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CUVÂNT ÎNAINTE

Este ºtiut faptul, cã printre problemele ecologice globale care pun în pericol dezvoltarea
durabilã a umanitaþii sunt schimbãrile climatice. Ele pot provoca diverse impacte
negative ce þin de ridicarea nivelului oceanului planetar, de succesiunile în ecosistemele
floristice, asupra sãnãtãþii populaþiei etc. Acest fapt impune naþiunile planetei de a
întreprinde un ºir de acþiuni orientate atât spre minimalizarea schimbãrilor climatice
cât ºi a consecinþelor posibile.
Prezentul Raport a fost elaborat cu asistenþa Fondului Global de Mediu prin intermediul
proiectului gestionat de Programul Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare ºi Ministerul
Mediului ºi Amenajãrii Teritoriului Asigurarea suportului Republicii Moldova în vederea
pregãtirii primei Comunicãri Naþionale în corespundere cu obligaþiunile sale faþã de
Convenþia Naþiunilor Unite privind Schimbãrile Climatice. În el pentru prima datã au
fost generalizate rezultatele cercetãrilor savanþilor moldoveni în domeniul poluãrii
bazinului aerian, tendinþelor schimbãrilor climatice în plan naþional ºi regional,
vulnerabilitãþii ºi adaptabilitãþii la aceste schimbãri a ecosistemelor naturale ºi artificiale
º.a. Este important faptul cã în baza acestor rezultate s-a efectuat pronosticul
schimbãrilor climatice pentru urmãtorul secol, care a stat la baza elaborãrii a unui set
de recomandãri în vederea deminuãrii impactului negativ al schimbãrilor date. Aceste
recomandãri constitue baza Planului Naþional de Acþiuni în domeniu, care va fi aprobat
de Guvernul Republicii Moldova. Elaborarea raportului dat ºi implimentarea Planului
Naþional de Acþiuni constitue un aport al Republicii noastre la soluþionarea problemei
schimbãrilor climatice în plan global.
Ministrul Mediului
ºi Amenajãrii Teritoriului

Arcadie Capcelea

V

PREFAÞÃ
În mãsurã diferitã schimbarea climei îi afecteazã pe toþi oamenii din lume. În moduri
încã neînþelese pentru ºtiinþã aceste schimbãri se reflectã asupra tinerilor abia cãsãtoriþi
ºi asupra oamenilor în etate, asupra copiilor nou-nãscuþi ºi asupra adolescenþilor,
asupra viitorilor copii ai celor ce azi abia fac primii paºi nesiguri. Majoritatea dintre cei
afectaþi trãiesc în þãri sãrace care nu au posibilitãþi sau au posibilitãþi foarte limitate de
a face ceva în aceastã privinþã. Inundaþiile, uraganele, ploile torenþiale, secetele rãpesc
vieþi omeneºti, adãpostul ºi pâinea de toate zilele a milioane de oameni. Noi suntem
datori în faþa generaþiilor viitoare ºi avem obligaþia de a munci ºi trãi în aºa mod ca cei
ce vor purta numele ºi transmite valorile noastre în veacurile urmãtoare sã se bucure
ºi ei de darurile nepreþuite ale vieþii.
Convenþia Cadru a Naþiunilor Unite privind Schimbãrile Climatice e un instrument
internaþional elaborat pentru efortul colectiv al multor þãri de a atenua emisiile gazelor
cu efect de serã ºi de a gãsi mãsuri de adaptare la acele schimbãri ale climei, care
sunt inevitabile. Semnarea la 9 iunie a Convenþiei de cãtre Republica Moldova, ca
þarã care nu a fost inclusã în la Anexa 1, a fost un pas curajos de asumare a înaltei
responsabilitãþi de implicare în procesul global al abordãrii problemelor schimbãrii climei.
Ca Parte semnatarã a Convenþiei, Republica Moldova a pregãtit prima sa Comunicare
Naþionalã pentru a-ºi îndeplini angajamentele ce þin de Convenþia Cadru a ONU în
Schimbarea Climei, dar ºi pentru a oferi factorilor de decizie locali ºi populaþiei þãrii
cunoºtinþe cu privire la schimbarea climei, astfel ca acest factor sã poatã fi luat în
consideraþie la toate nivelurile activitãþii politice, sociale, economice ºi culturale.
Facilitatea Globalã pentru Mediu prin intermediul PNUD a ajutat agenþiilor
guvernamentale, instituþiilor de cercetãri ºtiinþifice, ONG-urilor ºi persoanelor individuale
care au muncit împreunã la pregãtirea prezentului document ca primã încercare a
Republicii Moldova de a contribui la efortul global de abordare constructivã a aspectelor
schimbãrilor climatice. Am ajuns la aceastã etapã, dar avem încã un drum lung înainte.

Coordonator permanent al ONU
Reprezentant permanent al PNUD

Soren Tejno
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REZUMAT
CARACTERISTICA GENERALÃ A
ÞÃRII
Republica Moldova este situatã în partea
de sud-est a Europei. La nord, est ºi sud
se mãrgineºte cu Ucraina, iar la vest  cu
România. Þara ocupã o suprafaþã de 33,8
mii km2, având o populaþie de 4,3 mln.
locuitori. Teritoriul republicii are o întindere de 350 km de la nord la sud ºi de
150 km de la vest la est.
Relieful este reprezentat prin coline ºi
câmpii, podiºurile ocupând în temei
partea centralã a þãrii. Altitudinile variazã
între 5 ºi 429 m.
Clima þãrii este moderat-continentalã. Media anualã a temperaturii variazã între 8
10 °C, iar cantitatea de precipitaþii este
de 450620 mm pe an.
Cele mai importante resurse naturale ale
republicii sunt: solurile, resursele acvatice, pãdurile ºi zãcãmintele minerale.
Solurile constituie ºi bogãþia principalã a
þãrii. Cernoziomurile ocupã cca 2/3 din
suprafaþa þãrii.
Reþeaua hidrograficã ocupã 2,7% din
teritoriul þãrii ºi are o lungime totalã de
cca 16000 km. Principalele râuri sunt
Nistrul ºi Prutul. Pe o porþiune micã, la
sud, þara are ieºire la Dunãre, astfel, fiind
plasatã în bazinul Mãrii Negre.
Pe teritoriul republicii predominã douã
tipuri de vegetaþie: de stepã ºi de pãdure.
Pãdurile sunt constituite din specii de
foioase (97,8%) ºi rãºinoase (2,2%). În
cele de foioase sunt preponderente
speciile de stejar, frasin, carpen ºi ulm.
Suprafaþa de împãdurire constituie 9,6%.
Vegetaþia de stepã s-a pãstrat doar pe
alocuri sub formã de fragmente izolate.

Teritoriul Republicii Moldova se caracterizeazã printr-o vastã diversitate
biologicã. Flora cuprinde cca 5513 specii,
iar fauna  cca 14800 specii, din care 461
sunt vertebrate. În Republica Moldova
sunt 5 rezervaþii naturale: Codru, Plaiul
Fagului, Iagorlâc, Prutul de Jos,
Pãdurea Domneascã, precum ºi un
numãr mare de monumente ale naturii
luate sub protecþia statului.
Cele mai importante zãcãminte minerale
sunt: calcarurile, graniturile, argilele
bentonitice ºi nisipoase, diatomitul,
ghipsul ºi creta.
În 1990, în Republica Moldova a demarat
procesul de trecere la economia de piaþã.
Perioada anilor de tranziþie se caracterizeazã printr-o cãdere bruscã a tuturor
indicatorilor economici ºi sociali: indicele
PIB s-a redus cu 66%, consumul resurselor energetice primare  cu 71%,
producþia industrialã  cu 68%, iar
producþia agricolã  cu cca 49% (fig. 1).
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Figura 1. Dinamica principalilor indicatori economici
ai Republicii Moldova în perioada 1990  1998, %

INVENTARUL GAZELOR CU EFECT
DE SERÃ
Evaluarea emisiilor de gaze cu efect de
serã (GES) pentru perioada 1990-1998 a
fost efectuatã aplicând metodologia
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Grupului Interguvernamental privind
Schimbarea Climei (IPCC) ºi metodologia
CORINAIR. Conform recomandãrilor Convenþiei cadru a Naþiunilor Unite privind
schimbãrile climatice (UNFCCC), anul
1990 a fost recomandat drept an de
referinþã la inventarierea emisiilor de gaze
cu efect de serã (GES). Inventarul include
emisiile urmãtoarelor gaze: CO 2, CH 4 ,
N2O, NOX, CO, NMVOC ºi SO2 (tab. 1).
Sursele de emisie a gazelor cu efect de
serã au fost grupate în ºase categorii:
sectorul energetic, procese industriale,
solvenþii ºi utilizarea lor, sectorul agrar,
deºeurile, modificarea folosinþei terenurilor
ºi pãdurile.
Emisiile de CO 2
Arderea combustibililor fosili este principala sursã a emisiilor de CO2, atingând
91% din emisiile totale de CO2 antropice
în 1990, 94% în 1994 ºi 85% în 1998. În
perioada 19901994, volumul emisiilor de
CO2 s-a redus cu aproximativ 57%, iar în
perioada 19901998  cu cca 71%.
Emisiile de CH4
În 1990 principalele surse de emisii de CH4
au fost agricultura (52,4%), emisiile fugitive rezultate din transportul ºi distribuþia
gazului natural (26,6%), deºeurile (18,9%)
ºi arderea combustibililor fosili (1,4%).
Structura acestor emisii, în 1994, s-a
modificat nesemnificativ. În perioada
19901994 volumul emisiilor de CH4 s-a
diminuat cu cca 30%, iar în perioada
19901998  cu cca 42%.

Emisiile de N 2O
În 1990 sursele de emisii de N2O au fost
sectorul energetic (77%) ºi agricultura
(23%). În 1994 ponderea acestor surse de
emisie s-a modificat considerabil, emisiile
din agriculturã crescând pânã la 59%, iar
cele din sectorul energetic reducându-se
pânã la 41%. În perioada 1990-1994
volumul total al emisiilor de N2O s-a redus
cu cca 85%. Volumul emisiilor de N 2O
înregistrate în 1998 constituiau doar cca
15% faþã de anul de referinþã (1990).
Emisiile de gaze cu efect de serã
indirect
În 1998 emisiile de gaze cu efect de serã
indirect, cum ar fi oxizii de azot (NO x),
monoxidul de carbon (CO), substanþele
organice volatil nemetanice (NMVOC) ºi
dioxidul de sulf (SO2) au înregistrat valori
mai mici comparativ cu anul de referinþã.
Emisiile de NOx s-au redus cu cca 71%,
cele de CO cu 68%, de NMVOC cu cca
53% ºi cele de SO2 cu cca 88%.
Structura emisiilor totale de gaze cu
efect de serã exprimate în CO2
echivalent
Emisiile totale de GES direct evaluate prin
potenþialul de încãlzire globalã (GWP)
pentru 100 de ani, exprimate în CO 2
echivalent, în perioada 19901998 s-au
diminuat cu cca 68% faþã de nivelul anului
de referinþã.
În anul de referinþã structura emisiilor
totale se prezenta în felul urmãtor: CO2 

Tabelul 1. Emisiile antropice de gaze cu efect de serã, Gg

1990
CO 2

2

1991

1992

1993

1994

1995

28323,25 25485,53 19494,82 14455,37 12085,80 9449,27

1996

1997

1998

9984,14

9016,45

8129,32

CH 4

193,27

183,76

164,19

144,37

146,83

134,26

128,19

117,91

107,43

N 2O

2,87

2,57

1,92

0,94

0,62

0,60

0,60

0,50

0,42

NO x

138,40

130,69

92,68

70,37

58,27

49,48

50,31

47,07

39,58

CO

308,20

315,42

175,62

111,71

105,14

128,61

106,42

122,95

99,44

NM VOC

93,55

89,27

71,01

69,21

64,42

69,10

64,74

63,85

60,84

SO 2

266,14

261,13

168,29

152,77

105,68

64,33

66,71

35,10

31,83
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85,1%; CH 4  12,2%, N2O  2,7%. În 1990
81,8% din totalul emisiilor de gaze cu efect
de serã proveneau din sectorul energetic,
urmat de agriculturã cu 8,4%, procesele
industriale cu 7,6%, deºeurile cu 2,3% ºi
solvenþii cu 0,02%.
În 1994 ºi 1998 emisiile de CO2 constituiau, respectiv, 79,9% ºi 76,5% din
valorile emisiilor totale, emisiile de CH4 
18,9% ºi 22,2%, iar cele de N2O  1,3% ºi
1,2%. Ponderea surselor de emisie s-a
modificat în 1998, astfel încât din sectorul
energetic au rezultat 71,0% din emisii, din
agriculturã  12,7%, din procesele industriale  11,6% ºi din deºeuri  4,7%.
Emisiile provenite de la solvenþi au fost
considerate nesemnificative, menþinânduse, în perioada 19901998, între 0,02
0,05% din valorile emisiilor totale de gaze
cu efect de serã.
Emisiile totale de GES direct, exprimate
în CO 2 echivalent, au constituit în Republica Moldova per capita: în 1990  cca 7,6
tone, în 1994  3,5 tone, iar în 1998  2,5
tone. Din acestea, cca 6,6 tone per capita
în 1990, 2,8 tone în 1994 ºi 1,9 tone în
1998 au revenit dioxidului de carbon
(CO2).
Stocarea carbonului de cãtre pãduri
Pãdurile din Republica Moldova ocupã cca
325 mii hectare. Ele reprezintã un important potenþial de stocare a emisiilor de
CO2. Deºi cantitatea de stocare a emisiilor
de GES de cãtre pãduri a rãmas, în
perioada 19901998, practic la acelaºi
nivel, volumul emisiilor de CO2 stocate au
constituit, în 1990, cca 6%, în 1994  cca
11%, iar în 1998  cca 16% din volumul
total al emisiilor de GES direct, exprimate
în CO 2 echivalent. Aceastã evoluþie se
datoreazã faptului cã în perioada 1990
1998 s-a înregistrat o reducere semnificativã (de cca 3 ori) a emisiilor totale de
GES direct, cauzatã de criza din economia
naþionalã.

PROGNOZA EMISIILOR DE GAZE CU
EFECT DE SERÃ
În baza proiectului de Hotãrâre a Guvernului
Republicii Moldova Strategia de dezvoltare
economicã a Republicii Moldova pe termen
mediu au fost elaborate douã modele a
evoluþiei macroeconomice a þãrii, care includ
ºi mãsuri de atenuare a emisiilor de GES.
Prognoza emisiilor de GES a fost efectuatã
conform modelelor susnumite. Primul model
este cel inerþial (I), care prevede, pentru
perioada 20002010, o creºtere a PIB cu
cca 1,5% anual ºi un volum minim de
finanþare externã pentru sectoarele de bazã
ale economiei naþionale. Cel de-al doilea
model (II), considerat a fi de bazã,
preconizeazã o creºtere a PIB cu cca 6,7%
anual ºi un volum de finanþare externã
direcþionatã, în special, spre sectorul servicii.
Fiecare model conþine trei scenarii: de bazã,
minim ºi maxim. Scenariul de bazã
evalueazã prognoza emisiilor de GES ºi nu
include mãsurile de atenuare a acestora.
Scenariul minim estimeazã prognoza
emisiilor de GES, prevãzând mãsuri moderate de atenuare. Scenariul maxim
evalueazã prognoza emisiilor de GES,
prefigurând mãsuri maxime de atenuare.
Prognoza emisiilor de CO2
Prognoza emisiilor de CO2 pânã în anul
2010 a fost elaboratã, þinându-se cont de
urmãtoarele: restructurarea ºi modernizarea
sectoarelor economiei naþionale; diferite
opþiuni privind aprovizionarea cu energie din
import ºi dezvoltarea capacitãþilor de
producere a energiei la nivel naþional;
sporirea eficienþei energetice în sectoarele
de producere a energiei ºi în industrie;
reducerea pierderilor energetice; creºterea
performanþelor vehiculelor în transport.
Scenariile primului model sunt considerate
a fi cele mai realiste. Pentru aceste scenarii,
cãtre anul 2010, emisiile CO2 per capita vor
reprezenta doar cca 2941% din nivelul
emisiilor respective ale anului de referinþã,
iar emisiile totale de CO2 vor constitui, în
funcþie de scenariul utilizat, între 8436 ºi
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11820 Gg. Pentru scenariile modelului de
bazã (II), perioada 20002010 se va
caracteriza prin tendinþa continuã de
majorare a emisiilor de GES per capita, iar
emisiile totale de CO2 vor constitui, în 2010,
în funcþie de scenariul aplicat, cca 4164%
din nivelul emisiilor acestui gaz în anul 1990.
Prognoza emisiilor de CH4
În anul 2010 emisiile de CH4 provenite din
sectorul agrar, procesele industriale ºi
gestionarea deºeurilor, în funcþie de
scenariile modelelor aplicate (I sau II), vor
varia între 5280% ºi, respectiv, 5590%
faþã de nivelul emisiilor acestui gaz în anul
1990.
Prognoza emisiilor de N2O
Emisiile de N 2O provin, de regulã, din
sectorul energetic ºi cel agrar. Sectoarele
nominalizate mai sus vor rãmâne în continuare sursele principale de emisie ale
acestui gaz. În perioada 20002010 emisiile
de N2O vor varia în funcþie de scenariile
modelelor aplicate (I sau II), între cca 17
23% ºi, respectiv, 2437% faþã de nivelul
emisiilor acestui gaz în anul de referinþã.
Emisiile totale de gaze cu efect de serã
Emisiile totale de gaze cu efect de serã nu
vor atinge, în 2010, nivelul anului de bazã
(1990), deºi perioada 20002010 se va
caracteriza prin tendinþa generalã de
majorare a emisiilor de GES direct care, în
funcþie de scenariile modelelor aplicate (I
sau II), vor varia între 3246% ºi, respectiv,
4267% din nivelul emisiilor respective ale
anului 1990. Energetica va rãmâne sectorul
cu cea mai mare pondere în volumul total al
emisiilor acestor gaze.
Stocarea emisiilor de CO2
Cãtre anul 2010 capacitatea de stocare de
cãtre pãduri a carbonului din volumul total
al emisiilor de GES direct, exprimate în CO2
echivalent, se va majora, în funcþie de
scenariile modelului utilizat (I sau II), cu
726% ºi, respectiv, cu 1236% faþã de
nivelul de stocare a emisiilor totale de GES
în anul de referinþã.
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ATENUAREA EMISIILOR DE GAZE CU
EFECT DE SERÃ
În Republica Moldova încã nu a fost
adoptatã o strategie concretã privind
reducerea emisiilor de gaze cu efect de
serã. Acþiunile în curs de desfãºurare
stipulate în programul de activitate a
Guvernului Republicii Moldova privind
îmbunãtãþirea cadrului legislativ, restructurarea ºi modernizarea sectoarelor
economiei, creºterea eficienþei energetice
ºi conservarea energiei vor contribui la
atenuarea emisiilor de gaze cu efect de
serã. Sub acest aspect, în ultimii ani s-au
elaborat câteva documente importante în
domeniul protecþiei mediului. Cu asistenþa
Bãncii Mondiale au fost elaborate ºi
aprobate Programul naþional strategic de
acþiuni în domeniul protecþiei mediului
(1995) ºi Planul naþional destinat acþiunilor
de scurtã duratã în domeniul protecþiei
mediului (1996). Prezenta comunicare
este primul document fundamental ce
trateazã problematica evaluãrii emisiilor
de gaze cu efect de serã, a impactului
schimbãrilor climatice, a acþiunilor de
atenuare a emisiilor ºi a mãsurilor de
adaptare la schimbãrile climatice.
Sectorul energetic
Obiectivele prioritare ale politicii energetice naþionale sunt incluse în Strategia
ener-geticã a Republicii Moldova ºi planul
de acþiuni pânã în anul 2010, aprobatã
prin Hotãrârea Guvernului nr. 360 din 11
aprilie 2000. Aceastã strategie prevede un
ºir de acþiuni legate direct ºi indirect de
atenuarea emisiilor de GES din acest sector, ºi anume: sporirea eficienþei energetice ºi conservarea energiei; implementarea tehnologiilor energetice eficiente cu impact minim asupra mediului;
introducerea resurselor energetice regenerabile în balanþa de consum în
cazurile în care acestea se dovedesc a fi
competitive din punct de vedere economic;
promovarea unei politici active de conservare a energiei la consumator; con-
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formarea la standardele ºi normele
europene de prevenire a poluãrii mediului.
Subsectorul transporturi
Se prevede: utilizarea în mãsurã mai mare
a transportului electric urban ºi electrificarea
transportului de cale feratã pe traseul
Ungheni  Razdelnaia; efectuarea operaþiilor cu privire la perfecþionarea stãrii tehnice
a mijloacelor de transport; crearea centrelor
ºi staþiilor de control tehnic dotate cu utilaj
modern; controlul sistematic al calitãþii
combustibilului; limitarea importului de automobile vechi; aplicarea taxelor diferenþiate,
în funcþie de nivelul de poluare.
Sectorul procese industriale
Strategia de dezvoltare a sectorului industrial, ce se aflã în curs de elaborare, þine
cont ºi de necesitatea atenuãrii impactului
activitãþilor industriale asupra mediului,
inclusiv prin reducerea emisiilor de GES.
Mãsurile de atenuare a emisiilor de GES
sunt specificate numai pentru ramurile cu
cea mai mare pondere în volumul total al
emisiilor de GES direct:
a)Industria metalurgicã
Se prevede: reducerea emisiilor derivate din
procesele tehnologice; folosirea echipamentului de control ºi de decuplare
automatã în caz de nerespectare a ciclului
tehnologic; perfecþionarea proceselor
tehnologice în scopul folosirii raþionale a
resurselor.
b)Industria materialelor de construcþie
Se prevede: înlocuirea echipamentului vechi
cu utilaj modern; perfecþionarea ºi înlocuirea
unor procese tehnologice poluante.
Sectorul agrar
Proiectul strategiei agrare a Republicii
Moldova este axat pe principiile agriculturii
durabile, ceea ce va permite îmbunãtãþirea
eficienþei acestui sector, precum ºi reducerea emisiilor de GES. Atenuarea
emisiilor de GES în domeniul agriculturii se
bazeazã pe aplicarea mãsurilor privind
reducerea emisiilor provenite de la inci-

nerarea resturilor vegetale pe câmpuri ºi
utilizarea tehnologiilor de recuperare a
metanului rezultat din descompunerea
dejecþiilor animaliere.
Sectorul deºeuri
Gestiunea deºeurilor se considerã o
problemã prioritarã, figurând în Planul
naþional de acþiuni în domeniul protecþiei
mediului înconjurãtor ºi, în mod special, în
Planul naþional de valorificare a deºeurilor
de producþie ºi menajere, aprobat prin
Hotãrârea Guvernului nr. 606 din 28 iunie
2000. Conform acestor documente,
activitãþile prioritare sunt: valorificarea ºi
neutralizarea deºeurilor existente; implementarea colectãrii separate a deºeurilor
menajere ºi reintroducerea lor în circuitul
tehnologic; construirea noilor rampe în
conformitate cu cerinþele normative, armonizate cu actele internaþionale similare;
excluderea din utilizare a materiei prime ce
conþine substanþe toxice; micºorarea
toxicitãþii deºeurilor.
Sectorul modificarea folosinþei
terenurilor ºi pãdurile
Valorificarea potenþialului de extindere a
pãdurilor în scopul ameliorãrii situaþiei
ecologice, inclusiv a stocãrii emisiilor de
gaze cu efect de serã, constituie o componentã principalã a politicii ecologice a
statului. În acest sens, se prevede: împãdurirea zonelor de protecþie a râurilor ºi
bazinelor acvatice, a terenurilor degradate,
constituirea ºi extinderea bazei semincere
pentru creºterea materialului sãditor de
reproducere din specii autohtone.
EVALUAREA VULNERABILITÃÞII ºI
MÃSURI DE ADAPTARE
Factorii de risc ce condiþioneazã
vulnerabilitatea
Gravitatea impactului schimbãrilor climatice prognozate depinde în mare mãsurã de
starea actualã a cenozelor ºi ecosistemelor.
Cu cât sistemul vegetal ºi cel animal al
arealului va avea o diversitate biologicã
mai mare ºi o capacitate sporitã de
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adaptare la noile condiþii ale mediului, cu
atât impactul va fi mai redus ºi invers. De
aceea, pentru ecosistemele naturale ºi cele
artificiale (agrofitocenozele), þinând cont de
starea lor actualã, au fost evidenþiate unele
particularitãþi distinctive calificate drept
factori de risc, care ulterior, datoritã
schimbãrilor climatice, pot determina gradul
de vulnerabilitate.
Componente distinctive ale stãrii
actuale care pot condiþiona gradul de
vulnerabilitate:
Pentru ecosistemele naturale:
 suprafeþe reduse; stare degradatã;
distribuþie fragmentarã;
 insuficienþa umiditãþii solului, neuniformitatea distribuþiei precipitaþiilor.
Pentru agrofitocenoze:
 insuficienþa umiditãþii solului ºi aerului;
fluctuaþii esenþiale ale temperaturii
aerului, mai ales, pe parcursul perioadelor
critice de dezvoltare;
 neuniformitatea distribuþiei precipitaþiilor
atmosferice pe parcursul perioadei de
vegetaþie.
Pentru sãnãtatea populaþiei:
 unii din factorii climaterici, care pot
influenþa sãnãtatea publicã, sunt precipitaþiile, temperatura ºi poluarea excesivã
a mediului.
Reacþia ecosistemelor naturale ºi
artificiale la diferite scenarii de
schimbãri climatice
Scenarii de schimbãri climatice
Pentru evaluarea vulnerabilitãþii s-au utilizat
trei scenarii de schimbãri climatice
(CSIROMk2, Had CM2, ECHAM4) ºi
metoda paleontologicã.
Cea mai lentã ºi mai favorabilã evoluþie este
apreciatã de scenariul CSIROMk2. Celelalte
douã scenarii aplicate prognozeazã o
ariditate evidenþiatã pentru perioade mai
extinse, începând chiar cu anii 2010-2030.
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Reacþia ecosistemelor naturale ºi
artificiale la schimbãrile climatice
a) Pãdurile
Conform modelului CSIROMk2, pânã la
mijlocul secolului XXI este prognozatã o
creºtere a productivitãþii pãdurilor, masa
lemnoasã sporind cu 10-20%. Cãtre sfârºitul
secolului, odatã cu intensificarea gradului
de ariditate a climei, se va înregistra o
reducere a productivitãþii generale a
pãdurilor cu cca 25%.
Potrivit scenariului ECHAM4, spre sfârºitul
secolului XXI productivitatea pãdurilor se
va reduce comparativ cu perioada de
referinþã (1961-1990) cu 50-70%. De
asemenea este prognozatã ºi o diminuare
considerabilã a importanþei socioeconomice
a pãdurilor (cu 60%) ºi a funcþiilor de
protecþie a lor(cu 40%).
b) Resursele acvatice
Gradul de asigurare cu apã a utilizatorilor
poate fi evaluat prin compararea cererii de
apã cu resursele disponibile. Conform
diferitelor scenarii de modificare a climei,
resursele disponibile de apã vor varia între
4,12 ºi 7,06 km3. Satisfacerea cerinþelor
consumatorilor va întâmpina dificultãþi din
cauza distribuþiei teritoriale ºi sezoniere
neuniforme a resurselor acvatice ºi a
deteriorãrii indicilor calitativi.
c) Solurile
Conform evaluãrilor efectuate, pentru
urmãtorul secol se pot intensifica alunecãrile
de teren ºi eroziunea eolianã.
Mãsuri de adaptare
Pentru minimizarea impactului schimbãrilor
climatice asupra diferitelor sisteme ºi
sectoare de activitate se propune un vast
set de mãsuri de adaptare. Principalele din
ele vizeazã urmãtoarele activitãþi: elaborarea ºi implementarea programelor de
restabilire ºi extindere a pãdurilor; adaptarea managementului resurselor naturale la
principiile dezvoltãrii durabile a sectoarelor
economiei naþionale.

