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ADNOTARE 

Autor – TOFAN Felicia. Titlul – Studiu privind dezvoltarea inovaţională a electroenergeticii pe 

bază de Smart Grid 

Structura lucrării: lucrarea conţine o introducere, patru capitole, concluzii, bibliografie din 16 

titluri şi 6 link-uri utilizate, 90 pagini, 12 figuri, 8 tabele. 

Cuvinte-cheie: smart grid, reţeleinteligente, smart city, surseregenerabile, energieverde, 

tehnologiiinovaţionale. 

Scopul lucrării: formarea conceptului de Smart Grid, determinarea premiselor pentru dezvoltare a 

acestuia, analiza bazei tehnologice şi modalităţilor de implementare în străinătate. 

Obiectivele generale: determinarea perspectivelor şi oportunităţilor de deazvoltare a conceptului de 

Smart Grid în Republica Moldova. 

Rezultate obţinute: în urma studiului s-au determinat priorităţile şi etapele de dezvoltare şi 

implementare a conceptului de Smart Grid; s-au analizat barierele de implementare a acestui 

concept şi măsurile de prevenire. 

ABSTRACT 

Author –TOFAN Felicia. Title – Study on innovative development of power system based on Smart 

Grid 

Thesis structure: The work comprises an introduction, four chapters, conclusions, 16 references and 

6 links used, 90 pages, 12 figures, 8 tables. 

Keywords: smart grid, smart city, renewable sources, clean energy, innovative technologies. 

The scope of the work: to form the Smart Grid concept, to determine the premises for its 

development, to analyze the technological base and the ways of implementation abroad. 

General objectives:to determine the perspectives and opportunities for the development of the 

Smart Grid concept in Republic of Moldova. 

Result obtained:following the study, the priorities and stages of development and implementation 

of the Smart Grid concept were determined; the barriers to the implementation of this concept and 

the prevention measures were analyzed. 
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INTRODUCERE 

Transmiterea şi distribuţia eficientă a energiei electrice este o cerinţă fundamentală pentru 

dezvoltarea durabilă şi prosperitate în întreaga lume. Cu toate acestea, lumea va trebui să se 

confrunte cu mari provocări în acest domeniu în secolul XXI. 

Principalele provocări care trebuiesc rezolvate în Uniunea Europeană sunt [1]: 

● scăderea disponibilităţii surselor de energie primară (SEP) fosilă şi nucleară 

● în consecinţă, creşterea rapidă a preţurilor pentru acestea 

● dependenţa de 70% a Europei de surse de energie primară importate 

● impactul crescător al emisiilor şi efectului de seră asupra mediului. 

Aşteptările cu privire la termenul pentru care în sol mai sunt surse de energie primară fosilă şi 

nucleară sunt prezentate în figura 1. Aceste date se bazează pe cunoştinţele actuale despre locurile 

de producţie geologică şi pe cererea actuală la nivel mondial. Se poate observa că declaraţiile din 

două surse diferite privind rezervele exploatabile la locaţiile cunoscute sunt similare. Principala 

diferenţă în cifre constă în diferenţierea dintre rezervele cunoscute şi creşterea preconizată a 

resurselor care ar putea fi exploatate de tehnologii netradiţionale (de exemplu, fracturarea hidraulică 

a rocii pentru exploatarea gazelor). 

 

Figura 1.Aşteptările privind rezervele de energie primară şi cererea anuală mondială [2]. 

Cu toate acestea, ambele referinţe subliniază că amploarea surselor de energie primară nucleară şi 

fosilă este limitată. Se aşteaptă ca cererea de SEP să crească semnificativ până în 2050 (în special în 

funcţie de creşterea economică rapidă a ţărilor din Asia şi America de Sud), ceea ce va determina o 

disponibilitate mai redusă a surselor tradiţională de energie. Este clar că atât combustibilii fosili, cât 

şi uraniul sunt resurse de energie neregenerabile, iar aprovizionarea lor scade rapid. 

În plus, producţia şi utilizarea combustibililor fosili ridică îngrijorări de mediu cu privire la emisiile 

de carbon, aşa cum se arată în figura 2. O mişcare globală către generarea de energie regenerabilă 

este, prin urmare, modalitatea optimă de a satisface nevoile crescute de energie ale viitorului. 



 
 

 

Figura 2.Emisiile anuale globale de carbon pe tipuri de combustibil [3]. 

În consecinţă, Uniunea Europeană şi-a stabilit obiective ambiţioase pentru anul 2020: 

 consum redus de energie cu 20% prin eficienţă sporită a consumului de energie 

 reducerea emisiilor de CO2 cu 20% 

 asigurarea că 20% din energia primară este generată din surse regenerabile de energie (SRE). 

Prin urmare, reducerea emisiilor de carbon şi introducerea producătorilor de energie din surse 

regenerabile în sistemul energetic sunt doar două din numeroasele scopuri propuse pentru 

implementare la nivel mondial. 

Rezultatele studiului ar putea ajuta la formularea unui plan de acţiuni, în cadrul căruia Smart Grid 

se propune a fi înţeles ca un concept, adică un sistem de vederi asupra viitorului industriei 

energetice, principiilor de funcţionare şi tehnologiile căreia suferă modificări semnificative pentru 

energetica contemporană. Prin urmare, lucrarea acordă o mare atenţie problemelor ideologice şi 

conceptual-metodologice, al căror studiu ar putea contribui la formarea în Republica Moldova a 

unei baze pentru dezvoltarea în continuare a sectorului energetic pe baza de Smart Grid. 

Totodată, oraşele lumii parcurg un moment de cotitură în dezvoltarea lor, iar Chişinăul nu se poate 

izola de toată lumea. Cerinţele tot mai sofisticate ale locuitorilor lor în materie de servicii de bază şi 

servicii digitale schimbă în mod fundamental tipul de management care poate guverna spaţiile 

urbane şi ex-urbane. Astăzi, oraşele găzduiesc cea mai mare parte a populaţiei lumii. Inovaţiile şi 

noile tehnologii se nasc în aglomerările urbane, acolo unde se găsesc şi actorii care contribuie 

decisiv la natura progresului social şi economic (universităţile, clusterele industriale, hub-urile IT şi 

ICT, noile ramuri ale economiei digitale, despre care nici nu se bănuia că vor exista cu 10 ani în 

urmă). Anume oraşele şi, mai puţin, spaţiul rural, produs cea mai mare parte din PIB-ul global, 

aceleaşi tendinţe fiind reflectate şi în structura economiilor naţionale. Peste 70% din populaţia 



 
 

statelor UE locuieşte la oraş, astfel încât tot ce se întâmplă în marile aglomerări urbane sau în micile 

aşezări ex-urbane comportă consecinţe uriaşe asupra fericirii sau nefericirii locuitorilor de pe 

întregul continent. Şi oraşele din Republica Moldova nu sunt o excepţie. 
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