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I. GENERALITĂŢI PRIVIND
REPUBLICA MOLDOVA

UTILIZAREA

ENERGIEI

ÎN

1.1. Particularităţile sectorului energetic al Republicii Moldova
Sectorul energetic reprezintă unul din principalii promotori al dezvoltării
durabile a oricărui stat. Importanţa acestuia nu poate fi subestimată sub nici o
formă, deoarece de buna funcţionare a acestuia depind toate celelalte ramuri
ale vieţii social-economice a ţării.
În ceea ce priveşte sectorul energetic, Republica Moldova reprezintă un caz
special, acest fapt fiind determinat de un şir de particularităţi fizico-geografice,
precum şi de trecutul istoric al statului nostru.
Datorită faptului că pe teritoriul statului nostru nu există resurse energetice
fosile (ex: gaze naturale, cărbune), cît de cît semnificative pentru a fi fezabilă
din punct de vedere economic explorarea acestora, de-a lungul istoriei s-a creat
o situaţie de dependenţă practic totală de resursele energetice din import.
Astfel conform datelor oferite de Biroul Naţional de Statistică al RM, în anul
2014 consumul intern brut de energie şi resurse energetice a constituit 96,959
TJ, dintre care importul şi intrările din alte surse a constituit 85,018 TJ, altfel
spus cca. 87,7% (fig. 1.1).
-339, 0%
939, 1%

524,
1%

12695,
13%
9396,
9%

În ceea ce priveşte tipul resurselor
energetice şi energiei care
formează
mix-ul
consumului
intern brut pentru anul 2014 atunci
structura acestuia este următoarea
(fig. 1.2):

Producţia
primară
Intrări din alte
surse
Import

75622,
76%

Export
Buncăraj

Figura 1.1. Structura consumului intern brut

de energie al RM în anul 2014, TJ [1]

Gaze naturale – 36,7%;
Produse petroliere – 34,45%;
Energie electrică – 12,63%;
Biocombustibili şi deşeuri – 12,04%;
Cărbune – 4,13%.

Aşadar Republica Moldova se
confruntă cu o situaţie de
dependenţă energetică profundă, de resursele energetice şi energie importată
din străinătate.
Pe lîngă cele menţionate mai sus, există un alt şi de deficienţe majore în cadrul
sectorului energetic al RM, principalele dintre care ar fi:
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•

Ponderea mare în balanţa energetică a unui singur tip de combustibil – gazul
natural;

•
Insuficienţa capacităţilor de
generare a energiei electrice pe malul
Gaze naturale
drept al Nistrului;
•
Necorelarea managementului
35614,
Produse
sistemului
electroenergetic de pe
37%
petroliere
malul
drept
şi stâng al Nistrului;
33405,
Biocombustibili
34%
•
Legături
electroenergetice
şi deşeuri
slabe cu Europa de Vest;
Energie electrică
•
Uzura morală şi fizică
ridicată atît a instalaţiilor de conversie
a energiei, cît şi a reţelelor de
Figura 1.2. Mix-ul de resurse energetice şi
transport de energie electrică, termică,
energie în consumul intern brut al RM în
şi gaze naturale;
2014, TJ [1]
•
Investiţii
deficitare
în
sistemul energetic, cele care sunt totuşi făcute au destinaţia doar de a menţine
funcţionalitatea întregului sistem şi nu de a spori capacitatea şi eficienţa acestuia;
• Dezvoltarea slabă a sistemului de gazificare, îndeosebi în sectorul rural al
republicii;
• Eficienţa energetică scăzută, de circa 3 ori mai mică decît în statele europene,
ceea ce duce la un consum sporit de resurse energetice;
• Politica tarifară nedezvoltată, dezvoltarea sistemului tarifar şi introducerea
tarifelor diferenţiate pentru populaţie ar duce fără îndoială la o raţionalizarea a
consumului de resurse energetice;
• Gestionarea necorelată a sistemului energetic cu situaţia actuală existentă la nivel
naţional şi internaţional, şi managementul incorect duc la scăderea eficienţei
generale a sistemului energetic şi ca rezultat a întregii economii.
4011, 4%

12250,
13%
11679,
12%

Cărbune

Toate aceste probleme cumulate împreună au creat „tabloul” sistemului
energetic al republicii pe care îl urmărim la momentul actual. Este o utopie
convingerea că unele dintre aceste probleme sau deficienţe ar putea fi
soluţionate curând sau în general, spre exemplu este evidentă imposibilitatea
atingerii unei independenţe energetice integrale, ca rezultat al deficitului total
de resurse energetice fosile pe teritoriul ţării.
Însă multe din acesta ar putea fi diminuate sau chiar soluţionate complet.
Evident că pentru a le rezolva este necesară o durată de timp îndelungată şi nu
în ultimul, ba chiar în primul rând resurse financiare semnificative, din simplu
motiv că investiţiile în sectorul energetic sunt foarte mari.
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În acest sens este absolut necesară o implicare cît mai mare din partea statului,
care trebuie să intervină cu strategii, şi obiective bine definite, prin intermediul
cărora se vor trasa şi întreprinde toţi paşii necesari pentru ameliorarea situaţiei
existente în domeniul energetic al RM.
1.2. Evoluţia şi structura consumului final de energie
În perioada anilor 2005-2014 se înregistrează o descreştere a consumului final
de energie, de la 95,595 TJ în anul 2005, pînă la 85,914 TJ în anul 2014 (fig.
1.3).
Astfel, comparativ cu anul
2005, în anul 2014 se
înregistrează o descreştere a
consumului final de energie
cu cca. 10,12%.
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Figura 1.3. Evoluţia consumului final de energie
în RM în perioada 2005-2014, TJ [1]

Această
descreştere
se
datorează în mare fapt
recesiunii
economiei
naţionale, creşterii preţurilor
la
resursele
energetice,
precum şi închiderii multor
întreprinderi
şi
fabrici

energofage în anii 90.
În ceea ce priveşte structura consumului final de energie, în funcţie de
sectoarele principale ale economiei naţionale, în anul 2014 sectoarele cu cea
mai mare pondere sunt următoarele:
sectorul rezidenţial – 35,631 TJ, sectorul transport – 25,537, urmat de sectorul
comerţ şi servicii publice cu 10,355 TJ. O distribuţie mai detaliată poate fi
vizualizată în figura 1.4.
O astfel de distribuţie pe sectoare se datorează faptului că în RM nu este
dezvoltat sectorul industrial, principalele ramuri în care se evidenţiază un
consum sporit fiind sectorul rezidenţial şi transportul.
Pentru comparaţie conform datelor statistice [2] în statele UE-28, în anul 2012
distribuţia medie a consumului final de energie în funcţie de apartenenţa
sectorială a avut următoarea structură:




Transport – 31,8%;
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Servicii – 13,5%;







Rezidenţial – 26,2%;
Industrie – 25,6%;

Industrie
3% 2%
12%

Transport
11%

Rezidenţial
30%

42%

Comerţ şi servicii
publice
Agricultură/Silvicultură

Agricultură – 2,3%;
Altele – 0,7%.

După cum se observă din
aceste date statistice există o
substanţială
diferenţă
în
structura consumului final de
energie
între
Republica
Moldova şi statele UE.

Astfel ponderea cea mai mare
în RM o are sectorul
rezidenţial, fapt ce ne
demonstrează o dezvoltare
Figura 1.4. Distribuţia consumului final de
slabă a economiei şi un
energie pe sectoare, în 2014, TJ [1]
consum sporit de resurse
energetice la consumatorii casnici, care constituie principalii actori pe piaţa de
consum a resurselor energetice şi energiei.
Scopuri neenergetice

1.3. Cadrul legislativ-normativ al sectorului energetic în Republica
Moldova
Sectorul energetic are o importanţă vitală pentru economia oricărui stat,
îndeosebi pentru statul nostru, unde există o dependenţă impunătoare în ceea
ce priveşte importul energiei şi resurselor energetice.
Anume din acest motiv statul reglementează cu stricteţe acest sector al
economiei, prin intermediul unui cadrul legislativ, normativ şi instituţional,
care vine să precizeze care sunt rapoartele dintre toţi actorii pieţei energiei.
Astfel cele mai importante acte legislative care reglementează activitatea
sectorului energetic şi a participanţilor acesteia sunt următoarele:





Legea nr. 160 din 12.07.2007 – energiei regenerabile;
Legea nr. 123 din 23.12.2009 – cu privire la gazele naturale;
Legea nr. 124 din 23.12.2009 – cu privire la energia electrică;
Legea nr. 142 din 02.07.2010 – cu privire la eficienţa energetică.

Pe lîngă acestea statul nostru a aprobat un şir de acte strategice, care vin să
prioritizeze direcţiile de dezvoltare a sectorului energetic, pentru a asigura o
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alimentare neîntreruptă cu resurse energetice şi energie a cetăţenilor, precum şi
o dezvoltare durabilă a întregii economii.
Astfel cel mai important act strategic ce ţine de sectorul energiei este
”Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în 2030”, aprobată prin HG
nr.102 din 05.02.2013.
Principalele obiective stabilite în cadrul strategiei energetice sunt următoarele:







realizarea interconexiunilor energetice, atît în sectorul energiei electrice cît şi
gaze naturale;
stimularea utilizării energiei regenerabile raportate la consumul total brut
intern: 20% în 2020;
asigurarea ponderii biocarburanţilor din totalul carburanţilor de 10% în 2020;
reducerea intensităţii energetice cu 10% în 2020;
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (comparativ cu 1990) cu 25% în
2020;
altele;

Toate aceste ţinte naţionale energetice sunt stabilite în mod coerent şi în
Strategia Naţională de Dezvoltare – „Moldova 2020” şi au scopul de a asigura
accesul populaţiei la energie şi resurse energetice, şi de a permite în acelaşi
timp o dezvoltare durabilă a întregii economii a ţării.
Un al document strategic de mare importanţă o reprezintă „Planul naţional
pentru eficienţă energetică 2011-2020” adoptat prin HG nr.833 din
10.11.2011.
În cadrul acestuia sunt stipulate direcţiile şi acţiunile prioritare în domeniul
energiei, principalul obiectiv prestabilit fiind reducerea consumului global de
energie primară cu 20% în anul 2020, celelalte ţinte stipulate de aceasta se
regăsesc în actele strategice amintite mai sus.
Pe lîngă actele de politici naţionale Republica Moldova a aderat la
Comunitatea Energetică Europeană, la 17 martie 2010. Aceasta reprezintă o
asociere între statele membre UE şi cele din Europa de Sud-Est, şi are ca scop
crearea şi reglementarea pieţei liberalizate de energie electrică şi gaze naturale.
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Odată cu aderarea la acest tratat statul nostru s-a obligat să racordeze legislaţia
naţională din domeniul energetic la aquis-ul comunitar. La momentul dat se
implementează prevederile aşa-numitului „Pachet energetic III”, care prevede:




divizarea producerii, transportului şi distribuţiei în sectorul gazelor
naturale şi energiei electrice (demonopolizare pieţei energetice);
stimularea concurenţei între diverse companii prin eliminarea discriminării
pentru noii furnizori sau producători;
acordarea unor competenţe mai mari autorităţilor regulatorii.

Totale aceste acte de politici, atît naţionale cît şi internaţionale vin să fortifice
capacitatea statului de a-şi asigura securitatea energetică şi dezvoltarea
durabilă a statului nostru.
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II. SCHIMĂRILE CLIMATICE – REZULTATUL ACŢIUNILOR
ANTROPICE
2.1. Fenomenul încălzirii globale – cauze, tendinţe şi soluţii
Încălzirea globală a devenit un subiect de mare anvergură în ultimele decenii,
şi a dat un impuls categoric în sensul implementării unor acţiuni cît mai rapide,
din motiv că ne priveşte pe toţi, indiferent de naţionalitate, religie sau aşezare
pe glob.
Motivul principal care stă la baza apariţiei acestui fenomen este perturbarea
aşa-numitului „ciclu de carbon” în natură, prin eliminarea excesivă a gazelor
cu efect de seră în atmosfera terestră (fig. 2.1).
Gazele cu efect de seră reprezintă
un „înveliş” de gaze format în
principal din: vapori de apă, bioxid
de carbon, metan, oxid de azot,
ozon şi altele. Acesta are rolul
unui scut permiţând pătrunderea
către Pământ a cca. 70% din
energia solară, restul fiind
reflectată în spaţiu. La rîndul său
energia ajunsă este reflectată de
Figura 2.1. Prezentare schematică a ciclului
suprafaţa terestră în formă de
de carbon [3]
radiaţie infraroşie. Pătrunderea
înapoi în spaţiu a acestei energii
este „întârziată” de acest înveliş de gaze cu efect de seră, fapt ce contribuie la
menţinerea temperaturii globale necesare pentru existenţă.
Odată cu dezvoltarea tehnico-ştiinţifică şi industrializarea masivă de la
începutul sec. XX, omenirea a început să consume mari cantităţi de resurse
energetice fosile ca: gaze naturale, cărbune, petrol, ceea ce a dus la o creştere
excesivă a emisiilor de bioxid de carbon. Acest fapt a dus la incapacitatea
captării totale de CO2 în biosferă şi ca rezultat a început un proces de creştere a
concentraţiei de gaze cu efect de seră în atmosfera terestră. La rîndul său
aceasta a dus la creşterea treptată a temperaturilor medii anuale la nivel global,
în secolul XX s-a înregistrat o creştere a temperaturii globale cu cca. 6 °C. În
baza datelor statistice şi a modelelor computerizate s-a estimat că dată aceste
ritmuri de creştere se vor menţine atunci pînă în anul 2100 temperatura medie
ar putea creşte cu pînă la 1,4 – 5,8 °C.
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O astfel de modificare a climei ar putea avea consecinţe ireversibile la nivel
climateric, economic, social şi geopolitic, fapt care trezeşte îngrijorări din
partea tuturor statelor lumii.
Dat fiind faptul că bioxidul de carbon este responsabil de peste 60% din
încălzirea globală, şi că excesul acestuia este direct legat de arderea
combustibililor fosili, majoritatea eforturilor întreprinse în prezent sunt
îndreptate spre reducerea consumului de combustibili fosili, şi trecerea către
energiile regenerabile.
Pentru secolul XXI se planifică de majora eforturile internaţionale, pentru a
menţine creşterea temperaturii medii globale sub nivelul de 2 °C, prag care ar
permite evitarea schimbărilor climaterice ireversibile.
2.2. Gazele cu efect de seră şi sursele principale ale acestora
Gazele cu efect de seră, adesea abreviate prin GES reprezintă un şir de gaze
care absorb şi emit radiaţia în spectrul termic infraroşu. Acest proces
reprezintă piatra de temelie a efectului de seră.
Principalele gaze cu efect de seră care intră în componenţa atmosferei terestre
sunt: vaporii de apă, bioxidul de carbon, metanul, protoxidul de azot şi ozonul.
Rolul acestor gaze în menţinerea unui echilibru termic al Terrei este foarte
important, deoarece în absenţa acestora temperatura medie la suprafaţa
Pământului ar fi mai mică cu cca. 15 °C decît este în prezent.
Trebuie de menţionat că revoluţia industrială (an de reper 1750) a dus la o
creştere de 40% a emisiilor de bioxid de carbon de la 280 ppm (părţi per
milion) pînă la 400 ppm în 2015. Acest fapt se explică prin utilizarea tot mai
largă a combustibililor fosili ca: petrolul, cărbunele, gazele naturale, şi altele.
Contribuţia pe care o are fiecare dintre gazele menţionate asupra efectului de
seră depinde de concentraţia acestuia în atmosfera terestră, durata de viaţă a
acestuia, precum şi de potenţialul global de încălzire atribuit fiecărui gaz în
parte (tab. 2.1).
S-a convenit că pentru a fi măsurabil efectul fiecărui gaz asupra încălzirii
globale, să i se atribuie bioxidului de carbon valoarea unu (ca bază de
comparaţie), iar restul gazelor să fie raportate la acesta.
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Tabelul 2.1. Principalele gaze cu efect de seră, particularităţi
Formula
chimică

Perioada
de viaţă,
ani

Concentraţia
în atmosferă,
ppm

Potenţialul global de
încălzire pe durata a
100 de ani*

Bioxid de
carbon

CO2

30-95

~ 400

1

Metan

CH4

12

~ 1,8

25

Protoxid de azot

N2O

114

~ 0,325

298

Gazul

*conform datelor celui de al 4-lea raport al IPCC (2007)

Astfel datele prezentate arată că pentru fiecare din gazele cu efect de seră au
fost estimate cifre numerice care caracterizează potenţialul fiecăruia legat de
fenomenul efectului de seră şi încălzirii globale.
Emisiile de gaze cu efect de seră sunt cauzate atât de factori naturali, cît şi de
factori antropici (activitatea omului), însă odată cu procesul de industrializare,
şi cu consumul excesiv de resurse fosile, echilibrul natural a fost perturbat.
Este evident faptul că încălzirea globală antropică, legată de emisii tot mai
mari de GES, a avut şi are un mare efect negativ asupra multor sisteme fizice
şi biologice. Creşterea temperaturii medii anuale ar putea avea efecte negative
asupra întregii planete, ca: ridicarea nivelului mărilor şi oceanelor, creşterea
frecvenţei şi impactului diverselor calamităţi naturale (secete, inundaţii,
uragane, etc.), impact asupra biodiversităţii, impact asupra productivităţii
agricole, şi multe altele.
Principalele surse antropice ale gazelor cu efect de seră sunt următoarele:






Arderea combustibililor fosili şi defrişarea pădurilor, care duc la creşterea
concentraţiei de bioxid de carbon în atmosferă;
Schimbarea destinaţiei terenurilor, prin defrişarea pădurilor în zonele tropice;
Fermentarea enterică a deşeurilor animaliere şi managementul acestora,
pierderile în reţelele de transport a resurselor energetice;
Utilizarea Clorofluorocarbonilor (CFC) în cadrul sistemelor de refrigerare şi a
halonilor în cadrul sistemelor anti-incendiare şi de producere;
Activităţi agricole, mai exact utilizarea fertilizanţilor care duc la creşterea
emisiilor de protoxid de azot.
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2.3. Evoluţia emisiilor de GES în Republica Moldova (1990-2010)
Emisiile de gaze cu efect de seră au înregistrat un trend descrescător în
perioada anilor 1990-2010, de la cca. 43,260 Mt CO2 echivalent în 1990, pînă
la 13,124 Mt CO2 echivalent în 2010 [4] (tab. 2.2).
Tabelul 2.2. Emisiile de GES în RM, perioada 1990-2010 [4]
Indici

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Emisii totale GES,
Mt CO2 echivalent

43,26

17,38

10,91

12,94

12,11

11,38

13,12

13,12

13,27

Comparativ
1990, %

100

-59,8

-74,8

-70,1

-72

-73,7

-69,7

-69,7

-69,3

-16,9

-8,7

3,1

-6,4

-6,0

15,2

0,0

1,2

% faţă de
precedent

cu
anul

Reducerea semnificativă cu cca. 69,3% a emisiilor de GES în această perioadă
este rezultatul crizei economice caracteristice perioadei de tranziţie în RM
către o economie de piaţă, după destrămarea Uniunii Sovietice.
Bineînţeles că reducerea emisiilor de GES a fost un rezultat al reducerii unor
indicatori economici şi sociali cum ar fi: reducerea consumului de resurse
energetice primare cu 77,9% (comparativ cu anul 1990, aici şi în continuare), a
consumului de energie electrică cu 61%, a consumului de energie termică cu
88,6%, reducerea PIB-ului cu 41,3%, şi altele (fig. 2.2).

Figura 2.2. Tendinţele emisiilor de GES şi a unor indicatori colaterali [4]
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Dacă analizăm care a fost ponderea gazelor cu efect de seră direct în totalul
emisiilor de GES, atunci pentru anul 2010, gazul cu cea mai mare pondere a
fost bioxidul de carbon cu cca. 66,9% din totalul GES înregistrate (fig. 2.3),
0.7714

12.1

0.0042

următoarele
componente
principale fiind metanul cu cca.
20,2% din total, iar al treilea cel
mai important component fiind
protoxidul de azot cu cca. 12,2%
din total.