REZUMAT

EVALUAREA COSTURILOR
MÃSURILOR DE ATENUARE ºI
ADAPTARE
La analiza cost-beneficiu a mãsurilor de
atenuare ºi adaptare s-au luat în consideraþie cele mai relevante costuri sociale
ºi economice asociate cu schimbãrile
climatice globale: costurile pagubelor,
costurile de adaptare ºi atenuarea
emisiilor de GES. Respectiva analizã a
fost efectuatã pentru perioada 2000 2010, în baza modelelor I ºi II de
dezvoltare macroeconomicã a þãrii.
Beneficiul net este calculat prin
compararea alternativei: fãrã mãsuri de
atenuare ºi implementând mãsurile
propuse, minime ºi maxime.
Analiza cost - beneficiu a mãsurilor
de atenuare
Analiza costurilor ºi beneficiilor totale
ale mãsurilor de atenuare pentru toate
sectoarele de activitate luate în calcul
au relevant cã, dacã acestea vor fi
implementate în totalitate, în perioada
2000-2010, se va beneficia de o creºtere a eficienþei energetice de cca 6-14%
pentru scenariile modelului I ºi de cca
8-17% pentru scenariile modelului II.
Conform scenariilor analizate în
modelele I ºi II, reducerea emisiilor de
GES va atinge o valoare de 4-9% ºi,
respectiv, 6-11% din emisiile totale de
GES direct. Costurile acestor mãsuri
sunt apreciate la cca 1,1-5,8% ºi 1,3-9,2
% din PIB pentru perioada 2000-2010 .
Analiza cost - beneficiu a mãsurilor
de adaptare
În baza evaluãrii vulnerabilitãþii au fost
formulate opþiuni privind mãsurile de
adaptare pentru: conservarea biodiversitãþii, resursele de apã potabilã ºi
irigare, precum ºi evitarea pericolului
inundaþiilor localitãþilor în urma revãrsãrii râurilor. Perioada planificatã de
implementare a mãsurilor de adaptare
constituie 10 ani.

CERCETARE ºI OBSERVARE
SISTEMATICÃ
Cercetãri ºi observaþii în domeniul
schimbãrii climei
Observaþiile sistematice asupra indicilor
climatici în Republica Moldova au fost iniþiate
în 1886, continuând sã fie urmãrite pânã în
prezent prin reþeaua de staþii meteorologice
ale Serviciului Hidrometeo al Ministerului
Mediului ºi Amenajãrii Teritoriului. Prognoza
climei Republicii Moldova pentru începutul
secolului XXI a fost elaboratã în baza
analizei ºi sintezei datelor geologice (inclusiv
paleoclimatice), analizei statistice a ºirurilor
de observaþii meteorologice, instrumentale
ºi cu ajutorul modelãrii fizico-matematice.
În cadrul proiectului care a stat la baza
actualei Comunicãri au fost efectuate
prognoze de posibile schimbãri climatice
pentru Republica Moldova, þinându-se cont
atât de fluctuaþiile globale ale indicilor
climatici, cât ºi de cantitatea de emisii de
GES.
Estimarea dependenþei dintre cota fluctuaþiilor indicilor climatici locali, globali ºi ai
emisferei de nord s-a efectuat în baza
datelor climaterice observate la staþia
meteorologicã Chiºinãu. Ca rezultat, s-a
constatat cã 8,1% din cota fluctuaþiilor
valorilor medii anuale a temperaturii aerului
în Republica Moldova depind de fluctuaþiile
globale ale acestui indice, iar 11,1%  de
cele ale fluctuaþiilor din emisfera de nord.
Pentru modelarea ºi elaborarea scenariilor
schimbãrilor climatice, care pot lua în
consideraþie ºi fluctuaþiile locale ale indicilor
climatici, probabile pentru condiþiile Republii
Moldova, au fost testate urmãtoarele
modele: HadCM2; ECHAM4; CGCM1;
GFDL  R15; CSIROMk2. În consecinþã,
pentru evaluãri au fost selectate trei modele:
CSIROMk2, HadCM2 ºi ECHAM4.
Cercetãri în domeniul inventarierii
gazelor cu efect de serã
La momentul actual, ghidul IPCC ºi
CORINAIR nu prevãd metode de evaluare
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a emisiilor de CO2 din solurile arabile. Pentru
estimarea emisiilor de CO2 din solurile
incluse în circuitul agricol s-a elaborat o
metodologie specialã, care este bazatã pe
bilanþul fluxului de carbon la intrare în sol ºi
al fluxului de carbon ieºit din sol. Conform
acestei metodologii, au fost calculate
emisiile de CO2 din solurile arabile pentru
întreaga suprafaþã a þãrii.
Cercetãri în domeniul evaluãrii
vulnerabilitãþii ºi adaptãrii
Cercetãri privind aprecierea gradului de
vulnerabilitate în funcþie de schimbãrile
climatice s-au efectuat pentru domeniile:
sãnãtatea publicã (trei studii de caz) ºi
eroziunea solurilor (un studiu de caz).
Datoritã acestor estimãri au fost reliefaþi atât
factorii de mediu cu o pondere maximã
asupra acestor domenii, cât ºi zonele
vulnerabile din punct de vedere al impactului
acestor factori.
Pe parcurs, pentru majoritatea domeniilor
cercetate au fost create baze de date ce
prezintã starea actualã ºi cea precedentã.
Pentru utilizarea ºi prelucrarea bazelor de
date au fost elaborate sisteme electronice
interactive, ceea ce a permis ca ele sã fie
supuse analizei, începând de la nivel local
ºi terminând cu cel de þarã.
EDUCAÞIA, INSTRUIREA ªI
CONªTIENTIZAREA PUBLICULUI
Specialiºtii în domeniul protecþiei mediului
sunt pregãtiþi la Universitatea de Stat,
Universitatea de Politologie ºi Ecologie,
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Universitatea Tehnicã, Colegiul de Ecologie.
În programele de învãþãmânt ale ºcolilor
medii, liceelor ºi gimnaziilor sunt prevãzute
ore de ecologie. În ultimii ani, în instituþiile
medii tehnice ºi superioare de învãþãmânt
s-au introdus cursuri specializate în domeniul protecþiei mediului. E importantã
contribuþia Academiei de ªtiinþe a Republicii
Moldova; Ministerelor Mediului ºi Amenajãrii
Teritoriului; Sãnãtãþii; Educaþiei ºi ªtiinþei; a
instituþiilor de cercetãri ºtiinþifice în domeniul
ecologiei, geografiei, pedologiei, apelor,
botanicii, zoologiei la organizarea regulatã
a acþiunilor de instruire în cele mai diverse
domenii ale protecþiei mediului. Deocamdatã, în Republica Moldova nu existã
programe de educaþie ºi instruire în privinþa
SC. În cadrul proiectului PNUD/GEF privind
schimbãrile climatice s-au iniþiat manifestãri
tematice educative ºi de instruire specialã.
Prima activitate în acest domeniu a fost
traducerea, publicarea ºi expedierea în toate
ºcolile Moldovei a broºurii Schimbarea
climei: înþelegerea unui fenomen. Ghid
pentru începãtori. Experþii care au activat
în cadrul proiectului nominalizat s-au inclus
activ în procesul de conºtientizare a
publicului în problema datã prin participarea
la seminare, conferinþe, ateliere, prezentãri
pe posturile de radio ºi televiziune, publicaþii,
etc. La sensibilzarea publicului privind
fenomenul SC au luat parte deopotrivã ºi
un numãr mare de ONG-uri. În cadrul unui
program de granturi mici ONG-urile au
publicat articole în mass-media, au instalat
panouri instructive în oraº, au organizat
cenacluri, mese rotunde, seminare etc.

INTRODUCERE
Republica Moldova a aderat la Convenþia
cadru a Naþiunilor Unite privind schimbarea
climei (09 iunie 1995), recunoscând astfel
importanþa problematicii complexe a
schimbãrilor climatice asupra destinelor
umanitãþii.
Ca þarã în curs de dezvoltare, parte la
aceastã Convenþie, Republica Moldova ºia asumat angajamentul de a contribui, în
mãsura posibilitãþilor, la eforturile mondiale
de diminuare al impactului antropic asupra
climei globale. În acest context se înscriu
preopcupãri ce þin de diverse domenii:
inventarierea de gaze cu efect de serã,
estimarea vulnerabilitãþii diferitor sectoare
la schimbarea climei, elaborarea mãsurilor
de atenuare a emisiilor gazelor cu efect de
serã ºi de adaptare la schimbarea climei,
precum ºi diverse activitãþi de educaþie,
instruire ºi conºtientizare a societãþii,
generaþiei tinere în problemele legate de
schimbarea climei.
Prezenta comunicare naþionalã se constituie
într-un prim raport voluntar al þãrii reflectând
gradul în care sunt respectate prevederile
Convenþiei nominalizate. Lucrarea se
bazeazã pe rezultatele obþinute în cadrul
proiectului Asigurarea suportului Republicii
Moldova în vederea pregãtirii primei
comunicãri naþionale, în corespundere cu
obligaþiile sale faþã de Convenþia Naþiunilor
Unite privind schimbarea climei, care
traseazã un ºir de acþiuni în domeniile indi-

cate mai sus, indicând direcþii de activitate
pentru viitor ºi punând bazele unor parteneriate eficiente.
Ca þarã Parte la Convenþie, Republica
Moldova e preocupatã de analiza posibilitãþilor privind aderarea la Protocolul de
la Kyoto ºi continuarea procesului de
negociere, care se desfaºoarã actualmente
la nivel internaþional.
Propagarea amplã a informaþiei ce þine de
fenomenul schimbãrilor climatice a contribuit
la sensibilizarea populaþiei, a comunitãþii
ºtiinþifice ºi a factorilor de decizie din
republicã. Astfel, se poate afirma cã
Republica Moldova dispune de potenþialul
necesar, atât pentru evaluarea impactului
schimbãrilor climatice, cât ºi pentru promovarea ºi implemntarea unor strategii, politici,
programe ºi tehnologii axate pe atenuarea
efectelor cauzate de aceste schimbãri. Am
specifica în mod deosebit necesitatea unei
continuitãþi în direcþia datã, care nu numai
cã ar face posibilã angajarea Republicii
Moldova în eforturile globale de atenuare a
schimbãrilor climatice, dar ºi ar antrena în
aceastã activitate potenþialul ºtiinþific ºi
tehnic al þãrii, cadre profesionale calificate.
Aceastã lucrare va servi drept bazã pentru
viitoarele decizii legate de aplicarea
prevederilor Convenþiei privind schimbarea
climei, inclusiv în strategiile de dezvoltare a
þãrii.
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1. CARACTERISTICA GENERALÃ A ÞÃRII
Republica Moldova este situatã în
partea de sud-est a Europei. La nordest ºi la sud se mãrgineºte cu Ucraina,
la vest  cu România. Ocupã o suprafaþã
de 33,8 mii km 2 ºi are o populaþie de
4,3 mln. de locuitori. Capitala þãrii este
oraºul Chiºinãu, atestat din anul 1436,
cu o populaþie de cca 740 000 de
locuitori. Suprafaþa republicii este
repartizatã în diverse categorii de
folosinþã (tab. 1.1).
Tabelul 1.1. Structura fondului funciar al Republicii
Moldova, 1998

Folosin\a
Terenuri agricole,
inclusiv:
teren arabil
livezi
vii
p=[uni
f`nete
altele
P=duri
Suprafe\e acvatice
Alte terenuri
Total

km

Suprafa\a

2

%

2556,6

75,5

1809,9
179,8
176,9
373,7
2,3
14,0
325,4
93,5
408,9
3384,4

53,5
5,3
5,2
11,0
0,1
0,4
9,6
2,8
12,1
100

1.1. CONDIÞII FIZICO-GEOGRAFICE
Republica Moldova se aflã între 45 0 28'
ºi 48 0 28' latitudine nordicã ºi 26 0 40' ºi
30 0 06' longitudine esticã. Teritoriul þãrii
se întinde de la nord la sud pe o distanþã
de 350 km ºi de la vest la est  pe o
lungime de 150 km. Relieful este colinar,
altitudinile variind între 5 ºi 429 m. Fiind
parte componentã a câmpiei Europei de
Est, Republica Moldova este aºezatã
între râurile Prut, Nistru ºi fluviul
Dunãrea ºi, implicit, în bazinul Mãrii
Negre.
Republica Moldova este situatã într-o
zonã seismicã cu epicentrul în munþii

Vrancea din Carpaþi (România), aflat la
60 km de hotarul de vest al þãrii.
Fenomene seismice recente cu magnitudinea de cca 7 grade pe scara Richter s-au înregistrat în anii 1940 (7,4),
1977 (7,2), 1986 (6,9), 1990 (6,7).
Clima Republicii Moldova este moderatcontinentalã. Media anualã a temperaturii este de 8-10 0C. Cea mai rece lunã
este ianuarie, cu temperatura medie de
2,8  5,3 0C sub 0, iar cea mai caldã iulie, cu temperatura medie de 19  22
0
C. Clima se distinge printr-un numãr
relativ mare de zile calde ºi însorite 
160190 anual. Circulaþia atmosfericã
se caracterizeazã prin deplasarea
maselor de aer rece din zona Atlanticului
spre est ºi a aerului cald ºi umed din
Marea Mediteranã. Uneori, intervin
mase de aer relativ rece ºi uscat din
latitudinile nordice.
Cele mai numeroase riscuri legate de
regimul meteorologic pentru activitãþile
umane sunt fluctuaþiile de temperaturã
(mai ales, primãvara), secetele
frecvente, indicii sporiþi ai valorilor
temperaturii minime ºi maxime.
Cantitatea de precipitaþii atmosferice
scade de la nord-vest la sud-est,
diminuându-se de la 620 pânã la 450
mm pe an. În temei, precipitaþiile cad în
perioada caldã a anului sub formã de
averse ºi doar 10% din cantitatea lor
anualã  sub formã de zãpadã.
1.2. RESURSELE NATURALE
Cele mai importante resurse naturale
ale Republicii Moldova sunt: solurile,
apele, pãdurile ºi zãcãmintele minerale.
Republica Moldova este situatã la
confluenþa a trei zone biogeografice 
pãduri de foioase, silvostepã ºi stepã.
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În condiþiile bioclimaterice respective sau format trei tipuri zonale de sol. Pe
Podiºul Central al Codrilor, în pãdurile
de gorun ºi fag sunt rãspândite solurile
brune, în regiunile deluroase împãdurite
cu stejar ºi carpen solurile cenuºii, iar
în condiþiile de stepã  cernoziomurile.
Înveliºul de sol constituie principala
bogãþie naturalã a þãrii. Cernoziomurile
sunt predominante; ele ocupã 2/3 din
suprafaþã, prezentând fondul de bazã al
agriculturii (tab. 1.2). Aceste soluri
posedã un potenþial înalt de
productivitate care, în aspect zonal,
deseori este limitat de condiþiile
climaterice.
Tabelul 1.2. Structura tipurilor de sol în Republica
Moldova

Tipul de sol

Suprafa\a
mii ha %
27,2
0,9
319,6 10,6

Brune
Cenu[ii
Cernoziomuri (argilo-iluviale,
2235,8 73,9
levigate, tipice [i carbonatice)
Vertisoluri [i cernoziomuri
13,6
0,4
vertice
Rendzine
14,7
0,5
Mocirle
28,4
0,9
Solone\uri [i solonceacuri
Deluviale [i aluviale
Total

6,5

0,2

377,8 12,5
3023,6 100

În cadrul solurilor zonale sunt rãspândite
fragmentar solurile intrazonale: pe rocile
calcaroase  rendzinele, pe argilele grele
 vertisolurile, pe terenurile cu exces de
umiditate  mocirlele. Prezenþa sãrurilor
solubile au condiþionat formarea soloneþurilor ºi a solonceacurilor. Fãrã masuri ameliorative, aceste soluri au o productivitate
redusã. Pentru vãi ºi lunci sunt
caracteristice solurile deluviale ºi aluviale,
deseori salinizate.
Variabilitatea solurilor oferã posibilitatea
exploatãrii lor în diferite scopuri.
Potenþialul productiv al solurilor este
diminuat de procesele de degradare ºi, în
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special, de eroziune.
Folosirea eficientã ºi protecþia solurilor
prezintã un imperativ nu numai pentru
economia þãrii ºi bunãstarea populaþiei, ci
ºi pentru conservarea biodiversitãþii,
pentru menþinerea echilibrului ecologic.
Resursele acvatice ale þãrii includ: apele
de suprafaþã, freatice ºi subterane. Cca
2/3 din resursele de apã le formeazã
râurile transfrontaliere  Nistru ºi Prut.
Debitul mediu anual al Nistrului este de
10,4 km3, iar al Prutului  de 2,9 km3.
Regimul apelor de suprafaþã ºi freatice
variazã în funcþie de anotimp. Reþeaua
hidrograficã ocupã 2,7% din suprafaþa þãrii
ºi are o lungime totalã de cca 16 000 km.
Teritoriul republicii este strãbãtut de un
numãr de peste 3 260 de râuri ºi râuleþe.
Debitul mediu anual al râurilor interioare
constituie 1,14 km3.
Pe întinsul þãrii existã 57 de lacuri naturale cu o suprafaþã totalã de 62,2 km2 ºi
cca 3 000 de lacuri de acumulare, precum
ºi alte rezervoare artificiale de apã, cu o
suprafaþã totalã de cca 330 km 2 .
Rezervele exploatabile de ape subterane
alcãtuiesc 2 724 mii m3 în 24 ore.
Aprovizionarea cu apã potabilã, mai ales
în zonele rurale, depinde, în mod considerabil, de volumul apelor freatice.
Acestea au o distribuþie neuniformã în
teritoriu ºi variazã sezonier. Sub acest
aspect, cele mai afectate zone în ceea ce
priveºte atât cantitatea, cât ºi calitatea
apei potabile se aflã în sudul ºi sud-estul
þãrii.
Teritoriul Republicii Moldova se caracterizeazã printr-o vastã diversitate biologicã.
Flora cuprinde cca 5 513 specii, iar fauna
- cca 14 800 specii, din care 461 sunt vertebrate. Respectiva diversitate se
datoreazã faptului cã acest teritoriu este
situat la confluenþa a trei regiuni
biogeografice: central-europeanã, euroasiaticã ºi mediteraneanã. Din punct de
vedere faunistic, þara se învecineazã cu
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regiunea balcanicã, formând zona de
tranziþie dintre elementele faunei stepei
asiatice continentale ºi cea de silvostepã
europeanã. Ecosistemele naturale nu
depãºesc 25% din teritoriu ºi se înscriu în
urmãtoarele grupuri: de luncã (1,5%),
acvatice (2,7%), de stepã (cca 10 %) ºi
forestiere (9,6%). Repartiþia suprafeþelor
silvice ale Republicii Moldova este foarte
neuniformã, majoritatea aflându-se în
zona de Centru  cca 58% (gradul de
împãdurire 13,1%). Zonele de Nord ºi de
Sud sunt extrem de slab împãdurite,
domeniile silvice ocupând, respectiv, 25%
(gradul de împãdurire 7,2%) ºi 17%
(gradul de împãdurire 6,7%). În pãduri
predominã foioasele  97,8%, ponderea
rãºinoaselor fiind de doar 2,2%. Formaþiunile principale sunt reprezentate de
cvercinee, salcâmete, frãsineturi, cãrpiniºuri. Repartiþia pãdurilor pe grupe de
vârstã este în mare mãsurã dezechilibratã,
arboreturile tinere constituind 26,3%, cele
de vârstã mijlocie  43,7%, arboreturile
preexploatabile  17,5%, iar cele exploatabile  12,5%. Arboreturile cu vârsta de
peste 100 de ani ocupã doar cca 6 mi ha.
Cele mai importante zãcãminte minerale
sunt: calcarurile, graniturile, argilele
(inclusiv bentonitice ºi nisipoase),
diatomitul, ghipsul ºi creta, utile pentru
construcþii, la producerea cimentului ºi a
sticlei, precum ºi în industria alimentarã.
În total sunt cunoscute 330 de porþiuni cu
zãcãminte minerale localizate pe întreg
teritoriul þãrii, dintre care cca 180 sunt
exploatate.
Zãcãminte de petrol ºi gaze (în cantitãþi
nesemnificative) au fost descoperite în
sudul republicii.
1.3. STAREA ACTUALÃ A
ECONOMIEI NAÞIONALE
Începând cu anii 90, în Republica Moldova a demarat procesul de trecere la
economia de piaþã. Pe parcursul anilor de
tranziþie þara se confruntã cu mari

dificultãþi în constituirea unei economii
moderne.
Perioada reformelor poate fi divizatã în
douã etape: prima  care cuprinde anii
1991-1994 ºi a doua  începând cu anul
1995 pânã în prezent. Prima etapã se
caracterizeazã printr-o diminuare catastrofalã a tuturor indicatorilor economici ºi
sociali (nivelul PIB s-a redus cu 60% în
comparaþie cu anul 1990). Specificul celei
de-a doua etape constã într-o depresie
profundã ºi stabilã (tab. 1.3), care s-a
acutizat în urma crizei financiare regionale
de la finele anului 1998. Deºi cu ritmuri
mult mai lente decât la prima etapã,
declinul economic a continuat ºi în
perioada urmãtoare, astfel încât în 1999
PIB a coborât pânã la nivelul de 34% faþã
de 1990.
PIB ºi producþia industrialã constituie doar
o treime faþã de 1990, iar producþia
agricolã s-a redus de 2 ori.
S-a micºorat volumul investiþiilor, al
consumului ºi al exporturilor. Puterea de
cumpãrare a monedei naþionale s-a redus,
astfel încât în 1999 salariul mediu nominal acoperea bugetul minim de consum
în proporþie de numai 46%.
Sectorul energetic funcþioneazã aproape
în întregime (98%) în baza resurselor
energetice din afara þãrii. Se importã atât
electricitate, cât ºi combustibil fosil pentru
producerea energiei electrice ºi termice.
Consumul acestora s-a micºorat faþã de
1990 de cca 3 ori (tab. 1.4), ceea ce
coreleazã cu scãderea PIB în perioada de
referinþã (fig.1).
Producerea energiei electrice ºi termice
este costisitoare, întrucât instalaþiile din
þarã au un randament scãzut. Funcþionând
pe bazã de echipament cu un grad
avansat de uzurã fizicã ºi moralã, aceste
instalaþii genereazã pierderi mari de
energie în procesul producerii ºi transportãrii acesteia (de la10% în 1990, la cca
25% în 1998).
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Tabelul 1.3. Dinamica principalilor indicatori economici ai Republicii Moldova în perioada 19911999, % faþã
de anul precedent

Denumirea indicatorilor
macroeconomici

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Produsul intern brut (PIB)
Volumul produc\iei industriale
Produc\ia agricol=
Investi\ii ]n capital fix
V`nz=rile de m=rfuri cu am=nuntul pe
unit=\ile ]nregisrate oficial
Servicii cu plat= prestate popula\iei pe
unit=\ile ]nregistrate oficial
Indicele pre\urilor de consum (media
anual=)
Exportul
Importul
Deficitul bugetar (]n % fa\= de PIB)
Datoria extern= (la sf`r[itul anului), mln.
$ SUA
Rata de schimb, MDL/ 1$ SUA:
la sf`r[itul anului
media anual=
Veniturile reale ale popula\iei
Salariile reale

82,5
89
90
91

70,9 98,8 69,1
73 100,3 72
84
110
75
74
55
49
75

58

97

95

96

89

80

81

55

67

52

102

78

95

92

89

587

130

124

112

108

139

110
109
7,5

72
87
3,5

73
56
4,9

198

1209 1284

-

-

103
98
7,5

117
105
5,8

132
128
5,8

107
128
9,8

-

-

255

633

840

1068 1273 1452 1462

-

-

3,6
1,4
71
69

4,3
4,1
81
59

4,5
4,5
123
102

4,7
4,6
101
106

Reþeaua de drumuri auto însumeazã o
Tabelul 1.4. Indicii consumului de energie în Republica Moldova în anii 1990, 1994 ºi 1998

Popula\ia, mii. loc.

