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3. Problema care 

trebuie abordată 

Obiectivele politicii de stat în domeniul energeticii, pe termen mediu și lung, 

precum și direcțiile prioritare de dezvoltare ale acesteia sunt, actualmente, 

stabilite în Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 2030, aprobată 

prin Hotărârea Guvernului nr. 102/2013. Majoritatea obiectivelor specifice din 

Strategia menționată au fost stabilite pentru orizontul de timp 2020, valorile 

pentru orizontul de timp 2030 urmând a fi definite la o etapă ulterioară. 

Contextul geopolitic actual, inclusiv războiul din Ucraina și politizarea 

comerțului cu resurse energetice de către Rusia, a crescut exponențial riscurile de 

aprovizionare cu energie, toate economiile majore din Uniunea Europeană (UE) 

confruntându-se cu o creștere rapidă a prețurilor pentru energia electrică și gaze 

naturale, iar din cauza securității energetice precare nivelul de expunere a 

Republicii Moldova la șocuri externe este și mai mare și va persista pe termen 

lung.  

Această vulnerabilitate este consecința investițiilor insuficiente din trecut în 

asigurarea unei producții adecvate sau în dezvoltarea rețelelor, a încercărilor 

ineficiente de diversificare a surselor de aprovizionare cu energie, precum și a 

reformelor insuficiente ale piețelor energetice.  

Republica Moldova este un importator net de energie, fiind capabilă să asigure 

cu resursele energetice doar 23 la sută din cererea de energie primară de pe malul 

drept al Nistrului. O astfel de dependență puternică de resursele energetice 

externe face ca economia țării să fie vulnerabilă la orice întrerupere externă a 

aprovizionării cu energie sau la fluctuațiile prețurilor la energie, ce implică un 

grad ridicat de imprevizibilitate în viitor. Această situație reprezintă și o 

amenințare la adresa securității sociale și un risc major pentru dezvoltarea 

economică durabilă a țării. 

În ultimul deceniu, Republica Moldova a depus eforturi considerabile pentru 

dezvoltarea și liberalizarea piețelor de energie electrică și gaze naturale. Chiar 

dacă cadrul legislativ a fost în mare parte stabilit prin transpunerea Pachetului 

Energetic III, implementarea acestuia se află încă în faza inițială, piețele 

energetice fiind în continuare reglementate practic în întregime.  



În domeniul creșterii eficienței energetice, au fost înregistrate rezultate 

pozitive, efortul statului fiind îndreptat în principal către creșterea eficienței în 

domeniul public, dar pentru valorificare rezultatelor este necesară extinderea 

acțiunilor și în domeniul privat și rezidențial. 

Republica Moldova necesită stringent un sector energetic care să asigure 

securitatea de bază și să sprijine obiectivele sale de dezvoltare durabilă, 

dezvoltând tehnologii inovatoare care să susțină creșterea electrificării 

activităților, o economie cu emisii reduse de carbon și o adaptare la provocările 

reprezentate de schimbările climatice. Misiunea de a aborda toate aceste aspecte 

poate fi copleșitoare, dar inacțiunea nu mai reprezintă o opțiune. Evoluțiile 

principale, realizate conform Strategiei energetice 2030, în special construcția 

gazoductului Iași-Chișinău, care a interconectat sistemul de transport al gazelor 

naturale cu cel din România, recenta sincronizare cu sistemul electroenergetic 

continental european (ENTSO-E) și acordarea statutului de candidat la UE 

creează noi premise și oportunități pentru dezvoltarea sectorului energetic. 

Asigurarea unei continuități și valorificarea realizărilor din trecut sunt de o 

importanță crucială. Având în vedere numărul de acțiuni din Strategia energetică 

2030 care au fost implementate cu succes și care au contribuit la îmbunătățirea 

performanței economice, Republica Moldova trebuie să definească în mod ferm 

următorii pași pentru dezvoltarea sectorului în viitorii ani dificili.  

În perioada ulterioară aprobării Strategiei menționate, la nivel internațional și 

regional au fost înregistrate schimbări semnificative în politicile și direcțiile de 

dezvoltare a sectoarelor energiei electrice și a gazelor naturale, influențate de 

conștientizarea efectelor schimbărilor climatice, a situației geopolitice și a 

evoluțiilor tehnologice.  

Semnarea Acordului de la Paris (2016) a marcat inițierea unui noi paradigme 

în strategiile de dezvoltare și politica Uniunii Europene (UE), și având în vedere 

aspirațiile europene ale Republicii Moldova, această schimbare va avea un impact 

și asupra evoluțiilor sectorului energetic național. Respectând cerințele Acordului 

de la Paris statele membre au convenit să înscrie UE pe o traiectorie care să îi 

permită să devină prima economie și societate neutră din punct de vedere climatic 

până în 2050, astfel stabilind standarde și determinând obiective ambițioase în 

materie de climă în întreaga lume. 

În acest context în anul 2019 UE și-a revizuit cadrul de politică energetică 

pentru a contribui la trecerea de la combustibilii fosili către o energie mai curată, 

adoptând Pachetului Energie curată pentru toți Europenii (Clean Energy Package)  

La 23 iunie 2022 Consiliul European a acordat Republicii Moldova statutul de 

țară candidat la aderarea la UE, titulatură acordată împreună cu o listă de 

condiționalități ce urmează a fi îndeplinite. Prin urmare, pentru realizarea 

aspirațiilor sale de a deveni parte a familiei țărilor europene Republica Moldova 

trebuie să accelereze procesul de realizare a reformelor și alinierea la normele și 

practicile UE, inclusiv în domeniul energetic, urmând să își adapteze obiectivele 

pe termen lung pentru orizonturi de timp similare statelor membre UE . 