0.0002
CO2
CH4
N2O
HFCs
SF6
PFCs

20.2
66.9

Această distribuţie se explică prin
următoarele – emisiile de bioxid
de
carbon
prin
arderea
Figura 2.3. Structura emisiilor de GES în
combustibililor
în
sectoarele
RM, în anul 2010[4]
energetic, transport şi rezidenţial
care au ponderea ce mai mare în
structura consumului final de energie. Emisiile de metan sunt datorate în
principal degradării deşeurilor organice, pierderilor la transportul resurselor
energetice, etc. Emisiile de protoxid de azot la rîndul său sunt rezultatul
utilizării fertilizanţilor în sectorul agricol.
La rîndul emisiile totale de GES pot fi structurate în funcţie sectoarele, în
cadrul cărora aceste emisii au fost generate. Conform datelor oferite de [4]
sectorul responsabil pentru volumul cel mai mare de emisii de GES în 2010
este cel energetic – 67,3% (fig. 2.4).
Energetica
11.9

4.2 0.4

0.2

Agricultura
Deşeuri

16
67.3

Procese industriale
Solventi şi utilizarea
altor produse
UTSUTGS

Figura 2.4. Structura emisiilor de GES în
RM, în anul 2010[4]

11,9%.
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Trebuie de menţionat aici că
sectorul energetic cuprinde aici atît
arderea combustibililor în cadrul
instalaţiilor generatoare, cît şi
transportul
şi
sectorul
rezidenţial/comercial. Acest fapt
explică ponderea majoritară a
acestuia în structura emisiilor
GES.
Următoarele sectoare cu o pondere
semnificativă sunt agricultura cu
16%, şi sectorul deşeuri cu cca

Din datele statistice rezultă că emisiile de volumul emisiilor de GES şi
structura acestora depinde foarte mult de structura şi evoluţia consumului de
resurse energetice şi energie.
2.4. Eforturile internaţionale de atenuare a încălzirii globale, adaptare la
schimbările climatice şi aportul Republicii Moldova în cadrul acestora
Problematica schimbărilor climatice legate de activitatea antropică a omului a
atras atenţia comunităţii ştiinţifice, precum şi a tuturor guvernelor lumii în a
doua jumătate a sec. XX.
Odată cu accentuarea tot mai profundă a schimbărilor climatice la nivel
regional şi global s-a pus problema întreprinderii cît mai rapide a unor măsuri
de atenuare şi de adaptare.
Începînd cu anii 70 au avut loc un şir de evenimente la nivel internaţional care
au avut menirea de a reuni eforturile tuturor statelor lumii, atît înalt dezvoltate
cît şi în curs de dezvoltare, în vederea reducerii impactului antropic asupra
mediului ambiant prin reducerea emisiilor de GES (tab. 2.3).
Tabelul 2.3. Evenimentele cheie privind schimbările climatice
Anul

Evenimentul

Rezultate cheie

1972

Conferinţa
privind
ambiant

ONU
mediul

S-au pus bazele unor principii fundamentale de
dezvoltare durabilă a omenirii în contextul
creşterii populaţiei şi consumului de resurse.

1979

Prima
conferinţă
privind clima

Prima conferinţă internaţională la care s-au
discutat problemele schimbărilor climatice. Ca
rezultat al acestei conferinţe a apărut panelul
interguvernamental IPCC şi UNEP (United
Nations Environment Program).

1988

Crearea IPCC

Crearea de către UNEP şi World Meteorological
Organization
(WMO)
a
unui
bord
interguvernamental pentru a furniza date privind
schimbările climatice şi impactul de mediu şi
socio-economic al acestora.

1992

Adoptarea
UNFCCC

Semnarea acestui acord internaţional a dus la
consolidarea eforturilor în vederea reducerii
creşterii temperaturii medii globale.

1997

Semnarea

Semnarea PK a fost un efort deosebit, prin care
16

2005

Protocolului de la
Kyoto (PK)

statele înalt dezvoltate şi-au asumat angajamentul
de a reduce emisiile de GES.

PK intră în vigoare

PK a intrat în vigoare atunci cînd a fost ratificat
de cel puţin 55 ţări semnatare, care cumulativ
generau nu mai puţin de 55% din GES la nivel
global.

Republica Moldova ca şi restul statelor lumii s-a alăturat eforturilor întreprinse
în vederea atenuării impactului antropic asupra schimbărilor climatice. Astfel
statul nostru este printre cele 196 de state care a semnat (12 iunie 1992) şi a
ratificat (9 iunie 1995) Convenţia Cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite
privind Schimbările Climatice (CCONUSC).
Pe lîngă semnarea CCONUSC statul nostru a semnat şi ratificat Protocolul de
al Kyoto, care reprezintă cel mai substanţial instrument politic, care a reunit
sub umbrela sa 192 de state. Scopul semnării acestui Protocol a fost de a
reduce emisiile de GES prin eforturi comune, atît în cadrul ţărilor înalt
dezvoltate, cît şi în cele în curs de dezvoltare.
Protocolul de la Kyoto a intrat în vigoare în 2005 cînd a fost ratificat de către
55 de state semnatare, care cumulativ emit nu mai puţin de 55% din gazele cu
efect de seră la nivel global.
Pentru prima perioadă de angajamente 2008-2012 ţinta stabilită conform
prevederilor PK a fost reducerea în medie cu 4,2% a emisiilor de GES
comparativ cu nivelul anului 1990. Odată cu terminarea primei perioade de
angajamente în anul 2012 la Doha, Qatar Protocolul a fost amendat fiind
stabilită o nouă ţintă de reducere a GES în mediu cu 18% pentru a doua
perioadă de angajamente 2013-2020.
Conform prevederilor PK ţările semnatare au fost divizate în ţările Anexei I
(ţări înalt dezvoltate cu emisii masive) şi ţările din non Anexa I (ţările în curs
de dezvoltare). Astfel ţările din Anexa I şi-au asumat angajamente concrete de
reducere a emisiilor de GES, iar ţările din non Anexa I nu au angajamente, dar
pot contribui voluntar la reducerea emisiilor de GES.
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Pentru a oferi posibilitatea ţărilor Anexei I să îşi îndeplinească angajamentele
asumate în cadrul PK au fost stabilite 3 instrumente, şi anume:




International Emissions Trading (IET) – mecanism de comercializare a
emisiilor neutilizate de statele cu angajamente în cadrul PK;
Joint Implementation (JI) – mecanism de implementare în comun în statele
Anexei I a unor proiecte ce vor genera reduceri de emisii;
Clean Development Mechanism (CDM) – mecanism de implementare a
proiectelor ce vor genera reduceri de emisii în statele în curs de dezvoltare.

Pentru a implementa prevederilor CCONUSC şi PK în Republica Moldova a
fost instituită Comisia Naţională (HG Nr. 1574 din 26.12.2003).
Statul nostru care face parte din statele non Anexei I poate participa în cadrul
PK ca stat în care se implementează proiecte CDM cu suportul statelor înalt
dezvoltate.
Astfel în Republica Moldova au fost implementate pînă la moment cinci
proiecte care ţin de mecanismul CDM, şi anume:





Moldova Soil Conservation Project – reducerea emisiilor de GES prin
împădurirea terenurilor;
Moldova Community Forestry Development Project – reducerea emisiilor de
GES prin împădurirea terenurilor;
Moldova Biomass Heating în Rural Areas – două proiecte de reducere a
emisiilor de GES prin implementarea măsurile de schimb tehnologic şi de
combustibil;
Moldova Energy Conservation and Greenhouse Gases Emissions Reduction –
reducerea GES prin schimb tehnologic şi de combustibil, precum şi prin
măsuri de eficienţă energetică.

Astfel pînă la sfîrşitul anului 2015 aceste 5 proiecte CDM cumulativ au
generat reduceri de emisii certificate (CERs – eng. Certified Emissions
Reductions) în sumă de 1,269,919 tCO2ech. (1 CER=1 tCO2ech.).
Importanţa acestor eforturi de atenuare a schimbărilor climatice, atît la nivel
internaţional cît şi naţional nu poate fi subestimată, pentru că impactul pe care
îl pot avea acestea va fi unul universal, care nu are delimitări geografice,
politice sau de altă natură.
Republica Moldova s-a aliniat cu întreaga comunitate internaţională şi
participă activ în implementarea măsurilor de atenuare a schimbărilor
climatice.
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2.5. Politici naţionale privind reducerea GES
Reducerea emisiilor de GES reprezintă un important aspect al dezvoltării
durabile pentru toate statele lumii, precum şi pentru Republica Moldova.
Dat fiind faptul că sectorul energetic al statului nostru este foarte dependent de
resursele energetice din import, iar intensitatea energetică este cu mult în urmă
în comparaţie cu statele dezvoltate, în ultimii ani se promovează intens acte de
politici care au menirea de a reduce simţitor consumul intern brut de energie şi
astfel de a ridica substanţial gradul de securitate energetică.
Toate aceste măsuri se vor resimţi direct asupra emisiilor de GES generate de
toate sectoarele vieţii social-economice, începînd de la întreprinderile mari
energofage şi terminând cu sectorul rezidenţial, care este consumatorul cel mai
masiv de energie finală.
Astfel pe lîngă ţintele de dezvoltare social-economice stabilite în diverse
strategii adoptate în ultimii ani, în acestea se regăsesc şi ţinte ce ţin nemijlocit
de reducerea emisiilor de GES în Republica Moldova.
În acest sens putem aminti aici ”Strategia Energetică a RM pînă în anul
2030”, în care este stipulată expres ţinta de reducere a emisiilor de GES cu
20% pînă în anul 2020, comparativ cu anul de referinţă 1990.
Acest angajament de reducere a GES cu cel puţin 20% se regăseşte şi în
”Strategia de mediu pentru anii 2014-2023”.
Mai mult decât atît în ultima perioadă CCONUSC a îndemnat ţările semnatare
de a pregăti şi expedia către Convenţie aşa numitele INDC-uri (INDC – eng.
Intended National Determined Contributions), care reprezintă o intenţie
voluntară a fiecărui stat participant, în care se reflectă cum şi cu cît
intenţionează statul să-şi reducă emisiile de GES în perioada următoare.
Republica Moldova se regăseşte prin lista statelor care deja au elaborat şi au
prezentat Convenţiei INDC-urile. Conform acestui document prezentat
CCONUSC la 29.09.2015 Republica Moldova işi exprimă intenţia de a reduce
emisiile de GES cu cca. 64-67% pînă în anul 2030, comparativ cu anul 1990.
De asemenea se exprimă posibilitatea de a reduce emisiile de GES cu pînă la
78%, în cazul în care va exista posibilitatea accesării unor fonduri financiare
cu cost redus, precum şi a suportului internaţional în formă de transfer
tehnologic şi cooperare tehnică. După cu rezultă din INDC-ul prezentat statul
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nostru îşi exprimă intenţia de a reduce emisiile de GES cu mult peste trageturile deja stabilite în actele de politici naţionale.
Acest fapt se explică prin intenţia statului nostru de a participa cît mai activ
posibil în procesul de diminuare a impactului antropic asupra mediului
ambiant, şi la cel de încălzire globale.
Astfel Republica Moldova ca parte semnatară a CCONUSC şi PK promovează
acte de politici naţionale şi internaţionale, atît economice cît şi de mediu – cu
ţinte bine definite, care vor duce direct sau indirect la reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră, şi vor contribui la atingerea ţintei de 2 °C.
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III. EMISIILE DE GES ŞI MODALITĂŢILE DE REDUCERE A
ACESTORA ÎN CADRUL ENTITAŢILOR CONSUMATOARE DE
ENERGIE
3.1. Calculul emisiilor de GES pentru sectorul industrial şi rezidenţial
3.1.1. Stabilirea hotarelor sistemului de monitorizare şi a fluxurilor de
energie şi resurse energetice
Pentru a implementa un sistem de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de
seră generate în cadrul unei entităţi/întreprinderi sau în cadrul unei clădiri
rezidenţiale sau comerciale, este necesar de a stabili care sunt hotarele ce vor
servi drept punct de delimitare a fluxurilor de resurse energetice şi energie.
De obicei aceste hotare coincid cu hotarele fizice ale întreprinderii sau clădirii
în cadrul căreia sunt monitorizate emisiile de GES.
Astfel pentru a determina care sunt emisiile de gaze cu efect de seră generate
este necesar de a cunoaşte toate formele de energie şi resurse energetice
utilizate în cadrul întreprinderii sau clădirii (ex: energie electrică, termică,
gaze naturale, cărbuni, apă caldă menajeră, etc.).
Un alt moment foarte important pentru calcularea emisiilor sunt
instrumentele/echipamentele de măsurare, care permit monitorizarea fluxurilor
de energie şi resurse energetice (ex. contoare termice, electrice, cântare, etc.).
In acest fel hotarele de monitorizare care delimitează întreprinderea sau
clădirea de sistemul extern sunt hotarele fizice ale acestora, iar punctele de
monitorizare a fluxurilor energetice sunt echipamentele de măsurare şi control
care pot fi în gestiunea atît a furnizorului cît şi a consumatorului (figura 3.1).
Energie electrică

Energie termică
Apă caldă
menajeră (ACM)

Gaze naturale

Entitatea pentru care
sunt monitorizate
emisiile de GES

Carburanţi

Altele

Figura. 3.1. Reprezentare schematică a hotarelor sistemului de monitorizare
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Stabilirea corectă a acestor hotare este foarte importantă dacă se doreşte o
evaluare cît mai exactă a emisiilor de GES provenite din cadrul unei entităţi
consumatoare de resurse energetice.
Stabilirea incorectă a acestora poate duce la subevaluare sau supraevaluarea
emisiilor de GES generate în cadrul sistemului de monitorizare şi ca rezultat
informaţiile obţinute nu vor reflecta adevărul.
3.1.2. Consideraţii privind stabilirea scenariului liniei de bază
În cazul implementării unor măsuri de reducere a emisiilor de GES, indiferent
în ce sector al economiei, este necesar de a cuantifica care sunt cantităţile de
GES reduse ca rezultat al implementării acestor acţiuni.
Bineînţeles că pentru a putea determina volumul acestor reduceri este necesar
de a avea o bază de comparaţie, altfel supus sunt necesare date despre volumul
emisiilor de GES pînă la implementarea măsurilor de reducere.
În acest sens sunt introduse noţiunile de: scenariul liniei de bază (eng. –
baseline scenario) şi scenariul liniei de proiect (eng. – project scenario).
Scenariul liniei de bază reprezintă situaţia existentă la moment, cea care
precedă scenariul de proiect, iar în contextul emisiilor de GES reprezintă
emisiile care ar fi fost înregistrate în cazul în care nu s-ar fi implementat
măsurile prevăzute în scenariul liniei de proiect.
La rîndul său scenariul liniei de proiect reflectă situaţia creată după
implementarea proiectului, altfel spus volumul emisiilor de GES generate de
entitate/clădire după întreprinderea acţiunilor de diminuare a emisiilor (fig.
3.2).
Emisiile de GES în scenariul
liniei de bază (ESLB)

t

tCO2ech

Reduceri GES

Emisiile de GES în scenariul
liniei de proiect (ESLP)

Figura. 3.2. Reprezentare schematică scenariului liniei de bază şi de proiect
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Astfel reducerile de emisii generate în cadrul unui proiect, pot fi calculate în
general ca diferenţa emisiilor înregistrate în scenariul liniei de bază şi scenariul
liniei de proiect:
𝑅𝐸𝐺𝐸𝑆 = 𝐸𝑆𝐿𝐵 − 𝐸𝑆𝐿𝑃 (3.1)
ESLB – reprezintă emisiile de GES conform scenariul liniei de bază, kg GES;
ESLP – emisiile de GES conform scenariul liniei de proiect, kg GES.

unde:

Atît emisiile în scenariul de bază, cît şi în cel de proiect sunt determinate în
baza consumului de resurse energetice monitorizate prin intermediul
echipamentelor de măsurare şi control.
3.1.3. Alegerea metodei de calculare a emisiilor de GES şi instrumentelor
relevante de monitorizare a consumurilor energetice
Calcularea emisiilor de GES generate ca rezultat al consumului de energie şi
resurse energetice în cadrul unei entităţi industriale sau unui consumator
(clădire) rezidenţial sau comercial pot fi calculate utilizând metodologii
descrise în cadrul Ghidului IPCC 2006 [5] (2006 Guidlines for National
Greenhouse Gas Inventories).
Astfel conform clasificării adoptate de IPCC emisiile de GES pot fi calculate
utilizând 3 nivele de complexitate (eng. – tier), nivelul 1, 2 şi respectiv 3.
Pentru fiecare dintre aceste nivele de calcul sunt necesare de a fi cunoscute un
şir de date de intrare, mai mult sau mai puţin complexe în funcţie de
exactitatea cu care se doreşte de a determina emisiile de gaze cu efect de seră
generate.
Astfel calculul emisiilor de GES utilizând nivelul 1, cel mai simplu dintre toate
trei posibile, sunt necesare de a fi cunoscute următoarele date (parametri):



Date privind volumele de combustibil(i)/energie utilizate;
Un factor de emisie implicit pentru fiecare tip de resursă energetică
sau energie utilizată în cadrul entităţii/clădirii.

Factorii de emisie impliciţi pot fi găsiţi în cadrul ghidului IPCC 2016 pentru
fiecare tip de activitate şi combustibil.
Astfel formula generală de calcul a emisiilor de GES utilizând nivelul 1 este
următoarea:
𝐸𝐺𝐸𝑆,𝑐𝑜𝑚𝑏 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏 ∙ 𝐹𝐸𝑐𝑜𝑚𝑏
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(3.2)

unde:

EGES,comb – emisiile unui GES pentru combustibilul utilizat, (kg GES);
Consumcomb – cantitatea de combustibil utilizată, (TJ);
FEcomb – factorul de emisie a GES implicit pentru combustibilul utilizat (kg
gaz/TJ).

Pentru a calcula cantitatea de energie înglobată în combustibilul utilizat este
necesar de a multiplica volumul (cantitatea) de combustibil cu căldura
inferioară de ardere a acestuia (eng. LHV – Low heat value).
Valorile privind căldura de ardere inferioară pentru fiecare tip de combustibil
în cazul în care se utilizează nivelul 1 de calcul sunt prelevate din cadrul
Ghidului IPCC.
Pentru a calcula care sunt emisiile totale de GES în cazul în care sunt utilizate
mai multe tipuri de combustibili sau tipuri de energii, se însumează rezultatul
iteraţiilor efectuate pentru fiecare dintre acestea:
𝐸𝐺𝐸𝑆,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = ΣEGES,comb

(3.3)

unde: EGES, totale – reprezintă emisiile totale de GES generate, (kg GES);
ΣEGES,comb – suma emisiile de GES calculate pentru fiecare tip de
combustibil sau formă de energie.

Pentru a utiliza nivelul 2 de calcul a emisiilor de GES sunt necesare
următoarele date de intrare:



Date privind volumele de combustibil(i)/energie utilizate;
Un factor de emisie specific naţional pentru fiecare tip de combustibil
sau formă de energie utilizată.

Astfel la calcularea emisiilor utilizând nivelul 2 de calcul, factorii de emisie
impliciţi pentru fiecare tip de combustibil sau formă de energie utilizată sunt
înlocuiţi cu factori specifici naţionali, formulele de calcul rămânând
neschimbate.
Factorii de emisie naţionali pot fi preluaţi din surse oficiale naţionale (ex: de la
furnizori şi distribuitori sau din date statistice naţionale), ori pot fi determinaţi
luînd în consideraţie spre exemplu conţinutul de carbon în combustibilul
utilizat, calitatea combustibilului, precum şi nivelul de dezvoltare tehnologică.
Nivelurile 1 şi 2 descrise mai sus abordează calculul emisiile de GES prin
prisma cantităţilor de combustibili şi/sau forme de energie utilizate şi folosirea
factorilor de emisie impliciţi sau specifici naţionali.
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În realitate emisiile generate depind mult şi de alţi factori cum ar fi:








tipul combustibilului utilizat;
tehnologia aplicată;
condiţiile de operare;
tehnologiile de control;
calitatea mentenanţei;
vârsta echipamentului folosit pentru conversia energiei.

Toate aceşti factori sunt luaţi în consideraţie atunci cînd se optează pentru
utilizarea nivelului 3 de calcul a emisiilor de GES.
După cum se observă din cele descrise mai sus odată cu optarea pentru un
nivel de calcul a emisiilor de GES mai superior, sunt necesare date mult mai
detaliate şi complexe, precum şi un volum de lucru mai mare.
De cele mai multe ori din motive legate de lipsa informaţiilor exacte, precum
şi din lipsa posibilităţii de a monitoriza fluxurile de combustibili şi/sau energie
în funcţie de tehnologie, condiţii de operare, etc. se optează pentru utilizarea
nivelului 1 sau 2, fie o combinaţie a acestora.
În ceea ce priveşte instrumentele de monitorizare a consumurilor de resurse
energetice şi energie atunci acestea cel mai des sunt echipamentele de
măsurare şi control cum ar fi: contoarele electrice şi/sau termice instalate în
cadrul entităţii sau clădirii monitorizate. În cazul utilizării combustibililor
solizi sunt folosite echipamente ca cântare.
La fel pentru spori gradul de fiabilitate a datelor utilizate o practică sănătoasă
este utilizarea datelor contabile ce ţin de utilizarea resurselor energetice ca:
facturi contabile pentru energie electrică/termică, gaze naturale, combustibili
solizi/lichizi, acte de decontare şi alte date contabile care permit de a stabili cu
exactitate care au fost consumurile de resurse energetice şi energie în perioada
monitorizată.
3.1.4. Identificarea surselor de alimentare cu energie şi resurse energetice,
şi stabilirea factorilor de emisie corespunzători
Calculul emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din activitatea antropică
este legat direct de consumul de resurse energetice şi energie, indiferent de
natura acestora. Un aspect fundamental necesar de a fi luat în consideraţie
atunci cînd se urmăreşte calculul emisiilor de GES este stabilirea surselor din
care este alimentată entitatea sau clădirea pentru care se efectuează calculele.
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Astfel o primă problemă care cere soluţionare este stabilirea surselor din care
se alimentează obiectivul monitorizat, cu energie şi resurse energetice ca:







Energie electrică;
Energie termică;
Apă caldă menajeră;
Gaze naturale;
Combustibili solizi şi lichizi;
Altele.