1990

14

1998

4361,6 4352,7 4304,7

Consumul total de
resurse energetice
14269
primare, mii t.c.c.
Consumul total de
energie electric=, mii 12647
kWh
energetice primare
la un locuitor, t.c.c.
Consumul de
energie electric= la
un locuitor, mii kWh

1994

4636
5558

95,6
88
92
78

53

Contribuþia activitãþilor de transport ºi
comunicaþii se cifreazã la cca 7,2% din
PIB-ul þãrii (anul 1999).

Anii

94,1 101,6 93,5
94
100
85
88
111
88
92
92
110

82

Transportul are urmãtoarea structurã: auto,
feroviar, aerian ºi naval, cu diferitã pondere la
transportarea mãrfurilor ºi pasagerilor
(tab. 1.5).

Indicii

98,6
96
102
84

4218
4624

3,3

1,1

1,0

2,9

1,3

1,1

4,7
4,6
101
105

8,3
5,4
88,2
106

11,6
10,5
82
88

lungime de 9,2 mii km, din care cca 95% sunt
drumuri cu îmbrãcãminte rigidã, iar reþeaua
de cãi ferate se întinde pe 1,14 mii km, liniile
cu cale dublã având o lungime de 178 km.
Actualmente, parcul auto din Moldova numãrã
cca 290 mii unitãþi, 20% revenindu-le
camioanelor, iar materialul rulant include cca
190 de locomotive.
Agricultura este un domeniu important în
economia naþionalã. În prezent, aceastã
ramurã de bazã asigurã 22,3% din PIB ºi
62,5% din export. 42% din populaþia aptã de
muncã este angajatã în sectorul agrar.
Condiþiile pedoclimaterice ºi geomorfologice
permit cultivarea unei mari diversitãþi de plante
Tabelul 1.5. Ponderea diferitelor tipuri de transport

Tipul de
transport
Auto
Feroviar
Aerian
Naval
Electric
(troleibuze)

Transportat, % din total
M=rfuri
Pasageri
1990 1998 1990 1998
29,1
69,3
0,1
1,5

28,3
71,6
0,1
-

49,9
16,1
23,3
0,2

35,5
21,8
10,5
-

-

-

10,5

32,2
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agricole. Principalele grupuri de plante agricole
cultivate sunt: cerealele (grâu, porumb, orz ºi
altele), legumele (roºii, varzã, ardei, castraveþi
etc.), culturile tehnice (floarea-soarelui, sfecla
de zahãr, tutunul, soia), livezile ºi viile (tab. 1.6).
Tabelul 1.6. Structura suprafeþelor însãmânþate cu
principalele culturi agricole

Categoriile de
plante agricole

Culturi cerealiere
Culturi tehnice
Cartofi [i legume
Plante furajere
Vii
Livezi
Total

1990

Anul
1994

836,9
830,1
277,3 263,5
140,9 140,4
462,3 481,5
215,8 202,6
224,5 208,3
2157,7 2126,4

1998

937,4
309,1
117,8
162,6
180,9
189,8
1897,6

Sectorul agrar a suferit mari schimbãri în
perioada de tranziþie. Majoritatea terenurilor
agricole se aflã în proprietate privatã.
Situaþia economicã a þãrii nu permite
utilizarea unor tehnologii avansate în ramura
fitotehniei ºi zootehniei. Factorii de intensificare a agriculturii se aplicã la un nivel redus.
Ca rezultat, în 1998 producþia agricolã s-a

redus cu 48%, iar cea animalierã cu 64%
faþã de 1990.
Industria este o componentã importantã în
asigurarea stabilitãþii economice a þãrii, care
a constituit în 1999 16,2% din PIB.
Principalele sectoare din structura producþiei
industriale sunt reprezentate de industria
alimentarã (50,3%), industria electroenergeticã (27,2%) ºi industria uºoarã
(4,9%). Între 1990-1999 producþia industrialã s-a micºorat cu 66%. Regresul din
industrie este determinat, în principiu, de
utilizarea tehnologiilor vechi ce se
caracterizeazã prin consum excesiv de
energie ºi de materie primã.
Industria alimentarã e remarcabilã prin
producþia tradiþionalã de vinuri ºi coniacuri.
O pondere considerabilã în acest sector
deþine producþia conservelor din fructe ºi
legume, industria zahãrului ºi tutunului.
Drept consecinþã a exploatãrii unor instalaþii
ºi echipamente energetice depãºite, se
atestã un nivel redus al calitãþii serviciilor
prestate ºi al eficienþei energetice.
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2. INVENTARUL NAÞIONAL DE GAZE
CU EFECT DE SERÃ
InConform prevederilor articolelor 4.1 ºi
12 ale Convenþiei cadru a Naþiunilor Unite
privind schimbãrile climatice (UNFCCC),
þãrile semnatare îºi asumã angajamentul
de a elabora, actualiza periodic, publica
ºi prezenta cãtre Conferinþa pãrþilor inventarele naþionale ale gazelor de serã
antropogene în funcþie de sursele de
emisie ºi rezervoarele de stocare. Republica Moldova este parte la aceastã
convenþie, se numãrã printre þãrile în curs
de dezvoltare, fiind raportatã la categoria
statelor ce nu figureazã în Anexa I a
UNFCCC. Anul 1990 este recomandat ca
an de referinþã la inventarierea de gaze
cu efect de serã.
2.1. METODOLOGII
Inventarierea GES direct ºi indirect, pentru
anii 1990-1998, este fãcutã în baza
Ghidului IPCC din 1995. Pentru sectoarele
procese industriale ºi solvenþii ºi utilizarea
lor s-au aplicat factori de emisie din
metodologia CORINAIR.
Inventarul emisiilor include datele privind
urmãtoarele gaze: CO2, CH4, N2O, NOx,
CO, NMVOC, SO2 (anexa A). Sursele de
emisie a gazelor cu efect de serã sunt
grupate în ºase categorii: sectorul energetic, procesele industriale, solvenþii ºi
utilizarea lor, deºeurile, agricultura,
modificarea folosinþei terenurilor ºi
pãdurile. Aplicând potenþialul de încãlzire
global pentru 100 de ani (GWP CO =1,
GWPCH =21, GWPN O=310, conform ghidului IPCC), emisiile de gaze cu efect de serã
au fost exprimate în CO2 echivalent.
2

4

2

Emisiile de gaze cu efect de serã sunt calculate pe baza datelor primare ale consumului de combustibil, prezentate de cãtre
Departamentul analize statistice ºi sociologice, precum ºi în conformitate cu datele
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prezentate de Ministerul Agriculturii ºi
Industriei Prelucrãtoare, Ministerul Mediului ºi Amenajãrii Teritoriului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor ºi
Comunicaþiilor ºi Serviciul silvic de stat.
Evaluarea emisiilor de CO2, gazul cu cea
mai mare pondere în volumul total al
emisiilor de gaze cu efect de serã, a fost
efectuatã prin douã metode: de referinþã
ºi detaliatã. Prima metodã permite calcularea emisiilor de GES în funcþie de sectorul
economiei naþionale ºi de categoriile de
emisie, iar a doua - estimarea emisiilor în
funcþie de combustibilul utilizat ºi de
tehnologie. Calculele demonstreazã cã
diferenþa dintre aceste douã metode este
de cca 3,1% pentru perioada 1990-1993
ºi de cca 10,1% pentru intervalul 19941998 (din cauza lipsei parþiale a datelor
statistice pentru localitãþile din stânga
Nistrului).
Deoarece datele Anuarelor statistice
pentru anii 1995-1998 diferã de cele ale
bilanþului combustibil-energie, evaluarea
a fost fãcutã numai în baza amintitului
bilanþ, considerat a fi mai complet ºi mai
detaliat. Din lipsã de date pentru localitãþile din stânga Nistrului, emisiile
provenite din arderea combustibililor fosili
în transport, industrie, precum ºi din
sursele de combu-stie mici în anii 19941998 au fost omise.
Datele statistice provenite din industria
metalelor feroase ºi neferoase au un
anumit grad de aproximaþie, întrucât nu
sunt complete.
De asemenea, nu sunt exacte nici datele
privind emisiile provenite de la deºeurile
menajere solide, deoarece pentru anii
1990-1995 sunt luate în calcul numai
rampele de depozitare autorizate.
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2.2. EMISIILE DE GAZE CU EFECT
DE SERÃ DIRECT
Din categoria gazelor cu efect de serã direct fac parte: vaporii de apã, dioxidul de
carbon (CO2), metanul (CH4), protoxidul de
azot (N2O), ozonul (O3), clorfluorcarburile
(CFC), hidroclorfluorcarburile (HCFC) ºi
altele. Emisiile acestor gaze se produc în
urma arderii combustibililor fosili în energeticã ºi transport, în timpul lucrãrilor
agricole mecanizate, în procesele industriale, în procesul fermentaþiei enterice ºi al
managementului dejecþiilor animaliere în
sectorul zootehnic, la managementul
deºeurilor menajere ºi industriale etc.
2.2.1. Emisiile de CO2
În 1990 emisiile antropice de dioxid de carbon au fost estimate la cca 28323 Gg.
Principalele surse de emisii au fost arderea
combustibililor fosili ºi procesele industriale
(fig. 2.1).
Emisiile de CO2 înregistrate în 1994 au fost
evaluate la cca 12086 Gg, constituind
aproximativ 43% din volumul emisiilor anului
1990. Reducerea emisiilor de CO2 a fost

A rd e re a co m b u stib ililor fo sili

caracteristicã întregii perioade 1990-1998,
constituind, în 1998, doar circa 29% din
volumul emisiilor anului de bazã, ceea ce
se explicã prin scãderea consumului total
al resurselor energetice primare.
Emisiile de CO2 în sectorul energetic
În 1990 majoritatea emisiilor de CO2 în
sectorul energetic au fost generate de
sursele producãtoare de energie electricã
ºi termicã, de sursele de combustie mici,
de mijloacele de transport, precum ºi de
procesele de ardere din industrie (fig. 2.2).
Emisiile rezultate din arderea tuturor tipurilor
de combustibili fosili au avut, în 1990,
urmãtoarea provenienþã: 27% din arderea
cãrbunelui, 26% din arderea gazului natural, 47% din arderea combustibilului lichid
(24%  pãcurã, 12%  motorinã, 8% 
benzinã, 2%  gaz de sondã lichefiat, 1% 
alte surse. În anii urmãtori s-au redus, în
special, emisiile rezultate din arderea
combustibilului solid ºi lichid ºi s-au majorat
substanþial emisiile provenite din arderea
combustibilului gazos.
În 1994 emisiile de CO 2, provenite din

Solveniþi ºi alte produse

P ro ce se in du stria le

Figura 2.1. Emisiile de CO2 în 1990, 1994 ºi 1998

P rod u ce re a e ne rgie i
Tran sp ort

Ind us trie
S u rs e d e co m b us tie m ic i

Figura 2.2. Emisiile de CO2 în sectorul energetic în anii 1990, 1994 ºi 1998
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arderea combustibililor fosili, constituiau
cca 44%, iar în 1998 doar cca 27% din
volumul emisiilor anului de referinþã.
Astfel, în urma scãderii generale a
consumului de combustibil emisiile rezultate din arderea acestora s-au redus de
3,7 ori, inclusiv din arderea: benzinei  de
cca 3 ori, motorinei  de cca 4 ori, pãcurii
 de cca 10 ori, gazelor naturale  de cca
2 ori.

2.2.2. Emisiile de CH4
În 1990 emisiile de CH4 au fost estimate la
cca 193 Gg. Sursele principale sunt
agricultura, emisiile fugitive rezultate din
utilizarea ºi distribuþia gazului natural,
deºeurile ºi arderea combustibililor fosili în
sectorul energetic (fig. 2.4).
În 1990, în agriculturã, cca 43,0% din
emisiile totale de CH 4 au provenit din
procesele de fermentaþie entericã, cca 7,6%
de la managementul dejecþiilor animaliere
ºi alte cca 1,8% din arderea resturilor
organice pe terenurile agricole.

Emisiile de CO2 generate de procesele
industriale
În perioada 1990-1998 cele mai importante surse de emisii de CO2 în sectorul
procese industriale au fost: industria
metalurgicã, industria materialelor de
construcþie (producerea cimentului, varului
ºi a vatei minerale) ºi industria chimicã (fig.
2.3). În perioada 1990-1992 s-au înregistrat emisii nesemnificative de CO2 la
producerea sticlei de construcþie.

Emisiile de CH 4 apãrute ca urmare a
incinerãrii deºeurilor solide nu au fost estimate, deoarece majoritatea provin de la
rampele de depozitare neautorizate.
În condiþiile Moldovei, unica tehnologie de
depozitare a deºeurilor solide este umplerea
rampelor. Aceastã sursã a constituit cca
18% din totalul emisiilor de CH4 înregistrate
în 1990. Emisiile provenite de la purificarea
apelor reziduale au fost estimate în baza
consumurilor biochimice de oxigen utilizat
la tratarea apelor reziduale comunale ºi
industriale, cifrându-se, în anul de referinþã,

Perioada 1990-1998 s-a caracterizat prin
sporirea emisiilor de CO2 provenite din industria metalurgicã ºi reducerea continuã
a emisiilor rezultate din industria chimicã
ºi a materialelor de construcþie.

Industria cimentului
Producerea varului

Industria metalurgicã

Industria chimicã
Producerea vatei minerale

Figura 2.3. Emisiile de CO2 în sectorul procese industriale în anii 1990, 1994 ºi 1998

Arderea combustibililor fosili
Procese industriale

Deºeuri

Figura 2.4. Emisiile de CH4 în anii 1990, 1994 ºi 1998
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la 1% din emisiile totale de CH4.
În 1990 proporþia emisiilor de CH4, rezultate
din arderea combustibililor fosili, a fost de
doar 1,4% din emisiile totale. Structura
acestor emisii în funcþie de surse a fost: din
arderea cãrbunelui  37%, benzinei  20%,
motorinei  14%, gazului natural lichefiat 
12%, pãcurii  7%, gazului natural  5%,
GSL  5%. Emisiile de CH4 au constituit, în
1994, cca 70%, iar în 1998  cca 58% din
cele înregistrate în anul 1990. Procentajul
surselor de emisie s-a modificat nesemnificativ în aceastã perioadã.
2.2.3. Emisiile de N2O
Emisiile de N2O estimate în 1990 au fost de
cca 2,87 Gg. Sursele principale de emisii
sunt agricultura ºi arderea combustibilului
fosil în sectorul energetic (fig. 2.5).
Emisiile de N2O din agriculturã provin, cu
precãdere, de la terenurile fertilizate cu
îngrãºãminte minerale de azot. Lipsa
resurselor financiare a condiþionat o
reducere substanþialã a încorporãrii acestora. Drept consecinþã, au scãzut semnificativ ºi emisiile de N2O din agriculturã. În
1994 acestea erau de 9 ori mai mici faþã de
cele din anul de referinþã.
Ca urmare a declinului din sectorul industrial ºi a reducerii consumului de combustibili
fosili în ramura energeticã, în 1994 emisiile
de N2O s-au diminuat de 2 ori faþã de 1990.
Emisiile de N2O, înregistrate în 1990 în
sectorul energetic, au provenit: din arderea
cãrbunelui (39%), motorinei (15%), pãcurii
(14%), GSL (12%), gazului natural (3%),
benzinei (1%) ºi altor surse (16%). Emisiile

rezultate de la arderea lignitului ºi gazului
natural lichefiat au fost nesemnificative.
În 1994 emisiile totale de N2O au constituit
21,6%, iar în 1998  14,8% din emisiile
anului de referinþã (1990).
2.3. EMISIILE DE GAZE CU EFECT
DE SERÃ INDIRECT
Gazele cu efect de serã indirect sunt: NOx,
CO, NMVOC ºi SO2.
2.3.1. Emisiile de NOx
În 1990 emisiile totale de NOx au fost estimate la circa 138 Gg. Gazele din grupa NOx
intrã uºor în reacþie cu oxigenul ºi formeazã
noi compuºi. Circa 99% din emisiile acestor
gaze provin din arderea combustibililor fosili,
utilizaþi la producerea energiei termice,
electrice ºi în transport. În 1990 emisiile
gazelor din grupa NOx în sectorul energetic
au rezultat din arderea: motorinei  45%,
benzinei  17%, cãrbunelui  15%, gazului
natural  13%, pãcurii  9%, altor tipuri de
combustibili  1%. În 1994 emisiile de NOx
au fost evaluate la aproximativ 42%, iar în
1998  la cca 29% din volumul emisiilor
anului 1990.
În 1990  1998 structura surselor de emisie
a acestor gaze s-a modificat nesemnificativ
(fig. 2.6)
2.3.2. Emisiile de CO
Emisiile de CO au constituit, în 1990,
aproximativ 308 Gg. Sursele principale ale
emisiilor de CO sunt: arderea combustibililor
fosili utilizaþi în sectorul energetic (94,5% în
transport) ºi arderea reziduurilor agricole pe
câmp. Emisiile provenite din procesele

A rd e re a c om b u stibililo r fo sili

A g ricu ltu ra

Figura 2.5. Emisiile de N2O în anii 1990, 1994 ºi 1998
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industriale au fost nesemnificative (fig. 2.7).

a ponderii emisiilor acestui gaz (fig. 2.8).

În 1990 emisiile CO rezultate din utilizarea
combustibililor fosili în sectorul energetic au
provenit din arderea: benzinei  86%,
motorinei  8%, cãrbunelui  4%, gazului
natural  1%, altor tipuri de combustibil 
1%.

Emisii de NMVOC în urma arderii combustibililor fosili din sectorul energetic s-au
înregistrat numai în transporturi, provenind
din arderea benzinei  96%, motorinei  3%
ºi GSL (gazului de sondã lichefiat)  1%.

Emisiile de CO înregistrate în 1994 ºi 1998
au fost estimate la cca 105 ºi, respectiv, 99
Gg, constituind, respectiv, doar aproximativ 34
ºi 32% din emisiile acestui gaz în anul 1990.
2.3.3. Emisiile de NMVOC
Emisiile compuºilor organici volatili nemetanici (NMVOC) au fost evaluate în 1990 la
93,6 Gg. Anii 1990, 1994 ºi 1998 s-au
caracterizat prin diminuarea considerabilã

Pentru 1994 ºi 1998 emisiile de NMVOC au
fost estimate la 64,4 ºi, respectiv, 60,8 Gg,
reprezentând 68% ºi 65% din emisiile de
NMVOC ale anului 1990.
2.3.4. Emisiile de SO2
SO2 este considerat un poluant cu un impact deosebit asupra mediului ambiant,
precum ºi subiect al mai multor convenþii
regionale ºi globale. În virtutea faptului cã
acest agent nociv este introdus ca datã

Arderea combustibilului  surse staþionare
Agricultura

Arderea combustibilului  transport
P rocese industriale

Figura 2.6. Emisiile de NOx în anii 1990, 1994 ºi 1998

Arderea combustibilului  surse staþionare
A g ricu ltu ra

A rd e re a co m b u stib ilu lu i – tra nsp o rt
P ro cese in d u stria le

Figura 2.7. Emisiile de CO în anii 1990, 1994 ºi 1998

Arderea combustibililor fosili

Solvenþi ºi alte produse

Figura 2.8. Emisiile de NMVOC în anii 1990, 1994 ºi 1998
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de intrare în programul GCM (Global Circulation Models), pentru perioada 1990 
1998, au fost calculate ºi emisiile de SO2.
Astfel, în 1990 aceste emisii s-au estimat
la cca 266 Gg (fig. 2.9).
În 1994 ºi în 1998 emisiile de SO 2 au
reprezentat, respectiv, doar cca 38% ºi
12% din volumul celor înregistrate în anul
de referinþã (1990).

echivalent, au constituit, în Republica
Moldova, per capita: în 1990  cca 7,6
tone, în 1994  3,5 tone, în 1998  2,5
tone. Din acestea, dioxidului de carbon iau revenit per capita: 6,6 tone în 1990,
2,8 tone în 1994 ºi 1,9 tone în 1998.
Sursele de emisie cu cea mai mare
pondere în perioada 19901998 au fost:
energetica, agricultura ºi procesele
industriale (fig. 2.10).
Perioada 1990-1998 s-a caracterizat
printr-o tendinþã continuã de reducere a
emisiilor totale de gaze cu efect de serã
direct (fig. 2.11).

Gg

Proporþia principalelor trei gaze cu efect
de serã direct (CO2, CH4, N2O) în emisiile
totale, exprimate în CO2 echivalent, s-a
caracterizat printr-o tendinþã de diminuare
a ponderii dioxidului de carbon ºi
Figura 2.9. Emisiile de SO2 în anii 1990, 1994 ºi 1998

Gg

2.4. EMISIILE TOTALE DE GAZE CU
EFECT DE SERÃ, EXPRIMATE ÎN
CO2 ECHIVALENT
Emisiile totale de gaze cu efect de serã
evaluate prin potenþialul de încãlzire
globalã pentru 100 de ani, exprimate în
CO 2 echivalent, s-au cifrat, în 1990, 1994
ºi 1998, la cca 33273, 15359 ºi, respectiv,
10621 Gg. În intervalul 1990-1998 emisiile
totale de gaze cu efect de serã s-au
diminuat cu cca 68% faþã de nivelul anului
de bazã (anexa B). Emisiile totale de gaze
cu efect de serã, exprimate în CO 2

E n e rge tica
P ro ce se in d ustria le

Figura 2.11. Structura emisiilor totale de gaze cu efect
de serã direct exprimate în CO2 echivalent
I  sectorul energetic; II  procese industriale; III 
solvenþi ºi alte produse; IV  agricultura; V  modificãri
în folosinþa terenurilor ºi pãdurile; VI  deºeuri; VII 
emisii nete.

Deºeuri

Solvenþi
A g ricu ltu ra

Figura 2.10. Structura emisiilor totale exprimate în CO2 echivalent în funcþie de surse
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majorarea celei a emisiilor de metan (fig.
2.12).

emisiilor de CO2 ºi de creºtere a emisiilor
de CH4.

Între 1990-1998, totalul emisiilor de gaze
cu efect de serã direct exprimate în CO2
echivalent, a scãzut, ca urmare a crizei
economice, de 3 ori, constituind cca 45%
în 1994 ºi 32% în 1998 din emisiile
înregistrate în anul de referinþã. Ponderea
surselor de emisie s-a modificat: s-au
redus semnificativ emisiile provenite din
arderea combustibililor fosili în sectorul industrial ºi din utilizarea solvenþilor ºi altor
produse; a sporit procentul emisiilor
rezultate din agriculturã, din gestionarea
deºeurilor. Distribuþia emisiilor de gaze cu
efect de serã, exprimate în CO2 echivalent,
prin potenþialul de încãlzire globalã pentru
un orizont de 100 ani, s-a modificat faþã
de anul de referinþã, fiind caracterizatã
printr-o tendinþã continuã de reducere a

2.5. STOCAREA CARBONULUI

E m is ii to ta le d e C O 2

Cantitatea stocatã a emisiilor de GES ºi,
respectiv, absorbþia anualã de CO 2 a
rãmas, în perioada 19901998 practic la
acelaºi nivel. Totuºi, volumul emisiilor de
CO2 stocate de cãtre pãduri, a constituit
în 1990 cca 6%, în 1994  cca 11%, iar în
1998  cca 16% din volumul total al
emisiilor de GES direct exprimate în CO2
echivalent (fig. 2.13). Aceastã evoluþie se
datoreazã faptului cã în perioada 1990
1998 s-a înregistrat o reducere
semnificativã (de cca 3 ori) a emisiilor
totale de GES direct, cauzatã de criza din
economia naþionalã.