În aceiași ordine de idei, în conformitate cu decizia Consiliului Ministerial al 

Comunității Energetice nr. 2021/14/MC-EnC Republica Moldova urmează să 

transpună în legislația națională Regulamentul (UE) 2018/1999 privind 

guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice (parte a Clean Energy 

Package), una din cerințele căruia este elaborarea și aprobarea Planurilor 

naționale integrate în domeniul energiei și climei. Prin urmare, în calitate de Parte 

contractantă a Tratatului Comunității Energetice, pentru respectarea cerințelor 



angajamentelor internaționale, Republica Moldova urmează să dezvolte un nou 

document de politici publice, care să definească acțiunile și măsurile preconizate 

pentru sectorul energetic pentru orizontul de timp 2030 (care corespunde 

Strategiei Energetice actuale). 

În contextul celor de mai sus, se constată o schimbare esențială a ipotezelor și 

scenariilor de bază utilizate la etapa de elaborare a Strategiei Energetice a 

Republicii Moldova 2030, atât la nivel național, cât și regional, din care cauză 

apare necesitatea revizuirii obiectivelor și a măsurilor stabilite în domeniul 

energeticii pentru a asigura dezvoltarea durabilă a sectoarelor energeticii reieșind 

din realitățile noi. 

Drept consecință, Guvernul Republicii Moldova a inițiat procesul elaborării 

unei noi Strategii energetice a Republicii Moldova până în 2050, care să ia în 

calcul rezultatele implementării Strategiei energetice 2030 și să evalueze în mod 

critic capacitatea și oportunitatea de a atinge obiectivele propuse pentru sectorul 

energetic, dezvoltând o viziune precisă și o cale cu obiective definite și 

măsurabile în beneficiul participanților la piețele de energie electrică și gaz, al 

consumatorilor de energie și a economiei naționale, în general.  

Primordial, elaborarea unei noi Strategii energetice are drept obiectiv să 

încurajeze principalele părți interesate din sectoarele energeticii să dezvolte o 

înțelegere comună cu privire la activitățile și intervențiile necesare dezvoltării 

durabile a acestui sector. Astfel, se dorește crearea premiselor necesare pentru a 

crește încrederea potențialilor investitori internaționali și privați pentru a spori 

investițiile în sectorul energetic național, astfel sprijinind dezvoltarea durabilă a 

țării.  

Obiectivele și acțiunile stabilite în noua Strategie energetică vor urma logica 

SMART (specific, măsurabil, atins, relevant și limitat în timp), progresul 

implementării urmând fi măsurat în mod obiectiv, utilizând indicatori calitativi și 

cantitativi, delimitați în timp (obiective anuale, repere intermediare etc.), care vor 

conține mecanisme de avertizare timpurie și vor permite monitorizarea 

implementării obiectivelor și măsurilor individuale.  

4. Scopul 

elaborării 

documentului 

de politici 

publice 

Republica Moldova urmărește dezvoltarea unui sector energetic sustenabil și 

durabil prin reforme de piață și prin integrarea pe piața energetică a UE, 

consolidând în același timp securitatea energetică prin proiecte de infrastructură 

transfrontalieră, diversificarea surselor de furnizare, creșterea electrificării și a 

utilizării energiei electrice, precum și valorificarea surselor interne de generare. 

În plus, stabilirea unor mecanisme de sprijin eficiente și facilitarea procedurilor 

de autorizare pentru noile instalații de energie regenerabilă va duce la creșterea 

investițiilor în acest domeniu și oportunităților de a valorifica energia 

regenerabilă, și va contribui la realizarea obiectivelor de decarbonizare. 

Consumul mai mic de energie și o mai mare eficiență energetică pot fi promovate 

prin introducerea tehnologiilor moderne, al unei mai bune gestionări a cererii de 

energie și al unor măsuri specifice pentru consumatorii casnici și în general pentru 

clădiri. Creșterea capacității mediului academic și a participanților la piața 

energetică de a inova și de a valorifica inițiativele va fi esențială, ceea ce va ajuta 

Republica Moldova să își modernizeze sectorul energetic și să își atingă 

obiectivele energetice pe termen lung. 

După cum a fost specificat în capitolul de mai sus, Republica Moldova are 

nevoie de o nouă Strategie energetică, adaptată la realitățile și contextul regional 

actual, iar obiectivele nerealizate sau realizate parțial din actuala strategie necesită 

a fi reevaluate prin prisma relevanței în contextul actual.  



Dezvoltarea sectorului energetic trebuie să fie privită ca o parte esențială a 

creșterii și expansiunii economice generale a Republicii Moldova, iar Strategia 

energetică a Republicii Moldova 2050 va oferi cadrul necesar de asigurat pentru 

evoluția durabilă a sectorului, abordând mai multe dimensiuni ale procesului de 

dezvoltare și recunoscând interdependențele dintre acestea. În acest scop, se 

propune ca noua strategie energetică se fie axată pe cinci obiective strategice ce 

urmează a fi dezvoltate în cadrul noii Strategii Energetice, după cum urmează:  

a) sporirea securității energetice,  

b) dezvoltarea unor piețe energetice competitive și integrarea regională,  

c) promovarea eficienței energetice,  

d) dezvoltarea energiei regenerabile durabile  

e) protecția consumatorilor.  

Această abordare intersectorială va permite Republicii Moldova să depășească 

o varietate de provocări și să conceapă acțiuni care vor promova construcția de 

noi capacități de generare cu tehnologii nepoluante și modernizarea capacităților 

de generare existente în vederea creșterii eficienței energetice, respectării 

standardelor de mediu și atingerii obiectivelor în domeniul climatic. 

Implementarea intervențiilor propuse va crește eficiența și calitatea serviciilor de 

transport și distribuție, va încuraja creșterea eficienței energetice pe întregul lanț 

de aprovizionare (de la producere până la consumatorul final) și va favoriza 

dezvoltarea durabilă a sectorului energetic. 