Acest fapt este primordial pentru stabilirea atît a fluxurilor totale de energie şi
resurse energetice cît şi pentru identificarea corectă a factorilor de emisie ce
vor fi utilizaţi pentru calculul emisiilor de GES.
Odată cu stabilirea tuturor tipurilor şi formelor de energie şi resurse energetice
utilizate în cadrul entităţii monitorizate, este necesar de a stabili sursa pentru
fiecare dintre acestea. Astfel pentru energia electrică sursele ar putea fi
următoarele:




Reţeaua publică (tensiune înaltă, medie şi joasă);
Sursă proprie pe combustibili fosili sau regenerabile (biogaz, eolian, solar,
altele);
O combinaţie dintre cele enumerate mai sus.

Pentru energie termică şi/sau apă caldă menajeră:






Surse de alimentare centralizată cu energie termică (SACET);
Centrală termică districtuală;
Centrală termică individuală pe combustibil fosil sau biocombustibil;
Pompe termice şi instalaţii de producere a ACM solare;
Altele.

În ceea ce priveşte gazele naturale, combustibilii fosili solizi şi lichizi
(carburanţii), dat fiind faptul că aceste resurse energetice în totalitate sunt
importate este necesar de a cunoaşte doar sursa acestora pentru a putea
eventual identifica factorul de emisie corespunzător caracteristicilor specifice
pentru fiecare dintre acestea.
După efectuarea exerciţiului de identificare a surselor de alimentare cu energie
şi resurse energetice este necesar de a identifica sau calcula factorul de emisie
pentru fiecare dintre acestea.
Cea mai simplă şi accesibilă modalitate este utilizare factorilor de emisie
impliciţi sau a factorilor specifici naţionali (dacă există astfel de date oficiale).
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O sursă importantă ce poate fi utilizată în acest sens o reprezintă Ghidul IPCC
2006, vol. II – Energy, de unde pot fi preluate date privind căldura de ardere
inferioară pentru diferite tipuri de combustibili, precum şi factorii de emisie
impliciţi ai acestora. În anexa 2 a acestui îndrumar puteţi găsi de asemenea
date privind căldura de ardere inferioară şi factorii de emisie impliciţi pentru
cele mai răspândite tipuri de combustibil.
În ceea ce priveşte căldura de ardere inferioară a combustibililor este salutabil
de a folosi valori specifice naţionale dacă acestea există. Astfel spre exemplu
pentru gazele naturale furnizate de S.A „Moldova-Gaz” există informaţii
parvenite din testele de laborator efectuate sistematic [6]. În cazul în care nu
există valori specifice naţionale privind căldura de ardere a combustibilului
necesar, se acceptă utilizarea valorilor implicite.
Aşadar unul din principalii paşi primordiali în procesul de calcul a emisiilor de
GES este stabilirea tuturor formelor şi tipurilor de energie şi resurse energetice
utilizate, precum şi sursa de alimentare cu acestea, pentru ca într-un final a se
stabili care vor fi factorii de emisie specifici ce vor fi utilizaţi în procesul de
calcul.
3.2. Calculul implicit al emisiilor de GES rezultate din activitatea entităţii
Pentru a efectua calculul emisiilor de GES pentru o entitate producătoare sau
pentru o clădire cu destinaţie rezidenţială sau socială, după cum sa menţionat
este necesar de a se ghida de un anumit algoritm, şi anume:









Determinarea hotarelor în cadrul căruia se va monitoriza fluxul de resurse
energetice şi/sau materiale;
Identificarea echipamentelor şi/sau altor modalităţi de măsură şi control care
vor permite monitorizarea exactă a acestor fluxuri;
Identificarea tipurilor şi formelor de resurse energetice şi energie utilizate în
cadrul obiectivului monitorizat;
Determinarea în baza datelor obţinute prin intermediul echipamentelor de
măsură şi control sau a actelor de evidenţă contabilă a volumelor resurselor
energetice utilizate pentru perioada de monitorizare (de obicei 1 an
calendaristic);
Identificarea surselor (interne sau externe) de provenienţă a resurselor
energetice utilizate;
Identificarea factorilor de emisie pentru fiecare resursă energetică sau formă
de energie;
Sistematizarea datelor obţinute şi calculul implicit al emisiilor rezultate din
activitatea entităţii.
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În cele ce urmează vor fi prezentate principalele formule de calcul, ce pot fi
utilizate pentru determinarea emisiilor de GES. Dat fiind faptul că există
diverse forme şi tipuri de resurse energetice care ar putea constitui obiectul de
calcul, în continuare expresiile de calcul vor fi prezentate pentru cele mai
importante şi des utilizate dintre acestea, algoritmul de calcul fiind similar
pentru majoritatea dintre acestea.
Calcul emisiilor de GES provenite din utilizarea energiei electrice.
Dat fiind faptul că sursa de energie electrică poate varia de la caz la caz, vom
descrie în continuare cîteva dintre variantele posibile. Astfel energia electrică
utilizată poate proveni din:




Reţeaua publică naţională (tensiune înaltă, medie şi joasă);
Sursă internă pe baza combustibilului fosil sau biocombustibil;
Sursă locală (dedicată), ce alimentează unul sau mai multe obiective
distincte.

În cazul alimentării cu energie electrică din reţeaua publică naţională emisiile
de GES pot fi calculate cu expresia:
𝐸𝐺𝐸𝑆,𝑒.𝑒.𝑟𝑒ţ𝑒𝑎 = 𝑊 ∙ 𝐹𝐸𝑒.𝑒.𝑟𝑒ţ𝑒𝑎 (3.4)
unde: EGES,e.e.reţea – emisiile de GES rezultate din utilizarea energiei electrice din
reţeaua publică naţională, tCO2ech;
W – consumul de energie electrică monitorizată prin intermediul
contoarelor de energie electrică, pe intervalul perioadei de
calcul (de obicei
1 an calendaristic), MWh;
FEe.e.reţea – factorul de emisie pentru energia electrică provenită din
reţeaua publică, tCO2ech/MWh.

În ceea ce priveşte factorul de emisie aferent energiei electrice provenite din
reţeaua publică (eng. Grid emission factor), acesta este un indicator sintetic
care depinde în mare parte tipul și ponderea centralelor electrice ce livrează
electricitate în rețea, precum și de combustibilul utilizat de acestea.
Pentru Republica Moldova factorul de emisie aferent energiei electrice livrate
din rețeaua publică poate fi preluat atît din surse naționale cît și internaționale.
În anexa 3 sunt prezentate date numerice cu privire la acest parametru atît din
surse interne cît și externe.
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În cazul alimentării cu energie electrică dintr-o sursă internă (ex.
MAI+generator) în baza unui combustibil fosil (gaze naturale) sau regenerabil
(biomasa, biogaz, singaz, altele), emisiile de GES pot fi calculate astfel:
𝐸𝐺𝐸𝑆,𝑒.𝑒.𝑆𝐼 = 𝐵𝑒𝑙 ∙ 𝐿𝐻𝑉𝐵𝑒𝑙 ∙ 𝐹𝐸𝐵𝑒𝑙 (3.5)
unde: EGES,e.e.SI – reprezintă emisiile de GES rezultate din utilizarea energiei electrice
prevenite dintr-o sursă internă (proprie), kg GES;
Bel – consumul de combustibil monitorizat, aferent producerii energiei electrice în
cadrul instalaţiei interne, (m3, kg, litri, etc.);
LHVBel – căldura de ardere inferioară a combustibilului utilizat în cadrul instalaţiei
(MJ/m3,kg,litru);
FEBel – factorul de emisie specific combustibilului utilizat pentru producerea energiei
electrice (kg GES/MJ).

În practică poate exista situaţia cînd nu este posibil de a monitoriza consumul
de combustibil aferent doar instalaţiei de producere a energiei electrice, altfel
spus în cadrul entităţii monitorizate pot fi multiple puncte de consum a unui
combustibil (ex. gaze naturale), iar contorizarea acestuia are loc doar într-un
singur punct.
În acest caz emisiile de GES pot fi calculate utilizând datele privind volumul
de energie electrică generată în cadrul instalaţiei pe durata perioadei de
monitorizare:
𝐸𝐺𝐸𝑆,𝑒.𝑒.𝑆𝐼 =

𝑊𝑔𝑒𝑛 ∙3600
𝜂𝑖𝑛𝑠𝑡

∙ 𝐹𝐸𝐵𝑒𝑙 (3.6)

unde: EGES,e.e.SI – reprezintă emisiile de GES rezultate din utilizarea energiei electrice
prevenite dintr-o sursă internă (proprie), kg GES;
Wgen – volumul energiei electrice generate, pe durata perioadei de monitorizare, MWh;
ηinst – randamentul instalaţiei de generare a energiei electrice;
FEBel – factorul de emisie specific combustibilului utilizat pentru producerea energiei
electrice (kg GES/MJ).

Calcul emisiilor de GES provenite din utilizarea energiei termice şi/sau apei
calde menajere (ACM).
Ca şi în cazul energiei electrice, energie termică şi/sau apa caldă menajeră
utilizată în cadrul unei entităţi industriale sau a unui bloc rezidenţial poate
proveni din mai multe surse şi anume:



Sursă de alimentare centralizată (SACET);
Sursă de alimentare districtuală (CT, CET);
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Sursă de alimentare individuală.

În continuare sunt prezentate modalităţile de estimare a emisiilor provenite din
utilizarea energiei termice şi/sau a ACM, în funcţie de sursa de alimentare cu
acestea.
Pentru situaţia cînd energie termică şi/sau apa caldă menajeră sunt livrate din
cadrul SACET emisiile de GES pot fi estimate utilizând datele privind
volumul energiei utilizate (contorizate prin intermediul contoarelor de energie
termică) şi factorul de emisie corespunzător:
𝐸𝐺𝐸𝑆,𝐸𝑇 ş𝑖 𝐴𝐶𝑀,𝑆𝐴𝐶𝐸𝑇 = 𝑄𝐸𝑇,𝐴𝐶𝑀 ∙ 𝐹𝐸𝐸𝑇ş𝑖 𝐴𝐶𝑀,𝑆𝐴𝐶𝐸𝑇

(3.7)

unde: EGES,ET şi ACM,SACET - reprezintă emisiile de GES rezultate din utilizarea energiei
termice şi/sau ACM prevenite din SACET, kg GES;
QET,ACM – volumul energiei termice şi/sau ACM contorizate pe durata perioadei de
monitorizare, GJ;
FEET şi ACM,SACET – factorul de emisie a GES specific energiei termice şi/sau ACM
livrate din cadrul SACET, kg GES/GJ.

În cazul în care energie termice şi/sau ACM sunt livrate din cadrul unei surse
districtuale emisiile de GES pot fi estimate astfel:
𝐸𝐺𝐸𝑆,𝐸𝑇 ş𝑖 𝐴𝐶𝑀,𝑆𝐷 = 𝑄𝐸𝑇,𝐴𝐶𝑀 ∙ 𝐹𝐸𝐸𝑇ş𝑖 𝐴𝐶𝑀,𝑆𝐷

(3.8)

unde: EGES,ET şi ACM,SD - reprezintă emisiile de GES rezultate din utilizarea energiei
termice şi/sau ACM prevenite din sursa districtuală, kg GES;
QET,ACM – volumul energiei termice şi/sau ACM contorizate pe durata perioadei de
monitorizare, GJ;
FEET şi ACM,SD – factorul de emisie a GES specific energiei termice şi/sau ACM livrate
din cadrul sursei districtuale, kg GES/GJ.

În ceea ce priveşte factorii de emisie necesari pentru estimarea emisiilor de
GES provenite din utilizarea energiei termice şi/sau ACM din SACET şi
centrale districtuale, în acest caz pot fi utilizate valori implicite, care iau în
consideraţie caracteristicile tehnice ale centralelor de la care se alimentează
obiectivul monitorizat.
Astfel pentru a determina factorul de emisie a GES pentru energia termică
şi/sau ACM livrată din cadrul sursei centralizate de alimentare cu energie
termică (SACET), este necesar de a lua în consideraţie pierderile de energie la
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transportarea energiei termice, randamentul global a unei centrale tipice (CT
sau CET), precum şi combustibilul utilizat (fig. 3.3).
Obiectivul
alimentat

Randamentul reţelei de transport a energie termice
(0,8-0,85)
Energia termică şi
ACM contorizată
(QET şi ACM)

Sursa de
alimentare

Randamentul
global a sursei
(0,8-0,9)

Figura. 3.3. Reprezentare schematică simplificată a alimentării cu energie termică
şi/sau ACM a unui obiectiv din cadrul SACET

Astfel pentru cazul alimentării cu energie termică şi/sau ACM din cadrul
SACET factorul de emisie a GES poate fi ipotetic determinat astfel:
𝐹𝐸,𝑐𝑜𝑚𝑏

𝐹𝐸𝐸𝑇 ş𝑖 𝐴𝐶𝑀,𝑆𝐴𝐶𝐸𝑇 = 𝜂

𝑔𝑙,𝑆𝐴𝐶𝐸𝑇

(3.9)

unde: FE,comb – reprezintă factorul de emisie a GES pentru combustibilul
de centrala tipică, kg GES/GJ;
ηgl,SACET – randamentul global al SACET;

utilizat

La rîndul său randamentul global al SACET poate fi calculat prin multiplicarea
randamentului mediu al reţelelor de transport al energiei termice cu
randamentul global al unei centrale tipice din cadrul SACET:
𝜂𝑔𝑙,𝑆𝐴𝐶𝐸𝑇 = 𝜂𝑅𝑇,𝑚𝑒𝑑 ∙ 𝜂𝑔𝑙,𝐶.𝑇. (3.10)
unde: ηRT,med – reprezintă randamentul mediu al reţelelor termice de transport;
ηgl, C.T. – randamentul global al unei centrale tipice din cadrul SACET.

În ceea ce priveşte factorul de emisie pentru combustibilul utilizat în cadrul
centralei tipice, atunci pentru condiţiilor Republicii Moldova cel mai relevant
în acest sens va fi gazul natural pentru că, în peste 90% sursele de alimentare
centralizate cu energie termică în municipiile şi centrele raionale utilizează ca
combustibil anume gazele naturale.
Pentru calcularea randamentului global al SACET pot fi utilizate următoarele
date:



Randamentul mediu al reţelelor de transport a energie termice (0,8-0,85);
Randamentul global al centralei tipice din cadrul SACET (0,8-0,9).
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Similar poate fi determinat şi factorul de emisie pentru energia termice şi/sau
ACM livrată din cadrul unei surse districtuale, însă în acest caz existenţa unei
singure centrale permite imputarea unor date (randamentul global al surse,
tipul combustibilului) mult mai exacte.
Dacă energia termică necesară pentru acoperirea sarcinii termice interne
precum şi ACM este produsă în cadrul unei instalaţii proprii, în baza unui
combustibil, emisiile de GES pot fi calculate fie în baza informaţiei privind
consumul de combustibil, fie în baza informaţiei privind energia termică şi/sau
ACM produsă.
Astfel în cazul în care există posibilitatea monitorizării consumului de
combustibil utilizat pentru producerea energiei termice şi/sau ACM, emisiile
de GES pot fi calculate astfel:
𝐸𝐺𝐸𝑆,𝐸𝑇 ş𝑖 𝐴𝐶𝑀,𝑆𝐼 = 𝐵𝐸𝑇 ş𝑖 𝐴𝐶𝑀 ∙ 𝐿𝐻𝑉𝐵𝐸𝑇 ş𝑖 𝐴𝐶𝑀 ∙ 𝐹𝐸𝐵𝐸𝑇 ş𝑖 𝐴𝐶𝑀 (3.11)
unde: EGES,ET şi ACM,SI – reprezintă emisiile de GES rezultate din utilizarea energiei
termice şi/sau ACM produse de instalaţia proprie, tCO2ech;
BET şi ACM – consumul de combustibil monitorizat, aferent producerii termice şi/sau
ACM în cadrul instalaţiei interne, (m3, kg, litri, etc.);
LHVBET şi ACM – căldura de ardere inferioară a combustibilului utilizat în cadrul
instalaţiei (MJ/m3,kg,litru);
FEBET şi ACM – factorul de emisie specific combustibilului utilizat pentru producerea
energiei termice şi/sau a ACM în cadrul instalaţiei proprii (kg GES/MJ).

În situaţia în care nu există posibilitatea monitorizării volumelor de
combustibil utilizat pentru producerea energiei termice şi/sau ACM, dar sunt
instalate contoare termice după instalaţia de generare, emisiile de GES pot fi
calculate astfel:
𝐸𝐺𝐸𝑆,𝐸𝑇 ş𝑖 𝐴𝐶𝑀,𝑆𝐼 =

𝑄𝐸𝑇 ş𝑖 𝐴𝐶𝑀,𝑐𝑜𝑛𝑡 ∙103
𝜂𝑖𝑛𝑠𝑡

∙ 𝐹𝐸𝑐𝑜𝑚𝑏 (3.12)

unde: EGES,ET şi ACM,SI – reprezintă emisiile de GES rezultate din utilizarea energiei
termice şi/sau ACM produse de instalaţia proprie, tCO2ech;
QET şi ACM,cont – volumul energiei termice şi/sau ACM contorizate prin intermediul
contoarelor termice (GJ);
ηinst – randamentul instalaţiei de producere a energiei termice şi/sau ACM;
FEcomb– factorul de emisie specific combustibilului utilizat pentru producerea energiei
termice şi/sau a ACM în cadrul instalaţiei proprii (kg GES/MJ).
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Calcul emisiilor de GES provenite din utilizarea diferitor tipuri de
combustibili şi/sau carburanţi
În cadrul entităţilor industriale sau de ce nu în cadrul clădirilor rezidenţiale sau
publice pot fi utilizate diverse forme şi tipuri de energie, combustibili şi
carburanţi. Astfel pe lîngă emisiile provenite din utilizarea energiei electrice,
termice sau pentru asigurarea cu ACM, pot fi generate emisii care provin din
utilizarea:




Carburanţilor (benzină, motorină, gaze naturale lichefiate);
Combustibili solizi (cărbune, lemne, peleţi şi bricheţi, altele);
Combustibili gazoşi (gaze naturale, biogaz, singaz).

Pentru a cuantifica emisiile de GES rezultate din utilizarea diverşilor
combustibili şi carburanţi utilizaţi (cu condiţia că volumele utilizate ale
acestora sunt monitorizate şi cunoscute), poate fi folosită expresia:
𝐸𝐺𝐸𝑆,𝑐&𝑐= ∑(𝐵𝑐&𝑐,𝑖 ∙ 𝐿𝐻𝑉𝑐&𝑐,𝑖 ∙ 𝐹𝐸𝑐&𝑐,𝑖 ) (3.13)
unde: EGES,c&c – reprezintă emisiile de GES provenite din utilizarea diferitor
combustibili şi carburanţi, kg GES;
Bc&c,i – consumul monitorizat de carburanţi şi/sau combustibili de tip „i”, (kg,litri, m 3);
LHVc&c,i – căldura de ardere inferioară a carburantului sau combustibilului de tip „i”,
MJ/( kg,litri, m3);
FEc&c,i – factorul de emisie pentru carburantul şi/sau combustibilul de tip „i”, kg
GES/(MJ).

Alte posibilităţi de estimare a emisiilor de GES
În cazul în care din considerente obiective nu există posibilitatea de a
monitoriza consumul de energie electrică, combustibil sau carburant în cadrul
unor instalaţii, o posibilitate de estimare a emisiilor de GES rezultate din
activitatea obiectivului monitorizat o reprezintă utilizarea consumul specific de
energie şi/sau combustibili aferent funcţionării acestora.
Astfel în cazul în care pentru un echipament sau utilaj este cunoscut consumul
specific de energie şi/sau combustibil, precum şi graficul zilnic de funcţionare
a acestuia (durata de funcţionare a utilajului/echipamentului pe durata unei
zile) emisiile de GES pot fi estimate astfel:
𝐸𝐺𝐸𝑆,𝑐.𝑠. = (𝑏0 ∙ 𝑇𝑧𝑖 ∙ 𝑇𝑎𝑛 ) ∙ 𝐿𝐻𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏 ∙ 𝐹𝐸𝑐𝑜𝑚𝑏
unde:

(3.14)

EGES,c.s. – reprezintă emisiile de GES rezultate din utilizarea
utilajului/echipamentului, kg GES;
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b0 – consumul specific de energie electrică şi/sau combustibil aferent
utilajului/echipamentului, (kW,litru/h, kg/h, etc);
Tzi – durata de funcţionare zilnică a utilajului/echipamentului, h/zi;
Tan – numărul de zile anuale de funcţionare a utilajului/echipamentului
zile.
LHVcomb – căldura inferioară de ardere a combustibilului utilizat,
MJ/kg,litru,m3;
FEcomb – factorul de emisie a GES pentru combustibilul
utilizat,
kg GES/MJ.