E m is ii to ta le d e N 2 O

E m is ii to ta le C H 4

Figura 2.12. Structura emisiilor totale de gaze cu efect de serã direct, exprimate în CO2 echivalent, în
anii 1990, 1994 ºi 1998

Emisii nete de CO

Cantitatea de CO absorbitã

Figura 2.13. Potenþialul de stocare a emisiilor de CO2 de cãtre pãduri în 1990, 1994 ºi 1998
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3. PROGNOZA EMISIILOR DE GAZE
CU EFECT DE SERÃ
3.1. PROGNOZA DEZVOLTÃRII
SOCIAL- ECONOMICE A REPUBLICII
MOLDOVA PÂNÃ ÎN ANUL 2010
Prognoza emisiilor de gaze cu efect de
serã a fost efectuatã conform proiectului
Hotãrârii Guvernului Strategia de
dezvoltare social-economicã a Republicii
Moldova pe termen mediu, elaborat de
Ministerul Economiei ºi Re-formelor. Drept
bazã a acestui proiect a servit Hotãrârea
Guvernului nr. 1107 din 06.11.1998 privind
strategia de dezvoltare social-economicã a
Republicii Moldova pânã în anul 2005,
precum ºi datele, actualizate de cãtre
Ministerul Economiei ºi Reformelor, de
comun acord cu alte ministere, departamente ºi instituþii ºtiinþifice, în corespundere
cu situaþia de la 01.06.2000. În baza
proiectului otãrârii Guvernului Strategia de

dezvoltare economicã a Republicii Moldova
pe termen mediu au fost elaborate douã
modele a evoluþiei macroeconomice a þãrii
care presupun ºi mãsuri de atenuare a
emisiilor de GES. Primul model macroeconomic analizat este cel inerþial (I), care
prevede, pentru perioada 2000-2010, o
creºtere a PIB cu cca 1,5% anual ºi un
volum minim de finanþare externã pentru
sectoarele de bazã ale economiei naþionale.
Cel de-al doilea model (II), considerat a fi
de bazã, preconizeazã o creºtere a PIB cu
cca 6,7% anual ºi un volum de finanþare
externã direcþionat, în special, spre sectorul
servicii.
Pentru evaluarea prognozei emisiilor de
GES au fost utilizaþi principalii indicatori
macroeconomici (tab. 3.1), conform
modelelor menþionate.

Tabelul 3.1. Dinamica principalilor indicatori macroeconomici conform pentru modelele de dezvoltare socialeconomicã a Republicii Moldova pânã în anul 2010

tone per capita

tone per capita
Modelul I

Maxim

Minim

Modelul II

Bazã

Maxim

Minim

Bazã
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Prognoza emisiilor de GES pentru sectorul energetic pânã în 2010 s-a efectuat, þinându-se
cont de Strategia energeticã a Republicii
Moldova ºi de Planul de acþiuni în sectorul
energetic, documente aprobate prin
Hotãrârea Guvernului nr. 360 din 11.04.2000.
Printre obiectivele acestei strategii se numãrã:
sporirea potenþialului productiv al complexului
energetic; identificarea ºi aplicarea metodelor
de utilizare mai eficientã a resurselor
energetice, care presupun ºi diminuarea
emisiilor de gaze cu efect de serã din acest
sector.
Prognoza consumului de energie electricã a
fost efectuatã luând în consideraþie prognoza
de ansamblu a evoluþiei PIB-ului, precum ºi
în funcþie de evoluþia ponderii ramurilor
economiei naþionale, în baza modelelor
descrise mai sus.
Conform modelelor I ºi II de dezvoltare
macroeconomicã a þãrii, cãtre anul 2010
consumul de energie electricã va constitui,
respectiv, cca 54% ºi 83% comparativ cu 1990
(tab. 3.2).
Tabelul 3.2. Necesarul de energie electricã pânã în
2010, mln. kWh

Consum real

1990

Prognoze

1994 1998
I

2000 2005 2010

II

Dupã cum demonstreazã calculele, în
perioada 20002010 consumul de
combustibil nu va atinge nivelul înregistrat
în 1990 ºi va constitui, în funcþie de
modelul utilizat, doar cca 44,570,5% din
nivelul anului de referinþã (tab. 3.3). Astfel,
din volumul consumat în anul de referinþã
(1990), cãtre anul 2010, în funcþie de cele
2 modele socio-economice, consumul de
pãcurã va constitui cca 1726%, de

cãrbune  cca 31-48%, de gaze naturale
 cca 75-118%; de combustibil lichid
utilizat în transport: benzinã  cca
4475%, motorinã  cca 3763%, GSL 
cca 1423%, GNL  cca 59109%.
3.2. PROGNOZA EMISIILOR
ANTROPICE DE GAZE CU EFECT
DE SERÃ DIRECT PÂNÃ ÎN 2000
Prognoza emisiilor a fost calculatã în
conformitate cu principalii indicatori
macroeconomici (tab. 3.1). În baza celor
douã modele macroeconomice au fost
elaborate, respectiv, alte douã modele de
prognozã pentru emisiile de GES directe
(CO2, CH4, N2O). Fiecare model conþine
trei scenarii: de bazã, minim ºi maxim.
Scenariul de bazã prognozeazã emisiile
de GES, ºi nu include mãsurile de
atenuare a acestora. Scenariul minim
prognozeazã emisiile de GES, prevãzând
mãsuri moderate de atenuare a acestora.
Scenariul maxim prognozeazã emisiile de
GES, prefigurând mãsuri maxime de
atenuare a acestora.
La prognozarea emisiilor de GES s-au luat
în calcul numai sectoarele cu cea mai
mare pondere în volumul total al emisiilor
de GES direct.
Scenariile primului model sunt considerate a fi cele mai realiste. Pentru aceste
scenarii, cãtre anul 2010, emisiile totale
de GES direct per capita vor reprezenta
doar cca 32-46% din nivelul emisiilor respective ale anului de referinþã (fig. 3.1)
ºi vor constitui, în funcþie de scenariul
utilizat, între 10722 ºi 15284 Gg (tab. 3.4).

Pentru scenariile modelului de bazã (II)
perioada 20002010 se va caracteriza prin
tendinþa continuã de majorare a emisiilor
Tabelul 3.3. Prognoza consumului de combustibil de GES per capita (fig. 3.1), iar emisiile
pânã în 2010, PJ
totale de GES direct vor varia, în 2010, în
Consum real
Prognoze
funcþie de scenariul aplicat, cca 4266%
1990 1994 1998
2000 2005 2010 din nivelul emisiilor din anul de referinþã
108,61 127,13 156,86
I
(tab. 3.4).
352,15 162,86 130,82
II
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tone per capita

tone per capita
M odelul I

M axim

M inim

M odelul II

B azã

M axim

M inim

B azã

Figura 3.1. Dinamica emisiilor totale de gaze cu efect de serã direct per capita (% faþã de anul 1990)

3.2.1 Prognoza emisiilor de gaze cu
efect de serã direct pentru sectorul
energetic
Prognozele se bazeazã pe analizele
efectuate, utilizând programul RASTR,
care calculeazã regimurile complexe din
sistemele energetice ºi modeleazã
perspectiva dezvoltãrii sectorului. Acest
program optimizeazã puterea surselor ºi
toþi parametrii sistemului, în funcþie de
configuraþia acestora, prin conectarea ºi
deconectarea nodurilor sistemelor (anexa
C).
În sectorul energetic, prognoza emisiilor
de GES direct pânã în anul 2010 a fost
efectuatã, luându-se în calcul urmãtoarele
acþiuni:
 schimbãri structurale ºi modernizarea
sectoarelor economiei naþionale;

 diferite opþiuni privind aprovizionarea cu
energie electricã din import ºi
dezvoltarea capacitãþilor de producere
a energiei la nivel naþional;
 extinderea capacitãþilor de producere a
energiei prin modernizarea ºi
construcþia centralelor electrice ºi de
termoficare;
 reducerea pierderilor în reþelele de
transport al energiei electrice.
Conform prognozelor pentru modelele
scenariilor I ºi II, cãtre anul 20002010
volumul total al emisiilor de GES,
exprimate în CO2 echivalent, nu va depãºi
nivelul celor înregistrate în anul de
referinþã, constituind, în funcþie de
scenarii, doar cca 2941% ºi, respectiv,
4265% din anul 1990 (tab. 3.5).

Tabelul 3.4. Scenariile prognozelor emisiilor de gaze cu efect de serã direct pânã 2010

Maxim

Minim

Bazã

Maxim

Minim

Bazã
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3.2.2. Prognoza emisiilor de gaze
cu efect de serã direct pentru sectorul
procese industriale
În conformitate cu prognoza, volumul total al emisiilor de GES direct, exprimate
în CO 2 echivalent, în sectorul industrial va
constitui, în 20002010, pentru scenariile
modelelor I ºi II între 45-61% ºi respectiv
4867% din nivelul emisiilor anului de
referinþã (tab. 3.6). Industria metalurgicã,
a materialelor de construcþie ºi cea
chimicã vor rãmâne principalele surse de
emisii. Dioxidul de carbon va continua sã
deþinã ponderea majorã în volumul
emisiilor totale de GES direct înregistrate
în acest sector.
3.2.3. Prognoza emisiilor de gaze cu
efect de serã direct pentru sectorul
agrar
Principalele surse de emisii în sectorul
agrar sunt:

 sectorul zootehnic (procesul de fermentare entericã la animalele domestice ºi
managementul dejecþiilor animaliere);
 mineralizarea substanþelor organice din
sol;
 incinerarea resturilor organice pe
terenurile agricole.
Potrivit prognozelor, în 2010 emisiile totale
de GES direct din agriculturã se vor cifra,
pentru scenariile modelelor I ºi II, la cca
5275% respectiv 4279% comparativ cu
anul de referinþã (tab. 3.7).
Cãtre anul 2010 ponderea emisiilor de CH4
ºi N 2 O în sectorul agrar va constitui,
respectiv, cca 95 ºi 5%. În 1990 acest
raport constituia cca 76 ºi 24%.
3.2.4. Prognoza emisiilor de gaze
cu efect de serã direct pentru sectorul
deºeuri
La prognozarea emisiilor de gaze cu efect

Tabelul 3.5. Prognoza emisiilor de gaze cu efect de serã direct pentru sectorul energetic, Gg CO2
echivalent / an

Anul

Emisii reale

1990
1994
1998

27150
12203
7545

Anul
2000
2005
2010

Emisii de GES, prognoze
Modelul I de scenarii
Modelul II de scenarii
baz=
minim
maxim
baz=
minim
maxim

7750
9071
11134

7672
8627
9660

7669
7594
7794

8128
11986
17651

8047
11120
15274

8047
9926
11369

Tabelul 3.6. Prognoza emisiilor de gaze cu efect de serã direct provenite din sectorul procese industriale, Gg
CO2 echivalent / an

Anul

Emisii reale

1990
1994
1998

2539
689
1228

Anul
2000
2005
2010

Emisii de GES, prognoze
Modelul I de scenarii
Modelul II de scenarii
baz=
minim
maxim
baz=
minim
maxim
1344
1301
1296
1356
1308
1306
1438
1357
1274
1563
1489
1418
1539
1387
1133
1707
1520
1218

Tabelul 3.7. Prognoza emisiilor de gaze cu efect de serã direct pentru sectorul agrar, Gg CO2 echivalent / an
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Anul

Emisii reale

1990
1994
1998

2811
1953
1345

Anul
2000
2005
2010

Emisii de GES, prognoze
Modelul I de scenarii
Modelul II de scenarii
baz=
minim
maxim
baz=
minim
maxim
1366
1366
1366
1453
1414
1414
1621
1540
1409
2068
1951
1634
2095
1938
1450
2215
1748
1176
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de serã direct provenite din deºeuri sunt
luate în calcul numai emisiile de CH 4
(tab. 3.8). În acest sector emisiile de GES
provin cu preponderenþã din deºeurile
solide depozitate pe rampe, apele
reziduale comunale ºi industriale. În
sectorul dat mãsurile de reducere a
emisiilor de gaze cu efect de serã direct
vor permite diminuarea volumului
acestora, cãtre anul 2010 (în funcþie de
scenariile modelelor utilizate) cu cca 172
187 Gg.
3.3. PROGNOZA EMISIILOR TOTALE
DE GAZE CU EFECT DE SERÃ
DIRECT
Cãtre anul 2010, emisiile de GES direct,
exprimate în CO2 echivalent, nu vor atinge
nivelul înregistrat pentru anul de referinþã
(tab. 3.9), constituind, în funcþie de

scenariile modelelor utilizate (I sau II) cca
3246% ºi, respectiv, 4266% din nivelul
anului de referinþã (fig. 3.2).
În funcþie de scenariile modelelor aplicate
(I sau II), emisiile de CO2 vor varia între
3042% ºi, respectiv, 4164% (fig. 3.3);
emisiile de CH4 între 52-80% ºi, respectiv,
55-90% (fig. 3.4); emisiile de N2O  între
1724% ºi, respectiv, 2437% (fig. 3.5)
faþã de nivelul emisiilor acestor gaze
înregistrat în anul 1990.
Conform scenariilor primului model, în
perioada 20002010 structura emisiilor de
GES direct se va schimba nesemnificativ.
Pentru scenariile modelului II, structura
emisiilor de GES direct se va modifica
dupã cum urmeazã: ponderea CO 2 în
totalul emisiilor se va majora, cea a CH4
se va reduce, iar cea a N 2O nu se va

M odelul I

Maxim

Minim

M odelul II

B azã

Maxim

B azã

Minim

Figura 3.2. Prognoza emisiilor totale de gaze cu efect de serã direct, exprimate în CO2 echivalent
Tabelul 3.8. Prognoza emisiilor de gaze cu efect de serã direct pentru sectorul deºeuri, Gg CO2 echivalent / an

Anul

Emisii reale

1990
1994
1998

768
509
498

Anul
2000
2005
2010

Emisii de GES, prognoze
Modelul I de scenarii
Modelul II de scenarii
baz=
minim
maxim
baz=
minim
maxim
498
504
512

498
499
500

498
338
341

499
514
534

498
348
363

498
338
347

Tabelul 3.9. Prognoza emisiilor totale de gaze cu efect de serã direct, Gg CO2 echivalent / an

Anul

Emisii reale

1990
1994
1998

33273
15359
10621

Anul
2000
2005
2010

Emisii de GES, prognoze
Modelul I de scenarii
Modelul II de scenarii
baz=
minim
maxim
baz=
minim
maxim

10963
12640
15284

10842
12098
13489

10834
10618
10722

11441
16136
22112

11271
14913
18909

11269
13322
14114
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modifica substanþial (fig.3.6). Cãtre 2010
structura emisiilor de GES pentru
scenariile modelului II va fi apropiatã de
cea înregistratã în 1990.
În perioada 20002010 sursele de emisii
cu cea mai mare pondere în volumul
emisiilor totale de GES direct vor rãmâne:
sectorul de producere a energiei electrice
ºi termice, arderea combustibilului în
transport, urmate în ordine descrescândã
de activitãþile specifice sectoarelor agricol,
industrial, deºeuri ºi solvenþi. Conform

M axim

M inim

scenariilor primului model, în comparaþie
cu 1990, se va reduce ponderea emisiilor
rezultate din sectorul energetic ºi se va
majora procentajul emisiilor provenite din
sectoarele industrial, agrar ºi deºeuri.
Scenariile modelului II pentru perioada
2000-2010 presupun o reducere a ponderii
emisiilor rezultate din sectorul agricol, în
comparaþie cu 1990 (fig. 3.7).
3.3.5. Prognoza absorbþiei CO2 de
cãtre pãduri
La prognozarea absorbþiei de CO2 s-au

B azã

M axim

M inim

B azã

Figura 3.3. Prognoza emisiilor de CO2

Maxim

Minim

B azã

Maxim

Minim

B azã

Figura 3.4. Prognoza emisiilor de CH4,exprimate în CO2 echivalent

M axim

M in im

B azã

Figura 3.5. Prognoza emisiilor de N2O,exprimate în CO2 echivalent
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M axim

M in im

B azã
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luat în calcul modificãrile tipurilor de
folosinþã a terenurilor agricole, pãºunilor
ºi a pãdurilor descrise în capitolul 4.
Cãtre anul 2010 cantitatea stocatã a
emisiilor de GES direct exprimate în CO2
echivalent de cãtre pãduri, se va majora
în funcþie de scenariile modelului utilizat
 I sau II, cu 726% ºi, respectiv, cu 12

36% faþã de nivelul de stocare a emisiilor
totale GES din anul de referinþã (fig. 3.8).
Cãtre anul 2010 emisiile nete, exprimate
în CO 2 echivalent, vor constitui, pentru
scenariile modelelor I sau II, respectiv,
doar cca 2742% ºi 3764% din nivelul
anului de referinþã (fig. 3.9).

100%

100%

90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%
40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%
0%
m a xim

m inim

bazã

m a xim

M odelul I

CO2

m inim

bazã

M odelul I

M odelul II

N 2O

CH4

Figura 3.6. Prognoza structurii emisiilor totale de GES
direct, exprimate în CO2 echivalent, pentru scenariile
modelelor I ºi II

M odelul II

Energetica
Procese industriale
Deºeuri
Agricultura
Solvenþii ºi utilizarea lor

Figura 3.7. Prognoza emisiilor totale de GES direct
exprimate în CO2 echivalent, (în funcþie de surse,
pentru scenariile modelului I ºi II)
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Figura 3.8. Prognoza absobþiei de CO2 rezultate din modificarea folosinþei terenurilor agricole ºi a pãdurilor, Gg
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Figura 3.9. Prognoza emisiilor nete de gaze cu efect de serã direct, exprimate în CO2 echivalent
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4. ATENUAREA EMISIILOR DE GAZE
CU EFECT DE SERÃ
În Republica Moldova încã nu a fost
adoptatã o strategie concretã privind
reducerea emisiilor de gaze cu efect de
serã. Acþiunile în curs de desfãºurare
stipulate în programul de activitate a
Guvernului Republicii Moldova privind
îmbunãtãþirea cadrului legislativ,
restructurarea ºi modernizarea sectoarelor
economiei, creºterea eficienþei energetice
ºi conservarea energiei vor contribui la
atenuarea emisiilor de gaze cu efect de
serã. În acest scop, în ultimii ani au fost
elaborate câteva documente importante în
domeniul protecþiei mediului. Astfel, în
1995 autoritatea centralã de mediu a emis,
cu sprijinul Bãncii Mondiale, Programul
naþional strategic de acþiuni în domeniul
protecþiei mediului. Un alt document important îl constituie Planul naþional
destinat acþiunilor de scurtã duratã în
domeniul protecþiei mediului. Prezenta
comunicare este un prim document fundamental în aspectul estimãrii impactului
schimbãrilor climatice, evaluãrii emisiilor
de gaze cu efect de serã, elaborãrii
acþiunilor de atenuare a acestora ºi a
mãsurilor de adaptare la schimbãrile
climatice.
4.1. CADRUL LEGISLATIV
Actul juridic prin care se reglementeazã
protecþia mediului în Republica Moldova
este Legea nr.1515-XII din 16.06.1993
privind protecþia mediului înconjurãtor.
Aceastã lege vizeazã în mod direct securitatea ecologicã a populaþiei, utilizarea
raþionalã a resurselor naturale, precum ºi
conservarea naturii ºi protecþia mediului.
Un capitol aparte este consacrat protecþiei
aerului atmosferic. Conform art.55,
standardele calitãþii aerului se stabilesc de
cãtre autoritatea centralã de mediu, în
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comun cu Ministerul Sãnãtãþii ºi Academia
de ªtiinþe, fiind aprobate de Parlament.
Conform Legii nr. 851-XIII din 29.05.1996
privind expertiza ecologicã ºi evaluarea
influenþei asupra mediului înconjurãtor,
calitatea aerului este principalul indicator
pentru estimarea impactului.
Legea nr. 1422-XIII din 17.12.1997 privind
protecþia aerului atmosferic concretizeazã
normele specifice în acest domeniu. Întru
prevenirea poluãrii bazinului aerian se
cere respectarea unor normative privind
atât gradul admisibil de poluare, cât ºi
indicii de calitate a aerului. Indicii
nominalizaþi reprezintã concentraþiile
maxim admisibile pentru un ºir de poluanþi
ai atmosferei, pentru anumite zone ºi
intervale de timp.
Conform articolului nr. 16 al Legii privind
asigurarea sanitaro-epidemiologicã a
populaþiei, sursele emisiilor de substanþe
nocive trebuie sã fie separate de
sectoarele populate prin zone sanitare.
Mecanismul economic de protecþie a
bazinului aerian se bazeazã pe taxele
pentru poluarea aerului. Procedeele de
calculare a acestor plãþi sunt prevãzute în
Legea nr.1540-XIII din 25.02.1998 privind
plata pentru poluarea mediului
înconjurãtor. Taxele se percep diferenþiat,
în funcþie de surse (staþionare sau mobile
), precum ºi în funcþie de gradul de
poluare.
4.2. CADRUL INSTITUÞIONAL
Ministerul Mediului ºi Amenajãrii
Teritoriului este autoritatea publicã
centralã de specialitate, desemnatã sã
dirijeze acþiunile privind realizarea
mãsurilor recomandate de Convenþia
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cadru a Naþiunilor Unite privind
schimbãrile climatice. Ministerul în cauzã
raporteazã cum se respectã prevederile
acestei Convenþii în Republica Moldova.
Prin intermediul Comunicãrii naþionale se
aduce la cunoºtinþã situaþia privind politica
ºi mãsurile aplicate atât pentru atenuarea
emisiilor de GES, cât ºi pentru evaluarea
ºi adaptarea sistemelor locale la
schimbãrile climatice.
4.3. MÃSURI DE ATENUARE A
EMISIILOR DE GAZE CU EFECT
DE SERÃ
4.3.1. Sectorul energetic
Obiectivele strategice ale politicii
energetice naþionale pânã în anul 2010 vor
fi atinse prin intermediul urmãtoarelor
acþiuni:
 sporirea eficienþei energetice ºi conservarea energiei;
 implementarea tehnologiilor energetice
eficiente cu impact minim asupra
mediului;
 introducerea resurselor energetice
regenerabile în balanþa de consum în
cazurile în care acestea se dovedesc a
fi competitive din punct de vedere economic;
 promovarea unei politici active de
conservare a energiei la consumator;
 conformarea la standardele ºi normele
europene de prevenire a poluãrii mediului.
Realizarea acestor obiective va conduce
la reducerea emisiilor de GES ºi la
ameliorarea stãrii mediului. În cazul
implementãrii mãsurilor de atenuare,
prevãzute în modelele de dezvoltare
macroeconomicã I ºi II (tab. 4.1), se va
înregistra creºterea eficienþei energetice
ºi o reducere substanþialã a emisiilor de
GES.
4.3.2. Subsectorul transporturi
Pentru sectorul transporturi obiectivele

strategice în vederea reducerii emisiilor de
gaze cu efect de serã vor fi realizate prin
implementarea unor mãsuri cu termen
scurt (2000-2005) ºi termen mediu de
realizare (2000-2010) (tab. 4.2). Mãsurile
cu termen scurt sunt axate pe activitãþi ce
nu necesitã investiþii majore ºi modificãri
importante ale tehnologiilor utilizate. Ca
rezultat al implementãrii acestor mãsuri,
efectul de atenuare a emisiilor de GES va
fi moderat. Mãsurile cu termen mediu de
realizare necesitã investiþii substanþiale,
legate de modificarea ponderii tipurilor de
transport ºi de modernizarea acestora.
Realizarea acestui set de mãsuri în
perioada 20002010 va conduce la
reducerea considerabilã a emisiilor de
GES provenite de la acest sector, cu cca
4261066 Gg pentru scenariile modelului
I ºi, respectiv, cu 8161470 Gg pentru
scenariile modelului II.
4.3.3. Sectorul procese industriale
Strategia de dezvoltare a sectorului respectiv, ce se aflã în curs de elaborare,
þine cont ºi de necesitatea atenuãrii
impactului activitãþilor industriale asupra
mediului, inclusiv prin reducerea emisiilor
de GES. Mãsurile de atenuare a emisiilor
de GES sunt specificate numai pentru
ramurile cu pondere majorã în volumul
total al emisiilor de GES direct (tab. 4.3).
Dacã aceste mãsuri vor fi realizate în
totalitate, þara va beneficia de o reducere
a emisiilor de GES de 589-1180 Gg pentru
scenariile modelului I ºi, respectiv, de 712
1456 Gg pentru scenariile modelului II.
4.3.4. Sectorul agrar
Strategia sectorului agrar în ceea ce
priveºte emisiile de GES este axatã pe
practici agricole durabile, capabile sã
utilizeze eficient ºi deºeurile produse la
nivelul unei ferme agricole. Atenuarea
emisiilor de GES în domeniul agriculturii
se bazeazã pe reducerea emisiilor
provenite din incinerarea resturilor
vegetale pe câmp, managementul
dejecþiilor animaliere, procesul de fe-
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M=suri de atenuare

 cre[terea ponderii gazului natural ]n locul
c=rbunelui cu minimum 2,5% [i maximum 5% din
volumul total de combustibil consumat ]n sectorul
energetic;
 ]mbun=t=\irea eficien\ei energetice cu minimum
2,5% [i maximum 5% ]n sectorul de producere a
energiei;
 extinderea capacit=\ilor de producere a energiei
princonstruc\ia de CET cu turbine cu gaz ]n locul
celor cu condensare;
 ]mbun=t=\irea eficien\ei energetice cu minimum 5% [i
cu maximum 10% ]n subsectorul surse de combustie
mici;
 ]mbun=t=\irea eficien\ei energetice cu minimum 5%
[i cu maximum 10% ]n subsectorul procese
industriale,