 

Consolidarea securității energetice 

Atingerea unui nivel admisibil de securitate energetică, asigurând în același 

timp aprovizionarea consumatorilor finali cu energie sustenabilă din punct de 

vedere ecologic, la prețuri accesibile, reprezintă în continuare o provocare majoră 

și necesită o agendă politică solidă, perseverentă și ambițioasă. Această agendă 

va fi construită pe baza unui consens amplu între factorii de decizie politică, 

experții din industrie, investitori și societatea civilă. Republica Moldova nu 

dispune de resurse energetice primare semnificative, cum ar fi cărbunele și 

petrolul, iar potențialul său de SER nu este pe deplin valorificat. Până la 77,5 % 

din resursele de energie primară sunt importate, iar aprovizionarea țării cu gaze 

naturale depinde de importurile dintr-o singură sursă. Gazele naturale reprezintă 

principalele resurse utilizate pentru producerea de energie electrică și termică, 

ceea ce nu face decât să agraveze situația. Produsele petroliere sunt importate în 

principal din România, Rusia și Belarus. Republica Moldova se bazează în mare 

măsură și pe importurile de energie electrică pentru a-și acoperi cererea internă. 

Țara nu dispune de o infrastructură de depozitare a petrolului, de capacități de 

stocare a gazelor sau de acorduri de stocare cu țările vecine. Având în vedere toți 

acești factori, Republica Moldova este expusă la influențe externe și la acțiunile 

potențiale ale unor părți rău intenționate. Un exemplu în acest sens după cum o 

demonstrează recenta diplomație energetică a Rusiei și utilizarea exporturilor de 

energie drept factori de presiune. Noua Strategie energetică urmărește să atenueze 

riscurile legate de aprovizionarea cu gaze naturale prin adoptarea unor măsuri 

sistematice de diversificare a surselor și rutelor de aprovizionare cu gaze naturale 

și prin asigurarea nivelului necesar de investiții în dezvoltarea tehnică a rețelelor 

energetice. În ultimii zece ani, Republica Moldova a întreprins măsuri concrete 

de diversificare a aprovizionării cu gaze și energie electrică, inclusiv prin crearea 

de interconexiuni cu România, ceea ce a contribuit la îmbunătățirea securității 

energetice. Finalizarea gazoductului Iași-Chișinău, împreună cu oportunitatea de 



a utiliza ruta transbalcanică în regim revers, oferă capacitățile tehnice și 

precondițiile necesare pentru diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze 

naturale. O altă opțiune pentru a sprijini securitatea durabilă a aprovizionării cu 

gaze naturale este explorarea posibilității de a utiliza instalațiile de stocare a 

gazelor naturale din Ucraina și România pentru a atenua efectele unor situații 

excepționale sau pentru acoperirea vârfurilor de consum. Proiectul Strategiei 

energetice va propune o abordare asemănătoare pentru sectorul petrolier, care să 

evalueze modalitățile de stabilire a nivelului necesar de stocuri de produse 

petroliere cât mai curând posibil.  

În prezent, doar 20 la sută din cererea de energie electrică este acoperită de 

producția internă, iar interconectarea cu sistemul electroenergetic din vestul țării 

este încă insuficientă. Ponderea cererii de energie electrică acoperită de centrala 

MGRES sau din importuri depășește în medie 70 % din totalul furnizării de 

energie electrică și indică asupra dependenței de resurse importate de energie 

primară, a nivelului scăzut al concurenței și necesității de diversificarea pe piața 

energiei electrice. Pentru diversificarea surselor de generare și pentru diminuarea 

poziției dominante a MGRES, noua Strategie energetică se va focusa pe 

promovarea dezvoltării și utilizării surselor de energie regenerabilă (SER), pe 

conceperea unor mecanisme de sprijin adecvate (dispecerizare prioritară, garanții 

de origine, contracte pentru diferențe etc.) și condiții tehnice prielnice (racordare 

simplificată, acces reglementat al terților etc.). În același timp, va fi planificată 

reabilitarea, modernizarea și, după caz, scoaterea din funcțiune a capacităților de 

producție existente cu performanțe scăzute. Centralele electrice convenționale 

existente, care nu sunt capabile să furnizeze servicii de echilibrare sau servicii de 

sistem, ar trebui modernizate, urmând a fi evaluată și posibilitatea integrării în 

rețea a sistemelor de stocare a energiei electrice. Pentru perioada ulterioară anului 

2030 va fi evaluată posibilitatea de cuplare sectorială și de includere a 

hidrogenului și a energiei nucleare la scară mică în mixul energetic. 

O altă modalitate de a consolida securitatea energetică este creșterea 

concurenței prin simplificarea accesului la piețele de energie electrică din 

Ucraina, România sau orice altă țară din UE. Recenta sincronizare cu sistemul 

Continental European (ENTSO-E) a deschis oportunități pentru noi rute de 

import, îmbunătățind în același timp stabilitatea și securitatea generală a rețelei 

din Republica Moldova. În vederea valorificării în continuare a beneficiilor 

oferite de sincronizarea sistemului electroenergetic național cu ENTSO-E, noua 

Strategie energetică va asigura o integrare mai profundă cu UE la nivel tehnic, 

atât la nivelul de infrastructură, cât și de piață. Funcționarea infrastructurii va fi 

armonizată cu cerințele Codurilor de rețea și Liniilor directoare ale UE, precum 

și cu alte norme tehnice relevante. Stabilirea unor mecanisme echitabile, 

transparente și nediscriminatorii de alocare a capacității transfrontaliere la 

punctele de interconectare Ucraina-Moldova (UA-MD) și Moldova-România 

(MD-RO) va servi drept piatră de temelie pentru garantarea accesului 

nediscriminatoriu al terților la sistemele de transport. Totodată, strategia va stabili 

că instituțiile din Republica Moldova vor continua să implementeze reforme 

sistematice ale pieței pentru a promova o mai mare concurență pe piața energetică, 

deoarece o piață funcțională va oferi semnalele corecte pentru investiții 

suplimentare în producție și va permite valorificarea potențialul unei participări 

active a consumatorilor finali pe piața de energie. Integrarea cu piața UE și o mai 

mare cooperare cu partenerii regionali vor amplifica concurența în sectoarele 

naționale din Republica Moldova în domeniul energiei electrice și al gazelor 



naturale.  

Introducerea și promovarea transportului cu consum redus de combustibil și 

cu emisii reduse de dioxid de carbon va genera, de asemenea, un impact pozitiv 

asupra securității energetice a țării. În plus, în perioada 2030-2050, Republica 

Moldova ar trebui să elaboreze și să implementeze măsuri mai complexe 

(consumatori activi, comunități energetice, agregatori independenți etc.) pentru a 

promova gestionarea cererii de consum, precum și pentru creșterea rolului activ 

al prosumatorilor pe piețele de energie.  