În cazul estimării emisiilor de GES aferente utilizării energiei electrice nu este
necesară multiplicarea rezultatului parantezei cu căldura inferioară de ardere,
doar cu factorul de emisie pentru energia electrică.
Un alt posibil scenariu de estimare a emisiilor de GES, caracteristic mai ales
pentru obiectivele industriale este cel de utilizare a emisiilor specifice de GES
per unitate de produs, altfel spus în acest caz pentru fiecare unitate de marfă
sau produs în cadrul obiectivului există date specifice privind emisiile de GES
rezultate.
Aceste date pot fi atît calculate pentru fiecare obiectiv industrial în parte prin
raportarea tuturor emisiilor de GES rezultate în procesul de fabricare către
volumul producţiei:
𝐹𝐸𝑢.𝑝. =
unde:

∑(𝐸𝑖∙𝐹𝐸𝐸𝑖+𝐶𝑗 ∙𝐿𝐻𝑉𝐶𝑗∙𝐹𝐸𝐶𝑗)
𝑉𝑝𝑟.

(3.15)

FEu.p. – reprezintă factorul de emisie a GES calculat, kg GES/unitate de
produs;
Ei – energia de tip „i” utilizată în procesul de fabricare, MJ,kWh;
FEEi – factorul de emisie a GES pentru energie de tip „i”,
kg
GES/MJ,kWh;
Cj – combustibilul de tip „j” utilizat în procesul de fabricare, m3,kg,litru;
LHVCj – căldura de ardere a combustibilului de tip „j”, MJ/ m3,kg,litru;
Vpr. – volumul producţiei, unităţi.

Pentru a identifica factorul de emisie per unitate de producţie cu o exactitate
sporită, o practică bună este de a utiliza date statistice pe o perioadă de timp de
cca. 3 ani.
O altă posibilitate de identificare a factorului specific de emisii GES per
unitate de producţie este folosirea datelor imputate deja existente. Astfel
pentru majoritatea ramurilor economiei, precum şi pentru fiecare activitate de
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producere există date statistice cu privire la emisiile de GES per unitate de
produs [9].
Astfel odată ce a fost identificat factorul de emisie a GES per unitate de
produs, rămâne doar de a multiplica volumul producţiei totala cu acesta pentru
a estima care au fost emisiilor totale de GES pe perioada monitorizată.
𝐸𝐺𝐸𝑆 = 𝑉𝑝𝑟 ∙ 𝐹𝐸𝑢.𝑝.

(3.16)

Trebuie de menţionat că toate modalităţile de estimare a emisiilor de GES
menţionate mai sus pot fi utilizate atît pentru obiective industriale cît şi
rezidenţiale. Cu toate acestea pentru fiecare caz în parte este necesar de a
studia minuţios întreg spectrul de informaţii privind specificul fiecărui obiectiv
şi activitatea acestuia.
În multe cazuri există necesitatea de a introduce corecţii şi parametri noi în
relaţiile matematice, pentru a obţine un rezultat relevant condiţiilor existente.
Din acest considerent relaţiile prezentate mai sus pot servi drept un reper de
start pentru identificarea soluţiei optime de estimare a emisiilor de GES pentru
un obiectiv oarecare.
3.3. Modalităţi de reducere a GES şi calculul acestora
3.3.1. Identificarea direcţiilor prioritare de concentrare a eforturilor
Implementarea unor măsuri la nivel micro şi macroeconomic, ce vor rezulta în
emiterea unor cantităţi mai mici de GES presupune un efort material, financiar,
uman şi necesită timp, altfel spus reprezintă un proces complex. Din aceste
considerente, chiar de la bun început este necesar de a cunoaşte cel puţin
estimativ care vor fi rezultatele obţinute, în funcţie de domeniul de
implementare a eforturilor viitoare.
Astfel pentru a putea estima care vor fi reducerile de GES după implementarea
unor anumite măsuri este necesar în primul rând de a identifica care sunt
consumurile energetice totale aferente obiectivului utilizat, precum şi care este
ponderea fiecărei forme sau tip de energie şi/sau combustibil utilizat în cadrul
acestuia. În acest sens un prim pas important ar fi efectuarea unui audit
energetic şi material al obiectivului în cadrul căruia se urmăreşte
implementarea ulterioară a unor măsuri de reducere a GES.
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Odată ce auditul energetic a fost efectuat, sunt disponibile date privind
consumurile energetice anuale totale, precum şi distribuţia acestora pe forme şi
tipuri de energii (fig. 3.4).
În continuare pot fi analizate
diverse posibilităţi de reducere a
acestor consumuri de energie şi
resurse energetice, precum şi care
va fi impactul cantitativ al acestora.

Energie termică

10%
15%
40%

Energie electrică

35%
Gaze naturale

Să presupunem o situaţie ipotetică
conform căreia consumurile totale
de energie şi resurse energetice
pentru un obiectiv industrial sunt
Figura. 3.4. Reprezentare schematică a
identice cu cele prezentate în figura
consumurilor energetice pentru un
3.4. Din datele prezentate se
obiectiv oarecare
observă că ponderea cea mai mare
în mixul de resurse energetice o reprezintă energia termică, urmată de energia
electrică, gazele naturale şi carburanţii. Dacă considerăm că energia termică
este livrată din cadrul SACET iar energia electrică din reţeaua publică atunci
emisiile totale de CO2 pentru cazul dat vor fi precum cele prezentate în tabelul
3.1.
Carburanţi

Tabelul 3.1. Emisiile de CO2 rezultate din activitatea obiectivului monitorizat
Resursa
energetică

Consumat

Echivalent
GJ

Factorul de
emisie

Emisii, tCO2

Energie termică

477,69 Gcal

2000

0,0637
tCO2/GJ

127,4

Energie electrică

486,11
MWh

1750

0,4643 t
CO2/MWh

225,7

Gaze naturale

22,38 mii m3

750

0,0561
tCO2/GJ

42,0

Carburanţi
(benzină)

11,28 tone

500

0,0693
tCO2/GJ

34,6

Din rezultatele obţinute se observă că din mixul total de energie consumat în
cadrul obiectivului, cea mai mare pondere în sensul emisiilor de CO2 o are
energia electrică, urmată de energia termică.
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Astfel implementarea unor măsuri de reducere a consumului anume a acestor
forme de energie poate duce la descreşterea semnificativă a emisiilor de GES
în atmosferă. În acest sens sunt necesare de a fi întreprinse un şir de calcule
comparative a diverselor acţiuni ce pot fi implementate în cadrul obiectivului
pentru a avea posibilitatea de a vedea care vor fi de facto reducerile de emisii
rezultate din fiecare măsură în parte, precum şi care va fi efortul financiar
necesar, precum şi beneficiile rezultate (tab. 3.2).
Tabelul 3.2. Măsuri de reducere a emisiilor de CO2 şi rezultatele preconizate
Consum în
Măsuri de
Economii
Reducerea
Resursa
scenariul liniei
reducere a
aşteptate, %
de emisii,
energetică
de bază, GJ
consumului
tCO2
A
7
8,9
Energie
2000
B
23
29,3
termică
C
15
19,1
A
4
9,0
Energie
1750
B
8
18,0
electrică
C
11
24,8
A
3
1,2
Gaze naturale
750
B
9
3,7
C
12
5,0
A
5
1,7
Carburanţi
500
B
8
2,7
(benzină)
C
14
4,8

Astfel din totalitatea măsurilor posibile de a fi implementate pot fi selectate
cele care vor avea un impact semnificativ asupra reducerii consumului de
resurse energetice, şi ca rezultat asupra emisiilor de CO2. Nu este exclusă de
asemenea şi implementarea întregului ansamblu de măsuri posibile, dacă
există posibilitatea tehnică de a face acest lucru şi dacă măsurile cercetate nu
se suprapun.
Un alt aspect important este evaluarea efortului financiar necesar pentru
fiecare din măsurile examinate, în raport cu efectul final al acestora. În acest
sens pot fi utilizaţi indicatori sintetici de eficienţă a investiţiei.
O concluzie finală la cele menţionate anterior ar fi că este foarte important de a
înţelege care este structura consumului de resurse energetice a obiectivului în
cadrul căruia se urmăreşte implementarea unor măsuri de reducere a GES, care
sunt măsurile posibile de a fi implementate pentru fiecare component al
mixului energetic, precum şi care vor fi eforturile financiare aşteptate şi
rezultatele finale, în sensul reducerilor de emisii.
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Există diverse metode de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ce pot fi
utilizate în cadrul clădirilor rezidenţiale şi/sau publice, precum şi în sectorul
industrial. În continuare vom pune accentul pe măsurile ce ţin de eficientizarea
consumului de energie şi resurse energetice în sectoarele date, pentru că în
cazul Republicii Moldova, există un potenţial vast neexplorat de reducere a
emisiilor de GES prin implementarea măsurilor de eficienţă energetică.
În continuare vom analiza potenţialul de reducere a emisiilor de GES prin
prisma implementării unui şir de măsuri în domeniile următoare:



Consumul de energie termică;
Consumul de energie electrică;

3.3.2. Modalităţi de reducere a emisiilor de GES, provenite din utilizarea
energiei termice şi calculul acestora.
Există un şir de posibilităţi de reducere a emisiilor de GES rezultate din
utilizarea energiei termice, unele dintre cele mai importante fiind următoarele:


Reducerea consumului de energie termică prin micşorarea pierderilor
prin anvelopa clădirii (izolarea îngrădirilor exterioare, schimbarea
tâmplăriei exterioare, etc.);

Cele mai optime soluţii pentru a reduce pierderile de energie prin anvelopa
clădirii ţin de:


Soluţii pentru pereţi exteriori
Îmbunătăţirea protecţiei termice a pereţilor exteriori - structurali şi
nestructurali se face prin: montarea unui strat termoizolant suplimentar pe
pereţii existenţi, pentru toate soluţiile de alcătuire a acestora, cu excepţia
pereţilor cortină. Amplasarea straturilor termoizolante suplimentare se face,
de regulă, pe suprafaţa exterioară a pereţilor existenţi, dar, în unele situaţii
poate fi avută în vedere şi amplasarea pe suprafaţa interioară.



Soluţii pentru planşee de terasă
Soluţia de reabilitare şi modernizare termică se alege – printre altele – în
funcţie de starea straturilor termoizolante existente, care trebuie obligatoriu
verificate “in situ”.



Soluţii pentru planşee de pod
Îmbunătăţirea protecţiei termice la planşeele de sub podurile neîncălzite
constituie cea mai eficientă măsură care poate fi aplicată la clădirile existente,
în vederea reabilitării şi modernizării lor termo-energetice.
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Prevederea unui strat termoizolant suplimentar la acest element de construcţie
nu necesită investiţii mari, este relativ simplu de executat, iar durata de
recuperare a investiţiei este redusă.
Mărirea substanţială a rezistenţei termice corectate la planşeele de pod este cu
atât mai eficientă cu cât – aşa cum de întâmplă de regulă – nivelul de
protecţie termică existent este mai redus, şi cu atât mai indicată cu cât
numărul de niveluri este mai redus.



Soluţii pentru ferestre şi uşi exterioare
Acestea fac parte integrantă din anvelopa clădirii, astfel încât într-un proces
de modernizare (reabilitare) din punct de vedere higrotermic, sunt importante:
caracteristicile ferestrei/uşilor, dar şi modul de implementare în clădirea
existentă, relaţia lor cu zona adiacentă de faţadă; in aceeaşi categorie intră
ferestrele de mansardă şi alte tipuri de vitraje ale anvelopei situate la nivelul
terasei (luminatoare), elemente care folosesc aceleaşi tehnologii de tâmplărie
şi vitraje, dar care se racordează la soluţii de închidere cu şarpantă sau de tip
terasă.
Pentru înlocuirea tâmplăriei existente se poate opta pentru: ferestre şi uşi
exterioare cu rama din profile PVC, ferestre şi uşi exterioare din lemn
stratificat (lemn lamelar încleiat); ferestre şi uşi exterioare din aluminiu cu
rupere de punte termică; ferestre şi uşi exterioare din oţel cu rupere de punte
termică; ferestre şi uşi exterioare din fibră de sticlă; tâmplării mixte.



Schimbul de combustibil efectuat în cadrul instalaţiei de producere a energie
termice, de la un combustibil cu o intensitate carbonică mai mare, către unul
cu o intensitate carbonică mai mică (ex. trecerea de la utilizarea cărbunelui,
către utilizarea gazelor naturale);
Astfel spre exemplu schimbul de combustibil (de la cărbune către gazele
naturale) efectuat în cadrul unei centrale termice cu puterea de 500 kW în
condiţiile climaterice ale Republicii Moldova, ar putea genera anual peste 250
tCO2 reduceri de emisii per sezon de încălzire.




Eficientizarea instalaţiilor de generare a energiei termice individuale existente
sau substituirea instalaţiilor depăşite moral şi fizic cu instalaţii moderne şi
eficiente;
Trecerea de la instalaţiile de generare a energiei termice pe bază de
combustibil fosil, la instalaţii ce au la bază folosirea surselor de energie
regenerabilă.

Calculul reducerilor de GES rezultate din micşorarea consumului de
energie termică a unui obiectiv alimentat din cadrul unui SACET sau de la
o centrală termică districtuală.
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Să presupunem ipotetic situația în care avem o clădire sau un obiectiv
industrial alimentat din cadrul unui SACET sau de la o centrală districtuală.
Energia termică anual livrată către acest obiectiv este contorizată prin
intermediul unui contor de energie termică.
Se dorește de a implementa un șir de măsuri de eficiență energetică ca:
izolarea anvelopei clădirii, schimbarea tâmplăriilor exterioare, etc, pentru a
reduce pierderile de energie și respectiv volumul energiei termice necesare
pentru acoperirea acestora. Împreună cu aceasta se urmărește estimarea
volumului anual de reduceri GES ce vor rezulta din implementarea acestor
măsuri.
Pentru aceasta va fi necesar de a efectua un calcul teoretic de determinare a
pierderilor totale de căldură și a consumului de calcul de căldură pentru
obiectivul dat, atît pentru situția actuală existentă la moment, cît și pentru
cazul implementării măsurile de eficiență energetică. Acest calcul este efectuat
doar o singură dată la etapa iniţială a proiectului.
Altfel spus este necesar de a identifica cu cît se va reduce consumul teoretic de
căldură odată cu implementarea măsurilor de eficiență, și respectiv care vor fi
reducerile emisiilor de GES.
Grafic reducerile de GES anuale ce vor rezulta din implementarea măsurilor de
eficienţă la capitolul energie termică sunt reprezentate în figura 3.5.
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Figura. 3.5. Reprezentare schematică reducerilor anuale de GES rezultate din
implementarea măsurilor de eficienţă termică a obiectivului
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Astfel emisiile de GES pentru oricare an din perioada post-implementare vor fi
egale cu:
𝐸 𝐺𝐸𝑆,𝑆𝐿𝑃,𝑡 = 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑡,𝑡 ∙ 𝐹𝐸𝑆𝐴𝐶𝐸𝑇 (3.17)
unde: EGES,SLP,t – reprezintă emisiile de GES pentru anul „n” din perioada de
monitorizare (după implementarea măsurilor prevăzute), kg GES;
Qcont,t – cantitatea de energie consumată conform datelor contorului termic în anul „n”,
GJ;
FESACET – factorul de emisie al SACET, kg GES/GJ (calculat prin formulele 3.9 şi
3.10)

Emisiile teoretice de GES pentru orice an din aceiaşi perioadă ce trebuiau să
rezulte dacă nu erau implementate măsurile prevăzute pot fi estimate prin
expresia:
𝐸𝐺𝐸𝑆,𝑆𝐿𝐵,𝑡 =

𝐸𝐺𝐸𝑆,𝑆𝐿𝑃,𝑡
(1−∆𝐸𝐸 )

(3.18)

unde: ΔEE – reprezintă raportul dintre consumul de calcul de căldură al obiectivului
pînă şi după implementarea măsurilor de eficienţă energetică.

∆𝐸𝐸 =

𝑄𝑐𝑠𝑚,𝑆𝐿𝑃
𝑄𝑐𝑠𝑚,𝑆𝐿𝐵

(3.19)

unde: Qcsm,SLP – reprezintă consumul de calcul de căldură al obiectivului cu
considerarea măsurilor de eficienţă ce sunt implementate, kWh/an.
Qcsm,SLB – reprezintă consumul de calcul de căldură al obiectivului fără considerarea
măsurilor de eficienţă, kWh/an.

Relațiile necesare și explicațiile privind calcularea consumului de calcul de
căldură pentru un obiectiv oarecare sunt prezentate în anexa 4.
Reducerile de emisii ce vor rezulta anual nu sunt altceva decît diferenţa dintre
emisiile de GES a scenariului liniei de bază şi cel de proiect:
𝑅𝐸𝐺𝐸𝑆 = 𝐸𝐺𝐸𝑆,𝑆𝐿𝐵 − 𝐸𝐺𝐸𝑆,𝑆𝐿𝑃 (3.20)
Similar sunt efectuate calculele şi pentru cazul cînd obiectivul este alimentat
din cadrul unei centrale districtuale.
Calculul reducerilor de GES rezultate din schimbul de combustibil utilizat în
cadrul instalaţiei proprii de generare a energiei termice.
În cazul în care are loc o substituire a unui combustibil mai poluant cu un alt
combustibil mai puţin poluant (exemplu substituirea cărbunelui cu gaze
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naturale) utilizat în cadrul centralei termice, reducerea anuală de emisii GES
poate fi determinată cu formula:
𝑅𝐸𝐺𝐸𝑆,𝑡 = 𝐵𝑆𝐿𝑃,𝑡 ∙ 𝐿𝐻𝑉𝐵,𝑆𝐿𝑃 ∙ (𝐹𝐸𝐵,𝑆𝐿𝐵 − 𝐹𝐸𝐵,𝑆𝐿𝑃 ) (3.21)
unde: REGES,t – reducerea de emisii GES rezultată din schimbul de combustibil, kg
GES;
BSLP,t – consumul de combustibil contorizat în scenariul de proiect, kg, m3, litri, etc.
LHVB,LSP – căldura de ardere a combustibilului din scenariul liniei de proiect
(combustibilul mai puţin poluant, utilizat în proiect), MJ/kg, m3, litru, etc;
FEB,SLB – factorul de emisie al combustibilului ce a fost substituit, kg GES/MJ;
FEB,SLP – factorul de emisie al combustibilului din proiect, kg GES/MJ.

În situaţia în care nu există posibilitatea monitorizării cantităţii de combustibil
utilizat în cadrul centralei termice, dar este instalat un contor termic ce
monitorizează energia produsă reducerile de emisii rezultate din schimbul de
combustibil poate fi calculată cu expresia (cu condiţia că randamentul centralei
nu variază odată cu schimbul de combustibil):
𝑅𝐸𝐺𝐸𝑆,𝑡 =

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑡,𝑡
𝜂𝐶𝑇

∙ (𝐹𝐸𝐵,𝑆𝐿𝐵 − 𝐹𝐸𝐵,𝑆𝐿𝑃 )

(3.22)

unde: Qcont,t – cantitatea de energie produsă de centrala termică în anul „t”, GJ;
ηCT – randamentul centralei termice în care a fost implementat schimbul de
combustibil.

Calculul reducerilor de GES rezultate din creşterea eficienţei producerii
energiei termice în cadrul unei instalaţii proprii.
Volumul emisiilor generate odată cu majorarea eficienţei instalaţii pentru cazul
în care este posibilă monitorizarea volumului de combustibil monitorizat,
poate fi calculat astfel:
𝐸𝑆𝐿𝑃 = 𝐵𝑆𝐿𝑃 ∙ 𝐿𝐻𝑉𝐵 ∙ 𝐹𝐸𝐵 (3.23)
unde: ESLP – emisiile generate în scenariul liniei de proiect (după eficientizarea
instalaţiei), kg GES;
BSLP – consumul de combustibil monitorizat, m3,kg, litri, etc.
LHVB – căldura de ardere a combustibilului utilizat (în ambele scenarii acelaşi tip de
combustibil), GJ/m3,kg, litru, etc;
FEB – factorul de emisie al GES pentru combustibilul dat, kg GES/GJ.

La rîndul său emisiile în scenariul liniei de bază se calculează cu expresia:
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𝜂

𝐸𝑆𝐿𝐵 = 𝐵𝑆𝐿𝑃 ∙ 𝐿𝐻𝑉𝐵 ∙ 𝜂𝐶𝑇,𝑆𝐿𝑃 ∙ 𝐹𝐸𝐵 (3.24)
𝐶𝑇,𝑆𝐿𝐵

unde: ηCT,SLP – randamentul instalaţiei după eficientizarea acesteia, sau a instalaţiei noi
cu un randament sporit;
ηCT,SLB – randamentul instalaţiei pînă la eficientizarea acesteia, sau randamentul
instalaţiei vechi care a fost înlocuită.