Surse de energie regenerabil=:
 valorificarea capacit=\ii disponibile de energie
solar=, 1,300 KWh/m colector pe an, aplicarea
minimum a 0,1 mln. [i maximum a 0,6 mln.
colectoare solare;

Modelul I
Scenariul minim
Scenariul maxim

Mo
Scenariul minim

Conservarea Reducerea Conservarea Reducerea Conservarea Reducere
energiei, mii emisiilor de energiei, mii emisiilor de energiei, emisiilor d
t.c.c.
GES, Gg
t.c.c.
GES, Gg
mii t.c.c.
GES, Gg
4806,6
4662,5
6673,0
6226,6
3706,1
3184,9

0,0

871,7

0,0

1307,5

0,0

1228,8

2234,8

1472,7

4469,6

2945,4

2993,7

2345,7

588,9

832,5

1034,7

1461,9

1170,7

1651,9

300,8

445,5

601,5

890,9

410,1

675,1

60,4

83,7

120,8

167,3

88,0

133,9

72,0

101,6

387,2

648,3

156,6

221,5

72,0

101,6

144,0

304,8

144,0

203,2

 considerarea unor studii de fezabilitate privind
localizarea zonelor optime pentru extinderea
poten\ialului hidroelectric al \=rii cu maximum 180
mln. kWh/an;

0,0

0,0

204,3

288,6

0,0

0,0

 valorificarea resurselor energetice ale biomasei,
prin implementarea tehnologiilor de ob\inere [i
utilizare a biogazului (capacitatea disponibil= de
energie provenit= din biomas= este estimat= la
t.c.c./an). cca 532 mii

0,0

0,0

38,9

54,9

12,6

18,3
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Tabelul 4.1. Planul de acþiuni în sectorul energetic în vederea economiei de resurse energetice ºi reducerii emisiilor GES pentru perioada 2000-2010
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Tabelul 4.2. Planul de acþiuni în sectorul transporturilor în vederea atenuãrii emisiilor de gaze cu efect
de serã în perioada 20002010
Obiective pe termen scurt, 20002005:
 reglementarea circula\iei pentru evitarea supraaglomer=rii arterelor rutiere;
 gestionarea adecvat= a parcului auto prin ac\iuni de limitare a func\ion=rii ]n gol a motoarelor,
mai ales, a celor Diesel;
 construc\ia re\elelor de transport urban [i a pasajelor pietonale subterane pentru reducerea
polu=rii;
 utilizarea benzinei neetilate, a gazului natural [i a celui de sond= lichefiate;
 aplicarea taxelor diferen\iate: mai mici  pentru transportul care ocole[te ora[ele, mai mari pentru transportul urban;
 limitarea importului de automobile vechi, care nu corespund standardelor de protec\ie a
mediului.
Obiective pe termen mediu, 20002010:
 modernizarea [i ]nlocuirea mijloacelor de transport;
 electrificarea c=ii ferate UngheniRazdelnaia
 reconstruc\ia arterelor din ora[e, crearea zonelor cu circuit interzis pentru transport;
 construc\ia drumurilor de centur= (de ocolire a localit=\ilor);
 sporirea poten\ialului transportului feroviar [i fluvial;
 reconstruc\ia drumurilor de importan\= na\ional= [i ]mbun=t=\irea calit=\ii serviciilor de ]ntre\inere
conform standardelor europene;
 crearea unor servicii de transport dotate cu containere [i terminale de expediere a m=rfurilor,
cu tehnologii informa\ionale.

Tabelul 4.3. Planul de acþiuni în sectorul industrial în vederea atenuãrii emisiilor GES pânã în anul 2010
Industria metalurgic=:
 reducerea emisiilor prin buna gestionare a utilajului [i echipamentului unit=\ilor de producere
[i a re\elelor energetice;
 respectarea corela\iei dintre materia prim= de metal uzat [I adaosurile necesare de substan\e
auxiliare;
 introducerea echipamentului de monitoring [i de decuplare automat=, ]n caz de necesitate, a
energiei electrice;
 reducerea cheltuielilor de distribuire [i utilizare a energiei, majorarea eficien\ei energo
economice;
 introducerea procedeelor de control automatizat pentru a evita supra]nc=lzirea clemelor de
]nalt= tensiune pentru fixarea ]nc=lzitoarelor electrice [i a gazelor emise ]n cuptor, ]n procesul
de r=cire cu ap= ]n circuit ]nchis;
 men\inerea propor\iei stabilite dintre ap= [I gazele emise ]n urma topirii metalului ]n furnale,
]nainte de a fi emise ]n atmosfer=;
 instruirea personalului responsabil de opera\iile tehnologice;
 folosirea ra\ional= a resurselor naturale [i a celor energetice;
 automatizarea controlului parametrilor de baz=.
Industria cimentului:
 modernizarea echipamentului [i a tehnologiilor;
 eficientizarea ecologic= [i economic= a produc\iei prin introducerea sistemului automatizat de
control [i decuplare ]n caz de avarie;
 instalarea sistemului de control automatizat al parametrilor tehnologici stabiliti;
 implementarea procedeelor de desulfurizare a gazului natural [i al p=curii;
 arderea reciclat= a gazelor;
 reducerea rebutului prin respectarea parametrilor stabili\i la preg=tirea amestecurilor.
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Tabelul 4.4. Planul de acþiuni în sectorul agrar în vederea atenuãrii emisiilor de GES pânã în anul
2010

}n fitotehnie:





dezvoltarea agriculturii organice;
promovarea unei strategii de orientare a agriculturii spre un sistem durabil de dezvoltare;
introducerea tehnologiilor moderne [i extinderea suprafe\elor irigate;
cre[terea poten\ialului fotosintetic al culturilor agricole.

}n zootehnie:
 sporirea productivit=\ii animalelor prin aplicarea tehnologiilor de ameliorare genetic=, optimizarea
[eptelului;
 reducerea cantit=\ii de nutre\ utilizat prin ]mbun=t=\irea calit=\ii ra\iei animalelor;
 recuperarea metanului provenit din descompunerea dejec\iilor animaliere.

rmentare entiricã la animalele domestice
ºi mineralizarea substanþelor organice din
sol. Obiectivele strategice de atenuare a
emisiilor de GES în sectorul agrar se vor
realiza prin acþiunile expuse în tabelul 4.4.
Conform scenariilor modelelor analizate (I
ºi II), pentru perioada 2000-2010 emisiile
de GES direct se vor reduce cu 798-1802
Gg ºi, respectiv, cu 2469-4923 Gg.
4.3.5.Sectorul deºeuri
Volumul anual al deºeurilor menajere pe
þarã se estimeazã la cca 700 mii tone. De
regulã, deºeurile menajere ºi industriale
sunt depozitate pe rampe. Suprafaþa totalã
a rampelor este de cca 1144 ha. Gestiunea deºeurilor e consideratã o problemã
prioritarã; aceastã problemã figureazã în

Planul naþional de acþiuni în domeniul
protecþiei mediului înconjurãtor ºi, în mod
special, în Planul naþional de valorificare
a deºeurilor de producþie ºi menajere
aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 606
din 28 iunie 2000.
Activitãþile prioritare prevãzute de aceste
programe, sunt:
 valorificarea ºi neutralizarea deºeurilor
existente;
 minimizarea surselor generatoare de
deºeuri;
 renunþarea la materia primã conþinând
substanþe toxice;
 micºorarea toxicitãþii deºeurilor pânã la
eliminarea totalã a acesteia;

Tabelul 4.5. Planul de acþiuni în sectorul deºeuri în vederea atenuãrii emisiilor de GES pânã în anul 2010
De[euri menajere solide:
 depozitarea controlat= a de[eurilor;
 reciclarea de[eurilor prin utilizarea lor ]n calitate de materie prim= secundar=;
 organizarea [i perfec\ionarea sistemului de eviden\= a de[eurilor;
 promovarea la ]ntreprinderi a produc\iei ecologic pure [i implementarea tehnologiilor
nepoluante.
De[euri provenite de la sta\iile de epurare a apelor reziduale menajere [i industriale:
 retehnologizarea [i men\inerea ]n func\iune a sistemelor existente de tratare a apelor
reziduale cu componen\i organici ]ntr-un regim tehnologic adecvat de exploatare conform
cerin\elor actelor normative de exploatare;
 construc\ia metan-tancurilor [i a altor instala\ii ]n baza unor studii de fezabilitate pentru
tratarea n=molurilor [i utilizarea metanului;
 elaborarea unor studii de fezabilitate pentru utilizarea biogazului provenit din tratarea
n=molului de la sta\iile de epurare situate ]n ora[ele mari.
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 colectarea separatã a deºeurilor menajere.
Acþiunile necesare pentru valorificarea
deºeurilor menajere ºi de producþie sunt
indicate în tabelul 4.5. Implementarea
totalã a acestui set de mãsuri va contribui
la reducerea emisiilor de GES provenite
din respectivul sector cu cca 511338 Gg
pentru scenariile modelului I ºi, respectiv,
cu 828-1449 Gg pentru scenariile
modelului II, pentru perioada 20002010.

4.3.6.Sectorul modificarea folosinþei
terenurilor ºi pãdurile
Gradul actual de împãdurire al þãrii este încã
departe de a fi optim. Valorificarea potenþialului de extindere a pãdurilor în scopul
ameliorãrii situaþiei ecologice, inclusiv al
stocãrii emisiilor de gaze cu efect de serã,
constituie o componentã principalã a politicii
ecologice a statului.
Acþiunile necesare în acest sens (tab. 4.6)
sunt incluse în proiectul Hotãrârii Guvernului
Strategia dezvoltãrii durabile a sectorului
forestier din Republica Moldova.

Tabelul 4.6. Planul de acþiuni în sectorul modificarea folosinþei terenurilor ºi pãdurile pânã în anul 2010
 Extinderea [i ameliorarea m=surilor de protec\ie a p=durilor contra bolilor [i d=un=torilor,
inclusiv:
a) supravegherea silvopatologic= a p=durilor;
b) realizarea m=surilor de combatere aerian= [i terestr= a d=un=torilor;
 ]mp=durirea zonelor de protec\ie a bazinelor acvatice (cca 20 mii ha);
 plantarea perdelelor de protec\ie a apelor (cca 9 mii ha);
 plantarea culturilor silvice:
c) ]n zonele de Sud  cca 5060 mii ha;
d) ]n zonele de Nord  cca 4050 mii ha;
e) ]n zonele de Centru  cca 4555 mii ha;
 constituirea [i extinderea bazei semincere pentru cre[terea materialului s=ditor de
reproducere din specii autohtone.
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5. EVALUAREA VULNERABILITÃÞII ªI MÃSURI
DE ADAPTARE
Evaluarea gradului de vulnerabilitate a
ecosistemelor naturale ºi fitocenozelor
artificiale în funcþie de ritmul eventualelor
schimbãri climatice s-a efectuat în douã
etape.

În al doilea rând, dupã estimarea acestor
factori, s-a evaluat gradul de vulnerabilitate
a sistemelor în funcþie de noile condiþii
climatice, apreciate conform modelelor de
evoluþie a indicilor climatici.
5.1. FACTORII DE RISC CE
CONDIÞIONEAZÃ VULNERABILITATEA
5.1.1. Ecosistemele naturale
Gravitatea impactului schimbãrilor climatice
asupra ecosistemelor naturale depinde, în
mare mãsurã, de starea actualã a florei ºi
faunei. Cu cât sistemul vegetal ºi cel animal al arealului va avea o diversitate
biologicã ºi o capacitate mai mare de
adaptare la noile condiþii ale mediului, cu
atât consecinþele impactului vor fi mai
reduse ºi viceversa. Din aceste considerente, la momentul actual,este importantã
evidenþierea particularitãþilor distinctive ale
florei ºi faunei care, ulterior, pot determina
gradul de vulnerabilitate a ecosistemelor în
legãturã cu schimbãrile climatice.
Caracteristicile stãrii actuale ce pot influenþa
gradul de vulnerabilitate sunt:
Pentru florã:
 un procentaj sporit al speciilor cu
localizare marginalã sau la hotarul
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317 specii de plante superioare ale florei spontane
se aflã la hotarul arealului de rãspândire. Procentul
cel mai mare din acest numãr îl constituie cele al
cãror areal de rãspândire este mai la Est (71%) ºi
respectiv mai la Vest (15%). 1341 specii de plante
sunt localizate la marginea arealului de rãspândire.
Majoritatea acestor specii þin de familiile Asteraceae
(234), Fabaceae (126), Poaceae (142).
Figura 5.1. Procentul speciilor de plante superioare
din flora spontanã a Republicii Moldova localizate la
limita arealului de rãspândire

arealului (fig. 5.1);
 creºterea, mai ales, în ultimii ani, a
numãrului de specii de plante apreciate
ca specii rare sau ca specii pe cale de
dispariþie (fig. 5.2);
Numãrul de specii

În primul rând, au fost evidenþiate unele
aspecte ce pot determina gradul de vulnerabilitate în funcþie de noile condiþii climatice.
Aceste aspecte ale stãrii actuale au fost
apreciate ca factori de risc care, în viitor,
pot influenþa substanþial gradul de vulnerabilitate a sistemului.

317 specii,
16% din
numãrul
total

A n ii

Actualmente din speciile rare ºi pe cale de dispariþie
117 specii de plante din flora spontanã a Republicii
Moldova sunt incluse în Cartea Roºie. Din numãrul
total de plante rare 48 de specii sunt caracteristice
pentru ecosistemele forestiere, 32  de stepã, 19 
petrofile ºi 18  de luncã.
Figura 5.2. Dinamica speciilor rare ºi pe cale de
dispariþie din flora Republicii Moldova
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 ponderea redusã, distribuþia fragmentarã
ºi starea degradatã a ecosistemelor naturale.
Pentru faunã:
 riscul înalt ºi diferenþiat de reducere a
numãrului de specii de vertebrate. Cele
mai afectate, din acest punct de vedere,
sunt mamiferele ºi pãsãrile rãpitoare;
 localizarea în spaþii reduse, izolate ºi
dispersate. Cca 80% din speciile faunistice vieþuiesc în ecosistemele silvice, care
au o suprafaþã limitatã.
Pentru ecosisteme:
Pãdurile
 caracterul neuniform ºi dispersat al ariilor
forestiere (fig. 5.3);

cu viabilitate redusã;
 focarele extinse cu ritm ºi grad înalt de
uscare;
 suprafeþe vaste afectate de boli ºi
dãunãtori.
Stepele
 stare avansatã de fãrãmiþare a arealelor
ºi grad înalt de degradare;
 un numãr considerabil de specii de bazã
a fitocenozelor la limitele arealului de
rãspândire;
 preponderenþa, în cadrul ecosistemelor
de stepã, a fitocenozelor cu numãr redus
de specii (ecosisteme secundare).
Luncile ºi zonele umede

 ponderea extrem de micã a suprafeþelor
ocupate;

 dezechilibrul avansat al cenozelor
provocat de impactul antropogen;

 dependenþa foarte pronunþatã de factorul
limitativ  umiditatea solului;

 înrãutãþirea regimului hidric ºi salin;

 dominanþa arborilor de vârstã înaintatã

 fluctuaþia frecventã a nivelului apelor
freatice.
Resursele acvatice
 distribuþia neuniformã în teritoriu;
 dependenþa înaltã de volumul ºi distribuþia sezonierã a precipitaþiilor atmosferice;
 lipsa sau starea nesatisfãcãtoare a
zonelor de protecþie a apelor;
 colmatarea sporitã a lacurilor de acumulare ºi capacitatea redusã de reglare a
debitului;

Râuri
Pãduri
Hotar
Municipiul
Chiºinãu

Suprafeþele acoperite cu vegetaþie forestierã
constituie 325,4 mii ha. Distribuþia teritorialã constituie
cca 800 corpuri de pãdure cu suprafeþe de la 5 la
1500 ha.
Figura 5.3. Distribuþia suprafeþelor forestiere în Republica Moldova

 creºterea substanþialã a gradului de
mineralizare ºi a conþinutului de substanþe poluante în apele de suprafaþã în
perioadele secetoase.
Solul ºi resursele funciare
 ritmurile sporite de dehumificare. Reducerea conþinutului de humus cu 30-40%
în ultima sutã de ani (fig. 5.4);
 extinderea sporitã a eroziunii (pierderile
anuale de sol constituie 18,5 tone la
hectar);
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 alunecãrilor de teren, mai ales în ultimii
ani (suprafaþa afectatã constituie 24 mii
hectare, cu o extindere anualã de 200
hectare);
 degradarea fizicã, biologicã ºi chimicã
condiþionatã de procesele de dehumificare ºi eroziune.
5.1.2. Ecosistemele artificiale.
Agroecosistemele
În 1998 în Republica Moldova au fost
omologate ºi recomandate pentru utilizare
în agriculturã 511 soiuri ºi hibrizi, reprezentanþi ai 74 de specii de plante, însã cca 35%
din întreaga suprafaþã inclusã în circuitul
agricol a fost ocupatã numai de 3 specii 
grâu de toamnã, porumb ºi viþã de vie.
Aceastã situaþie poate provoca aºa - numitul
pericol de vulnerabilitate geneticã, când în
vaste zone numãrul speciilor de plante cul-

tivate este redus, iar soiurile ºi hibrizii
cultivaþi au un grad sporit de rudenie. În
asemenea caz, schimbãrile climatice
prognozate pot afecta substanþial productivitatea culturilor ºi securitatea alimentarã a
þãrii.
Alte cauze care pot duce la sporirea gradului
de vulnerabilitate a agrofitocenozelor sunt
frecvenþa ºi amplitudinea modificãrilor
climatice. Formele parientale de la care
provin actualele soiuri ºi hibrizi au fost
adaptate la un ritm lent de modificãri ale
caracteristicilor mediului. Astfel, actualele
organisme vegetale s-au ales cu o memorie
filogeneticã ºi ontogeneticã respectivã (ritm
lent de modificare a factorilor climatici).
Caracteristicile climatice din a doua jumãtate
a secolului XX marcate de schimbãri cu
fluctuaþii frecvente ºi amplitudine sporitã, au
dezechilibrat acest ritm de coevoluþie,
sporind astfel vulnerabilitatea agrofitocenozelor.
În condiþiile Republicii Moldova, pentru
principalele culturi agricole, factorii de risc
ce pot condiþiona instabilitate ºi un grad
sporit de vulnerabilitate sunt:
 umiditate redusã a solului;
 temperaturi ridicate pe durata fazei reproductive (perioada polenizãrii);
 distribuirea neuniformã a precipitaþiilor
atmosferice pe parcursul perioadei de
vegetaþie;

a)

 fluctuaþii puternice ale temperaturii
(pentru culturile de toamnã ºi cele
multianuale: scãderea bruscã a temperaturii toamna ºi creºterea ei în timpul iernii;
pentru cele anuale: fluctuaþii pronunþate
a temperaturii primãvara sau îngheþuri
timpurii toamna);
 ritmul ºi gradul sporit de dezvoltare a
bolilor ºi dãunãtorilor.

Years
Pierderi totale (biochimice ºi prin eroziune)

b)

Figura 5.4. Distribuþia teritorialã a tipurilor de sol
(a) ºi dinamica modificãrii lor ca urmare a pierderilor
de humus (b).
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5.1.3. Sãnãtatea populaþiei
Factorii climaterici de bazã, care, în condiþiile
Republicii Moldova, pot influenþa evident
sãnãtatea publicã, sunt precipitaþiile
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atmosferice ºi temperatura aerului. Acest
impact se manifestã îndeosebi în
perioadele extremale ale fenomenelor
climaterice. Asupra sãnãtãþii publice
impactul schimbãrilor climatice se face
simþit prin efecte directe (stres termic,
precipitaþii abundente) ºi indirecte,
manifestate prin modificãri ale ecosistemelor, periclitarea regimului sanitar ºi
a securitãþii alimentare.
Factorii de risc pentru sãnãtatea populaþiei
derivaþi din temperatura aerului ºi precipitaþii sunt:
 stresul termic, care sporeºte morbiditatea ºi mortalitatea (în cazul
patologiilor cardiovasculare  infarctul;
al celor cerebrovasculare  ictusul);
 fenomenele climaterice extremale
(inundaþii, furtuni, grindinã, alunecãri de
teren) au drept consecinþã decese,
traumatisme ºi creºterea riscului
patologiilor infecþioase;
 afectarea ecosistemelor naturale ºi
artificiale, care se manifestã prin
înrãutãþirea condiþiilor sanitare, favorizeazã apariþia maladiilor infecþioase ºi
sporeºte pericolul securitãþii alimentare.

5.2. REACÞIA ECOSISTEMELOR
NATURALE ºI ARTIFICIALE LA
DIFERITE SCENARII DE SCHIMBÃRI
CLIMATICE
5.2.1. Scenarii de schimbãri climatice
Pentru aprecierea vulnerabilitãþii sistemelor sectoriale (ecosistemele ºi
cenozele) s-au utilizat trei modele ale
schimbãrilor climatice: CSIROMk2,
HadCM2, ECHAM4.
Analiza mediilor anuale a unor factori
climaterici pe baza cãreia se poate formula
o concluzie generalã despre schimbãrile
climatice probabile, conduce la urmãtoarele constatãri (tab. 5.1):
1. Conform modelelor CSIROMk2 ºi
HadCM2 (luând în consideraþie numai
impactul gazelor cu efect de serã), va avea
loc o creºtere stabilã a temperaturii medii
anuale a aerului: cu 1,41,5 oC cãtre anul
2039, cu 2,3-2,4 oC cãtre anul 2050 ºi cu
3,33,7 oC cãtre anul 2099 ai secolului
XXI.
2. Modificãrile temperaturilor maxime ºi
minime ale aerului sunt foarte apropiate
de modificãrile valorii medii a temperaturii
aerului.

Tabelul 5.1. Scenarii de schimbãri climatice în Republica Moldova (media anualã în comparaþie cu perioada
de referinþã 1961  1990)

Parametrul

Modelele [] perioadele
2040-2069

2010-2039

CSIROMk2 HadCM2 ECHAM4 CSIROMk2 HadCM2

Temperatura medie a
aerului, oC
Temperatura maxim= a
aerului, oC
Temperatura minim= a
aerului, oC

2070-2099

ECHAM4 CSIROMk2 HadCM2 ECHAM4

1,4

1,5

2,1

2,3

2,4

3,4

3,7

3,3

4,6

1,4

1,5

1,8

2,3

2,5

3,2

3,6

3,3

4,9

1,5

1,6

1,6

2,5

2,6

3,2

3,8

3,5

4,9

Precipita\ii, mm/lun=

47,8

-5,6

-14,4

64,7

-14,6

48,1

60,1

8,4

33,9

Radia\ia solar= w/m2

-3,8

-

13,1

-6,9

-

5,5

20,8

-

60,3

-

0,7

-

-

1,2

-

-

1,8

-

-

0,0

-0,1

-

0,0

0,0

-

0,1

0,0

Umiditatea absolut=,
hPa
Viteza v`ntului,
m/sec.