Aceste măsuri vor fi înglobate printr-o abordare holistică, menită să stabilizeze 

dezvoltarea sectorul energetic și să îmbunătățească securitatea energetică a țării.  

 

Dezvoltarea unor piețe energetice competitive și integrarea regională  

Piețele de energie electrică și de gaze naturale sunt marcate de un grad sporit 

de concentrare. În ciuda unor progrese limitate în ceea ce privește liberalizarea 

pieței pentru a alinia piețele la modelul UE, tranzacțiile comerciale cu energie se 

bazează exclusiv pe contracte bilaterale și trebuie să respecte reguli și condiții 

stricte. În mod nominal, toți consumatorii sunt eligibili să-și aleagă furnizorul. În 

practică, din cauza lipsei de producție locală de energie electrică și a alternativelor 

de achiziționare a energiei electrice și a gazelor naturale din străinătate, 

consumatorii dispun de puține posibilități de alegere și optează pentru produsele 

oferite de furnizorii serviciului universal. Asigurarea unei concurențe reale între 

producători și posibilitatea comercianților și furnizorilor de a lua decizii în funcție 

de piață cu privire la cantitățile de gaze sau de energie electrică importate 

reprezintă o condiție prealabilă de bază pentru dezvoltarea oricărei piețe 

concurențiale și lichide. Această dezvoltare trebuie să fie susținută de un cadru de 

reglementare previzibil, precum și de norme echitabile, transparente și 

nediscriminatorii, inclusiv cele privind monitorizarea și transparența piețelor de 

energie electrică și gaze naturale.  

În ultimii zece ani, piața europeană a energiei a dat dovadă de eficiență, 

rezistență și capacitate de a remedia deficiențele depistate. În pofida turbulențelor 

generate de invazia Rusiei în Ucraina și de practica de utilizare a aprovizionării 

de gaze și petrol în calitate de factor de presiune, piața energetică europeană 

continuă să își îndeplinească principalele funcții și să furnizeze semnale corecte 

de preț atât investitorilor, cât și consumatorilor finali. Integrarea în piețele 

europene de electricitate și gaze va genera beneficii, compensând dimensiunea 

relativ mică a economiei Republicii Moldova și făcând piața energetică națională 

atractivă pentru investitorii străini. Apartenența la o piață mai mare va reduce, de 

asemenea, costurile investițiilor globale necesare pentru atingerea unor niveluri 

adecvate de securitate. Autoritățile publice responsabile în mod oficial de 

implementarea Strategiei energetice vor juca un rol central în această tranziție și 

urmează să își asume responsabilitatea pentru implementarea eficientă acțiunilor. 

Adoptarea de către Republica Moldova a unui cadru legislativ și de 

reglementare conform cu standardele și cele mai bune practici ale UE reprezintă 

un prim pas important pentru dezvoltarea unor piețe competitive de energie 

electrică și gaze naturale. Cu toate acestea, ritmul actual de implementare a 

legislației adoptate este mai degrabă lent, deoarece implementarea anumitor 

prevederi legislative este condiționată de crearea de noi instituții (ex. operatorul 

pieței energiei electrice), dezvoltarea de noi capacități instituționale și/sau 

adoptarea actelor normative în sectoare aferente. Dezvoltarea progresivă a pieței 

este afectată în mod negativ de lipsa furnizorilor de servicii de echilibrare și celor 



de sistem, și de un proces transfrontalier de alocare a capacității conform cu 

practicile europene în domeniu. Mai multe segmente fundamentale ale pieței 

(pentru ziua următoare, intra zilnică, de echilibrare și de servicii auxiliare) încă 

lipsesc, urmând a fi dezvoltate în perioada următoare. Cuplarea acestor segmente 

de piață (în special a pieței pentru ziua următoare) cu statele vecine este un alt 

proces care va trebui implementat. 

 

Promovarea eficienței energetice 

Într-o economie națională, principalul indicator al EE este intensitatea 

energetică sau consumul brut de energie pe unitate de produs intern brut. 

Intensitatea energetică în Republica Moldova este de 3,4 ori mai mare decât 

intensitatea energetică medie a țărilor UE, ceea ce indică faptul că există un spațiu 

semnificativ pentru îmbunătățirea EE. Conform Raportului de implementare a 

Planului național de acțiuni în domeniul eficienței energetice pentru anii 2019 -

2021 se constată rezultate pozitive, economii de energie, și acțiuni care pot fi 

multiplicate și valorificate la o scară mai largă.  

Una dintre cele mai eficiente și fezabile modalități de a îmbunătăți securitatea 

aprovizionării cu energie, de a limita impactul negativ asupra mediului și de a 

elimina sărăcia energetică este reducerea consumului de energie prin creșterea 

eficienței energetice. Deoarece Republica Moldova nu dispune de resurse 

energetice și este aproape în totalitate dependentă de importurile de energie, 

îmbunătățirea eficienței energetice (EE) este una dintre cele mai evidente, 

accesibile și eficiente modalități de a reduce consumul de energie și de a rezolva 

problema costurilor cu resursele energetice. Astfel, un pilon al noii Strategii 

energetice va fi principiul ,,eficiența energetică mai presus de toate".  

Noua Strategie energetică urmează să răspundă provocărilor identificate în 

procesul de implementare a acțiunilor în perioada 2013 – 2020, cum ar fi resursele 

financiare insuficiente, lipsa stimulentelor financiare și a accesului la instrumente 

financiare preferențiale, precum și barierele juridice. 

Majoritatea capacităților de producere a energiei electrice și termice existente 

în Republica Moldova sunt ineficiente, poluante și caracterizate de un grad 

avansat de uzură. Prin urmare, noua Strategie energetică se va concentra pe 

renovarea, modernizarea sau înlocuirea acestor capacități și pe implementarea și 

utilizarea de tehnologii noi și avansate, caracterizate prin eficiență înaltă și 

niveluri scăzute de poluare a mediului.  