Reducerea de emisii generată, bineînţeles va constitui diferenţa dintre emisiile
generate în scenariul liniei de proiect şi scenariul liniei de bază.
În cazul în care odată cu eficientizarea sau schimbul instalaţiei de producere a
energie termice s-a efectuat şi schimbul de combustibil în formula 3.23 se
indică factorul de emisie al combustibilului din scenariul liniei de proiect, iar
în formula 3.24 se indica valoarea factorului de emisie pentru combustibilul
din scenariul liniei de bază.
Calculul reducerilor de GES rezultate din substituirea unei sau mai multor
surse de alimentare cu energie termică pe combustibili fosili, cu una sau mai
multe surse ce utilizează biomasa drept combustibil.
Să presupunem situaţia în care energia termică pentru un obiectiv oarecare, fie
clădire rezidenţială sau cu destinaţie comercială, fie obiectiv industrial este
produsă de una sau mai multe surse interne (centrale termice) ce utilizează
combustibili fosili (gaze naturale, cărbune, altele).
Se prevede substituirea acestor surse cu surse ce utilizează combustibili
regenerabili (biomasă) ca: paie balotate, bricheţi, peleţi, etc.
Pentru a estima care vor fi reducerile de emisii GES anuale ce vor fi generate
din cadrul acestei activităţi poate fi folosită expresia:
𝜂

𝑅𝐸𝐺𝐸𝑆,𝑦 = ∑𝑘 𝑁𝑘,0 ∙ 𝑛𝑘,𝑦 ∙ 𝐵𝑆𝑘,𝑦 ∙ 𝐹𝐸 ∙ 𝜂𝑆𝐿𝑃 ∙ 𝐿𝐻𝑉𝑏𝑖𝑜 (3.25)
𝑆𝐿𝐵

unde: REGES – reducerea emisiilor de GES generată în anul „y”, kg GES;
Nk,0 – numărul instalaţiilor de tip „k” care au fost introduse în funcţiune;
nk,y – rata instalaţiilor Nk,0 care au rămas în funcţiune în anul „y”;
BSk,y – cantitatea netă a biomasei regenerabile utilizată de echipamentul termic
(centrala termică) de tip „k” în anul „y”, masa sau unitate de volum;
FE – factorul de emisie, kg GES/GJ;

𝐹𝐸 = ∑𝑗 𝑥𝑗 ∙ 𝐹𝐹𝐶𝐹,𝑗 (3.26)
unde: xj – reprezintă cota parte a combustibilului fosil de tip
„j” folosit în scenariul de proiect, ce a fost substituit
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de biomasă. Dacă combustibilul fosil a fost substituit
integral atunci valoarea „xj” este „1”.
FECF,j – factorul de emisie a combustibilului fosil de
tip „j”, kg GES/GJ
ηSLP/ηSLB – reprezintă raportul dintre randamentului instalaţiei din proiect (pe biomasă)
şi randamentul instalaţiei care a fost substituită (pe combustibil fosil); Randamentul
instalaţiei substituite poate fi determinat prin măsurarea de facto a acestuia, fi prin
utilizarea unor date naţionale sau internaţionale.
LHVbio – căldura de ardere inferioară a biomasei utilizate, GJ/masă, unitate de volum.

În anexa 5 sunt prezentate date privind căldura de ardere inferioară a
combustibililor din biomasă.
3.3.3. Posibilităţi de reducere a emisiilor de GES provenite din utilizarea
energiei electrice, şi calculul acestora
Există un şir de măsuri de reducere a consumului de energie electrică
caracteristice atît consumatorilor rezidenţiali cît şi celor industriali.
Astfel cele mai tipice posibilităţi de a reduce consumul de energie electrică în
cadrul unui obiectiv rezidenţial şi/sau comercial sunt următoarele:


Eficientizarea sistemului de iluminat.

Iluminatul include sursele artificiale de iluminat cum ar fi lămpile (becurile) şi
iluminatul natural al interioarelor cu lumina de afara. iluminatul artificial
reprezintă componenta majora a consumului de energie, acesta reprezentând o
parte importanta in cadrul consumului mondial de energie.
Iluminatul artificial este realizat cu surse de iluminat pe perioada de timp in
care lumina naturala nu este posibilă. Sursele moderne de iluminat artificial
creează in locurile de lucru condiţii similare cu cele ale luminii naturale.
Caracteristicile tehnice principale pentru lămpile de iluminat care influenţează
cantitatea si calitatea luminii sunt:
 Tensiunea (V)
 Puterea (W)
 Fluxul luminos (lumen -lm)
 Eficienta luminoasa (lm/W)
 Temperatura (K)
Becurile incandescente sunt cele mai utilizate si neeconomice surse. Numai in
jur de 3-4 % din energia de intrare este transformata in lumina, restul fiind
risipita sub forma de căldura. Avantajul lor este preţul mic si utilizarea uşoara
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fără a fi nevoie pentru instalare de cerinţe speciale. Lumina este plăcuta si
apropiata de lumina naturala. Durata de viaţă este scurta, in jur de 1.000 de
ore. Puterea variază de la 15 pana la 200 W si eficacitatea luminoasa
(lumeni/watt) de la 6 pana la 16 lm/W.
Becurile cu halogen sunt sursele noi cele mai
utilizate. Acestea sunt preferate mai ales pentru
iluminatul spatiilor decorative si intime.
Eficacitatea luminoasa (lm/watt) este mare, cu
valori cuprinse intre 11 pana la 25 lm/W, iar durata
de viaţă este lunga, in jur de 2.000 -3.000 ore.
In prezent cele mai comune sunt lămpile
fluorescente standard.
Ele fac parte din grupa surselor de joasa presiune.
Lumina este emisa sub forma de lumina in UV
(ultraviolet) pe un strat luminofor care acoperă
partea interioara a lămpii fluorescente. Lămpile sunt
Figura 3.6. Corp de
fabricate in mai multe tonuri de culori, de la roz
iluminat fluorescent
pana la lumina naturala. Indexul de culoare este
compact
destul de bun. Eficacitatea luminoasa este mare, cu
valori cuprinse intre 35 pana la 60 lm/W. Durata de viaţă este destul de lunga,
de la 5.000 pana la 8.000 ore.
Sunt recunoscute doua tipuri de becuri fluorescente si anume: lineare si
compacte. Sursele lineare sunt fabricate cu lungimi de 60, 120 si 150 cm si cu
stabilizator inductiv (SIN) si starter pentru 230 V, sau fără starter cu
stabilizator electric (SEL). Aceste surse au o durata de viaţă de 10 ori mai
mare si puterea de 5 ori mai mare decât becurile clasice. Becurile fluorescente
compacte aparţin celui mai modern grup de surse. Cele mai multe tipuri din
aceste surse sunt fabricate la fel ca becurile clasice, şi operaţiunea de înlocuire
este foarte uşoară. Durata de viaţă este de 8 ori mai mare si puterea de 6 ori
mai mare decât in cazul becurilor clasice.
Un alt tip de corpuri de iluminat eficiente sunt becurile LED, acestea folosesc
diode emiţătoare de lumina în locul filamentelor si gazelor rare folosite de
becurile clasice. Avantajele becurilor LED sunt eficienţa ridicată, durata de
viaţă mare cca. 50 mii ore, consum redus de energie.
Astfel folosirea becurilor fluorescente poate duce la economii semnificative de
energie electrică pentru iluminatul atît interior cît şi exterior (tabelul 3.3).
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Date privind parametrii tehnici ai diverselor tipuri de corpuri de iluminat pot fi
găsite în anexa 6.
Tabelul 3.3. Economia de electricitate obţinută prin înlocuirea corpurilor de

iluminat [10]
Tipul sursei ce înlocuieşte becul incandescent
Bec fluorescent liniar cu SIN (d=38 mm)
Bec fluorescent liniar cu SIN (d=26 mm)
Bec fluorescent compact cu SIN
Bec fluorescent compact cu SEL
Bec LED

Economia de energie
electrică (%)
62
72
76
79
90

Principalele măsuri utilizabile pentru micşorarea cerinţei de energie pentru
iluminat în orice clădire sunt următoarele:
 Specificarea cerinţelor de iluminat pentru fiecare zona din clădire.
 Analiza calităţii iluminatului pentru a ne asigura ca iluminatul nu are
si părţi care deranjează (de exemplu, senzaţia de orbire sau spectrul
incorect de culoare) ce nu au fost luate in calcul la dimensionare.
 Integrarea spaţiului planificat si a arhitecturii interioare (incluzând
destinaţia suprafeţelor interioare si geometria camerelor) la
dimensionarea iluminatului.
 Timpul de utilizare zilnic dimensionat nu trebuie sa depăşească
necesarul de energie.
 Selectarea tipului de instalare şi lămpi care sa corespunda celor mai
bune tehnologii de conservarea energiei.


Utilizarea echipamentelor electrice eficiente.

Una din metodele de bază ce vor duce la reducerea consumului de energie
electrică este alegerea unor echipamente electrocasnice ce posedă o clasă
energetică ridicată (fig. 3.7).
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Există un şir de recomandări prin care puteţi micşora
consumul
de
energie pentru
echipamentul
electrocasnic:
 Verificaţi inscripţionarea ENERGY STAR
cînd cumpăraţi un nou TV, DVD Player, VCR, sistem
audio , PC, imprimanta, fax, si copiator.
 Deconectarea acestora (scoaterea din priza).
Cea mai simpla cale de a elimina pierderile de energie
(consumul nejustificat) este deconectarea aparatelor
de la reţea atunci când nu sunt folosite (scoase din
priza). Când aveţi de încărcat un telefon mobil,
Figura 3.7. Stiker cu
scoateţi de asemenea încărcătorul din priza după ce
informaţia despre clasa telefonul a fost încărcat.
energetică a

Utilizarea unui prelungitor cu mai multe
echipamentului
prize. Aparatura electronica si echipamentele de birou
sunt alimentate printr-un singur punct de alimentare cu mai multe prize (priza
multipla), prevăzut si cu un întrerupător “pornit/oprit” (“on/off”). Acesta
permite, atunci când este necesara, deconectarea simultana a tuturor aparatelor,
printr-o singura manevra.
In mod special, pentru calculatoare:
 Când nu folosiţi computerul, chiar si pentru perioade scurte,
întrerupeţi ecranul. Utilizarea ecranului in “screensaver” negru,
înseamnă un consum redus de energie.
 Amintiţi-va întotdeauna ca trebuie sa asiguraţi o buna gestionare a
consumului de energie pentru computerul dvs. (putere mica in regimul
“sleep mode”). Acesta lucrează în sistemele standard de operare
Windows si Macintosh. Simpla atingere a mausului sau tastaturii
“trezeşte”(porneşte) calculatorul şi monitorul pentru câteva secunde.


Implementarea sistemelor de management energetic rezidenţial

Considerând nivelul de dezvoltare al tehnologiilor informaţionale, şi
penetrarea acestora tot mai mare în toate domeniile de activitate, a fost şi firesc
ca acestea să se integreze şi în sistemele de producere, transport şi consum a
energiei.
Astfel a apărut noţiunea de „smart home” – „casa inteligentă” (fig. 3.8).
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Figura 3.8. Prezentare schematică a conceptului casei inteligente

Casa inteligentă este spațiul—fie el locuință, birou, casă de vacanță—care
utilizează tehnologii moderne pentru automatizarea sistemelor și a aparatelor
aflate în acesta. O casă inteligentă va asigura confort, securitate, siguranță și
economie.
Astfel prin intermediul sistemelor de control automatizate se monitorizează
aspecte ca:





Temperatura în interior;
Sistemul de iluminat;
Condiţionarea încăperii;
Alte sisteme.

Confort – Există mijloace moderne pentru a controla acest sistem, cum sunt
telecomanda, grupuri de butoane, control prin computer, telefon sau Internet.
O soluţie revoluţionară o reprezintă controlul prin voce.
Automatizare – O mare parte a funcţiilor şi acţiunilor pot fi programate să
funcţioneze complet automat. Aceasta înseamnă că pornind de la anumite
acţiuni (modificarea temperaturii, luminii sau mişcare) comanda necesară este
executată automat (aprinde o lumină, porneşte încălzirea, trimite mesaje de
text). În cazul înserării, sistemul este capabil să coboare jaluzelele, să aprindă
lumina într-un hol, să crească temperatura în camera de zi, să pornească
televizorul sau să închidă yala electrică de la uşă.
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Informaţie – Sistemul este conectat la un computer şi datorită acestui fapt
utilizatorul are accesul imediat la informaţii despre toată aparatura din clădire.
Sistemul nu numai că vede unde este aprinsă lumina, care este temperatura în
fiecare cameră, locul în care senzorii detectează mişcare, dar poate şi şă
controleze toata aparatura – numai printr-un click de mouse. Toate acestea
sunt posibile şi pe Internet din orice colţ al lumii.
Economie – Principalele economii le reprezintă cele de energie, care pot fi
realizate printr-o reglare adecvată. Sistemul include reglarea căldurii şi a
aerului condiţionat. Economiile pot fi realizate şi prin reglarea luminii.
Siguranţa – Alarma este parte integrantă a acestui sistem, funcţiile ei sunt preprogramate în unitatea centrală. Componentele sunt reprezentate de senzori
PIR, contacte magnetice, tastaturi, sirene. Prin utilizarea modulului GSM este
posibil să transmiteţi informaţii la o firmă de monitorizare sau direct pe
telefonul mobil personal.
Legăturile acestui sistem sunt reprezentate de două fire care conectează toate
componentele sistemului (senzorii şi unităţile de comutaţie). Inima sistemului
este reprezentată de unitatea centrală, care controlează şi supervizează întreg
sistemul. Unitatea centrală este plasată într-un panou de distribuţie şi poate fi
conectată la un computer. Comunicarea dintre unitatea centrală şi
componentele individuale ale sistemului este realizată prin intermediul acestui
BUS. Informaţiile sunt transmise şi receptate prin BUS şi sunt procesate
conform unui program prestabilit. Comenzile sunt trimise către unităţile de
comutaţie, care apoi execută funcţiile necesare.
Senzorii (ei sesizează o schimbare) sunt în acest caz reprezentaţi de orice
componente sau dispozitive care introduc cerinţe (comenzi) în sistem. Aceştia
sunt: butoane şi întrerupătoare de perete, telecomenzi, senzori de lumină
ambientală, senzori de temperatură, senzori de mişcare (senzor PIR),
detectoare de voce, contacte magnetice, contacte izolate etc.
Actuatorii (dispozitivele care execută acţiunea) sunt elemente care execută
anumite comenzi, controlând astfel diversele aplicaţii. Acestea sunt module de
comutaţie, variatoare de lumină etc.
Conceptul de „casă inteligentă“ înglobează nevoia oamenilor de a avea
control, cu o mai mare uşurinţă şi cu o configurabilitate ridicată, asupra
spaţiului în care îşi desfăşoară activităţile zilnice. În viitor acest „curent“ va
îngloba tehnologii noi care vor fi aliniate la standarde comune globale.
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Posibilităţile tipice de reducere a consumului de energie electrică în cadrul
unui obiectiv industrial ţin de următoarele echipamente:





Motoarele electrice;
Compresoare;
Furnale industriale;
Alte echipamente de producţie.

Motoarele electrice de obicei consumă cca jumătate din consumul total de
energie din industrie şi reprezintă o oportunitate substanţială în ceea ce
priveşte economiile de energie electrică.
Astfel distingem 4 domenii cu posibilităţi de reducere a consumului şi anume:
 motoare electrice eficiente;
 acţionări cu viteze variabile;
 dimensionarea corectă a motoarelor;
 mentenanţa regulată
Prin definiţie un motor va fi mai eficient decît altul în cazul în care consumă
mai puţină energie pentru a efectua acelaşi lucru. Astfel motoarele eficiente
sunt construite din materiale mai calitative şi prin tehnici de producere mai
avansate, ceea ce permite reducerea pierderilor prin vibraţii şi căldură.
Motoarele cu viteză variabilă permit economisirea energiei electrice prin
ajustarea puterii debitate către acestea prin unităţile de control, ceea ce nu
poate fi obţinut la motoarele obişnuite.
În multe echipamente ce sunt cuplate cu un motor electric viteza necesară este
practic constantă. În astfel de situaţii cea mai optimă variantă sunt motoarele
cu o singură viteză. Însă în acest caz este necesar de a atrage atenţie sporită la
etapa de proiectare, pentru a nu supradimensiona motorul.
Un alt aspect important care cu siguranţă va duce la reducerea consumului de
energie electrice este mentenanţa motoarelor, precum şi a altor echipamente.
Dacă aceasta este efectuată la timp sunt reduse riscurile de pierderi
nejustificate şi se reduce posibilitatea ieşirii din funcţiune a echipamentelor.
Calcularea reducerilor de GES rezultate din micşorarea consumului de
energie electrică pentru iluminarea spaţiilor
Pentru a estima care vor fi reducerile de GES rezultate din schimbarea
becurilor de iluminat incandescente pe alte mai eficiente (fluorescente sau
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LED) este necesar de a estima care va fi economia de energie electrică ce va
rezulta.
Paşii necesari de a fi urmaţi pentru efectuarea acestui exerciţiu sunt următorii:
a) Identificarea puterii (Watt) a corpurilor de iluminat incandescente ce
urmează a fi schimbate.
b) Determinarea duratei zilnice de utilizare a corpurilor de iluminat (atît
în scenariul de proiect cît şi în scenariul de bază), utilizând
următoarele opţiuni posibile:
i)
Opţiunea I. Folosirea unei valori implicite de 3.5 ore de
funcţionare per 24 ore zilnice (factorul Tf,zi) din formula 3.28.
În acest caz nu este necesară monitorizarea de facto a duratei
de funcţionare a corpurilor de iluminat.
ii)
Opţiunea II. În locul folosirii valorii implicite Oi, se va utiliza
o valoare rezultată din măsurarea de facto a duratei de
funcţionare a corpurilor de iluminat.
c) Calcularea economiei brute de energie electrică rezultată din diferenţa
puterii corpurilor de iluminat din proiect şi celor din scenariul liniei de
bază.
d) Calcularea economiei nete de energie electrică pentru fiecare an de
derulare a proiectului prin corectarea valorii economiei brute luînd în
consideraţie pierderile la transportul şi distribuţia energiei electrice
precum şi posibilitatea de ieşire din funcţiune a corpurilor de iluminat
ce urmează a fi instalate în cadrul proiectului.
Economia anuală de energie electrică obţinută pentru un an „y” al proiectului
se determină în felul următor:
1

𝐸𝑁𝐸𝑦 = ∑𝑛𝑖=1 𝑁𝑐,𝑖 ∙ (1 − 𝑅𝐷𝑖,𝑦 ) ∙ 𝐸𝐸𝑖 ∙ (1−𝑃

𝑇𝐷,𝑦 )

∙ 𝑁𝑇𝐺 (3.27)

la rîndul său:
𝐸𝐸𝑖 = (𝑃𝑖,𝑆𝐿𝐵 − 𝑃𝑖,𝑆𝐿𝑃 ) ∙ 𝑇𝑓,𝑧𝑖 ∙ 365/1000 (3.28)
unde: ENEy – reprezintă economia netă de energie electrică în anul „y”,
Nc,i – numărul (cantitatea) corpurilor de iluminat de tip „i” instalate în cadrul activităţii
de proiect, unităţi. Numărul corpurilor de iluminat instalate în cadrul proiectului
trebuie să fie mai mic sau egal decît numărul de corpuri de iluminat incandescente
substituite.
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i – numărător pentru un anumit tip de echipament. Becurile aceluiaşi producător, cu
specificaţii tehnice similare (în marja de 10%) şi cu aceiaşi durată normată de viaţă
sunt considerate de acelaşi tip.
n – numărul de echipamente de tip „i”.
EEi – reducerea de energie electrică estimată pentru echipamentul de tip „i”, kWh;
RDi,y – rata de defectare pentru echipamentul de tip „i” în anul „y” (cota);
PTD,y – pierderile medii anuale în reţeaua de transport şi distribuţie. Dacă nu există date
relevante poate fi folosită o cifră de 10% pentru acestea.
NTG – factor de ajustare net-to-gross. Poate fi folosită o cifră de 0,95 ca valoare
implicită dacă nu există ale date relevante.
Pi,SLB – puterea nominală a corpurilor de iluminat din grupul „i” în scenariul liniei de
bază, W;
Pi,SLP – puterea nominală a corpurilor de iluminat din grupul „i” în scenariul liniei de
proiect, W;
Tf,zi – durata de funcţionare zilnică a corpurilor de iluminat ce au fost înlocuite de
corpurile de iluminat din grupul „i”, h.