Notã: - nu a fost evaluat.
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3. Modificãrile precipitaþiilor sunt mai
complexe: de la scãdere, conform modelului HadCM2, pânã la creºtere esenþialã,
conform modelului CSIROMk2.
4. Se poate presupune o scãdere a
radiaþiei solare în urmãtorii cincizeci de ani
ºi o creºtere a acesteia cãtre sfârºitul
secolului XXI.
În urma analizei evoluþiei mediilor
sezoniere ale temperaturii aerului ºi
precipitaþiilor pe anotimpuri (tab. 5.2) s-a
constatat:
1. Ponderea principalã în procesul de
încãlzire pe teritoriul Republicii Moldova
revine lunilor de iarnã.
2. Pe parcursul perioadei de varã se
aºteaptã o încãlzire moderatã a aerului
(spor de 5-8% la începutul secolului ºi de
15-20% cãtre sfârºitul lui).
3. Pentru perioada de iarnã se presupune
ºi un spor al cantitãþii de precipitaþii. Astfel,
în viitor se aºteaptã ierni mai calde ºi mai
umede ºi veri mai secetoase.
Analiza schimbãrilor sezoniere ale
umiditãþii prezentate sub formã de
climadiagrame conduce la concluzia cã,
în prezent, poate fi apreciatã ca semiaridã

o perioadã neînsemnatã (sfârºitul verii 
începutul toamnei), iar intervalele cu climã
aridã lipsesc (fig. 5.5 a).
Conform indicilor climaterici stabiliþi au fost
conturate scenariile eventualelor
schimbãri climatice pe teritoriul Republicii
Moldova. Prognozele celor trei modele
utilizate relevã extinderea pe teritoriul þãrii
a perioadelor cu climã semiaridã ºi apariþia
perioadelor cu climã aridã. Cea mai lentã
ºi favorabilã evoluþie este descrisã de
modelul CSIROMk2, conform cãruia
modificãri mai esenþiale, din acest punct
de vedere, vor apãrea abia cãtre sfârºitul
secolului XXI (fig. 5.5 b). Celelalte douã
modele prognozeazã o ariditate foarte
evidenþiatã cu o duratã mai extinsã,
începând chiar cu prima perioadã de
evaluare 2010  2039 (fig. 5.5 c,d).
Modificãri mai evidente vor avea loc conform modelului ECHAM4, potrivit cãruia
aceste perioade se vor caracteriza printro intensitate sporitã a secetei (fig. 5.5 d).
Modelul ECHAM4 scoate în evidenþã ºi
tendinþa de extindere a procesului de
aridizare (fig. 5.6). Din acest punct de
vedere, ECHAM4 a fost considerat ca o
alternativã a modelului CSIROMk2.
Fãcând analogie între tendinþa evoluþiei

Tabelul 5.2. Prognoza schimbãrilor temperaturii medii a aerului ºi a precipitaþiilor pe anotimpuri (%, faþã de
perioada de referinþã, 1961-1990)

Anotimpul

2010-2039

Modelele [i perioadele
2040-2069

2070-2099

CSIROMk2 HadCM2 ECHAM4 CSIROMk2 HadCM2 ECHAM4 CSIROMk2 HadCM2 ECHAM4

40

Iarna
Prim=vara
Vara
Toamna
Media anual=

66,0
15,8
5,7
17,3
15,3

86,4
11,4
7,3
17,4
16,3

Iarna
Prim=vara
Vara
Toamna
Media anual=

15,2
11,3
6,1
7,5
8,7

5,4
12,5
-7,6
-7,5
-1,0

Temperatura medie a aerului
122
124
143
224
21,8
23,3
15,2
34,3
8,7
10,1
11,8
13,6
19,0
24,4
29,8
32,3
22,1
24,7
26,0
37,1
Precipita\ii
3,7
26,5
11,7
36,7
-11,9
15,2
9,2
6,1
-11,4
5,9
-11,6
-13,3
15,1
8,8
-11,4
27,5
-2,6
11,8
-2,7
8,8

211
32,9
15,1
38,7
38,5

210
22,9
15,9
37,2
35,9

265
46,2
20,3
46,6
49,7

32,7
31,3
0,6
-5,9
11,0

10,3
21,5
-13,3
3,0
1,5

34,3
8,9
-18,0
23,0
0,1

Valoarea caracterului
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1991

46
36
26
16
6
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Temperatura medie a aerului

d)

Perioada semiaridã

Raportul dintre temperatura aerului ºi cantitatea de precipitaþii
1:2

1:3

Perioada aridã

Figura 5.5. Climadiagramele diferitelor scenarii de schimbãri climatice pe teritoriul Republicii Moldova

schimbãrilor climatice pe teritoriul
Republicii Moldova (evaluate în conformitate cu metodele paleontologice) ºi
rezultatele prognozelor acestor schimbãri
(estimate conform modelelor climatice),
putem constata cã deja cãtre anii 20402069 (modelul ECHAM4) temperatura
medie anualã a aerului va atinge valori
echivalente cu valoarea acestui indice
pentru perioada Tiraspol (Pleistocenul
inferior, perioadã care s-a înregistrat
aproximativ cu 500-600 mii de ani în
urmã). Conform celui mai moderat model
(CSIROMk2) de schimbãri climatice,
pentru condiþiile Republicii Moldova, astfel
de valori vor putea fi înregistrate cãtre anii
2070-2099.

5.2.2. Reacþia ecosistemelor naturale
la schimbãrile climatice
Pãdurile
Prognoza influenþei schimbãrilor climatice
asupra pãdurilor s-a efectuat în baza
analizei evoluþiei condiþiilor climaterice
pentru habitatele forestiere. Ca date de
intrare la determinarea tipurilor de climã
pentru habitatele forestiere au servit indicii
climaterici (suma precipitaþiilor atmosferice
pentru lunile cu temperaturã medie pozitivã
ºi suma temperaturilor medii lunare cu valori
pozitive) din cadrul modelului CSIROMk2
(fig. 5.7). Conform acestui model
CSIROMk2, se observã migraþia spre
Nord ºi o reducere considerabilã, cãtre
sfârºitul secolului, a condiþiilor climaterice
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Figura 5.6. Modificarea gradului de ariditate pe teritoriul Republicii Moldova, conform scenariilor CSIROMk2
ºi ECHAM4

optimale pentru habitatele forestiere - 2e,
2f (fig.5.7). Prognoza respectivã potrivit
celorlalte modele utilizate, atestã o stare
asemãnãtoare cãtre anii 50 ai secolului XXI.
Modificãrile habitatelor forestiere, apreciate

conform scenariului CSIROMk2, pot avea
urmãtoarele consecinþe:
1. Restructurãri esenþiale ale ecosistemelor
forestiere la toate nivelurile, începând cu
procesele fiziologice ce determinã pro-

Figura 5.7. Evoluþia condiþiilor climaterice pentru habitatele forestiere din Republica Moldova, conform
scenariului CSIROMk2

42

EVALUAREA VULNERABILIT+|II {I DE ADAPTARE

ductivitatea biologicã ºi terminând cu
modificãrile fitocenotice.
2. Schimbarea proporþiei grupurilor
ecologice în direcþia sporirii procentuale a
speciilor xerofite. Extinderea arealului ºi
populaþiilor cu specii ce au un spaþiu de
rãspândire sudic ºi sud-estic, în detrimentul
micºorãrii numãrului de populaþii cu specii
ce au un areal nordic ºi vestic.
3. Modificarea capacitãþilor habitatelor
forestiere de menþinere a biodiversitãþii, de
protecþie a mediului ºi de asigurare a
funcþiilor social-economice specifice (habitat furnizor de resurse energetice, materie
primã, recreere a populaþiei ºi de produse
alimentare alternative).
Dupã cum rezultã din modelul CSIROMk2,
pânã la mijlocul secolului 21 se prognozeazã o sporire a productivitãþii masei
lemnoase a pãdurilor cu 1020%. În
aceastã perioadã vor fi favorizate speciile
termofile. Cãtre anii 20702099, o datã cu
sporirea gradului de ariditate a climei, se
va constata o scãdere medie a acestui
indice cu 25%.
Potrivit modelului ECHAM4, se prefigureazã o majorare neînsemnatã a
productivitãþii masei lemnoase numai
pânã în anii 30, reduceri esenþiale
ulterioare ºi diminuarea acesteia cãtre anii
50 cu 2040%. Modificãri simþitoare ale
productivitãþii se vor manifesta cãtre finele
secolului XXI, când productivi-tatea se va
reduce comparativ cu perioada de referinþã (1961-1990) cu 5070%. Pentru
aceastã perioadã se prognozeazã o
diminuare considerabilã a funcþiei de
protecþie (cu 40%) ºi a rolului socioeconomic (cu 60%) al pãdurilor.
Resursele acvatice
La momentul actual, în Republica Moldova
consumul de apã este asigurat din trei
categorii de surse de apã: ape de suprafaþã, ape freatice ºi ape subterane.
Evidenþa debitului, consumului ºi calitãþii
se efectueazã numai pentru apele de

suprafaþã ºi cele subterane (fig. 5.8);
pentru apele freatice, parþial, se realizeazã
doar monitoringul calitãþii. Apele freatice
sunt utilizate preponderent în spaþiul rural
ºi acoperã cca 80% din consumul de apã
potabilã din aceste localitãþi. Consumul
anual de apã a constituit în anul 1990,
3827 mln. m3 (dintre care 312 mln. m3 ape
subterane). În acest an apa a fost livratã
beneficiarilor mai importanþi dupã cum
urmeazã: 2523 mln. m3 pentru necesitãþi
de producþie, 898 mln. m3 pentru irigarea
terenurilor agricole, 217 mln. m3 pentru
necesitãþile gospodãreºti ºi potabile.
Începând cu 1991, consumul de apã este
în permanentã descreºtere din cauza
crizei economice profunde. La finele
anului 1997 consumul apelor de suprafaþã
s-a redus de 3,5 ori, inclusiv, pentru irigaþie
de 7 ori.
Surse
subterane
20%
R âuri m ici
8%

R âul N istru
56%

R âul Prut
16%

Resursele acvatice anuale evaluate a Republicii
Moldova în funcþie de cantitatea de precipitaþii
constituie 4,96,3 mlrd. m3.
Figura 5.8. Resursele de apã evaluate ale Republicii
Moldova

Cele mai vulnerabile resurse acvatice din
punct de vedere al schimbãrilor climatice
sunt apele de suprafaþã ºi cele freatice.
Potrivit estimãrilor întreprinse, s-a constatat
cã schimbãrile climatice vor avea un impact substanþial atât asupra volumului
resurselor de apã, cât ºi asupra distribuþiei
teritoriale ºi sezoniere.
Potrivit modelului CSIROMk2, schimbãrile
climatice conduc la majorarea debitului
râurilor Nistru ºi Prut  cu cca 27%, iar al
celor interioare  cu 3050%, comparativ
cu valorile debitelor medii multianuale din
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perioada de referinþã (tab. 5.3). În conformitate cu modelul HadCM2, este posibilã o
scãdere a debitelor cu 216% pentru râurile
mari ºi cu 420% pentru cele mici. Din
modelul ECHAM4 rezultã cã la începutul
secolului debitele medii anuale ale râurilor
transfrontaliere Nistru ºi Prut se vor micºora
cu aproximativ 14%, apoi se va înregistra o
creºtere cu cca 23%. Schimbãri similare se
prevãd ºi pentru debitele râurilor interioare.
Scãderea acestora cu 1921% la începutul
perioadei, asupra cãreia se extinde
prognoza, va fi succedatã de majorarea cu
1629% pentru urmãtoarele perioade.

teritoriu, putem constata cã pe viitor
asigurarea cu apã va rãmâne o problemã
prioritarã a þãrii. Cea mai vulnerabilã, din
acest punct de vedere, este zona de sud,
unde rezervele de ape freatice sunt reduse,
reþeaua de distribuþie a apelor de suprafaþã
este limitatã, iar rezervele apelor subterane
sunt mai mici comparativ cu zona de nord
(fig. 5.9 b). Problema asigurãrii cu apã
calitativã va rãmâne acutã ºi pentru zonele
rurale ale întregii þãri.
Solul
Vulnerabilitatea calitãþii înveliºului de soluri
în funcþie de schimbãrile climatice posibile
a fost estimatã pentru doi factori restrictivi 
intensitatea eroziunii eoliene ºi a pericolului
alunecãrilor de teren.

Asigurarea cu apã a consumatorilor în viitor
a fost evaluatã prin compararea necesarului de apã cu resursele disponibile. Conform
diferitor scenarii de modificãri climatice,
resursele apelor de suprafaþã utilizabile în
urmãtorul secol cuprind valori între 4,12 ºi
7,06 km3 (fig. 5.9 a). Comparând volumul
de apã consumat în 1990, care a avut o
valoare maximã pentru toatã perioada
anterioarã, cu volumele totale de apã
disponibile pe viitor, se observã o asigurare
relativ bunã cu apã pânã la sfârºitul
perioadei de prognozã.

La evaluarea impactului schimbãrilor
climatice asupra intensitãþii eroziunii eoliene
(C) se constatã faptul cã, pe viitor, în caz de
neaplicare a mãsurilor de adaptare, aceste
procese pot sã se intensifice (tab. 5.4).
Valorile absolute ale indicelui intensitãþii
eroziuni eoliene, pentru diferite perioade ºi
modele, atestã faptul cã gradul de pericol
al acestui fenomen va fi moderat sau înalt.

Însã, la o estimare mai amplã, care ia în
consideraþie distribuþia sezonierã a resurselor acvatice, calitatea lor ºi posibilitãþile
tehnice de repartiþie a acestor rezerve în

Modelul CSIROMk2 presupune ºi o intensificare a alunecãrilor de teren, datoritã
creºterii volumului precipitaþiilor cu 8,4
11,4%.

Tabelul 5.3. Modificarea debitelor principalelor râuri din Republica Moldova ca urmare a schimbãrilor climatice
(%, comparativ cu perioada de referinþã 19611990)

Denumirea
r`ului
Nistru
Prut
Ciugur
S=rata
Ialpug
Iagorlic
R=ut
Cubolta
C=inar
B`c
Botna
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Modelul
CSIRO Mk2

Had CM2

ECHAM4

2010-2039 2040-2069 2070-2099 2010-2039 2040-2069 2070-2099 2010-2039 2040-2069 2070-2099

22
24
30
43
43
42
41
41
41
41
43

29
36
43
50
50
48
45
45
46
45
50

24
26
32
40
40
38
34
34
36
34
40

-6
-8
-11
-14
-14
-13
-12
-12
-12
-12
-14

-13
-16
-17
-20
-20
-19
-18
-18
-19
-18
-20

-2
-7
-4
-5
-5
-5
-4
-4
-5
-4
-5

-12
-15
-19
-21
-21
-21
-20
-20
-21
-20
-21

23
24
25
29
29
28
26
26
27
26
29

6
6
17
22
22
21
16
16
18
16
22
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Agrofitocenozele anuale

a)

b)
a) modificãrile volumului disponibil de apã de
suprafaþã conform diferitor scenarii de schimbãri
climatice
b) volumul ºi distribuþia resurselor de ape suberane.
Figura 5.9. Rezervele de apã ale Republicii Moldova
(de suprafaþã ºi subteranã) ºi modificãrile volumului
disponibil al apelor de suprafaþã

5.2.3 Reacþia agrofitocenozelor la
schimbãrile climatice
Pentru majoritatea agrofitocenozelor cei
mai importanþi factori climatici sunt
temperatura aerului, precipitaþiile ºi suma
temperaturilor efective (suma temperaturilor > 10 o C pentru perioada de
vegetaþie), ultimul parametru având o
importanþã primordialã ºi pentru evoluþia
bolilor ºi dãunãtorilor.

Pentru perioada de referinþã (1961-1990) sa stabilit cã, în condiþiile Republicii Moldova,
,interacþiunea dintre temperatura aerului ºi
cantitatea de precipitaþii atmosferice
determinã cca 75% din valorile medii ale
recoltei anuale pentru grâul de toamnã ºi
40% pentru porumb. Din aceste considerente, s-a constatat cã reacþia agrofitocenozelor date la modificarea parametrilor
climaterici nominalizaþi va fi esenþialã. Drept
punct de plecare pentru evaluarea reacþiei
agrofitocenozelor anuale la viitoarele
schimbãri climatice au servit douã concepþii.
Prima se bazeazã pe ideea acceptãrii
pierderilor (mãsuri de adaptare pasive),
adicã, schimbãrilor climatice nu li se
contrapune nimic în aspectul mãsurilor de
adaptare. Conform acestei concepþii, se
presupune cã atât rolul componentelor
climei ºi efectele interacþiunii lor, cât ºi
principiile interacþiunii plantelor cu factorii de
mediu ulterior vor rãmâne identici cu cei
înregistraþi în perioada de referinþã (19611990).
Pentru grâul de toamnã ºi porumb (culturi
de bazã pentru care s-au efectuat aceste
estimãri) factorul termic, în condiþiile actuale,
este aproape de nivelul maximumului
fiziologic (mai ales, pentru cele mai importante perioade de dezvoltare). În virtutea
acestei situaþii, creºterea valorilor termice
fãrã un suport compensator al altor factorilimitã (în primul rând, al precipitaþiilor
atmosferice) va avea un impact negativ
asupra productivitãþii respectivelor
fitocenoze (tab. 5.5). În cazul menþinerii în
circuitul agricol a actualelor soiuri ºi

Tabelul 5.4. Modificãrile posibile ale indicelui eroziunii eoliene în Republica Moldova în funcþie de schimbãrile
climatice

Modele
climatice
HadCM2
ECHAM4

Perioada de timp
2010-2039
2040-2069
2070-2099
∆C,%
∆C,%
∆C,%
C
C
C
67,1
38,3
79,0
62,9
85,2
75,7
79,6
64,1
80,6
66,2
84,9
75,0
Valoarea de baz= a poten\ialului constituie 48,5
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Tabelul 5.5. Modificãrile posibile ale productivitãþii culturilor grãunþoase (% faþã de perioada de referinþã
19791983), conform strategiei de acceptare a pierderilor

Modele
climatice
CSIROMk2
HadCM2
ECHAM4
CSIROMk2
HadCM2
ECHAM2

Perioada de timp
2040-2069

2010-2039
T

P

-25.4
-25,1
-32,6

2.2
1,0
0,8

-0,7
0,4
-5,1
2,2
-3,2
-0,5
T - temperatura

T@P

T

P

Gr`ul de toamn=
-17.6 -36.6
6.2
-21,6 -46,7
0,7
-28,2 -47,9
5,3
Porumbul
-0,2
-2,4
0,5
-2,6
-7,8
0,9
-2,0
-5,6
2,5
aerului

tehnologii, evoluþia valorilor termice ale
aerului, prognozate conform modelelor
climatice, poate avea un impact moderat
asupra recoltei de porumb ºi o influenþã
foarte semnificativã asupra celei de grâu de
toamnã.
A doua concepþie se bazeazã pe ideea
implementãrii unor mãsuri de adaptare, în
funcþie de schimbãrile climatice.
Pentru porumb, ca mãsuri de adaptare au
fost propuse folosirea hibrizilor cu o perioadã
de vegetaþie mai lungã (care au un potenþial
al productivitãþii mai înalt) ºi a tehnologiilor
ce reduc pierderile de umiditate din sol.
Implementarea acestor mãsuri de adaptare
va contribui substanþial la atenuarea
impactului schimbãrilor climatice asupra
indicilor productivitãþii. Conform tuturor
modelelor climatice considerate, se
prognozeazã sporirea productivitãþii acestei
culturi (tab. 5.6).

2070-2099

T@P

T

P

T@P

-24.4
-38,7
-38,4

-52.3
-62,1
-71,8

3.9
5,9
3,3

-39.0
-50,5
-58,8

-1,3
-8,9
4,0
-5,0
-6,4
-12,5
3,7
-8,4
-0,8
-8,2
2,6
-4,5
P - precipita\ii atmosferice

Agrofitocenozele multianuale
Unul din cele mai rãspândite tipuri de
agrofitocenoze multianuale, pentru Republica Moldova, este cel al viþei de vie.
Caractere cele mai receptive ale acestei
culturi la schimbãrile climatice posibile sunt
considerate productivitatea ºi conþinutul de
zahãr în struguri. În urma analizei proiecþiilor
schimbãrilor climatice asupra caracterelor
menþionate (tab. 5.7) s-a stabilit cã, în lipsa
mãsurilor de adaptare, se preconizeazã o
tendinþã care va conduce la micºorarea
productivitãþii acestei culturi. În schimb,
mãrirea valorii temperaturilor efective va
avea un impact pozitiv asupra calitãþii roadei
(spor considerabil al conþinutului de zahãr).
Pe viitor, aceastã situaþie poate modifica
substanþial calitatea vinurilor produse.
Condiþiile climaterice viitoare vor permite
modificarea, în caz de necesitate, a
raportului dintre cantitatea vinurilor de masã
ºi a celor spumante.

Tabelul 5.6. Modificarea recoltei de porumb conform scenariilor de schimbãri climatice dupã folosirea hibrizilor
tardivi (%, faþã de perioada de referinþã 19791983)

Modele
climatice
CSIROMk2
HadCM2
ECHAM4
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2010-2039
tone/ha
%
7,97
15,0
7,84
13,1
8,11
17,0

Perioada de timp
2040-2069
tone/ha
%
8,29
19,6
8,30
19,8
8,71
25,7

2070-2099
tone/ha
%
8,62
24,4
8,70
25,5
9,39
35,5
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Modificãrile climatice vor permite extinderea
arealului de cultivare a acestei specii, care
va ajunge pânã la hotarul de nord al þãrii. În
zona de sud se vor crea condiþii favorabile
pentru cultivarea soiurilor de masã de înaltã
calitate.
Analizând influenþa, în ansamblu, a schimbãrilor climatice asupra bolilor ºi dãunãtorilor
plantelor agricole, s-a constatat cã eventuala
încãlzire în timpul iernilor poate duce la
sporirea numãrului de specii de organisme
dãunãtoare (agenþi patogeni, dãunãtori,
buruieni), a densitãþii lor ºi a intensitãþii
afectãrii plantelor de culturã. Pe viitor,
deopotrivã cu speciile dãunãtoare existente,
pe teritoriul Republicii Moldova se vor crea
condiþii favorabile pentru apariþia a noi boli
ºi dãunãtori, care la momentul actual sunt
specificaþi ca absenþi. În absenþa unor
mãsuri adecvate de adaptare aceastã
tendinþã generalã se poate solda cu
reducerea considerabilã a recoltei, prejudiciind securitatea alimentarã a þãrii.
5.3. MÃSURI DE ADAPTARE
În scopul minimizãrii impactului negativ al
schimbãrilor climatice asupra domeniilor
socioeconomice, ecosistemelor ºi sãnãtãþii
populaþiei, pentru condiþiile Republicii
Moldova se propune:
Pentru ecosistemele naturale:
 extinderea ariilor protejate pentru protejarea ecosistemelor mai vulnerabile la
schimbãrile climatice;
 crearea sau restabilirea zonelor de
interconexiune (crearea reþelei ecologice)

a ecosistemelor fragmentate ºi dispersate;
 organizarea monitoringului în scopul
aprecierii stabilitãþii speciilor ºi ecosistemelor în funcþie de schimbãrile
climatice. Direcþionarea vectorului de
evoluþie a lor spre mãrirea rezistenþei la
aceste schimbãri;
 elaborarea ºi implementarea programelor
de restabilire ºi extindere a pãdurilor;
 restabilirea zonelor umede.
Pentru resursele acvatice:
 îmbunãtãþirea stãrii actualelor lacuri de
acumulare ºi extinderea numãrului lor în
viitor;
 restabilirea ºi crearea zonelor de protecþie
a râurilor ºi bazinelor de apã;
 reconstruirea ºi construirea digurilor pe
sectoarele cu risc de inundaþie;
 reducerea pierderilor de apã la irigare ºi
micºorarea consumului în industrie prin
implementarea tehnologiilor de utilizare
a apei în ciclu închis.
Pentru soluri ºi resursele funciare:
 implementarea sistemelor de agriculturã
corespunzãtoare condiþiilor de relief ce
ar contribui la reducerea eroziunii solului;
 folosirea eficientã a resurselor locale de
materie organicã, în vederea compensãrii
pierderilor de humus din soluri;
 efectuarea lucrãrilor de ameliorare pe
terenurile agricole cu productivitate
redusã.

Tabelul 5.7. Influenþa schimbãrilor climatice asupra productivitãþii ºi calitãþii roadei de struguri în Republica
Moldova

Modelul [i perioada
Perioada
de referin\=
CSIRO Mk2
HadCM2
ECHAM4
1961-1990 2010-2039 2040-2069 2070-2099 2010-2039 2040-2069 2070-2099 2010-2039 2040-2069 2070-2099
5,74

4,81

4,46

15,53

16,16

16,35

Productivitatea (kg/tuf=)
4,10
4,96
4,44
4,01
Con\inutul de zah=r (gr) /cm!
16,55 16,08 16,36 16,60

4,66

4,00

3,26

16,25

16,60

17,01
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Pentru agroecosisteme:
 Studierea colecþiilor de resurse vegetale
în scopul descoperirii de noi specii ºi
varietãþi a plantelor de culturã cu o
rezistenþã sporitã la temperaturi înalte ºi
la insuficienþã de umiditate;
 ameliorarea, în scopul sporirii productivitãþii, a varietãþilor autohtone de plante
de culturã bine aclimatizate ºi rezistente
la secete;
 elaborarea de soiuri, hibrizi ºi tehnologii
ce ar permite distanþarea în timp a fazelor
critice de dezvoltare a plantelor de culturã
faþã de factorii climaterici ce provoacã
limitarea productivitãþii la faza datã;
 sporirea ponderii soiurilor ºi hibrizilor de
plante agricole cu un randament maxim
de utilizare a radiaþiei solare;
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 utilizarea mai largã a proprietãþilor naturale ale plantelor cu tip de fotosintezã C4
în cadrul agrofitocenozelor;
 elaborarea ºi implementarea sistemelor
complexe (hidro- ºi agrotehnice) de
acumulare ºi utilizare eficientã a precipitaþiilor atmosferice;
 adaptarea procesului de utilizare a
resurselor naturale cu destinaþie agricolã
la principiile dezvoltãrii durabile a
agriculturii;
 crearea condiþiilor socioeconomice pentru
activitãþi profitabile a gospodãriilor
agricole;
 definitivarea ºi implementarea strategiei
dezvoltãrii sectorului agroalimentar.