Creșterea EE prin promovarea cogenerării de înaltă eficiență (reabilitarea 

centralelor urbane de termoficare (CET)), adoptarea de măsuri de reducere a 

pierderilor de energie și de creștere a EE în clădiri, precum și promovarea 

tehnologiilor eficiente și a celor care valorifică SER vor contribui la reducerea 

dependenței de importurile de gaze naturale și la creșterea securității energetice 

naționale. 

Potențialul de creștere a EE în clădiri (încălzire, răcire și apă caldă) și în 

sectorul transporturilor este foarte mare. Până în prezent, îmbunătățirea EE s-a 

axat în principal pe instituțiile publice, fie pe implementarea unor proiecte mici, 

cu risc redus și costuri mici, finanțate în principal din subvenții sau din surse 

proprii ale consumatorilor de energie. Între timp, potențialul marilor proiecte 

naționale de îmbunătățire a EE nu a fost abordat pe deplin. Noua Strategie 

energetică va include măsuri de EE pentru sectoarele cu un potențial ridicat de 

economisire a energiei. 

Următoarele măsuri vor fi luate în considerare pentru noua Strategie 



energetică: 

• Promovarea EE în clădiri și a conceptului de clădiri cu consum de energie 

aproape zero (NZEB) 

• Consolidarea utilizării SER în construcții 

• Implementarea reglementărilor pentru certificarea performanței energetice 

a clădirilor 

• Implementarea normelor privind auditul energetic 

• Stabilirea și atingerea obiectivelor privind rata anuală de renovare a 

clădirilor publice, susținute de o mai mare sensibilizare și participare a 

consumatorilor finali. 

• Promovarea EE în sectorul transporturilor. 

În plus, noua Strategie energetică va avea ca scop crearea de inițiative 

financiare și asigurarea accesului la finanțare atât pentru sectorul public, cât și 

pentru cel privat.  

 

Promovarea sustenabilității, a energiei regenerabile și a reducerii emisiilor   

Capacitatea instalată de SER necesară pentru a contribui la obiectivele 

climatice și pentru a avea un impact asupra mixului energetic și a securității 

energetice, se va determina luând în considerare rezultatele unui proces de 

simulare a evoluțiilor emisiilor de  gaze cu efect de seră (GES) în funcție de 

acțiunile și măsurile de atenuare preconizate. În acest proces se va calcula și cu 

cât ar putea fi necesară creșterea capacității rețelelor pentru a valorifica noua 

producție de SER. Prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2021, Republica Moldova 

s-a angajat deja să sprijine construirea a 410 MW de noi capacități SER, 

concentrându-se pe energia eoliană, solară și SER non variabile (biomasă, biogaz 

și hidrocentrale mici), dar, deoarece Republica Moldova nu dispune de alte surse 

primare de energie, va fi analizată dezvoltarea suplimentară a SER. Pentru a 

susține autogenerarea, producția descentralizată de energie electrică Strategia va 

preconiza facilitarea creării de centre regionale de energie curată pentru a crește 

autosuficiența energetică locală prin utilizarea de SER. Strategia națională de 

dezvoltare ,,Moldova Europeană 2030" prevede elaborarea și implementarea unui 

program național de asigurare a iluminatului stradal universal, cu prioritate bazată 

pe aprovizionarea din surse regenerabile de energie, astfel încât noua Strategie 

energetică va reflecta modul în care vor fi elaborate proiectele SER de către 

autoritățile publice pentru atingerea obiectivului finit. 

Noua Strategie energetică va descrie condițiile în care consumatorii finali pot 

avea un rol mai activ pe piața energetică. Va fi facilitată înființarea de 

comunităților energetice locale și, eventual, stimularea schimburilor comerciale 

de energie între consumatori la nivel local. Aceste inovații sunt esențiale pentru 

dezvoltarea generarea distribuite de energie electrică și pentru garantarea succesul 

tranziției energetice.  

O utilizare sporită și bine echilibrată a SER în Republica Moldova ar trebui să 

acorde o importanță egală surselor regenerabile de energie în sectoarele de 

încălzire/răcire și transport. Strategia energetică 2050 va include măsuri de 

sprijinire a tranziției gospodăriilor de la sobe la cazane eficiente sau pompe de 

căldură combinate cu autogenerarea.  

Pentru creșterea SER în transport vor fi dezvoltate măsuri pentru creșterea 

electrificării infrastructurii de transport rutier și feroviar (eventual cuplate cu 

subvenții sau cu reducerea accizelor și/sau a TVA pentru automobilele electrice 

și hibride), precum și asupra pentru creșterea utilizării biocombustibililor care 



respectă criteriile de durabilitate. Va fi încurajată producția internă de 

biocombustibili din deșeuri, reziduuri și biomasă, precum și de hidrogen verde.  

Toate măsurile și acțiunile de politică de mai sus vor contribui în mod pozitiv 

la reducerea emisiilor de GES și la îndeplinirea angajamentelor internaționale. În 

paralel, vor fi implementate măsuri specifice pentru sectorul industrial care 

vizează reducerea intensității energetice și a emisiilor. Pentru a monitoriza și a 

contabiliza reducerea GES, se va stabili cadrul de reglementare necesar pentru 

implementarea unui mecanism de stabilire a prețului carbonului și se vor 

întreprinde măsuri în vederea transpunerii sistemului UE de comercializare a 

certificatelor de emisii (Emissions Trading System).  

 

Protecția consumatorilor și combaterea sărăciei energetice  

În contextul vulnerabilității energetice protecția consumatorilor finali este 

deosebit de importantă din cauza cotei mari a populației afectate. Pe termen lung 

este necesară elaborarea și implementarea politicilor eficiente, care să asigure 

protecția consumatorilor finali, aprovizionarea acestora cu surse de energie, 

precum și să prevină sărăcia energetică. Actualele creșteri ale prețurilor la 

energie, coroborate cu nivelul scăzut de eficiență energetică al locuințelor 

compromit standardele de viață și sprijinul popular pentru reformele actuale și 

viitoare ale sectorului energetic. Prin urmare, este esențial ca riscurile cu care se 

confruntă consumatorii vulnerabili să fie abordate printr-o serie de politici, de la 

subvenții și plafonări ale prețurilor la beneficii sociale și măsuri care să 

promoveze eficiența energetică.  

