2 în perioada 
2000-2019;

• Sectorul energetic rămâne cel mai mare emițător de GES din Moldo-

va, cu 67,9% din totalul emisiilor în 2019;

• Creșterea economică a fost decuplată de emisiile de GES, întrucât 

PIB-ul a crescut de 2,2 ori, iar emisiile GES au scăzut cu 69,5%;

• Intensitatea energetică a scăzut cu 40,6% în 2019 față de anul 

2000, la 18,32 GJ/o mie 2015 USD;

• Intensitatea GES a PIB-ului Moldovei este încă printre cele mai ri-
dicate dintre economiile în tranziție din Europa Centrală și de Est, 

chiar dacă a scăzut cu 29,3% până la 1.180 kg CO2/2015 USD 
în 2020;

• Dependența ridicată a sectorului energetic de consumul de gaze 
naturale și diversificarea insuficientă a mixului de combustibili au 
rămas provocările cheie pentru sectorul energetic al Republicii Mol-

dova în ultimii 20 de ani;

• Există un potențial mare în Moldova de a economisi bani și energie 
prin reducerea intensității energetice și promovarea economiei cir-
culare.

Obiective generale în politici energetice și climatice

Moldova a adoptat sau elaborează o serie de documente naționale importante care reflectă integrarea proble-
melor de politică energetică și climatică.

În cea de-a doua Contribuție Națională Determinată (CND), Republica Moldova și-a sporit ambiția de a-și re-

duce emisiile de gaze cu efect de seră cu 70% sub nivelul din 1990 către anul 2030, în loc de 64-67% 

așa cum se angajase în CND1. Contribuția Națională Determinată actualizată se bazează pe priorități naționale 
de dezvoltare orientate spre atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă exprimate în Strategia Națională de 
Dezvoltare „Moldova 2030”.

Cadrul actual al politicii climatice în Republica Moldova în context energetic național:

• Coerența în procesul de planificare a politicilor. 
Cadrul actual de politici climatice din Republica 
Moldova se bazează pe documente pe termen 
lung, mediu și scurt, care acoperă cele mai cri-
tice aspecte (cum ar fi politicile de energie re-
generabilă, securitatea energetică, eficiența 
energetică, strategiile de atenuare și adaptare 
la climă, reglementări specifice sectorului). De 
exemplu, realizarea țintelor CND2 este planifica-
te prin Strategia de Dezvoltare cu Emisii Reduse 
actualizată a Republicii Moldova până în 2030 și 
Planul de Acțiuni pentru implementarea aceste-
ia. Cadrul strategic general este stabilit de Stra-
tegia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030” și 
Strategia Energetică a Republicii Moldova până 
în 2030. Strategia de Dezvoltare cu Emisii Redu-
se ar urma să fie adoptată în 2022 (a fost publi-
cată pentru consultări cu părțile interesate), iar 
Planul Național Integrat pentru Energie și Climă 
(PNIEC) în 2023.

• Alinierea cadrului legislativ și a reglementări-
lor tehnice din sectorul energetic al Republicii 
Moldova la cele mai bune practici ale UE este 
considerată un pas important pentru asigurarea 
dezvoltării durabile a acestuia. Astfel, în prezent 
este în proces de revizuire Legea Eficienței Ener-
getice, pentru a transpune cerințele Directivei 
2012/27/UE.

• Cele mai importante documente de politică sunt 
de obicei publicate pentru comentarii pe resursele 
web specifice și sunt disponibile pentru revizuire și 
discuție pentru părțile interesate relevante, inclu-
siv reprezentanți ai autorităților publice centrale și 
locale, mediul academic, organizații ale societății 
civile, entități private, asociații de afaceri;

• Având în vedere decalajele și barierele pentru im-
plicarea sectorului privat în investițiile climatice 
în sectorul energetic (cum ar fi disponibilitatea 
redusă a finanțării, tarifele mici la energie, ratele 
mari ale dobânzilor pentru finanțarea oferită de 
băncile locale etc.,) consolidarea capacităților, 
implicarea instituțiilor financiare internaționale 
și disponibilitatea asistenței tehnice sunt con-
siderate elemente importante pentru atingerea 
țintelor sectoriale privind clima.