6. EVALUAREA COSTURILOR ªI BENEFICIILOR
UNOR MÃSURI DE ATENUARE ªI ADAPTARE
Analiza cost-beneficiu a mãsurilor de
atenuare ºi adaptare s-a efectuat luând
în consideraþie trei dintre cele mai
relevante costuri sociale asociate cu
schimbãrile climatice globale: costurile
pagubelor, costurile de adaptare ºi
costurile de atenuare. Respectiva analizã
a fost înfãptuitã pentru acele mãsuri de
atenuare ºi adaptare, pentru care au
existat date disponibile. Etapele
investigaþiei: mai întâi s-a revizuit posibilul
impact provocat de schimbãrile climatice;
apoi s-au estimat emisiile de GES actuale
ºi cele viitoare; s-a fãcut o evaluare
preliminarã a reducerii potenþiale de gaze
cu efect de serã în sectoarele energetic,
procese industriale, agriculturã, deºeuri,
þinând cont de modificarea folosinþei
terenurilor ºi de suprafaþa pãdurilor.
6.1. ANALIZA COST-BENEFICIU
A MÃSURILOR DE ATENUARE
Analiza cost-beneficiu vizeazã perioada
20002010, fiind efectuatã în baza
modelelor I ºi II descrise în capitolul
Prognoza emisiilor de gaze cu efect de
serã. Beneficiul net este calculat prin
compararea urmãtoarei alternative: fãrã
mãsuri de atenuare ºi aplicând mãsurile
propuse ºi potenþiale minime ºi maxime.
6.1.1. Analiza cost-benefigiu a
mãsurilor de atenuare în sectoarele
energetic ºi procese industriale
Conform datelor prezentate de Agenþia
Naþionalã a Conservãrii Energiei (ANCE),
þara dispune de un potenþial de creºtere a
eficienþei energetice pentru anul 2000 cu
cca 5% (220 mii t.c.c.). Eficienþa
energeticã în principalele sectoare ale
economiei naþionale, mari consumatoare
de energie, se va majora considerabil
cãtre anul 2010. Cele mai mari consumuri

de energie, în prezent, se atestã în industria materialelor de construcþie. Dacã se
vor moderniza tehnologiile regimului de
alimentare cu energie dupã modelul celor
aplicate în UE, consumul energiei s-ar
putea reduce: în industria cimentului cu
cca 2435%, a cãrãmizilor cu 537%,
sticlei cu 4787% (tab. 6.1).
Tabelul 6.1. Date comparative privind consumurile
de energie în industria materialelor de construcþie
în Republica Moldova ºi Uniunea Europeanã

Cantitatea de energie
necesar=, 1997
Moldova UE
kg c.c./t
205
137
33,2
Ciment
kWh/t
170
130
23,5
kg c.c./t
690
366
47,0
Sticl=
kWh/t
585
76
87,0
kg c.c./mii
295
187
36,6
unit=\i
C=r=mizi
kWh/mii
127
120
5,5
unit=\i
Sectorul Unitatea de
m=sur=

*  Potenþialul de Îmbunãtãþire a Eficienþei Energetice

Pentru urmãtorii 10 ani, în cadrul
programelor de dezvoltare macroeconomicã au fost luate în calcul mai
multe mãsuri de conservare a energiei. De
remarcat cã schimbãrile tehnologice ºi
tehnice caracteristice sectoarelor energetic ºi procese industriale, prezentate în
capitolul Politici ºi strategii privind
mãsurile de atenuare a emisiilor de gaze
cu efect de serã, contribuie la o
ameliorare semnificativã nu doar a
eficienþei energetice, ci ºi la reducerea
emisiilor de GES.
Analiza cost-beneficiu pentru aceste
sectoare a relevat cã prin implementarea
costurilor minime de mãsuri atenuante se
va realiza un beneficiu la o unitate
monetarã investitã, întrucât acestea nu
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presupun modificãri cardinale în tehnologii
ºi costã mai puþin. Rezultatele obþinute în
cazul implementãrii seturilor maxime de
mãsuri atenuante se bazeazã pe utilizarea
unor tehnologii moderne, cu o perioadã
mare de amortizare a costurilor, care ar
deveni economic justificate într-o perioadã
de timp mai mare (tab. 6.2).

6.1.2. Analiza cost-beneficiu a mãsurilor
de atenuare în sectorul agrar
Calculele analitice cost-beneficiu a mãsurilor
pentru atenuarea ºi reducerea emisiilor de
GES în sectorul agrar, creºterea potenþialului de conservare a energiei au
relevat pentru ambele scenarii un beneficiu
de cca 4$ SUA la o unitate monetarã
investitã (tab. 6.3).

Tabelul 6.2. Analiza cost-beneficiu a mãsurilor de atenuare a emisiilor de GES pentru sectoarele energetic,
industrial ºi sursele regenerabile de energie

Indice

Modelul I
Modelul II
Scenariul minim
Scenariul maxim
Scenariul minim
Scenariul maxim
Sectoarele energetic [i procese industriale
163,9 mln. $SUA 823,2 mln. $SUA 244,4 mln. $SUA 1804,3 mln. $SUA
$SUA
9019,0 80,3 mln. 7171,4 63,8 mln.
Gg
$SUA
Gg
$SUA
57,6 mln. $SUA -382,6 mln. $SUA 75,2 mln. $SUA
1,4 $SUA

0,54 $SUA

1,3 $SUA

0,35 $SUA

35,4 mln. $SUA -234,9 mln. $SUA 46,2 mln. $SUA -720,7 mln. $SUA
Surse regenerabile de energie
0,8 mln. $SUA
33,8 mln. $SUA
2,6 mln. $SUA
74,6 mln. $SUA
3,6 mln.
19,4 mln.
7,8 mln.
48,5 mln.
t.c.c.
$SUA
t.c.c.
$SUA
t.c.c.
$SUA
t.c.c.
$SUA
101,6 0,9 mln. 648,3 5,8 mln. 221,5 2,0 mln. 1371,8 12,2 mln.
Gg
$SUA
Gg
$SUA
Gg
$SUA
Gg
$SUA
3,7 mln. $SUA
-8,7 mln. $SUA 7,2 mln. $SUA -13,9 mln. $SUA
5,6 $SUA

0,74 $SUA

2,24 mln. $SUA

-5,32 mln. $SUA

3,8 $SUA

0,81 $SUA

4,42 mln. $SUA -8,54 mln. $SUA

Tabelul 6.3. Analiza cost-beneficiu a mãsurilor de atenuare a emisiilor de GES pentru sectorul agrar

Indici

Modelul I
Modelul II
Scenariul mininm Scenariul maxim Scenariul mininm Scenariul maxim
5,3 mln. $SUA
12,0 mln. $SUA 16,4 mln. $SUA 32,8 mln. $SUA
319 mii 16,0 mln. 721 mii 36,1 mln. 988 mii 49,4 mln. 1969 mii 98,5 mln.
t.c.c.
$SUA
798
7,1 mln.
Gg
$SUA
17,8 mln. $SUA
4,4
$SUA

10,9 mln. $SUA
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t.c.c.
$SUA
$SUA
$SUA
t.c.c.
1802 16,0 mln. 2469 22,0 mln. 4923 43,8 mln.
Gg
$SUA
Gg
Gg
$SUA
$SUA
40,1 mln. $SUA
54,9 mln. $SUA 109,5 mln. $SUA
4,3
4,4
4,3
$SUA
$SUA
$SUA

t.c.c.

2,6 mln. $SUA

33,7 mln. $SUA

67,2 mln. SUA
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6.1.3. Analiza cost-beneficiu a
mãsurilor de atenuare în sectorul
deºeuri
Analiza cost-beneficiu a mãsurilor de
atenuare a emisiilor de GES, a creºterii
potenþialului de conservare a energiei ºi
reducerii emisiilor de GES pentru sectorul
deºeuri a demonstrat cã, rata costbeneficiu, pentru scenariile modelelor
analizate, reprezintã cca 5,0 ºi 4,3$ SUA
la o unitate monetarã investitã pentru
scenariile modelului I ºi, respectiv, cca 4,4
ºi 4,3$ SUA la o unitate monetarã investitã
pentru scenariile modelului II (tab. 6.4.).
6.1.4. Analiza cost-beneficiu a
mãsurilor de atenuare a emisiilor de
GES prin modificarea folosinþei
terenurilor ºi extinderea pãdurilor
Avantajele modificãrii folosinþei terenurilor
ºi extinderii pãdurilor se reflectã în
creºterea capacitãþii de stocare a
carbonului ºi în beneficii sociale. Acestea
se materializeazã în: plante medicinale,
vânat, fructe de pãdure, lemn de foc,
cherestea etc. Valoarea economicã ºi
beneficiile împãduririi în Republica
Moldova se cunosc. În cazul de faþã,
pentru analiza cost-beneficiu s-au luat în
considerare mai mulþi factori: costurile
investiþiilor ºi managementului cercetãrilor
ºi dezvoltãrii, a carbonului stocat, a
volumului de lemn de foc ºi cherestea ºi
produselor pãdurii (tab. 6.5).
Comparând costurile ºi beneficiile nete ale
celor douã modele alternative (I ºi II), de-

terminate în funcþie de creºterea suprafeþei împãdurite, în decurs de 10 ani,
rezultã beneficii nete de cca 249 ºi cca
259 mln. $ SUA la preþurile anului 2000.
Rata cost-beneficiu pentru ambele modele
examinate reprezintã, respectiv, 7,43 ºi
7,68$ SUA la unitate monetarã investitã.
Analiza costurilor ºi beneficiilor totale ale
mãsurilor de atenuare a emisiilor de GES
în toate sectoarele de activitate, în cazul
celor douã scenarii alternative de
dezvoltare macroeconomicã a þãrii în
perioada 20002010 (minimã ºi maximã),
relevã: dacã aceste mãsuri se vor
implementa în totalitate, Republica
Moldova va beneficia de o creºtere a
eficienþei energetice pentru scenariile
modelului I cu cca 614%, iar pentru
scenariile modelului II  cu cca 817%.
Conform scenariilor modelelor analizate (I
sau II), reducerea emisiilor de GES va
Tabelul 6.5. Analiza cost-beneficiu a mãsurilor de
atenuare a emisiilor de GES în urma modificãrii
exploatãrii terenurilor ºi extinderii pãdurilor pentru
perioada 20002010

Indici

Modelul I Modelul II
38,70

38,74

29,95

29,98

287,38

297,43

248,68

258,69

7,43

7,68

Tabelul 6.4. Analiza cost-beneficiu a mãsurilor de atenuare a emisiilor GES pentru sectorul deºeuri

Indici

Modelul I
Modelul II
Scenariul mininm Scenariul maxim Scenariul mininm Scenariul maxim
0,3 mln. $SUA
8,9 mln. $SUA
5,5 mln. $SUA
9,7 mln. $SUA
20,5 mii 1,0 mln. 535,1 mii 26,8 mln. 331,3 mii 16,6 mln.579,7 mii 29,0 mln.
t.c.c. $SUA t.c.c.
$SUA
t.c.c.
$SUA
t.c.c.
$SUA
0,5 mln. 1337,7 11,9 mln. 828,3 7,4 mln. 1449,2 12,9 mln.
51,2 Gg
$SUA
Gg
$SUA
Gg
$SUA
Gg
$SUA
1,2 mln. $SUA 29,8 mln. $SUA 18,4 mln. $SUA 32,2 mln. $SUA
5,0
4,3
4,4
4,3
$SUA
$SUA
$SUA
$SUA
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atinge 49% ºi, respectiv, 611% din
emisiile totale de GES direct pentru toatã
perioada. Costurile acestor mãsuri sunt
apreciate la cca 1,15,8% ºi 1,39,2% din
PIB pentru perioada analizatã, 20002010
(tab. 6.6 a ºi b).
Comparând ratele cost-beneficiu ale celor
douã scenarii (minim ºi maxim) de implementare a mãsurilor de atenuare pentru
cele douã modele de dezvoltare, se
observã, cã o datã cu creºterea ritmului
de dezvoltare macroeconomicã a þãrii,
care presupune modernizarea totalã a
tehnologiilor, investiþii mari cu o perioadã
mare de amortizare a acestora, la o unitate
monetarã investitã nu se vor înregistra
beneficii. Efectul pozitiv al investiþiilor
capitale va apãrea mai târziu. Putem
concluziona cã în perioada 20002010
þara va avea beneficii numai în cazul
scenariilor minime de implementare a
mãsurilor de reducere a emisiilor, conform
modelelor de dezvoltare analizate (tab.
6.7).
6.2. ANALIZA COST  BENEFICIU A
MÃSURILOR DE ADAPTARE
În baza evaluãrii vulnerabilitãþii ecosistemelor, florei ºi faunei au fost formulate
opþiuni pentru unele mãsuri de adaptare
la schimbãrile climatice. Acþiunile
preconizate pentru a atenua tendinþele
negative, pe parcursul celor 10 ani,
necesitã o finanþare de cca 3,2 mln. $
SUA. Alocaþiile anuale aferente pentru
acþiuni prioritare sunt de cca 0,4 mln. $
SUA. Necesarul alocaþiilor pentru mãsuri
care vizeazã menþinerea biodiversitãþii
este calculat þinând seama de influenþa
tuturor factorilor mediului asupra
biodiversitãþii. Impactul legat de
schimbãrile climatice se estimeazã la 10%
din totalul alocãrilor pentru acest sector
de mediu.
În domeniul aprovizionãrii populaþiei cu
apã potabilã volumul finanþãrii necesare
pentru aceeaºi perioadã de 10 ani a fost
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Tabelul 6.6. Potenþialul de conservare a energiei, de
reducere a emisiilor de GES ºi costurile mãsurilor de
atenuare pentru modelele I ºi II de dezvoltare socioeconomicã a þãrii în perioada 20002010
a)

Modele de
Scenarii
dezvoltare
min
max
Modelul I

min
max
min
max
min
max

Modelul II

min
max
min
max

Indici
Conservarea
energiei, mii
t.c.c.
Reducerea
emisiilor de
CO , Gg
Investi\ii
necesare, mln
$SUA
Conservarea
energiei, mii
t.c.c.
Reducerea
emisiilor de
CO , Gg
Investi\ii
necesare, mln
$SUA

Poten\ial
total
4001
8849
5673
12807
170,3
877,9
6592
13845
10690
20561
268,9
1921,4

b)

Indici

Modelul I
min max min max
62444

80801

Economia de resurse
6,4 14,2 8,2 17,1
energetice, % din total
Emisii totale de GES
141941
181026
direct, Gg
Reducerea emisiilor de
4,0 9,0 5,9 11,4
GES direct, % din total
PIB total, mln. %SUA

15224

20802

1,12 5,77 1,29 9,24

estimat la cca 168,2 mln. $ SUA. În
prezent, gradul de satisfacere a cererii de
apã potabilã calitativã, distribuitã prin
reþea, în Republica Moldova acoperã doar
50% din necesar (82% din populaþia
urbanã ºi 18% din populaþia ruralã). În
cazul aprovizionãrii cu apã potabilã
ponderea datoratã schimbãrilor climatice
constituie 5% din alocãrile totale de
fonduri.

EVALUAREA COSTURILOR {I BENEFICIILOR UNOR M+SURI DE ATENUARE {I ADAPTARE

Pentru sectorul irigaþii sunt prevãzute
mãsuri care, conform estimãrilor pentru
perioada analizatã, necesitã alocaþii de
287,6 mln.$ SUA. Implementarea acestor
mãsuri va contribui direct la obþinerea unei
producþii suplimentare la culturile agricole
ºi la producerea nutreþurilor: la grâu 216
mii tone (beneficiu de cca 25,9 mln.$
SUA), la porumb 360 mii tone (beneficiu
de circa 28,8 mln. $ SUA), la legume 738,5
mii tone (beneficiu de circa 121,9 mln. $
SUA); la siloz 778,5 mii tone (beneficiu de
circa 7,8 mln. $ SUA), la fân circa 2848
mii tone (beneficiu de circa 13,1 mln. $
SUA). În prezenta analizã se constatã cã
20% din suma de 287,6 mln. $ SUA va fi
direcþionatã pentru minimizarea efectelor
cauzate de schimbãrile climatice.
Cheltuielile legate de aprovizionarea cu apã
sunt necesare atât pentru construcþia unor
apeducte, cât ºi pentru recondiþionarea ºi
diversificarea celor existente. La analiza
mãsurilor de adaptare pentru evitarea
Tabelul 6.7. Ratele cost-beneficiu ale scenariilor
minim ºi maxim de implementare a mãsurilor de
atenuare a emisiilor de GES pentru modelele I ºi II
de dezvoltare macroeconomicã a þãrii

Sectoare

Scenariile Scenariile
modelului I modelului II
min. max. min. max.
1,4 0,54 1,3 0,35
5,6 0,74 3,8 0,81
4,4 4,43 4,4 4,43
5,0 4,3 4,4 4,3
7,43

7,68

pericolului de inundaþii a localitãþilor costurile
alocaþiilor s-au ridicat la 84,4 mln. $ SUA.
Beneficiul net pentru sectorul irigaþii este de
cca (18) mln. $ SUA. Beneficiul net mediu
în cazul aplicãrii mãsurilor de evitare a
pericolului de inundaþii este de circa 13,1
mln.$ SUA (tab.6.8). Acestui sector i-au fost
alocate doar 5% din resursele totale
planificate pentru mãsurile de adaptare la
fenomenul schimbãrilor climatice. Fiecare
dolar investit în acest domeniu poate aduce
un beneficiu în raport de 1:4.
Sursele posibile de finanþare pentru aplicarea acþiunilor din sectorul protecþia ecosistemelor, florei ºi faunei includ: bugetele de
stat ºi cele locale, fondurile ecologice,
mijloacele deþinãtorilor de terenuri, asistenþa
oferitã de instituþiile financiare internaþionale
ºi donaþiile. Beneficiile maximale obþinute în
urma aplicãrii mãsurilor de adaptare în
cadrul sectoarelor evaluate sunt de cca
425,2 mln.$ SUA.
Tabelul 6.8. Analiza cost-beneficiu a mãsurilor de
adaptare la schimbãrile climatice pentru perioada
20002010, mln. $SUA

Sectoare

Iriga\ii
Evitarea pericolului
inunda\iilor
Total

Costuri Beneficii
0,32

-

-

8,4
57,5

438,5
39,5

430,1
-18

4,4

17,5

13,1

70,6

495,5

425,2

Notã:   nu a fost estimat
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7. CERCETARE ªI OBSERVARE SISTEMATICÃ
7.1. CERCETÃRI ºI OBSERVAÞII ÎN
DOMENIUL SCHIMBÃRII CLIMEI

ECHAM4 - The German Climate Research
Centre, Deutsches Klimarechenzentrum;

Actualmente, în Republica Moldova asupra
climei se efectueazã atât observaþii, cât
ºi cercetãri. Observaþiile sistematice
asupra indicilor climaterici au fost iniþiate
în 1886, continuând sã fie realizate pânã
în prezent prin reþeaua de staþii meteorologice ale Serviciului Hidrometeo al
Ministerului Mediului ºi Amenajãrii Teritoriului. Prognoza climei Republicii
Moldova pentru începutul secolului XXI a
fost elaboratã în baza analizei ºi sintezei
datelor geologice (inclusiv paleoclimatice),
analizei statistice a ºirurilor de observaþii
meteorologice, instrumentale ºi cu ajutorul
modelãrii fizico-matematice.

CGCM1 - The Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis;

În cadrul proiectului care a stat la baza
actualei Comunicãri au fost prognozate
posibile schimbãri climaterice pentru Republica Moldova, þinându-se cont atât de
fluctuaþiile globale, regionale ºi locale ale
indicilor climatici, cât ºi de cantitatea de
emisii de GES.
Estimarea dependenþei dintre cota
fluctuaþiilor indicilor climaterici locali de
indicii climaterici globali ºi de cei ai
emisferei de nord s-a efectuat în baza
datelor înregistrate la staþia meteorologicã
Chiºinãu (fig.7.1). Ca rezultat, s-a
constatat cã 8,1% din cota fluctuaþiilor
valorilor medii anuale a temperaturii
aerului în Republica Moldova depind de
fluctuaþiile globale ale acestui indice, iar
11,1% - de cele ale fluctuaþiilor din
emisfera de nord.
Pentru modelarea ºi elaborarea scenariilor
schimbãrilor climatice probabile în
condiþiile Republicii Moldova, au fost
selectate urmãtoarele modele:
HadCM2 - The UK Hadley Centre for Climate Prediction and Research;
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GFDL  R15 - The US Geophysical Fluid
Dynamics Laboratory;
CSIROMk2 - The Australian Commonwealth Scientific and Industrial Research
Organization.
Pentru a selecta cele mai adecvate
modele de prognozare a schimbãrilor
climatice, care pot lua în consideraþie ºi
fluctuaþiile locale ale indicilor climatici, sa procedat la compararea rezultatelor
modelãrii evoluþiei mediilor lunare ale
temperaturii aerului ºi precipitaþiilor pentru
perioada de studiu (19611990) cu valorile
înregistrate la staþiile meteorologice. În
urma acestui procedeu, s-a constatat cã
prognoza cea mai apropiatã de valorile
stabilite pentru temperatura aerului ºi
precipitaþii a corespuns modelului
CSIROMk2, care a ºi fost luat ca model
de bazã pentru prognozarea schimbãrilor
climatice în Republica Moldova. Conform
modelului dat, în urmãtorul secol, cãtre
anul 2039 se prevede o creºtere a
temperaturii medii anuale a aerului cu 1,4
°C, cãtre anul 2069 cu 2,3 °C, cãtre anul
2099 cu 3,7 °C. Ca variante alternative
ºC
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6

1880
Seriile

1890
Chiºinau

1920

1940

G lo bal

1960

1980

Em isfera de nord

2000
Anii

Figura 7.1. Fluctuaþiile temperaturii medii a aerului
în comparaþie cu perioada de referinþã 1961-1990.
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s-au folosit modelele HadCM2 ºi
ECHAM4. Referitor la schimbarea
cantitãþii anuale de precipitaþii existã unele
incertitudini  de la reducere pânã la
creºtere considerabilã.
7.2. CERCETÃRI ÎN DOMENIUL
INVENTARIERII GAZELOR CU
EFECT DE SERÃ
La momentul actual, ghidul IPCC ºi
CORINAIR nu prevãd metode de estimare
a emisiilor de CO 2 din solurile arabile.
Pentru aprecierea emisiilor din solurile
incluse în circuitul agricol (suprafeþe
ocupate cu plante de culturã, cu excepþia
celor multianuale) a fost elaborat un model
matematic, un algoritm ºi un model
interactiv. Aceastã metodologie constã în
evaluarea emisiilor de CO 2 din solurile
arabile, în funcþie de indicii climaterici,
textura solului, specia cultivatã, cantitatea
de îngrãºãminte utilizatã ºi tehnologia
aplicatã. Respectivul mod de estimare
este bazat pe pe bilanþul fluxului de carbon la intrare în sol (humificarea resturilor
vegetale ºi a îngrãºãmintelor organice) ºi
a fluxului de carbon ieºit din sol
(mineralizarea materiei organice). Modelul
interactiv permite cartarea emisiilor din sol
începând de la nivel de câmp ºi terminând
cu nivelul de þarã pentru oricare perioadã
de timp.
Conform evaluãrilor efectuate pentru o
perioadã de 10 ani (19901999), la scara

întregii þari, s-a constatat cã circuitul
carbonului din solurile arabile ale
Republicii Moldova a variat, în timp,
considerabil. Astfel, perioada 19901992
s-a caracterizat printr-o stocare a
carbonului în sol. Fenomenul dat a fost
determinat de aplicarea tehnologiilor care
au condus la sporirea productivitãþii
agrofitocenozelor. Valoarea maximã a
emisiilor totale de CO2 din aceste soluri sa înregistrat tot în anul 1997 ºi a constituit
2323 Gg (tab 7.1).
7.3. CERCETÃRI ÎN DOMENIUL
EVALUÃRII VULNERABILITÃÞII ºI
ADAPTÃRII
Cercetãri privind aprecierea gradului de
vulnerabilitate pentru diferite componente
sectoriale în funcþie de schimbãrile
climatice s-au efectuat pentru domeniile:
sãnãtatea publicã (trei studii de caz),
eroziunea solurilor (un studiu de caz),
ecosisteme acvatice (un studiu de caz).
Pentru sectorul aprovizionare cu apã de
asemenea au fost elaborate modele
matematice, algoritme ºi modele interactive care au servit pentru evaluarea
rezervelor de apã subteranã ºi de
suprafaþã ºi distribuþia lor în teritoriu în
funcþie de tipul de utilizare ºi de calitate.
Obiectivele acestor estimãri au fost atât
evidenþierea factorilor climaterici cu un impact maxim asupra domeniilor studiate,
cât ºi reliefarea zonelor vulnerabile din