Odată cu aprobarea Legii nr. 241/2022 privind Fondul de reducere a 

vulnerabilității energetice, a fost introdus conceptul de ,,consumator vulnerabil" 

și propunerile inițiale privind modul în care Guvernul s-a angajat să sprijine 

această categorie de consumatori. Măsurile de suport urmează să fie orientate, 

ceea ce înseamnă că autoritățile responsabile de sprijinirea consumatorilor 

vulnerabili și de combaterea sărăciei energetice urmează să identifice locurile de 

consum și persoanele care prezintă cel mai mare grad de risc. Crearea de baze de 

date, conectarea bazelor de date de la diferite instituții (asigurări sociale, companii 

de distribuție, baze de date privind EE, etc.) pentru a extrage date și cartografierea 

aspectelor calitative și cantitative ale vulnerabilității sunt indispensabile pentru 

elaborarea unor măsuri specifice privind sărăcia energetică. Utilizarea contoarele 

inteligente, care permit achitarea în avans, împreună cu reguli clare pentru 

deconectarea de la rețea sunt esențiale în acest context. 

Dezvoltarea unui sistem echitabil al pieței cu amănuntul, a unor norme 

eficiente de protecție a consumatorilor finali și a unor activități care să stimuleze 

acțiuni din partea consumatorului final bazate pe creșterea eficienței energetice 

urmează a fi încurajate.  

 

Un domeniu care necesită o atenție deosebită este cel al dezvoltării capitalului 

uman. Pentru dezvoltarea acestuia Strategia energetică va include acțiuni menite 

să contribuie la colaborarea Guvernului cu mediul academic și cu sectorul privat 

pentru a spori numărul de profesioniști în domeniul energiei prin crearea de 

specialități educaționale la toate nivelurile (licee, școli profesionale și 

universități), prin stabilirea condițiilor pentru crearea de ecosisteme de inovare și 

prin sprijinirea participării la proiecte internaționale și programe de cercetare. 

Acest lucru va ajuta Republica Moldova să dezvolte un grup competent de experți 

în domeniul energiei. Educația, inovarea, cercetarea și dezvoltarea vor fi tratate 



ca o prioritate transversală, care se va extinde asupra tuturor obiectivelor 

strategice. 

5. Concordanța cu 

SND 

Dezvoltarea socio-economică durabilă este asociată mai mult ca niciodată cu 

atenuarea schimbărilor climatice și a efectelor negative ale acestora. Republica 

Moldova a recunoscut acest lucru în Strategia sa națională de dezvoltare 

,,Moldova europeană 2030", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 653/2022, și 

a reflectat acest fapt în obiectivele naționale adoptate în cadrul procesului 

Acordului de la Paris. Prin contribuțiile sale actualizate (2020) determinate la 

nivel național (NDC), Republica Moldova s-a angajat să reducă până în 2030 

emisiile gazelor cu efect de seră cu 70 % sub nivelul anului 1990.1 Pentru a atinge 

obiectivul menționat, conform Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse a 

Republicii Moldova, până în 2030 sectorul energetic trebuie să reducă emisiile de 

GES necondiționat cu 74 % și condiționat cu până la 82 % față de nivelul din 

1990.  

Pentru a crea un sector energetic competitiv și durabil, inclusiv din punct de 

vedere al mediului, integrat în infrastructura și piețele energetice europene, care 

să asigure un nivel adecvat de securitate energetică, astfel încât consumatorii să 

poată avea acces continuu la energie, la prețuri accesibile, Republica Moldova s-

a angajat să își alinieze politicile, pe cât posibil, la obiectivele generale ale 

Acordului de la Paris, Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 7 Energie curată și 

accesibilă al Agendei ONU 2030, a politicii în domeniul energetic și de mediu a 

UE, așa cum au fost definite prin pachetele legislative recent adoptate de UE 

(Clean Energy Package, Green Deal, Fit for 55, REPowerEU), și de 

angajamentele din cadrul Comunității Energetice2.  

În prezent, sectorul energetic este responsabil pentru mai mult de două treimi 

din emisiile naționale de gaze cu efect de seră (GES) și, prin urmare, trebuie să 

fie tratat ca un sector prioritar pentru acțiunile ulterioare. În cadrul Consiliului 

ministerial informal TCE (7-9 iulie 2022), Republica Moldova a convenit 

preliminar asupra următoarelor obiective de EE, SER și de reducere a emisiilor 

de GES pentru anul 2030: 

 Asigurarea consumului de energie primară la nivelul de 3.000 de kilotone 

echivalent petrol. 

 Asigurarea unei ponderi de cel puțin 27 % a energiei regenerabile în balanța 

energetică.  

 Reducerea emisiilor de GES cu 9,1 milioane de tone de echivalent CO2 până 

în 2030, comparativ cu nivelul din anul de referință, 1990. 

Strategia energetică a Republicii Moldova 2050 va oferi o perspectivă mai 

amplă asupra evoluției sectorului, stabilind obiectivele și măsurile propuse, ținând 

cont de angajamentele deja asumate, specificate mai sus, precum și a celor 

stabilite prin alte documente de politici publice, cum ar fi proiectul Strategiei 

Naționale de Dezvoltare ,,Moldova Europeană 2030”, Programul de activitate a 

Guvernului.  

În conformitate cu cerințele Pachetului Energie Curată pentru Toți Europenii 

și Directivei (UE) 2018/2001 privind promovarea utilizării energiei din surse 

regenerabile, urmează a fi încurajată participarea activă a consumatorilor finali 

                                                

1 Aceasta echivalează cu 44,9 Mt de GES, din care sectorul energetic reprezintă 68,1 %. 
2 Concluziile Consiliului ministerial informal TCE din 8 iulie 2022, preconizate a fi adoptate în mod oficial de Consiliul ministerial 
TCE în decembrie 2022. 



pe piața de energie, prin înființarea de comunități energetice și, eventual, de 

schimburi comerciale de la egal la egal. Aceste măsuri sunt esențiale pentru 

trecerea la generarea descentralizată de energie electrică și pentru garantarea 

succesul tranziției energetice.  