Rata de defectare a corpurilor de iluminat (RDi,y) reprezintă % becurilor care
au ieşit din funcţiune pe durata unui an. Pentru calcularea acestuia este folosită
durata medie de viaţă indicată de producător:
100−𝑅

𝐷𝑎𝑐ă 𝑦 × 𝑋𝑖 < 𝐿𝑖 , 𝑅𝐷𝑖,𝑦 = 𝑦 × 𝑋𝑖 × 100×𝐿 𝑖
𝑖

(3.29)

𝐷𝑎𝑐ă 𝑦 × 𝑋𝑖 > 𝑠𝑎𝑢 = 𝐿𝑖 , 𝑅𝐷𝑖,𝑦 = 1 (3.30)
unde:
RDi,y – reprezintă rata de defectare a corpurilor de iluminat de tip „i” în anul „y”;
y – numărul anului (anul) pentru care se calculă rata de defectare;
Xi – numărul orelor anuale de funcţionare a echipamentului de tip „i”,h;
Li – durata normată de viaţă a echipamentului de tip „i”, h;
Ri – procentul corpurilor de iluminat de tip „i” la sfîrşitul duratei normate de viaţă
(valoare implicită 50).

Astfel reducerile de emisii pentru un an „y” vor fi egale cu produsul dintre
economia netă de electricitate calculată şi factorul de emisie pentru energia
electrică:
𝑅𝐸𝐺𝐸𝑆,𝑦 = 𝐸𝑁𝐸𝑦 ∙ 𝐹𝐸𝑒𝑒 (3.31)
unde: REGES,y – reducerile de emisii GES pentru anul „y”, tCO2;
FEee – factorul de emisie pentru energia electrică, tCO2/MWh.
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Calcularea reducerilor de GES rezultate din implementarea măsurilor de
eficienţă energetică la consumator, ce ţin de diverse echipamente şi instalaţii
Această metodologie poate fi aplicată pentru estimarea reducerilor de GES
rezultate din instalarea echipamentelor noi eficiente energetic (ex. corpuri de
iluminat, frigidere, motoare electrice, ventilatoare, instalaţii de condiţionare,
sisteme de pompare şi altele). Eficientizarea echipamentelor existente precum
şi construcţia obiectivelor noi de asemenea sunt cuprinse de această
metodologie.
Astfel dacă energia substituită (economisită) în rezultatul implementării unor
anumite acţiuni este electricitatea emisiile în scenariul liniei de bază sunt
calculate în felul următor:
Opţiunea I – pentru echipamente cu sarcina electrică constantă.
Această opţiune se referă la echipamentele ce necesită aceiaşi putere (kW)
pentru a funcţiona, altfel spus au o sarcină electrică constantă.
Sarcina constată a acestora trebuie demonstrată prin monitorizarea acestor
echipamente sau prin folosirea datelor statistice istorice pe durata unui ai ce
precedă implementarea proiectului. Intervalul datelor de monitorizare
accesibile nu trebuie sa depăşească o lună, astfel sunt necesare date privind
consumul istoric cel puţin pentru 12 luni.
Exemple tipice ale echipamentelor cu sarcină constantă sunt echipamentele de
iluminat, instalaţii de încălzire bazate pe rezistenţa electrică, motoarele
electrice, pompe, alte instalaţii şi echipamente.
Emisiile în scenariul liniei de bază sunt calculate cu expresia:
𝐸𝑆𝐿𝐵 = 𝑊𝑆𝐿𝐵,𝑦 ∙ 𝐹𝐸𝑒𝑒 + 𝑄𝑟𝑒𝑓,𝑆𝐿𝐵 ∙ 𝑃𝐺𝐼𝑟𝑒𝑓,𝑆𝐿𝐵 (3.32)
𝑊𝑆𝐿𝐵,𝑦 = ∑𝑖 (𝑛𝑖 ∙ 𝑝𝑖 ∙ 𝑇𝑓,𝑎𝑛 /(1 − 𝑙𝑦 )) (3.33)
unde: ESLB – emisiile generate în scenariul liniei de bază, kg GES;
WSLB – consumul de energie electrică în anul „y”, kWh;
FEee – factorul de emisie pentru energia electrică, kg GES/MWh;
Σi – suma echipamentelor din grupul „i” din scenariul liniei de bază (corpuri de
iluminat, motoare, pompe, altele) care au fost înlocuite sau urmează a fi înlocuite.
Echipamentele din cadrul unui grup trebuie să fie similare ca tip, putere şi destinaţie.
ni – numărul de echipamente din grupul „i”, din scenariul liniei de bază care au fost
sau urmează a fi înlocuite;
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pi – sarcina electrică (puterea) a echipamentului de tip „i” din scenariul liniei de bază,
kW;
Tf,an – durata medie anuală de funcţionare a echipamentului de tip „i” din scenariul
liniei de bază. Acest parametru poate fi identificat prin monitorizarea echipamentului
de tip „i” pe o durată de cel puţin 90 de zile.
ly – pierderile medii anuale de energie electrică în reţea. Pot fi utilizate date statistice
relevante, dacă acestea sunt disponibile, sau valoare 0,1 dacă nu există astfel de date.
Qref,SLB – cantitatea medie anuală de agenţi frigorifici folosiţi în scenariul liniei de bază
pentru a suplini pierderile. Se aplică doar proiectelor ce presupun substituirea
echipamentelor ce conţin agenţi frigorifici cu potenţial de epuizare a stratului de ozon.
PGIref,SLB – potenţialul global de încălzire a agentului frigorific din scenariul liniei de
bază, kg GES/kg refrigerent.

Opţiunea II – pentru echipamente cu sarcina electrică variabilă.
Această opţiune se adresează echipamentelor care posedă o sarcină electrică
(kW) variabilă, ce depinde de anumiţi factori, cum ar fi condiţiile climaterice.
Un exemplu elocvent în acest sens ar putea fi instalaţiile de climatizare şi
condiţionare a aerului. Pentru utilizarea acestei opţiuni este necesară
dezvoltarea unei funcţii matematice folosind tehnica regresiunii, pentru a
determina consumul de energie electrică în scenariul liniei de bază, ca o
funcţie ce depinde de una sau mai multe variabile independente.
În acest caz emisiile în scenariul liniei de proiect sunt calculate astfel:
𝐸𝑆𝐿𝐵 = 𝑊𝑆𝐿𝐵,𝑦 ∙ 𝐹𝐸𝑒𝑒 + 𝑄𝑟𝑒𝑓,𝑆𝐿𝐵 ∙ 𝑃𝐺𝐼𝑟𝑒𝑓,𝑆𝐿𝐵
𝑊𝑆𝐿𝐵,𝑦 = ∑𝑖 (𝑛𝑖 ∙ 𝑘𝑊ℎ𝑖 /(1 − 𝑙𝑦 )) (3.34)
unde: kWhi – consumul mediu anual de energie electrică a echipamentelor din
grupului „i” calculat cu ajutorul analizei regresiunii variabilelor independente ce
influenţează consumul de electricitate.
kWh = f(x)+ε, unde „x” este variabila independentă care influenţează
consumul de energie iar „ε” reprezintă factorul de corecţie.

Opţiunea III – Folosirea indicatorilor de consum specific de energie per unitate
de producţie.
Această opţiune presupune folosirea consumului specific de electricitate
utilizată pe unitate de producţie fabricată.
Emisiile în scenariul de liniei de bază conform acestei opţiuni sunt calculate
astfel:
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𝐸𝑆𝐿𝐵 = 𝑊𝑆𝐿𝐵,𝑦 ∙ 𝐹𝐸𝑒𝑒 + 𝑄𝑟𝑒𝑓,𝑆𝐿𝐵 ∙ 𝑃𝐺𝐼𝑟𝑒𝑓,𝑆𝐿𝐵
𝑊𝑆𝐿𝐵,𝑦 = ∑𝑖[𝐶𝑆𝐸𝑖 ∙ 𝑄𝑖,𝑦 /(1 − 𝑙𝑦 )] (3.35)
unde: CSEi – reprezintă consumul specific de energie în scenariul liniei de bază
(MWh/unitate/an) pentru echipamentul din grupul „i”. Acest indicator se determină ca
raportul dintre consumul total de energie aferent grupului de echipamente „i” şi
producţia totală a acestuia pe durata anului „y”.
Qi – cantitatea de producţie în anul „y” în scenariul liniei de proiect, unităţi.

La rîndul său emisiile de GES generate în cadrul proiectului sunt calculate în
modul următor:
𝐸𝑆𝐿𝑃,𝑦 = 𝑊𝑆𝐿𝑃 ∙ 𝐹𝐸𝑒𝑒 (3.36)
𝑊𝑆𝐿𝑃 = ∑𝑡 ∑𝑖 (𝑛𝑖 ∙ 𝑝𝑖 ∙ 𝑡𝑖 /(1 − 𝑙𝑦 )) (3.37)
unde: ni – numărul de echipamente de tip „i” ce funcţionează pe durata „t” în anul „y”
al proiectului;
pi – sarcina electrică (kW) a echipamentului de tip „i” ce a fost măsurată (sau preluată
din documentaţia tehnică) pe intervalul de timp „t” în anul „y”;
ti – numărul orelor de funcţionare a echipamentului de tip „i” pe durata intervalului de
tip „t” în anul „y”.

Reducerile pentru oricare an al proiectului sunt calculate ca diferenţa dintre
emisiile în scenariul liniei de bază şi cele din scenariul liniei de proiect.
Calculul reducerilor de GES rezultate din substituirea energiei electrice
provenite din reţea, prin instalarea capacităţilor de generare regenerabile
proprii.
Această metodologie cuprinde sursele de energie regenerabile ca: panouri
fotovoltaice, energie hidro, energia eoliană, geotermală şi biomasa
regenerabilă folosite pentru producerea energiei electrice livrată utilizatorului.
Activitatea de proiect va substitui energia electrică ce este, sau ar fi fost
utilizată din sistemele de distribuţie în absenţa proiectului.
Emisiile generate în scenariul liniei de proiect (în absenţa proiectului) sunt
calculate astfel:
𝐸𝑆𝐿𝐵,𝑦 = 𝑊𝑆𝐿𝐵 ∙ 𝐹𝐸𝑒𝑒 (3.38)
unde: ESLB,y – volumul emisiilor de GES în scenariul liniei de bază în anul „y”, kg
GES;
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WSLB – cantitatea de energie în scenariul liniei de proiect substituită ca rezultatul
implementării surselor regenerabile de energie electrică în anul „y”, MWh;
Cantitatea de energie produsă în cadrul instalaţiilor de energie regenerabilă este
contorizată prin intermediul contoarelor de energie electrică.
FEee – factorul de emisie a energiei electrice ce a fost substituită ( pentru RM în cele
mai multe cazuri cea din reţeaua publică), kg GES/MWh.

În ceea ce priveşte emisiile generate de proiect, pentru majoritatea surselor
regenerabile de energie acestea sunt egale cu zero. Cu toate acestea pentru
unele cazuri sunt necesare de a fi calculate emisiile din proiect, şi anume:



emisiile legate de centralele geotermale;
emisiile de la rezervoarele de apă a centralelor hidroelectrice.

Aşadar pentru cele mai multe cazuri reducerile de emisii rezultate din
substituirea energiei electrice din reţea cu cea produsă în cadrul instalaţiilor ce
utilizează regenerabile sunt egale cu emisiile în scenariul liniei de bază:
𝑅𝐸𝐺𝐸𝑆 = 𝐸𝑆𝐿𝐵 (3.39)
Trebuie de menţionat aici că toate posibilităţile de reducere a emisiile de gaze
cu efect de seră descrise anterior reprezintă doar o mică parte dintre totalitatea
acestora, care vine să exemplifice cele mai tipice şi des utilizate modalităţi de
reducere a impactului antropic asupra mediului ambiant.
Pentru a lua cunoştinţă cu un spectru mai larg de proiecte de reducere a GES
posibile puteţi accesa pagina web http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.ht
ml.
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IV. ASPECTE ECONOMICE PRIVIND IMPLEMENTAREA
MĂSURILOR DE REDUCERE A GES
4.1. Evaluarea costurilor legate de implementarea măsurilor de reducere
a GES
Implementarea unor anumite măsuri în rezultatul cărora va fi redus volumul
emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul unei entităţi în particular sau chiar
în cadrul unei ramuri a economiei presupune un efort. Acesta poate cuprinde în
sine în acelaşi timp componenta umană, materială şi financiară.
Măsurile şi acţiunile la care se poate recurge în vederea economisirii energiei
şi reducerii cheltuitelor cu energia, care vor rezulta în reducerea emisiilor de
GES într-un contur dat pot fi la rândul lor clasificate în trei categorii :




organizatorice;
tehnice;
economice.

Măsurile organizatorice constau în planificarea şi eşalonarea activităţilor în
vederea evitării mersului în gol şi altor tipuri de consumuri inutile, încărcării
optime a utilajelor, aplatizării curbei de sarcină, etc.
Măsurile tehnice constau în adaptarea, modificarea sau înlocuirea procedurilor
şi utilajelor existente cu altele mai performante în vederea reducerii
consumului specific de energie, modificarea concepţiei de alimentare cu
energie a conturului dat şi a modului de distribuţie a energiei în interior, etc.
Măsurile economice constau în alegerea celui mai convenabil tarif şi a celui
mai convenabil contract de furnizare pentru fiecare formă de energie
cumpărată din exterior, în dimensionarea optimă a stocurilor interne de
combustibil, etc.
Indiferent de categoria din care face parte, fiecare măsură propusă trebuie să
fie însoţită de cheltuielile pe care le presupune aplicarea ei şi de efectul sau
efectele aplicării ei.
În acelaşi timp în funcţie de efortul financiar necesar de a fi întreprins pentru
implementarea măsurilor ce pot fi aplicate atît la nivel micro cît şi
macroeconomic, în vederea obţinerii unei reduceri de GES, acestea pot fi
clasificate în felul următor:
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proiecte cu costuri nesemnificative (no-cost), care constau în
aplicarea unor măsuri de natură organizatorică;
proiecte cu costuri mici (low-cost), care constau în contorizări,
monitorizări, modificări în fluxului tehnologic, schimbarea naturii
fluxului de energie preluat din exterior, etc;
proiecte cu costuri semnificative (high-cost), care constau în
modificarea soluţiei de alimentare şi/sau a concepţiei de utilizare a
energiei în cadrul procesului tehnologic, în recuperarea avansată a
energiei disponibilizate de către fluxul tehnologic, în implementarea
unor procedee şi tehnici noi, etc.

4.2. Costuri specifice aferente măsurilor de reducere a GES
După cum s-a menţionat anterior evaluarea costurilor necesare de a fi suportate
odată cu implementarea unor măsuri de reducere a GES reprezintă un aspect
extrem de important.
Importanţa estimării acestor costuri se explică prin faptul că implementatorul
potenţial trebuie să fie informat încă la faza de pre proiect despre volumul
aproximativ al investiţiilor financiare necesare de a fi mobilizate, pentru a
putea identifica sursa acestora fie internă sau externă.
Pe lîngă acest fapt estimarea costurilor de implementare a proiectului
reprezintă un indicator de performanţă, altfel spus raportarea costurilor totale
de implementare la reducerile de GES prognozate reprezintă un indice ce poate
influenţa alegerea celei mai optime soluţii din punct de vedere a raportului
cost/beneficiul (unitate monetară investită/tonă reducere GES).
În cele ce urmează vom încerca să prezentăm un şir de costuri specifice legate
de implementarea proiectelor de reducere a GES.
Una din cele mai tipice metode de reducere a GES după cum s-a menţionat
anterior este reducerea consumului de energie pentru încălzire/răcire în clădiri,
prin micşorarea pierderilor de energie prin îngrădirile acesteia.
Astfel conform sursei [14] au fost considerate 3 clădiri: o casă de cultură, o
şcoală medie şi o maternitate din Republica Moldova, în cadrul cărora au fost
implementate măsuri de eficienţă energetică la anvelopa acestora. În rezultatul
analizei devizelor de cheltuieli aferente fiecărui obiectiv în parte, au fost
identificate un şir de costuri specifice pentru fiecare măsură implementată
(tabelul 4.1.)
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Tabelul 4.1. Cost estimativ pe m2 pentru principalele măsuri de EE în anvelopa

clădirii [14]
Nr.

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Valoare de deviz, lei/m2
(Media per 3 obiecte)
fără TVA
cu TVA

Tipul lucrării efectuate
Lucrări de termoizolare a acoperişului de
tip şarpantă (piramidal cu vată minerală MW)
Lucrări de termoizolare a acoperişului de
tip plat cu polistiren expandat (EPS)-100
mm
Lucrări de termoizolare a acoperişului de
tip plat cu polistiren extrudat (XPS)-100
mm
Lucrări de termoizolare a acoperişului de
tip plat cu vată minerală (MW)-100 mm
Lucrări de termoizolare a acoperişului de
tip plat cu beton cu polistiren (G-Sort)-100
mm
Înlocuirea tâmplăriei
Termoizolarea faţadelor cu polistiren
expandat (EPS) - 100 mm
Termoizolarea faţadelor cu polistiren
extrudat (XPS) -100 mm
Termoizolarea faţadelor cu vată minerală
(MW)- 100 mm
Termoizolarea faţadelor cu polistiren
expandat (EPS)- 150 mm
Termoizolarea faţadelor cu polistiren
extrudat (XPS) -150 mm
Termoizolarea faţadelor cu vată minerală
(MW)- 150 mm

496,3

595,56

415,05

498,06

586,81

704,17

545,38

654,45

423,32

507,98

1538,57

1846,28

482,28

578,73

622,81

747,38

618,46

742,15

535,33

642,39

745,66

894,79

723,67

868,41

În ceea ce priveşte costul specific al măsurilor de reducere a GES, acesta poate
fi calculat pentru fiecare caz în parte utilizând expresia:
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐 =

𝐶𝐼,𝑎𝑛 +𝐶𝑂𝑀,𝑎𝑛 −𝐸𝑒𝑛,𝑎𝑛
𝑅𝐸𝑎𝑛

(4.1)

unde: CI,an – reprezintă costul investiţiei, dezagregat pe fiecare an al proiectului;
COM,an – costul anual cu operarea şi mentenanţa proiectului;
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Een,an – economia anuală (în valoare financiară) de energie ce rezultă din
implementarea proiectului;
RE,an – reducerea anuală de emisii GES rezultată.

Astfel acest cost poate căpăta o valoare atît pozitivă (atunci cînd costurile cu
investiţia şi cele de operare şi mentenanţă prevalează valoarea financiară a
economiilor de energie), cît şi negativă (atunci cînd aceste cheltuieli sunt mai
mici decît valoarea economiilor de energie înregistrate).
În cadrul sursei [15] au fost analizate un şir de măsuri specifice de reducere a
emisiilor de GES, acestea fiind împărţite per clustere. În urma analizei datelor
au rezultat următoarele costuri specifice de reducere a GES (tabelul 4.2).
Tabelul 4.2. Costul specific al măsurilor de reducere GES [15]
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Cluster
Transport: Aviaţie civilă
Deşeuri: Reciclarea hârtiei
Industrie: Instalarea tehnologiilor eficiente
Rafinării: eficientizarea proceselor tehnologice
Industrie: Eficienţă energetică
Generare: Hidrocentrale
Generare: Centrale pe combustibil fosil eficiente
Clădiri: Echipamente electrice
Clădiri: Instalaţii de conversie eficiente (încălzire/răcire)
Generare: Geotermal
Generare: Instalaţii eoliene în larg
Generare: Instalaţii eoliene pe ţărm
Generare: Instalaţii fotovoltaice
Industrie: reducerea clincherului
Clădiri: Sarcina termică (izolare)
Generare: Electricitate din biomasă
Industrie: Reducerea N2O
Agricultură: Inhibitori de nitrificare
Transport: Automobile pe biocarburanţi
Agricultură: Digestia anaerobă a deşeului de grajd
Transport: Mijloace de transport eficiente
Clădiri: Instalaţii pe bază de biomasă
Transport: Vehicule electrice
Agricultură: Reducerea folosirii azotului
Transport maritim: Schimbul combustibilului
60

Cost specific
€/tCO2
-171
-155
-107
-78
-74
-72
-70
-60
-54
-51
-23
-22
-21
-20
-12
-9
2
10
19
44
45
81
252
784
1733

După cum rezultă din datele prezentate mai sus fiecărei măsuri posibile de a fi
implementate în vederea reducerii emisiilor de GES îi este caracteristic un cost
specific mai mic sau mai mare, în funcţie de cheltuielile toatele şi emisiile
înregistrate în rezultatul implementării măsurii.
Estimări similare privind costurile specifice ale măsurilor de reducere a GES
au fost efectuate şi pentru România [16] (tabelul 4.3)
Tabelul 4.3. Costul specific al măsurilor de reducere GES în România [16]
Sectorul/măsurile
Cererea de energie
Gospodării, iluminat eficient
Gospodării, AC eficient
Gospodării, frigidere eficiente
Gospodării, maşini de spălat eficiente
Gospodării, termoizolare
Furnizare electricitate
Energie electrică – panouri fotovoltaice
Energie eoliană
Hidroenergie
Energie solară concentrată
Biomasă
Cărbune cu captarea şi stocarea CO2
Silvicultură
Împădurire
Gestionarea pădurilor pentru producţie
Gestionarea pădurilor pentru protecţie
Agricultură
Fără brazdă (no tillage)
Gestionarea gunoiului de grajd

Cost specific
€/tCO2
(2015-2050)
-161
-87
-82
-71
9
5
6,9
12,5
14,2
15,6
36,1
120
16
12
14,4
28

Trebuie de menţionat aici că pentru Republica Moldova nu există studii
privind costurile specifice ale măsurilor de reducere a GES, astfel că pentru
fiecare proiect posibil de implementat sau deja un fază operaţională, aceste
costuri specifice pot fi determinate utilizând formula generală de calcul 4.1.
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4.3. Determinarea indicatorilor de performantă a investiţilor efectuate în
vederea reducerii GES
Implementarea unor măsuri de reducere a gazelor cu efect de seră presupune
efectuarea unui efort financiar care variază în funcţie de mai mulţi factori cu ar
fi:






sectorul sau domeniul în care urmează a fi implementate măsura(rile);
tipul măsurilor ce urmează a fi aplicate;
tehnologia aplicată;
scara proiectului şi durata acestuia;
altele.