Tabelul 7.1. Emisiile de CO2 din solurile arabile ale Republicii Moldova
ºC
0 .4
0 .2
0
-0 .2
-0 .4
-0 .6
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punct de vedere al aprovizionãrii cu apã
potabilã ºi cu apã destinatã pentru uz
tehnic.
7.3.1. Cercetãri în domeniul evaluãrii
impactului modificãrilor indicilor
climatici asupra sãnãtãþii publice
Studiile în cauzã au avut ca scop
evidenþierea influenþei indicilor climatici
asupra sãnãtãþii populaþiei. Pentru
aceasta au fost efectuate trei studii de caz,
în urma cãrora s-a evaluat atât efectul direct, cât ºi cel indirect al unor factori
climatici asupra morbiditãþii ºi mortalitãþii
populaþiei.
Primul studiu a fost consacrat analizei
consecinþelor precipitaþiilor excesive,
considerat ca fenomen extrem cu acþiune
directã asupra sãnãtãþii publice. Estimarea
s-a efectuat pentru 34 de localitãþi rurale,
cele mai afectate în urma inundaþiilor din
1994. În baza acestui studiu s-a constatat
cã inundaþiile au provocat o creºtere
pronunþatã a patologiilor gastro-intestinale
ºi infecþioase. Astfel, în ansamblu, patologiile cauzate de agenþii patogeni
determinaþi au sporit cu 25% comparativ
cu media multianualã, patologiile
provocate de agenþi patogeni nedeterminaþi  cu 50%, iar numãrul cazurilor de
dizenterie s-a triplat (fig. 7.2). Rezultatele
studiului au evidenþiat de asemenea faptul
cã situaþia sanitar-epidemiologicã gravã,
apãrutã în anul 1994, a influenþat negativ
fondul epidemiologic ºi pentru urmãtorii
ani.
Al doilea studiu a avut ca scop evaluarea
corelaþiei dintre stãrea sãnãtãþii publice
(apreciatã conform gradului de morbiditate
a populaþiei, provocatã de helmintoze ºi a
gradului de infestare a solului cu ouã de
geohelminþi) ºi caracteristicile climatice.
Geohelminþii sunt niºte paraziþi ai omului,
care au una din fazele de dezvoltare (faza
de ou) foarte dependentã de indicii
climatici, deoarece ouãle se pãstreazã în
sol. Astfel, impactul parametrilor climatici
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Figura 7.2. Morbiditatea (la 100 000 locuitori) pentru
patologiile gastro-intestinale ºi infecþioase în zonele
afectate de inundaþia din 1994

asupra sãnãtãþii se considerã indirect.
Analiza a cuprins întreaga suprafaþã a þãrii
pentru o perioadã de 30 de ani (1970
1999).
Ca rezultat al analizei cazurilor de
geohelmintoze (ascaridozã ºi tricocefalozã), s-a constatat cã aceste afecþiuni
coreleazã semnificativ cu doi indici
climatici: suma temperaturilor anuale mai
mari de 10 °C ºi suma precipitaþiilor în
lunile cu temperaturã medie mai mare de
10 °C (fig. 7.3 a).
Þinând cont de relaþiile stabilite pentru
perioada de studiu (19701999) ºi de
modificãrile indicilor climaterici ce rezultã
din diferite modele, s-a prognozat o
posibilã situaþie în acest aspect (fig. 7.3
b). Astfel, condiþii climaterice mai
favorabile pentru una din aceste douã
tipuri de geohelmintoze (ascaridoza) vor
apãrea cãtre sfârºitul secolului viitor
(perioada 20702099).
Al treilea studiu de caz se referã la
modificãri ale unor componente cenotice,
care ulterior au afectat sãnãtatea publicã.
Acest studiu se bazeazã pe rezultatele
analizei cazurilor clinice pentru o perioadã
de 21 de ani (19791999). În ultimele
decenii un numãr mare de oameni au
suferit de intoxicaþii cu ciuperci din pãduri,
consecinþele fiind deosebit de grave ºi
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Tabelul 7.2 Numãrul total de pacienþi internaþi ºi decedaþi în urma intoxicaþiilor cu ciuperci comestibile
modificate în anii 19791999

Localitatea
B=l\i
Chi[in=u
Total

Total
150
2369
2519

Interna\i
Adul\i
132
1782
1914

Copii
18
587
605

chiar letale (tab. 7.2). Din fiºele medicale
rezultã cã pacienþii au consumat numai
ciuperci, pe care ei le cunoºteau drept
comestibile. În urma observaþiilor medicale, s-a constatat cã fenomenul dat este
mai accentuat în perioadele secetoase.
Din aceste considerente, am presupus cã,
în condiþii nefavorabile, unele ciuperci
comestibile pot sã-ºi modifice procesul
metabolic, acumulând astfel toxine.
Asemenea ciuperci le-am numit ciuperci
comestibile modificate.
Dupã o analizã amplã, efectuatã cu scopul

a) Dependenþa gradului de infestare a populaþiei
cu geohelmintoze de valorile indicilor climaterici
b) Prognoza riscului de infestare cu ascaridozã,
conform condiþiilor climaterice determinate de
modelele CSIROMK2 ºi HadCM2
Figure 7.3. Dependenþa infestãrii ºi morbiditãþii cu
geohelmintoze de indicii climatici

Total
10
59
69

Deceda\i
Adul\i
10
37
47

Copii
0
22
22

de a evidenþia unele relaþii dintre numãrul
de intoxicaþii cu ciuperci comestibile
modificate ºi indicii climatici, s-a conchis
cã acest fenomen, pentru zonele în care
s-a observat, depinde (r = 0,6) de cantitatea precipitaþiilor atmosferice pentru
lunile august  septembrie ºi de temperatura medie a lunii septembrie.
Generalizând rezultatele obþinute în
aceste trei studii de caz, constatãm
prezenþa atât a impactului direct, cât ºi a
celui indirect al unor indici climaterici
asupra sãnãtãþii publice. Comparând
starea actualã a acestor raporturi pentru
cazurile cercetate cu tendinþa modificãrilor
indicilor climaterici prognozaþi conform
modelelor climatice, putem trage concluzia
cã fenomenele descrise mai sus vor
persista ºi în viitor. Datoritã ritmului de
modificare a indicilor climaterici, e posibil
ca impactul lor asupra sãnãtãþii publice sã
devinã, în unele cazuri, mai accentuat.
7.3.2. Cercetãri în domeniul aprecierii
impactului schimbãrilor climatice
asupra resurselor funciare
Ca urmare a exploatãrii îndelungate a
solurilor aflate în circuitul agricol, aceastã
sursã naturalã îºi pierde treptat unele
proprietãþi iniþiale. Cel mai puternic ºi mai
accentuat proces ce conduce la degradarea solurilor în þarã este eroziunea. Un
factor determinant în acest aspect este
atât intensitatea precipitaþiilor, cât ºi
volumul lor. Procesul dat a fost evaluat
conform indicelui de erozivitate a
intensitãþii ploilor. Ca rezultat al studiului
respectiv, teritoriul þãrii a fost diferenþiat
în funcþie de gradul de eroziune (fig. 7.4).
Pentru stabilirea inventarului de emisii de
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Figura 7.4. Gradul de eroziune a solului în funcþie
de indicele de erozivitate a intensitãþii ploilor
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gaze cu efect de serã, precum ºi pentru
aprecierea vulnerabilitãþii, adaptãrii ºi
evoluþiei diferitor sectoare în funcþie de
schimbãrile climatice au fost create
importante baze de date pe multiple
domenii de activitate (agriculturã,
ecosisteme naturale, resurse acvatice).
Aceste baze de date prezintã starea
actualã ºi cea precedentã, atestate în
majoritatea domeniilor cercetate pentru o
perioadã de aproximativ 30 de ani. În
scopul utilizãrii ºi prelucrãrii bazelor de
date au fost elaborate sisteme electronice
interactive. Aceasta a permis ca ele sã fie
supuse analizei, începând de la nivel local ºi terminând cu cel de þarã. Pe viitor,
se preconizeazã ca bazele de date
nominalizate sã fie completate, astfel fiind
posibilã monitorizarea fenomenelor
studiate ºi evaluarea impactului lor la nivel
naþional, în context regional ºi global.

8. EDUCAÞIA, INSTRUIREA
ªI CONªTIENTIZAREA PUBLICULUI
Ca stat care a semnat Convenþia de la
Aarhus privind accesul la informaþie,
justiþie ºi participarea publicului la
adoptarea deciziilor în domeniul mediului
(1998), Republica Moldova este preocupatã în permanenþã de optimizarea ºi
diversificarea cãilor de informare a
populaþiei þãrii. În programele de învãþãmânt ale ºcolilor medii, liceelor ºi
gimnaziilor sunt prevãzute ore de ecologie, care permit de a-i familiariza pe elevi
cu problemele mediului în þarã ºi cu
oportunitãþile de soluþionare a acestora.
Specialiºtii în domeniul protecþiei mediului
sunt pregãtiþi la Universitatea de Stat,
Universitatea de Politologie ºi Ecologie,
Universitatea Tehnicã, Colegiul de ecologie. În ultimii ani, în instituþiile medii
tehnice ºi superioare de învãþãmânt s-au
introdus cursuri de ecologie sau protecþie
a mediului. Aceste cursuri sunt utile
pentru însuºirea de cãtre tineri a unui nivel
minim de cunoºtinþe privind protecþia
mediului, inclusiv SC. E considerabilã
contribuþia Academiei de ªtiinþe a
Republicii Moldova, Ministerelor Mediului
ºi Amenajãrii Teritoriului, Sãnãtãþii,
Educaþiei, instituþiilor de cercetãri ºtiinþifice în domeniul ecologiei, geografiei,
pedologiei, apelor, botanicii, zoologiei etc.
la organizarea regulatã a diverselor forme
de instruire în problemele vizând protecþia
mediului. Respectivele acþiuni sunt
deosebit de oportune, deoarece constituie
o modalitate eficientã de popularizare a
cunoºtinþelor pe teren prin intermediul
colaboratorilor din diferite localitãþi ale
þãrii. Un ºir de documente importante de
strategie ºi politicã în protecþia mediului,

elaborate de agenþiile guvernamentale ºi
de organizaþiile sus-menþionate specificã
direcþiile concrete de activitate pentru alte
structuri guvernamentale ºi neguvernamentale.
Deocamdatã, în Republica Moldova nu
existã programe de educaþie ºi instruire
în privinþa SC. O primã activitate de
educaþie orientatã spre completarea
golului de cunoºtinþe despre SC în mediul
elevilor a fost traducerea, publicarea ºi
expedierea în toate ºcolile Moldovei a
broºurii Schimbarea climei: înþelegerea
unui fenomen. Ghid pentru începãtori.
Prin intermediul atelierelor de instruire în
inventarierea ºi atenuarea emisiilor de
GES, vulnerabilitatea ºi adaptarea la SC
un numãr important de cercetãtori, reprezentanþi ai agenþiilor guvernamentale,
publice, organizaþiilor neguvernamentale,
mass-media au obþinut cunoºtinþe
suficiente ºi materiale instructive în
domeniile nominalizate. Aportul experþilor
care au activat în cadrul proiectului la
procesul de conºtientizare a publicului în
problema datã constã în participarea la
seminare, conferinþe, ateliere, prezentãri
pe posturile de radio ºi televiziune,
publicaþii etc. Organizaþiile neguvernamentale au fost familarizate cu problemele
SC la atelierul naþional organizat expres.
S-au publicat douã buletine ale proiectului
ºi s-a construit pagina Web privind evoluþia
proiectului ºi studiile elaborate sub
auspiciile acestuia, paginã care poate fi
accesatã pe Internet.
Organizaþiile neguvernamentale participã
în mãsurã tot mai mare la acþiuni de
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instruire în protecþia mediului înconjurãtor,
promovând strategii, politici ºi un mod de
viaþã în armonie cu mediul înconjurãtor,
contribuind astfel la cunoaºterea ºi
perceperea tendinþelor ce provoacã SC.
Comunitatea ONG-urilor ºi-a adus
contribuþia la sensibilizarea publicului din
þarã vizavi de SC, prin publicarea articolelor în mass-media; instalarea panourilor
publicitare în oraº; desfãºurarea unor
acþiuni de sãdire a pomilor, de igienizare
a spaþiilor publice; prin organizarea ºi
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participarea activã la cenacluri, mese
rotunde, seminare etc. în temeiul unui program de granturi mici obþinute prin concurs în cadrul acestui proiect.
Aceste activitãþi au fost desfãºurate de
grupul de presã Flux, revista Natura,
cenaclul Ave Natura, Organizaþia
teritorialã Chiºinãu a Miºcãrii Ecologiste
din Moldova, Asociaþia ecoradiojurnaliºtilor din Republica Moldova Ecotera,
ziarul Moldova Suveranã ºi agenþia
publicitarã SunInform.

ABREVIERI
ANCE  Agenþia naþionalã a conservãrii energiei
AªM  Academia de ªtiinþe a Republicii Moldova
cca  circa
CET  Centralã Electricã de Termoficare
CGCM1  The Canadian Centre for Climate Modeling and Analysis
CORINAIR  Ghid metodologic privind inventarul emisiilor atmosferice de gaze
CSIROMk2  The Australian Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation
ECHAM4  The German Climate Research Centre, Deutches Klimarechenzentrum
fig.  figura
GES  gaze cu efect de serã
GFDL-R15  The United States Geophysical Fluid Dynamics Laboratory
GNL  gaz natural lichefiat
GSL  gaz de sondã lichefiat
GSM  Modelele de circulaþie globale (Global Circulation Models)
GWP  Potenþialul global de încãlzire
HadCM2  The United Kingdom Hadley Centre for Climate Prediction and Research
IPCC  Grupul interguvernamental de experþi pentru schimbarea clime
M I  modelul inerþial (1) de dezvoltare socioeconomicã a þãri
M II  modelul de bazã (2) de dezvoltare socioeconomicã a þãrii
NPV  Valoarea prezentã netã
ONG  organizaþie neguvernamentalã
PIB  Produsul Intern Brut
PÎEE  Potenþialul de îmbunãtãþire a eficienþei energetice
PNUD  Programul Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare
RASTR  program de calcul al regimurilor din sistemele energetice ºi modelarea dezvoltãrii în
perspectivã
RM  Republica Moldova
SC  Schimbarea Climei
tab.  tabelul
UE  Uniunea Europeanã
UM  Unitãþi de mãsurã
UNFCCC  Convenþia cadru a Naþiunilor Unite privind schimbãrile climatice

61

PRIMA COMUNICARE NA|IONAL+

SIMBOLURI CHIMICE
CH  metan
4
CO  oxidul de carbon
CO  dioxid de carbon
2
CFC  clorfluorcarburi
HCFC  hidroclorfluorcarburi
NMVOC  compuºi organici volatil nemetanici
N O  protoxid de azot
2
NO  oxizi de azot
x
O3  ozon
SO  dioxid de sulf
2

UNITÃÞI DE MÃSURÃ
°C  grade Celsius
cm2  centimetru pãtrat
Gg  Gigagrame
gr  grame
ha  hectare
kg  kilograme
kg c.c.  kilograme combustibil convenþional
km  kilometru
km2  kilometru pãtrat
3

km  kilometru cub
kWh  kilowatt pe orã
MDL  Leu moldovenesc
mlrd.  miliarde
mln.  milioane
m  metru
m2  metru patrat
m3  metru cub
mm - milimetri
MW  Megawatt
PJ  Petajoul
$ SUA  dolar al Statelor Unite ale Americii
s  secundã
t.c.c.  tone combustibil convenþional
t  tone
W  Watt
%  procente
`  minute
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ANEXE
ANEXA A INVENTARUL NATIONAL AL GAZELOR CU EFECT DE SERA
PENTRU PERIOADA 1990-1998, CONFORM TABELULUI 7A DIN GHIDUL IPCC
Tabelul 7A. Inventarul national al gazelor cu efect de sera (Gg), anul 1990
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Tabelul 7A. Inventarul national al gazelor cu efect de sera (Gg), anul 1991
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Tabelul 7A. Inventarul national al gazelor cu efect de sera (Gg), anul 1992
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Tabelul 7A. Inventarul national al gazelor cu efect de sera (Gg), anul 1993
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Tabelul 7A. Inventarul national al gazelor cu efect de sera (Gg), anul 1994

68

Tabelul 7A. Inventarul national al gazelor cu efect de sera (Gg), anul 1995

-1494.28
854.74
261.85

-2349.02
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Tabelul 7A. Inventarul national al gazelor cu efect de sera (Gg), anul 1996
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Tabelul 7A. Inventarul national al gazelor cu efect de sera (Gg), anul 1997
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Tabelul 7A. Inventarul national al gazelor cu efect de sera (Gg), anul 1998
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ANEXA B. INVENTARUL NAÞIONAL AL GAZELOR CU EFECT DE SERÃ
DIRECT EXPRIMATE ÎN CO2 ECHIVALENT (GG), PENTRU PERIOADA 19901998 (TABEL GENERALIZATOR).
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

C O 2 (G g )
A rd erea co m b u stib ililo r fo sili
în secto ru l en erg etic:

2 5 80 9 .4 5

2 3 39 9 .3 3

1 8 35 9 .6 2

1 3 57 4 .5 9

11 40 8 .90

8 7 71 .2 8

9 3 03 .9 4

8 3 03 .4 3

6 9 26 .8 4

–

S u rse sta þ io n a re

2 0 56 4 .4 1

1 8 23 2 .1 5

1 5 06 1 .7 5

11 30 0 .60

9 5 00 .4 3

6 7 36 .4 6

7 4 75 .0 5

6 7 89 ,2 8

5 3 73 .5 2

–

Tran sp o rt

5 2 45 ,0 4

5 1 67 ,1 8

3 2 97 ,8 7

2 2 73 ,9 9

1 9 08 ,4 7

2 0 34 ,4 6

1 8 28 ,8 9

1 9 26 ,4 5

1 5 53 ,3 2

2 5 08 .6 2

2 0 81 .5 7

11 30 .3 9

8 7 6.0 0

6 7 2.4 1

6 7 3.1 5

6 7 4.8 7

7 0 8.3 8

11 97 .6 9

5 ,19

4 .64

4 .81

4 .78

4 .48

4 .84

5 .33

4 ,63

4 .78

2 8 3 2 3 .2 6

2 5 4 8 5 .5 4

1 9 4 9 4 .8 2

1 4 4 5 5 .3 7

1 2 0 8 5 .7 9

9 4 4 9 .2 7

9 9 8 4 .1 4

9 0 1 6 .4 4

8 1 2 9 .3 1

P ro cese in d u striale
U tilizarea so lv enþ ilo r ºi alto r
p ro d u se

E m isii totale

C H 4 (G g C O 2 ech iva len t)
S ecto rul energetic:
- A rd erea co m b u stib ililo r
fo sili
-E m isii fu gitiv e
P ro cese in d u striale
A g ricu ltu ra
D eºeu ri

E m isii totale

11 35 .1 5

9 7 3.4 6

8 5 3.4 7

5 3 8.6 8

6 8 1.7 3

5 5 8.2 3

6 2 2.4 4

6 1 9.6 3

5 3 0.9 9

5 5 .7 0

4 8 .1 0

3 8 .8 8

3 7 .3 3

3 2 .8 9

2 9 .0 5

3 2 .11

3 1 .6 3

3 0 .4 8

1 0 79 .4 4

9 2 5,3 7

8 1 4,5 9

5 0 1,3 5

6 4 8,8 4

5 2 9,1 8

5 9 0,3 3

5 8 8,0 0

5 0 0,5 1

2 9 .9 0

2 6 .1 7

2 7 .4 4

2 0 .9 1

1 6 .7 4

1 6 .7 4

1 6 .7 4

1 6 .7 4

3 0 .1 7

2 1 25 .4 7

2 0 92 .8 2

2 0 47 .6 7

1 9 58 .6 9

1 8 73 .6 7

1 7 36 .6 0

1 5 52 .1 6

1 3 44 .2 4

1 3 00 ,6 8

7 6 8.2 2

7 6 6.5 8

5 1 9,3 9

5 1 2,4 2

5 0 8,6 4

5 0 7,2 6

5 0 0,0 1

4 9 7,9 5

4 9 7,8 3

4 0 5 8 .7 4

3 8 5 9 .0 3

3 4 4 7 .9 7

3 0 3 0 .7 0

3 0 8 0 .7 8

2 8 1 8 .8 3

2 6 9 1 .4 1

2 4 7 5 ,5 6

2 3 5 9 ,6 7

N 2 O (G g C O 2 e ch iva len t)
A rd erea co m b u stib ililo r
fo sili

2 0 4.9 1

1 7 9.6 1

1 5 6.4 8

1 2 0.8 1

11 2.6 2

1 0 1.8 0

9 6 .6 9

8 8 .7 5

8 7 .11

A g ricu ltu ra

6 8 5.6 6

6 1 7.3 3

4 3 9.4 3

1 7 0.2 2

7 9 .5 8

8 5 .1 6

8 9 .0 0

6 5 .8 8

4 4 .4 5

E m isii totale

8 9 0 .5 7

7 9 6 .9 5

5 9 5 .8 9

2 9 1 .0 3

1 9 2 ,2 0

1 8 6 .9 5

1 8 5 .6 9

1 5 4 .6 3

1 3 1 .5 6

T O TA L (G g C O 2 e ch iva len t)
S ecto rul energetic:

2 7 14 9 .5 0

2 4 55 2 .5 1

1 9 36 9 .5 5

1 4 23 4 .0 8

1 2 20 3 .2 5

9 4 31 .3 1

1 0 02 3 .0 7

9 0 14 .8 1

7 5 44 .9 4

- A rd erea co m b u stib ililo r
fo sili

2 6 07 0 .0 6

2 3 62 7 .0 4

1 8 55 4 .9 6

1 3 73 2 .7 3

11 55 4 .41

8 9 02 .1 3

9 4 32 .7 4

8 4 23 .8 1

7 0 44 .4 3

- E m isii fu g itiv e

1 0 79 ,4 4

9 2 5.3 7

8 1 4,5 9

5 0 1,3 5

6 4 8,8 4

5 2 9,1 8

5 9 0,3 3

5 8 8,0 0

5 0 0,5 1

P ro cese in d u striale

2 5 38 .5 2

2 1 07 .7 4

11 57 .8 3

8 9 6.9 1

6 8 9.1 5

6 8 9.8 9

6 9 1.6 1

7 2 5.1 2

1 2 27 .8 6

5 .19

4 .64

4 .81

4 .78

4 .48

4 .84

5 ,33

4 .63

4 .78

A g ricu ltu ra

2 8 11 .1 3

2 7 10 .1 5

2 4 87 .1 0

2 1 28 .9 1

1 9 53 .2 5

1 8 21 .7 6

1 6 41 .1 6

1 3 65 ,4 2

1 3 45 .1 3

D eºeu ri

7 6 8.2 2

7 6 6.5 8

5 1 9,3 9

5 1 2,4 2

5 0 8,6 4

5 0 7,2 6

5 0 0,0 1

4 9 7,9 5

4 9 7,8 3

3 3 2 7 2 .5 7

3 0 1 4 1 .6 2

2 3 5 3 8 .6 8

1 7 7 7 7 .1 0

1 5 3 5 8 .7 7

1 2 4 5 5 .0 6

1 2 8 6 1 .1 8

11 6 0 4 .9 1

1 0 6 2 0 .5 9

-1 8 4 9 ,85

-1 8 6 4 ,91

-1 8 1 6 ,25

-1 7 9 1 ,91

-1 7 1 8 ,73

-1 4 9 4 ,28

-1 5 8 5 ,26

-1 7 2 0 ,34

-1 7 2 9 ,40

3 1 4 2 2 .7 2

2 8 2 7 6 .7 1

2 1 7 2 2 .4 3

1 5 9 8 5 .1 9

1 3 6 4 0 .0 4

1 0 9 6 0 .7 8

11 2 7 5 .9 2

9 8 8 4 .5 9

8 8 9 1 .1 9

U tilizarea so lv enþ ilo r ºi alto r
p ro d u se

E m isii totale
M o dificarea fo lo sinþ ei
teren u rilo r ºi p ãd u rile

E m isii n ete
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ANEXA C. CONFIGURAREA MODELÃRII SYSTEMULUI ENERGETIC DIN
REPUBLICA MOLDOVA

Parametrii tuturor
elementelor reþelei
(transformatoare,

Lungimea LEA

S cen a rii
m a croe co n om ice

C o ne cta re a

Configuraþia

surse lo r

reþelei

Modulul datelor
iniþiale

Determinarea deficitului de

Modulul puterii electrice a

energie termicã ºi

surselor, încãrcãtura

electricã

în noduri

Datele privind sarcina
electricã pe duratã
lungã ºi scurtã

Modulul de calcul a regimurilor sistemelor
energetice:
1) Calculul parametrilor regimului
2) Bilanþ al puterii
3) Supracurentul din interiorul sistemului
4) Supracurentul dintre sisteme
5) Alþi parametrii
Modulul datelor de ieºire:
1) Generarea de putere
2) Parametrii sarcinii
3) Pierderea puterii active ºi reactive
4) Nivelul tensiunii in noduri
5) Nivelul supracurentului
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M o du lul de
op tim iza re
a reg im u rilor

M o du lul
gra fic