Se va preconiza accelerarea fazelor de planificare și de autorizare a instalării 

SER pentru a remedia unele blocaje care sunt deja vizibile, iar toate aceste 

activități ar trebui desfășurate în paralel cu implementarea cerințelor legislative 

ale UE.3 

Strategia Energetică 2050 preconizează facilitarea creării de centre regionale 

de energie ecologică pentru a crește autosuficiența energetică locală prin 

utilizarea de surselor regenerabile de energie, astfel cum este prevăzut în Strategia 

națională de dezvoltare ,,Moldova europeană 2030". Realizarea măsurilor și 

acțiunilor propuse în Strategia Energetică a Republicii Moldova 2050 va permite 

atingerea unor obiective specifice trasate în Strategia Națională de Dezvoltare 

,,Moldova Europeană 2030” aferente următoarelor direcții de politici și intervenții 

prioritare: 

a) 5.15 Securitate și eficiență energetică, energie din surse regenerabile 

b) 5.23 Politici și management în domeniul protecției mediului. 

 

6. Coerența cu 

cadrul bugetar pe 

termen mediu 

(CBTM) 

Implementarea Strategiei Energetice 2050 va fi asigurată prin intermediul 

mecanismelor CBTM, care vor fi actualizate anual cu nominalizarea proiectelor 

formulate pe baza obiectivelor, acțiunilor și perioadelor de timp propuse în 

Strategie. Pentru implementarea strategiei sunt considerate următoarele 

programe/subprograme bugetare: 

Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii 5004 

Politici și management în sectorul energetic 5801 

Rețele și conducte de gaz 5802 

Rețele electrice 5803 

Eficiență energetică și surse regenerabile 5804 

Rețele termice 5805 

Politici și management  în domeniul infrastructurii 

și dezvoltării regionale 
6101 

Dezvoltarea bazei normative în construcții 6104 

Implementarea politicii de dezvoltare regională 6105 

Dezvoltarea transportului auto 6404 

Dezvoltarea transportului feroviar 6405 

Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor 

comunale 
7502 

Construcția locuințelor 7504 

Managementul integrat al deșeurilor și al 

substanțelor chimice 
7002 

Politici și management în domeniul cercetărilor 

științifice 
1901 

Servicii de suport pentru sfera științei și inovării 1907 

                                                

3 Directivele 2009/28/CE și 2018/2001.  



Cercetări științifice aplicate în domeniul politicilor 

macroeconomice și programelor de dezvoltare 

economică, în direcția strategică „Materiale, 

tehnologii și produse inovative” 

5007 

Cercetări științifice aplicate în sectorul energetic, 

în direcția strategică „Eficiența energetică și 

valorificarea surselor regenerabile de energie” 

5807 

Promovarea investiților 5016 

 

Subsidiar, pentru realizarea obiectivelor și proiectelor naționale stabilite în 

Strategia Energetică 2050 Guvernul va evalua posibilitatea atragerii donatorilor 

și a obținerii suportul partenerilor de dezvoltare și investitorilor pentru finanțarea 

proiectelor. 

7. Coerența cu 

prioritățile 

guvernamentale și 

alte documente de 

planificare și politici 

publice 

În conformitate cu art. 4 lit. l) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern 

securitatea și eficiența energetică fac parte din domeniile de activitate ale 

Guvernului Republicii Moldova. 

Noua strategie energetică va fi corelată și va detalia acțiunile propuse pentru 

atingerea obiectivelor politice în domeniul, stabilite conform Planului de 

activitate a Guvernului „Moldova vremurilor bune” și în Capitolul VIII 

„Energetica” din Planul de acțiuni al Guvernului, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 235/2021, descriind evoluția ulterioară a obiectivelor și 

indicatorilor considerați. 

Obiectivele strategiei energetice vor fi coroborate cu cele privind dezvoltarea 

socio-economică durabilă și atenuarea schimbărilor climatice și a efectelor 

negative ale acestora stabilite prin Strategia sa națională de dezvoltare ,,Moldova 

europeană 2030", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 653/2022 și Strategia  

de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până în anul 2030, aprobată 

prin Hotărârea de Guvern nr. 1470/2016. 

8. Perioada 

planificată pentru 

elaborarea 

documentului de 

politici publice 

Perioada de elaborare a strategiei: finele anului 2022.  

Perioada de implementare a strategiei: Luând în considerare perioada de 

timp necesară pentru etapa de avizare și aprobare, implementarea Strategiei 

Energetice 2050 va demara începând cu anul 2024 și va dura conform 

orizontului de timp propus (2050). 

9. Părțile interesate Măsurile și acțiunile propuse iau în considerare rezultatele consultărilor 

publice desfășurate prin organizarea în perioada aprilie – iunie 2022 a unei serii 

de ateliere tematice, fiecare dedicate unui subiect specific după cum urmează: 

securitatea energetică, EE, generarea, energia regenerabilă, infrastructura și 

piețele energetice. Atelierele de lucru au fost organizate de Ministerul 

Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, cu suportul Administrației Prezidențiale 

și a Proiectului MESA (Activitate de Securitate Energetică în Republica 

Moldova), proiect finanțat de USAID, iar pentru participare și schimb de opinii 

au fost invitați reprezentanții autorităților implicate și ai  întreprinderilor 

energetice. 

Părțile interesate implicate în procesul de elaborare și implementare a 

Strategiei Energetice 2050 sunt: Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării 

Regionale, Ministerul Economiei, Ministerul Mediului, Platforma Consiliului 

Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova, Ministerul Educației și 

Cercetării, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Consiliul 



Concurenței, Agenția pentru Eficiență Energetică, Biroul Național de Statistică, 

Autoritățile Publice Locale, Mediul academic (Academia de Științe a Moldovei, 

Institutul de Energetică, Universitatea Tehnică a Moldovei), Parteneri de 

Dezvoltare: USAID, Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții, PNUD, SIDA, GIZ, etc. 