Din acest motiv pentru a identifica care este performanţa unui proiect de
reducere a GES, şi pentru a putea fi comparate proiecte ce ţin de diferite
domenii şi tehnologii este necesar de a utiliza nişte indici de performanţă
generalizaţi.
Cei mai tipici indicatori utilizaţi pentru stabilirea performanţei unui proiect de
reducere a GES sunt următorii:
Tabelul 4.4. Indicatori de performanţă a proiectelor de reducere a GES
Indicator

U.M.

În sectorul clădiri
Costul specific al reducerilor de emisii (vezi formula 4.1)
Eficienţa de carbon a investiţiei (reprezintă raportul dintre valoarea
totală a investiţiei la cantitatea totală a emisiilor de CO2 echivalent
atenuată, pe perioada de studiu).
Eficienţa investiţiei (reprezintă raportul dintre valoarea totală a
investiţiei la cantitatea de energie economisită pe perioada de
studiu).
Reducerea emisiilor de CO2 echivalent pentru încălzire şi
prepararea ACM (reprezintă raportul dintre cantitatea tCO2
echivalent atenuată şi suprafaţa încălzită).
Consumul specific de resurse energetice cu încălzirea şi prepararea
ACM, ajustat la condiţiile climatice (reprezintă raportul dintre
consumul total de energie pentru încălzire şi producere ACM,
ajustat la condiţiile climatice, raportat la suprafaţa încălzită).
Reducerea emisiilor specifice de CO2 echivalent per beneficiar
(reprezintă diferenţa dintre emisiile specifice de CO2 de până şi
după implementarea măsurilor / proiectelor )
Reducerea consumului specific de energie per beneficiar
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EUR/tCO2
EUR/tCO2

EUR/kWh

tCO2/m2

kWh/m2
CO2/pers.
kWh/pers.

(client/pacient/persoană deservită), (reprezintă diferenţa dintre
consumurile specifice de energie de până şi după implementarea
măsurilor / proiectelor)
În sectorul industrie
Costul specific al reducerilor de emisii (vezi formula 4.1)
Eficienţa de carbon a investiţiei (reprezintă raportul dintre valoarea
totală a investiţiei la cantitatea totală a emisiilor de CO2 echivalent
atenuată, pe perioada de studiu).
Eficienţa investiţiei (reprezintă raportul dintre valoarea totală a
investiţiei la cantitatea de energie economisită pe perioada de
studiu).
Reducerea emisiilor specifice de CO2 echivalent per unitate de
produs (reprezintă raportul dintre cantitatea atenuată de CO2
echivalent la fabricarea unei unităţi de produs sau serviciu).
Consumul specific de resurse energetice per unitate de
produs/serviciu (reprezint raportul dintre cantitatea de energie
necesară pentru producerea unei unităţi de produs sau serviciu).

EUR/tCO2
EUR/tCO2

EUR/kWh
tCO2/produs
sau serviciu
kWh/produs
sau serviciu

Indicatorii menţionaţi în cadrul tabelului 4.4. sunt doar o parte (cei mai uzuali)
din indicatorii de performanţă a unei investiţii legate de proiectele de reducere
a GES, ce pot fi utilizaţi pentru a identifica cea mai optimă metodă din punct
de vedere a raportului cost-beneficiu.
Pot fi utilizaţi şi alţi indicatori de performanţă, mai specifici, în funcţie de
sectorul în care sunt implementate măsurile de reducere a GES (transport,
generarea energiei, agricultură, etc.).
4.4. Beneficiile auxiliare ale politicilor de reducere a GES
Actele de politici climatice sunt direcţionate în mare parte spre reducerea
concentraţiei de gaze cu efect de seră, şi ca rezultat urmăresc încetinirea
procesului de încălzire globală. Ceea ce pînă nu demult a fost omis în literatura
de specialitate este faptul că aceste acte de politici pot genera şi beneficii
auxiliare sau colaterale, altfel spus beneficii care rezultă din aceste acte de
politici, dar nu din fenomenul de atenuare a încălzirii globale. 1 Mai simplu
vorbind beneficiile auxiliare sunt acele beneficii care apar ca un efect secundar
al unor politici ce au ca ţintă soluţionarea unei probleme particulare.

1

Termenul de beneficii auxiliare nu este sigurul utilizat pentru a descrie idea dată. Alte termene utilizate
sunt: beneficii secundare, colaterale sau excedente (IPCC 2001).
63

Un exemplu elocvent de beneficii auxiliare ar fi reducerea emisiilor de CO,
NOx, SO2, CH4 şi particule în suspensie (PM) care au loc în rezultatul
implementării proiectelor de reducere a emisiilor de CO2 în atmosferă. Astfel
măsurile de reducere a CO2 nu doar reduc aceste emisii dar mai cauzează şi
reducerea altor poluanţi.
Astfel actele de politici climatice generează beneficii primare (ex. diminuarea
efectului de încălzire globală) precum şi beneficii auxiliare ce apar ca efecte
secundare ale implementării acestor acte de politici.
Beneficiile primare şi auxiliare pot fi diferenţiate în general în funcţie de
gradul de cunoaştere, după întârzierea apariţiei efectelor şi după gradul
ştiinţific necesar pentru estimarea acestora:






Gradul de cunoaştere: Beneficiile primare sunt globale, pe cînd cele
auxiliare sunt locale sau regionale (IPCC 1996). Astfel beneficiile auxiliare
ale actelor de politici climatice au un caracter mai privat, la nivel de regiune
sau ţară;
Întârzierea: Intervalul de timp dintre implementarea unor politici de
reducere a GES şi apariţia efectelor sunt diferite pentru beneficiile primare şi
cele auxiliare. Beneficiile auxiliare pot fi resimţite în mare parte într-un
interval de timp scurt (în prezent) prin reducerea pagubelor rezultate din
calitatea aerului şi nivelul de zgomot. Pe de altă parte beneficiile primare pot
fi resimţite doar după trecerea unui interval de timp mai mare cca. 50 ani.
Gradul ştiinţific necesar: O premisă pentru evaluarea beneficiilor primare
este un grad înalt de cunoaştere a proceselor atât la nivel local cât şi a
sistemului la nivel global. În acest context evaluarea beneficiilor primare
reprezintă un proces mai complicat în comparaţie cu evaluarea beneficiilor
auxiliare.

Cele mai discutate beneficii auxiliare ţin de domeniile: sănătate, mediu
ambiant, economie şi securitate. Alte domenii care ar putea beneficia ţin de
ocuparea forţei de muncă şi schimbul tehnologic.
Deseori beneficiile auxiliare sunt prezentate în formă monetară ($/tC), altfel
spus care este valoarea costurilor evitate ca rezultat al reducerii emisiei unei
tone de carbon. Astfel conform sursei [16] studiile efectuate au estimat că
valoarea monetară a beneficiilor auxiliare poate varia de la 3-300 $/tC.
Sănătate. Majoritatea eforturilor de estimare a beneficiilor auxiliare rezultate
din politicile de mediu adoptate ţin de domeniul sănătăţii. Conform ultimelor
date componenta legată de sănătatea oamenilor are o pondere de cca 70-90%
din totalul beneficiilor auxiliare.
64

Implementarea politicilor legate de combaterea fenomenului încălzirii globale
duce astfel şi la reducerea mortalităţii, a bolilor acute respiratorii şi altor boli
legate de emiterea diverşilor poluanţi în aerul atmosferic.
Un exemplu al beneficiilor auxiliare exprimate în „decesuri evitate” este dat de
către „The Working Group on Public Health and Fossil Fuel Combustion”
(1997). S-a estimat că reducerea cu 15% a emisiilor de GES în ţările în curs de
dezvoltare (comparativ cu nivelul anului 1990), va salva 8 milioane de vieţi
omeneşti în perioada anilor 2000-2020, datorită reducerii particulelor în
suspensie (PM).
Mediul ambiant. O mare parte din experţii de mediu consideră că beneficiile
auxiliare în mare parte se răsfrâng asupra calităţii mediului ambiant: aer, apă,
sol, etc. Prin implementarea politicilor de mediu care deseori sunt îndreptate
spre raţionalizarea consumurilor de resurse printr-o dezvoltare durabile este
evident faptul că aceste politici vor duce la diminuarea impactului antropic
asupra mediului înconjurător.
Economie. Estimarea beneficiilor economice auxiliare reprezintă o provocare
importantă pentru experţi, din motivul complexităţii efectelor economice care
pot apărea în urma implementării politicilor de mediu. Este complicat de a
distinge efectele economice primare şi cele auxiliare apărute. Un exemplu în
acest sens ar fi implementarea unor politici de eficienţă energetică. Astfel
efectul direct ar fi economiile de energie obţinute, iar un exemplu al
beneficiilor auxiliare ar fi o modificare a costurilor de mentenanţă.
Un alt impact adiţional pe care l-ar putea avea implementarea politicilor de
mediu sunt locurile de muncă. Acestea ar putea atât creşte, cît şi descreşte, în
funcţie de situaţia specifică fiecărui caz în parte.
Un alt beneficiu auxiliar economic rezultat ar putea fi dezvoltarea
tehnologiilor noi, care sunt stimulate prin implementarea unor ţinte globale şi
regionale.
Astfel politicile de mediu care vin să soluţioneze un şir de probleme atât
regionale cît şi globale reprezintă un instrument ce influenţează direct asupra
mediului ambiant, însă pot avea efecte atît pozitive cît şi negative asupra altor
aspecte de natură economică şi socială.
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V. EXEMPLE DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE REDUCERE
A GES
5.1. Exemple tipice de reducere a GES în sectorul industrial
Există o vastă varietate de posibilităţi de reducere a emisiilor de GES în
sectorul industrial. Aceste măsuri pot avea un caracter atît organizaţional cît şi
tehnologic. Cele mai tipice proiecte legate de reducerea emisiilor de GES în
sectorul industrial ţin de:








Eficientizarea consumului de resurse energetice;
Eficientizarea instalaţiilor de conversie a energiei;
Schimbul de combustibil;
Utilizarea surselor regenerabile de energie;
Eficientizarea proceselor tehnologice de producere;
Raţionalizarea utilizării materiei prime;
Altele.

Trebuie de menţionat că pentru fiecare caz în parte sunt raţionale de a fi
implementate diverse măsuri, în funcţie de particularităţile specifice fiecărei
entităţi în parte.
În continuare vom încerca să aducem exemple concrete atît naţionale cît şi
internaţionale, de implementare a unor astfel de măsuri de reducere a emisiilor
de gaze cu efect de seră.
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EXEMPLUL 1.
Domeniul: Utilizarea surselor de energie regenerabilă
Ţara: Republica Moldova
Oraş: Drochia
Entitatea: ÎM „Südzucker Moldova” SA

Figura 1. Vedere generală a biodigestoarelor şi unităţilor
de cogenerare instalate în cadrul „Südzucker Moldova” SA

Descrierea proiectului:
Reducerea emisiilor de GES prin:




instalarea biodigestoarelor de producere a biogazului din resturile
(pulpă de sfeclă de zahăr) generate în cadrul procesului de producţie,
şi ca rezultat reducerea emisiilor de metan (CH 4) care în absenţa
proiectului aveau loc în procesul de fermentare anaerobă;
utilizarea biogazului în cadrul instalaţiei de cogenerare pentru
asigurarea cu energie electrică şi termică a consumului propriu, şi ca
rezultat reducerea consumului de resurse fosile (gaze naturale) şi
energie electrică din reţeaua publică.

Rezultate aşteptate:
Conform estimărilor măsurile date vor duce la micşorarea emisiilor de GES cu
cca. 27,347.00 tone CO2ech anual2.
2

https://cdm.unfccc.int/filestorage/w/y/BNSZ0D9TIGREM38ULO7Y24C5V6JKHF.pdf/5842_PDD_revised
_clean.pdf?t=SVZ8bzIwamhxfDDBySKL0qIS9D3sM7Y_qlkf
67

EXEMPLUL 2.
Domeniul: Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în cadrul
procesului de producere
Oraş: Ramla
Ţara: India
Entitatea: Nesher Cement Enterprises
Descrierea proiectului:

Figura 1. Vedere a unei mori de măcinat
verticale

În
cadrul
proiectului
de
eficientizare a consumului de
energie
electrică,
a
fost
implementată o nouă instalaţie
(moară) de măcinat verticală. În
cadrul acestei instalaţii are loc
măcinarea clincherului şi a altor
componente necesare producerii
cimentului. În comparaţie cu
tehnologia existentă pînă la
implementarea proiectului (moară
cu bile), tehnologia nouă va
permite reducerea consumului de
energie electrică cu cca. 10
kWh/tonă ciment produs.

Rezultate aşteptate:
Conform estimărilor măsura data va permite reducerea consumului de energie
electrică din reţea, şi astfel va contribui la reducerea GES cu cca. 8,165,00
tone CO2ech anual3.

3

https://cdm.unfccc.int/filestorage/K/B/M/KBMOC4VO04GV3XQYV9QR0AV7YGAFDI/41%20Nesher%2
0PDD%20%2009%2010%2006.pdf?t=ZWt8bzIwc2pufDBrXCedeZ8ULx7D75XB2Jw5
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EXEMPLUL 3.
Domeniul: Implementarea schimbului de combustibil
Ţara: Egipt
Oraş: Kous
Entitatea: Quena Paper Industry Company

Figura 1. Vedere a unui cazan de abur

Descrierea proiectului: În cadrul acestui proiect s-a implementat schimbul de
combustibil de la păcură la gazele naturale. Combustibilul este utilizat în
cadrul unui cazan de abur instalat la o fabrică de producere a hârtiei situată în
oraşul Kous din Egipt. Astfel ca rezultat al schimbului de combustibil de la
unul mai poluant (păcura – 74,1 kg CO2/GJ) la gazele naturale (56,1kg
CO2/GJ) se va obţine o reducere a emisiilor de GES.
Rezultate aşteptate:
Conform estimărilor implementarea schimbului de combustibil în cazul dat va
permite reducerea emisiilor de GES cu cca 58,737.00 tone CO2ech anual4.

4

https://cdm.unfccc.int/filestorage/l/r/N2L03XCEGRDUZ5SOQP6VA974KJ1MF8.pdf/9010%20PDD.pdf?t=
UHh8bzIwc3l4fDCYIVRuucUIU0gHWIik4B1F
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EXEMPLUL 4.
Domeniul: Optimizarea utilizării clincherului la fabricarea cimentului
Portland
Ţara: India
Oraş: Raebareli
Entitatea: Birla Corporation Limited
Descrierea proiectului: Proiectul urmăreşte
reducerea emisiilor de CO2 generate la
fabricarea cimentului de tip Portland, prin
reducerea treptată a clincherului în
componenţa produsului final de la 72,79%
pînă la 65%. Reducerea va avea loc prin
creşterea componenţei aditivilor (zgură de
furnal) în produsul final.
Astfel reducerea volumului de clincher prin
substituirea unei părţi a acestuia cu aditivi,
va duce la:
 reducerea emisiilor de CO2 în cadrul
întreprinderii ca rezultat al micşorării
Figura 1. Ciment Portland emisiilor generate în procesul de calcinare al
Pozzolona (cu utilizarea zgurii pietrei de var;
 reducerea emisiilor de CO2 în cadrul
de furnal)
întreprinderii ca rezultat al reducerii
consumului de energie termică;
 reducerea emisiilor de CO2 ca rezultat al micşorării consumului de
energie electrică.
Rezultate aşteptate:
Conform estimărilor creşterea aditivilor (zgurii) în componenţa cimentului va
permite reducerea emisiilor de GES cu cca 26,415.00 tone CO2ech anual5.

5

http://cdm.unfccc.int/filestorage/8/7/S/87SBWU6R31SKH36WTRWTI527M6D528/BCL-PDDRaebareli_Version02%20for%20uploading.pdf?t=U3p8bzIyOXJ5fDBSX36JfrQwEXCeKGRn5TCN
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EXEMPLUL 5.
Domeniul: Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în cadrul
furnalului cu arc electric
Ţara: India
Oraş: Raipur
Entitatea: Jayaswal Neco Industries Limited

Figura 1. Vedere a furnalului cu arc electric
instalat în cadrul obiectivului descris

Descrierea proiectului: Scopul proiectului este implementarea măsurilor de
eficienţă energetică în cadrul furnalului cu arc electric prin instalarea
sistemului „AlarcJet Injection System”. Acesta tehnologie reprezintă un sistem
integrat de control al procesului de producere a oţelului. Pînă la implementarea
proiectului consumul specific mediu de energie electrică în cadrul furnalului
era de cca 158 kWh/t de oţel, iar după implementarea sistemului integrat
acesta s-a redus pînă la cca 147,20 kWh/t, astfel obţinându-se o reducere de
cca 6,83% a consumului specific de energie electrică.
Reducerea consumului de energie electrică din reţea va permite reducerea
emisiilor de CO2ech.
Rezultate aşteptate:
Conform estimărilor implementarea sistemului integrat în cadrul furnalului va
permite reducerea emisiilor de GES cu cca 37,075.00 tone CO2ech anual6.

6

http://cdm.unfccc.int/filestorage/S/W/U/SWUR7MVIYK2DLJ3EPZXFG8CQNB1OHT/JNIL%20PDD.pdf?
t=WGN8bzIyYnlufDDiJdgn1iY09bBfyNqjchz8
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5.2. Exemple tipice de reducere a GES în sectorul clădiri
Ca şi în cazul sectorului industrial, în sectorul clădiri există o multitudine de
posibilităţi ce permit reducerea emisiilor de GES. Aceste măsuri ar putea avea
atît un caracter organizaţional cît şi un caracter tehnologic.
Cele mai tipice exemple de reducere a GES în sectorul clădiri ar putea fi (dar
nu se limitează la acestea):








Reducerea consumului de energie termică, prin:
 măsuri de reducere a pierderilor prin anvelopa clădirii;
 măsuri de eficienţă în cadrul instalaţiilor de ventilare şi
climatizare a aerului;
 implementarea sistemelor automatizate de monitorizare,
control şi ajustare în funcţie de particularităţile obiectivului;
Reducerea consumului de energie electrică, prin:
 schimbarea corpurilor de iluminat;
 utilizarea echipamentelor electrice cu o clasă de eficientă
ridicată;
 măsuri organizaţionale (schimbarea comportamentului de
consum);
 Implementarea sistemelor inteligente de control şi măsură
(Smart Grid);
Schimbul de combustibil în cadrul instalaţiilor individuale;
Schimbul tehnologic al instalaţiilor de conversie a energiei;
Utilizarea surselor de energie regenerabilă atît pentru asigurarea
necesarului de energie termică cît şi electrică.

În continuare vom încerca să exemplificăm unele dintre aceste măsuri posibile
prin proiecte deja implementate atît la nivel naţional cît şi internaţional.
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EXEMPLUL 1.
Domeniul: Măsuri de eficienţă energetică în anvelopa clădirii, schimbul de
combustibil şi/sau schimbul de tehnologie în cadrul instalaţiilor individule de
producere a energiei termice
Ţara: Republica Moldova
Oraş: 125 localităţi
Entitatea: 3 Proiecte de scară mică a Mecanismului Dezvoltării Nepoluante
din cadrul Protocolului de la Kyoto.