Probleme fundamentale:



Cadrul juridic

Cadrul legal Cadrul strategic

Energie în 
general

•	 Legea cu privier la energia electrică 
(Nr. 107 din 27-05-2016)

•	 Legea cu privier la energia termică și 
promovarea co-generării (Nr 92 din 
29.05.2014)

•	 Legea cu privier la gazelle naturale 
(Nr 108 din 27.05.2016)

 

•	 Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 
2030” 

•	 Strategia energetică a Republicii Moldova 
până în 2030

•	 Programul de promovare a economiei versi al 
Republicii Moldova 2018-2020  

•	 Strategia de mediu 2014-2023
•	 Strategia națională de asigurare a egalității 

între femei și bărbați 
•	 Programul national de înverzire a IMM-uri-

lor
•	 Strategia de dezvoltare cu emisii reduse 

2030 (urmează a fi aprobată în 2022)
•	 PNIEC urmează a fi aprobat în 2023. 

Energie 
regenerabilă

•	 Legea cu privire la promovarea utili-
zării energiei regenerabile (No. 10 din 
26.02.2016)   

Eficiența 
energetică 

•	 Legea cu privier la eficiența energeti-
că Nr. 139/2018

•	 Planul national de acțiuni în dome-
niul eficienței energetică pentru anii 
2019-2021

•	 Mai multe reglementări privind efici-
ența energetică în clădirile publice și 
rezidențiale 

 

Piața energiei Regulamentul privind piața energiei, apro-
bat de ANRE  (Nr 283 din 07.08.2020)

Balanțele 
energetice

Metodologia de calcul a indicatorilor sta-
tistici lunari și annual în sectorul energe-
tic și a prețurilor la energie  
(No 6/3 din 23.12.2014)

În calitate de parte la Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice (CONUSC) și ca parte contractantă 
la Tratatul privind Comunitatea Energetică (EnC), Republica Moldova și-a asumat o serie de angajamente în 
domeniile climei și energiei:

• Planuri Naţionale de Eficienţă Energetică;

• Planuri naționale de acțiune în domeniul energiei regenerabile;

• Strategia de Adaptare la Schimbările Climatice a Republicii Moldova etc. 

Conform celor mai bune practici ale UE, procesul iterativ de dezvoltare a CND ar trebui aliniat cu elaborarea și 
raportarea asupra implementării PNIEC. De exemplu:

în 2022 – 2023:

• Actualizare PNIEC - Secretariatul Comunităţii Energetice;

• Inițierea CND3 – CONUSC.

în 2024:

• Prezentarea primului raport de implementare a PNIEC către Secretariatul EnC;

• Prezentarea CND3 către CONUSC.  



Adaptarea la schimbările climatice și energia  
în Republica Moldova

În eforturile sale de a stabili un proces integrat de planificare 
națională a adaptării (PNA) și planificare a adaptării sectoriale 
(PAS), Republica Moldova continuă alinierea funcționalității 
Sistemului de monitorizare și evaluare a adaptării la schimbările 
climatice (M&E) la ciclul de planificare al PNA-uri și PAS-uri.

Sistemul de M&E pentru componenta de adaptare a Republicii 
Moldova a fost conceput pentru a stabili un set de obiective de 
adaptare globale, la care va contribui și sectorul energetic, va ur-
mări și monitoriza obiectivele și indicatorii sectoriali individuali; 
să impună integrarea treptată a priorităților de adaptare în plani-
ficarea obișnuită a dezvoltării sectoriale; să măsoare și să moni-
torizeze rezultatele și impactul activităților de adaptare, investiți-
ilor, programelor privind reziliența de gen la schimbările climatice 
dintr-o perspectivă sensibilă la gen.

Includerea unui set cuprinzător de indicatori privind aproviziona-
rea și consumul de energie, indicatori specifici de energie elec-
trică și termică, emisiile de GES și intensitatea carbonului pentru 
sectorul energetic ar oferi posibilitatea de a concepe un cadru 
transparent și larg pentru urmărirea progresului politicilor adop-
tate.

Ca parte a sistemului de M&E, în Republica Moldova este în curs 
de implementare un proces de etichetare a bugetului climatic 
(CBT). Acesta va îmbunătăți înțelegerea cheltuielilor pentru răs-
punsurile naționale la schimbările climatice, prin care programe 
sunt cheltuite fondurile și care dintre programe includ obiective 
(sau co-beneficii) privind schimbările climatice. 

Recomandări, fiecare 
susținută de o listă de acțiuni 
concrete

• Îmbunătățirea cadrului juridic

• Integrarea indicatorilor legați de 
schimbările climatice în cadrul de 
planificare strategică a sectorului 
energetic

• Consolidarea capacităților institu-
ționale și transversale

• Consolidarea rolului organizați-
ilor internaționale și al instituți-
ilor financiare internaționale în 
integrarea problemelor legate de 
schimbările climatice în politica 
energetică, transferul de tehnolo-
gie și dezvoltarea pieței verzi

• Întărirea capacităților de planifi-
care ale autorităților locale