Figura 1. Vedere a unui cazan pînă la
implementarea proiectului

Figura 2. Cazane moderne instalate în
cadrul proiectului

Descrierea proiectului: În cadrul proiectului dat prin intermediul Fondului de
Investiţii Sociale II şi Energetic II, au fost implementate un şir de măsuri de
eficienţă energetică în cadrul instituţiilor publice cu menire socială, cum ar fi:
şcoli, grădiniţe de copii, spitale – în total 153 de activităţi de proiect.
Măsurile implementate au ţinut de reducerea pierderilor de energie prin
anvelopa clădirilor, schimbul de combustibil (către un combustibil fosil mai
puţin poluant) utilizat în cadrul centralelor termice, instalarea unor centrale
termice eficiente.
Rezultate aşteptate:
În rezultatul măsurilor implementate în perioada 2006-2015 au fost generate
cumulativ per toate 3 proiecte, reduceri de GES în sumă de 124,055.00 tone
CO2ech.
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EXEMPLUL 2.
Domeniul: Eficientizarea consumului de energie electrică prin schimbul
corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri de iluminat CFL în localităţile
rurale
Ţara: Senegal
Oraş: Implementat la nivel de ţară
Entitatea: Agenţia Senegaleză de Electrificară Rurală

Figura 1. Corp de iluminat fluorescent
compact şi corp de iluminat incandescent
Descrierea proiectului: Scopul proiectului este promovarea iluminatului
eficient, în cadrul acestuia au fost instalate cca 1,5 milioane corpuri de
iluminat fluorescente (CFL – eng. „Compact Fluorescent Bulb” ). Această
măsură va permite reducerea presiunii asupra surselor de generare, mai ales în
orele de vîrf, şi va permite de a evita construcţia unor capacităţi noi de
generare. Pe lîngă cele menţionate proiectul va permite reducerea emisiilor de
GES prin reducerea consumului de energie electrică cu cca 60 GWh/an.
Rezultate aşteptate:
În rezultatul utilizării corpurilor de iluminat fluorescente anual sunt generate
reduceri de GES în volum de 4,173.00 tone CO2ech7.
7

https://cdm.unfccc.int/ProgrammeOfActivities/poa_db/KMPUIDSQGOWZ5B49R2NVLEF6CAHY8T/view
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EXEMPLUL 3.
Domeniul: Utilizarea surselor de energie regenerabilă în gospodăriile private
(biogaz din deşeuri menajere organice şi dejecţii animaliere).
Ţara: China
Oraş: 16 comune din regiunea Kaiyang
Entitatea: Rural Methane digester Project

Figura 1. Vedere a unui biodigestor de dimensiuni
mici
Descrierea proiectului: Scopul proiectului este instalarea digestoarelor pentru
producerea biogazului din deşeurilor menajere organice şi din dejecţiile
animaliere, în cadrul gospodăriilor private. Astfel în cadrul proiectului au fost
instalate 15,100 de digestoare cu un volum de 8 m3 fiecare. Biogazul produs va
fi utilizat pentru prepararea hranei şi pentru încălzirea locuinţelor. Utilizarea
biogazului va permite reducere emisiilor de GES, prin reducerea consumului
de cărbune utilizat pentru prepararea hranei şi încălzirea locuinţelor pe de o
parte, precum şi prin reducerea emisiilor directe de metan (CH 4) care ar fi fost
generate în absenţa proiectului (degradarea aeroba).
Rezultate aşteptate:
În rezultatul instalării digestoarelor şi utilizării biogazului, anual sunt generate
reduceri de GES în volum de 48,486.00 tone CO2ech8.
8

http://cdm.unfccc.int/filestorage/n/v/Z4VC7MPDS16AFKL83HR9IQOB20UTWY.pdf/PDD_Kaiyang%201
5100_Biogas.pdf?t=YTl8bzJhN2xyfDDqNYzgvVQRv5Y1i6oZZbve
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EXEMPLUL 4.
Domeniul: Utilizarea surselor de energie regenerabilă pentru prepararea apei
calde menajere (colectoare solare)
Ţara: India
Oraş: Regiunile Maharashtra, Gujarat, Karnataka
Entitatea: G K Energy Marketers Pvt Ltd

Figura 1. Vedere a unui colector solar pentru
prepararea ACM
Descrierea proiectului: Scopul proiectului este implementarea instalaţiilor de
colectoare solare pentru prepararea apei calde menajere (ACM) în cadrul
clădirilor rezidenţiale, comerciale şi publice. Implementarea acestora va duce
la reducerea consumului de energie electrică, ce era utilizată pentru prepararea
ACM în lipsa proiectului. În cadrul proiectului suprafaţa totală a colectoarelor
solare instalate a fost de cca 51,225 m2, iar energia electrică economisită anual
de acestea va permite reducerea semnificativă a emisiilor de GES.
Rezultate aşteptate:
În rezultatul colectoarelor solare pentru asigurarea necesarului de ACM, anual
sunt generate reduceri de GES în volum de 22,746.00 tone CO2ech9.
9

http://cdm.unfccc.int/filestorage/a/f/HKAUCPVR5L1EXYQ7FBT4MOISJZ298G.pdf/Revised%20PDD%2
03757%20clean.pdf?t=U0J8bzJhYm16fDB1eIY9FFiidnSA4mgpaGL_
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VI. CONCLUZII
Fenomenul încălzirii globale reprezintă o problemă majoră cu care se
confruntă în prezent omenirea.
Consecinţele creşterii temperaturii medii anuale deja sunt resimţite în diverse
regiuni ale globului pământesc. Efectele acestei creşteri se răsfrâng asupra
tuturor domeniilor de activitate umană, şi pun sub pericol dezvoltarea durabilă
a întregii omeniri.
Cauza principală a creşterii temperaturii medii globale este creşterea
concentraţiei de gaze cu efect de seră în atmosfera Pământului, iar această
creştere se datorează în mare parte activităţii antropice. Revoluţia industrială a
permis accelerarea galopantă a economiilor statelor dezvoltate, însă utilizarea
tot mai mare a combustibililor fosili a condiţionat perturbarea echilibrului
circuitului de carbon în atmosferă, şi ca rezultat a creat premisele necesare
pentru creşterea temperaturilor medii anuale globale.
Astfel în goana după dezvoltare, confort şi profit omenirea a marginalizat timp
îndelungat efectele devastatoare ale consumului iraţional de resurse energetice,
aducând în prezent întreaga planetă în pragul unei catastrofe economice,
umanitare şi ecologice.
În ultimele decenii au fost întreprinse eforturi considerabile în încercarea de a
atenua impactul activităţii umane asupra mediului ambiant prin implementarea
politicilor de mediu, dezvoltarea surselor regenerabile de energie,
eficientizarea consumului de resurse energetice şi materiale.
La fel ca şi întreaga comunitate globală, Republica Moldova se confruntă cu
consecinţele încălzirii globale, în ultimele decenii fenomenele climatice
extreme cum ar fi secetele fiind pot mai accentuate în statul nostru. Acest fapt
compromite substanţial sectorul agricol care este un pilon de bază a economiei
naţionale.
În acest context Republica Moldova prin intermediul politicilor de mediu, a
proiectelor la nivel naţional şi internaţional participă activ în promovarea
ideilor de dezvoltare durabilă care vor permite atingerea ţintelor de dezvoltare
fără a pune sub pericol generaţiile viitoare.
Implementarea măsurilor de reducere a emisiilor de GES reprezintă un aspect
important ce trebuie şi este integrat în strategiile de dezvoltare naţionale, însă
cel mai important moment este necesitate fiecăruia dintre noi de conştientiza
problema şi de a lua o atitudine corespunzătoare.
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Anexa 1
Tabelul A.1.1 Coeficienţi de conversie a unităţilor energetice

1 GJ
1 MWh
1 Gcal
1 t c.c.
1 t e.p.
1t
cărbune
1t
păcură
1 mie
m3GN

1 GJ

1 MWh

1 Gcal

1 t c.c.

1t
e.p.

1t
cărbune

1t
păcură

1,0000
3,6000
4,1868
29,3076
41,8686

0,2778
1,0000
1,1630
8,1710
11,6300

0,2388
0,8598
1,0000
7,0000
10,0000

0,0341
0,1228
0,1429
1,0000
1,4286

0,0239
0,0860
0,1000
0,7000
1,0000

0,0500
0,1800
0,2093
1,4654
2,0934

0,0250
0,0900
0,1047
0,7327
1,0467

1 mie
m3
GN
0,0299
0,1075
0,1250
0,8749
1,2498

20,0000

5,5556

4,7769

0,6824

0,4777

1,0000

0,5000

0,5970

40,0000

11,1111

9,5538

1,3648

0,9554

2,0000

1,0000

1,1940

33,5000

9,3056

8,0013

1,1430

0,8001

1,6750

0,8375

1,0000

Tabelul A.1.2 Unii multiplicatori în sistemul internaţional (SI)
Prefixul (multiplicatorul)
Denumirea
Simbol
kilo
k
Mega
M
Giga
G
Tera
T
Peta
P

10n
3

10
106
109
1012
1015
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Scriere pe lung
1000
1000000
1000000000
1000000000000
1000000000000000

Anexa 2
Tabelul A.2.1. Factori de emisie impliciţi la combustia staţionară a
combustibililor, kg GES/MJ (căldura de ardere inferioară - LHV) [5]
Căldura de
ardere inferioară

Combustibilul

Factorul de emisie implicit kg
GES/GJ

MJ/kg

CO2

CH4

N2O

Petrol crud

42,3

73,3

3

0,6

Benzină pentru MAI

44,3

69,3

3

0,6

Benzină aviatică

44,3

70,0

3

0,6

Kerosen

43,8

71,9

3

0,6

Motorină

43,0

74,1

3

0,6

Păcură

40,4

77,4

3

0,6

Antracit

26,7

98,3

1

1,5

Cărbune cocsificabil

28,2

94,6

1

1,5

Cărbune bituminos

25,8

94,6

1

1,5

Cărbune sub-bituminos

18,9

96,1

1

1,5

Lignit

11,9

101,0

1

1,5

Gaze naturale

48,0

56,1

1

0,1

10,0

91,7

30

4

Lemn/deşeuri lemnoase

15,6

112,0

30

4

Cărbune de lemn

29,5

112,0

200

4

Bioetanol

27,0

70,8

3

0,6

Biodiesel

27,0

70,8

3

0,6

Biogaz

50,4

54,6

1

0,1

Deşeuri municipale
biomasă)

(non

80

Anexa 3
Tabelul A.3.1. Factorul de emisie a GES pentru energia electrică provenită din
rețeaua electrică, pentru unele state (calculat prin 2 metode) [7]
Țara

Factorul de emisie,
tCO2/MWh

Factorul de emisie IEA,
tCO2/MWh

Albania

0,009

0,013

Armenia

0,128

0,164

Australia

0,991

0,883

Belorusia

0,610

0,303

Brazilia

0,092

0,088

Canada

0,179

0,180

Finlanda

0,225

0,187

India

1,333

0,968

Italia

0,410

0,398

Moldova

0,637

0,467

Norvegia

0,002

0,005

Polonia

1,196

0,653

România

1,069

0,416

Federația Rusă

0,513

0,325

Spania

0,342

0,325

Turcia

0,865

0,495

Ucraina

0,563

0,386

Marea Britanie

0,508

0,486

SUA

0,547

0,535

Venezuela

0,208

0,202
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Anexa 3 (continuare)
Tabelul A.3.2. Factorul de emisie a GES pentru energia electrică provenită din
rețeaua electrică în Republica Moldova, tCO2/MWh[8]
Factorul de
emisie simple
OM*

Factorul de
emisie BM**

0,3806

0,4643

Factorul de emisie CM***
Eolian și
solar

Restul pentru
prima
perioadă de
creditare

Restul pentru
a doua
perioadă de
creditare

0,4015

0,4224

0,4434

*Factorul de emisie Simple OM (OM – eng. „Operating Margin”) – factor de
emisie calculat ca raportul dintre media ponderată a emisiilor de CO 2 per
unitate de energie generată (tCO2/MWh) de către toate centralele ce livrează
electricitate în reţeaua publică, cu excepţia centralelor/unităţilor cu cost
redus/de bază.
**Factorul de emisie BM (BM – eng. „Build Margin”) – factorul de emisie
calculat ca raportul dintre media ponderată a emisiilor de CO2 per unitate de
energie generată (tCO2/MWh) a tuturor centralelor „m” pentru cel mai recent
an „y” pentru care sunt disponibile date privind generarea energiei electrice.
***Factorul de emisie CM (CM – eng. „Combined margin”) – reprezintă
media ponderată a factorilor de emisie OM şi BM.
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Anexa 4
Pierderile totale de căldură prin anvelopa clădirii se determină cu relația:
𝑄𝑡 = 𝑄𝑝 + 𝑄𝑖𝑛𝑓 + 𝑄𝑚 − 𝑄𝑑 ,
(1)
unde: 𝑄𝑝 reprezintă pierderile de căldură prin suprafețele exterioare al anvelopei
clădirii, în W;
𝑄𝑖𝑛𝑓 – consumul de căldură pentru încălzirea aerului înfiltrat prin rosturile
(neetanșeitățile) zidăriei clădirii (ferestre, uși exterioare), în W;
𝑄𝑚 - consumul de căldură pentru încălzirea materialelor introduse în incintă
(numai pentru clădiri industriale), în W;
𝑄𝑑 - aporturi de căldură; în clădirile administrative de regulă aporturile de
căldură sunt nesemnificative, de aceea putem considera 𝑄𝑑 = 0.
Pierderile de bază și cele suplimentare se determină prin însumarea pierderilor de
căldură prin suprafețele separate ale anvelopei clădirii:
𝑄𝑝 = 𝐹(𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡𝑒𝑥𝑡 )(1 + ∑ 𝛽)𝑛/𝑅,
(2)
unde
𝐹 – suprafața de calcul a elementului anvelopei clădirii, 𝑚2;
𝑅 – rezistența termică a elementului anvelopei clădirii, (𝑚2 ∙ 𝐾)/𝑊;
𝑡𝑖𝑛𝑡 – temperatura de calcul a aerului din încăpere, oC [1].;
𝑡𝑒𝑥𝑡 – temperatura de calcul a aerului exterior pentru perioada rece a anului
[1].;
𝛽 – coeficientul ce ține seama de pierderile suplimentare de căldură legate de
orientarea geografică a suprafeței:
0,1
pentru suprafețele orientate spre nord-vest, nord, nord-est și est;
0,05
pentru suprafețele orientate spre sud-est și vest;
𝑛 – coeficientul care se adoptă în funcţie de poziţia suprafeţei exterioare a
elementului de închidere în raport cu aerul exterior, adoptat din tabelul 6 [2].
Consumul de căldură pentru încălzirea aerului înfiltrat prin rosturile zidăriei
clădirii se determină cu relația:
𝑄𝑖𝑛𝑓 = 0,28 ∑ 𝐺𝑖𝑛𝑓 ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡𝑒𝑥𝑡 ) ∙ 𝑘, (3)
unde
𝐺𝑖𝑛𝑓 reprezintă debitul de aer infiltrat prin rosturile (neetanșeitățile) zidăriei
clădirii (ferestre, uși exterioare), 𝑘𝑔/ℎ;
𝑐𝑝 – capacitatea termică specifică a aerului infiltrat, 𝑐𝑝 ≅ 1 𝑘𝐽/(𝑘𝑔 ∙ 𝐾);
𝑘 – coeficientul ce ia în considerație influența fluxului contrar aer de cald:
0,7 – pentru rosturile dintre panourile pereților și ferestre triple
0,8 – pentru ferestre duble și uși de balcon;
1,0 – pentru ferestre ordinare și deschideri în anvelopa clădirii.
Debitul de aer infiltrat se determină cu relația:
𝐺𝑖𝑛𝑓 = 0,216 ∑ 𝐴1 ∙

∆𝑝𝑖0,67
𝑅𝑖𝑛𝑓

∆𝑝

+ ∑ 𝐴2 ∙ 𝐺𝑒𝑥𝑡 (∆𝑝 𝑖 )
1

(4)
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0,67

∆𝑝

+ 3456 ∑ 𝐴3 ∙ ∆𝑝𝑖0,5 + 0,5 ∑ 𝑙 ∙ ∆𝑝 𝑖

1

unde

𝐴1 – suprafața totală a ferestrelor și ușilor de intrare în clădire, 𝑚2;
𝐴2 – suprafața totală a altor deschideri, 𝑚2;
𝐴3 – suprafața totală a neetanșeităților și crăpăturilor din înzidirile exterioare,

𝑚2 ;
∆𝑝𝑖 , ∆𝑝1 – diferența de calcul dintre presiunile pe suprafețele interioare și
exterioare ale îngrădirilor clădirii, respectiv pe etajul de calcul ∆𝑝1 = 10 𝑃𝑎;
𝑅𝑖𝑛𝑓 – rezistența la infiltrările de aer, 𝑚2 ∙ ℎ ∙ 𝑃𝑎/𝑘𝑔 [6]:
𝐺𝑒𝑥𝑡 – permeabilitatea normată a îngrădirilor exterioare, 𝑘𝑔/(𝑚2 ∙ ℎ) [3];
𝑙 – lungimea rosturilor panourilor pereților, 𝑚.
Rezistența la infiltrările de aer se determină cu relația:
𝑅𝑖𝑛𝑓 = ∆𝑝𝑖 /𝐺𝑒𝑥𝑡 (5)
Diferența de calcul dintre presiunile pe suprafețele interioare și exterioare ale
îngrădirilor clădirii:
∆𝑝𝑖 = 0,55𝐻(𝛾𝑒𝑥𝑡 − 𝛾𝑖𝑛𝑡 ) + 0,03𝛾𝑖𝑛𝑡 ∙ 𝑤 2 , (6)
unde
𝐻 – înălțimea clădirii de la sol pînă la cornișă, 𝑚;
𝛾𝑒𝑥𝑡 , 𝛾𝑖𝑛𝑡 – greutatea specifică a aerului exterior și, respectiv, interior, 𝑁/𝑚3;
𝛾 = 3463/(273 + 𝑡);
în care 𝑡 – temperatura aerului;
𝑤 – viteza vîntului în luna ianuarie, 𝑤=5,7 m/s [4]
Consumul de căldură pentru încălzirea materialelor introduse în incintă se referă
doar la clădiri industriale.
Aporturi de căldură nu sunt distribuite uniform pe clădire și pentru a asigura regimul
normal de temperatură, se consideră valorile de calcul ale degajărilor de căldură pentru
condițiile cele mai favorabile, adică 𝑄𝑑 = 0.
Astfel pierderile totale de căldură în clădire sunt:
𝑄𝑡 = 𝑄𝑝 + 𝑄𝑖𝑛𝑓 , (7)
Consumul de calcul de căldură al clădirii va fi:
𝑄𝑐𝑠𝑚 = 𝑄𝑡 ∙ (𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡ℎ𝑡 )/(𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡𝑒𝑥𝑡 ) ∙ 𝑧ℎ𝑡 ∙ 24, (8)
unde
𝑡𝑒𝑥𝑡 temperatura aerului a celor mai reci cinci zile la rând 𝑡𝑒𝑥𝑡 = − 16 𝑜 𝐶,
conform [4];
- durata perioadei de încălzire: zht = 162 zile [4];
- temperatura medie a aerului exterior: tht = -0,6 oC conform [4];
- Temperatura aerului interior al clădirii: 𝑡𝑖𝑛𝑡 = 21 − 23 o C [1].
1. ГОСТ 30494-96
2. NCM E.04.01-2006

3. СНиП II-3-79
4. NCM A.07.05-2006
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Tabelul A.5.1. Căldura de ardere inferioară a unor tipuri din biomasă [11]
Tipul combustibilului şi sursa

Căldura de ardere inferioară,
MJ/kg
Reziduuri agricole
Tulpini de porumb/reziduuri
16,8 – 18,1
Reziduuri de trestie de zahăr
17,7 – 17,9
Paie de grîu
15,1 – 17,7
Plante erbacee
Miscanthus
17,8 – 18,1
Mei
16,8 – 18,6
Alte plante
16,9 – 17,3
Reziduuri forestiere
Lemn
17,5-20,8
Deşeuri lemnoase
11,6
Tabelul A.5.2. Căldura de ardere inferioară a unor biocombustibil densificaţi
[12]
Căldura de ardere inferioară
MJ/kg

Peleţi

Bricheţi

Tipul biocombustibilului solid
din paie de grâu

14,958

din paie de secară

15,865

reziduuri de porumb

14,134

din paie de grâu

15,960

din paie de secară

16,627

reziduuri de porumb

15,868

Anexa 6.
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Tabelul A.6.1. Specificaţii tehnice pentru diverse corpuri de iluminat [13]

Tipul lămpii

Lampa
Edisson
Incandescente
Sodiu de
joasă
presiune
Sodiu de
înaltă
presiune
Mercur de
înaltă
presiune
Tuburi
fluorescente
Fluorescente
compacte
Halogenuri
metalice
Tub ceramic
cu halogenuri
metalice
LED

Fluxul
luminos – Φ,
lm

Eficienţa
luminoas
ă – η,
lm/W

Temperatu
ra de
culoare, K

Indicator
ul de
redare a
culorilor
Ra, %

Puterea
nominal
ă – P, W

1,4
60...48400
1800...32500

5...27
100...203

2700...3200
1700

100
-

5...2000
18...180

1300...90000

50...130

2000,2200,
2500

10...80

35...1000

1700...59000

35...60

3400,4000,
4200

40...60

50...1000

200...8000

30...105

60...95

5...80

200...12000

50...85

80

5...165

5300...22000
0
1500...23000

75...140

65...95

70...2000

68...95

2700,3000,
4000,6500
2700,3000,
4000,6500
3000,4000,
5600
3000,4200

80...95

20,35,70,
150, 250

10...170

peste 50

3000...8000

pînă la 90

0,1...(x)3
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