Întregul proces se va realiza transparent, activ și participativ, în strictă 

conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, 

Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Hotărârii 

Guvernului nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu 

societatea civilă în procesul decizional, precum și alte acte normative care prevăd 

mecanismul de consultare, elaborare și promovare a documentelor de politici 

publice. 
 

 

B. Rezumatul conținutului strategiei 

 

1. INTRODUCERE 

Furnizarea resurselor energetice sustenabile, sigure și la prețuri accesibile, asigurată de un sector energetic 

favorabil investitorilor și stabil din punct de vedere financiar, reprezintă o condiție prealabilă pentru o 

economie prosperă și pentru dezvoltarea durabilă a oricărei societăți moderne. Republica Moldova se 

confruntă cu mai multe provocări critice în sectorul energetic, care au fost accentuate de agresiunea militară 

rusă în curs de desfășurare în țara vecină, Ucraina.  

Guvernul Republicii Moldova (GRM) s-a angajat să elaboreze o Strategie energetică care să stabilească un 

plan general pe termen lung, necesar pentru dezvoltarea sectorului energetic și care să abordeze provocările 

pe termen scurt, mediu și lung. Strategia energetică 2050 urmează să stabilească un set de obiective măsurabile 

care să creeze beneficii tangibile pentru participanții la piață, consumatorilor finali și economiei în general. 

Scopul general urmărit este crearea unui cadru de reglementare clar, transparent și previzibil, promovarea 

unor măsuri care să sporească încrederea potențialilor investitori internaționali și privați în domeniul energiei, 

ceea ce ar sprijini dezvoltarea generală a țării. Primordial, elaborarea strategiei ar trebui să încurajeze 

principalele părți interesate din sectorul energetic să dezvolte o înțelegere comună cu privire la activitățile și 

intervențiile necesare dezvoltării durabile a sectorului energetic.  

Strategia energetică 2050 își propune să ofere o perspectivă mai amplă asupra evoluției sectorului, stabilind 

obiectivele și măsurile propuse, ținând cont de angajamentele deja asumate prin alte documente de politici 

publice, cum ar fi proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare ,,Moldova Europeană 2030”4, Programul de 

activitate a Guvernului și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, precum și obligațiile care decurg din 

angajamentele internaționale ale Republicii Moldova, cum ar fi Acordul de Asociere între Uniunea Europeană 

(UE) și Republica Moldova, Tratatul Comunității Energetice (TCE) sau Acordul de la Paris. 

În scopul stabilirii unei abordări realistice care să permită atingerea obiectivelor guvernului până în 2050, 

noua Strategie energetică se bazează pe realizările anterioare anului 2020 ca punct de referință. Prezentul 

Concept prezintă acțiunile care urmează să fie dezvoltate în cadrul Strategiei energetice, cele mai concrete 

acțiuni urmând să fie lansate în perioada 2023-2030, oferind totodată proiecții și scenarii pentru măsurile care 

urmează să fie implementate în perioada 2030-2050. În linii generale, prezentul Concept asigură că noua 

                                                

4 https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect-06-nu-659-cs-2022_0.pdf 



Strategie energetică este în conformitate cu obiectivele pe termen lung în materie de politici energetice și 

climatice ale UE și ale TCE, care vizează în mod direct viitorul sectorului energetic al Republicii Moldova și 

promovează dezvoltarea durabilă a acestuia. Măsurile și acțiunile propuse pentru includere iau în considerare 

rezultatele consultărilor publice desfășurate prin organizarea unei serii de ateliere tematice în mai și iunie 

2022.5 Structura noii Strategii energetice este concepută astfel încât să respecte cerințele legislației naționale;6 

să delimiteze rolurile, responsabilitățile și domeniile de competență ale autorităților existente și să ia în 

considerare angajamentele internaționale ale Republicii Moldova. Conceptul descrie pe scurt situația actuală 

în domeniul energetic și prezintă o viziune și o prezentare la nivel înalt a obiectivelor sau direcțiilor strategice 

specifice, cum ar fi îmbunătățirea securității energetice, o piață energetică competitivă care să asigure prețuri 

accesibile și care să reflecte costurile, eficiența energetică (EE), energia regenerabilă și reducerea emisiilor. 

De asemenea, acesta abordează evaluarea impactului, direcțiile prioritare, precum și activitățile ce țin de 

monitorizare, evaluare și raportare. Structura noii strategiei energetic va fi dezvoltată pornind de la acest 

document și extinzându-l, luând în considerare, de asemenea, măsurile propuse cuprinse în anexă.  

2. SITUAȚIA ACTUALĂ ȘI PERSPECTIVELE DE VIITOR 

Creșterea economică a țării nu poate fi atinsă dacă aprovizionarea cu resurse energetice principale este supusă 

unor întreruperi permanente și dacă prețurile energiei sunt instabile și inaccesibile. Contextul geopolitic 

actual, care implică invazia Ucrainei și politizarea comerțului cu resurse energetice de către Rusia, a crescut 

exponențial riscurile de aprovizionare cu energie, toate economiile majore din UE confruntându-se cu o 

creștere rapidă a prețurilor pentru energia electrică și gaze naturale, iar nivelul de expunere a Republicii 

Moldova la șocuri externe este și mai mare decât media și va persista pe termen lung. Această vulnerabilitate 

este consecința investițiilor insuficiente din trecut în asigurarea unei producții adecvate sau în dezvoltarea 

rețelelor, a încercărilor ineficiente de diversificare a surselor de aprovizionare cu energie, precum și a 

reformelor insuficiente și incomplete ale pieței. Toate acestea s-au întâmplat pe fundalul unor schimbări 

tehnologice dramatice în ceea ce privește funcționarea sistemelor energetice, al dezindustrializării economiei 

naționale, al scăderii consumului de energie, precum și al influenței litigiilor teritoriale și al lipsei de control 

asupra infrastructurii energetice din regiunea transnistreană. 

Republica Moldova este un importator net de energie, fiind capabilă să asigure cu resursele energetice doar 

23 la sută din cererea de energie primară de pe malul drept al Nistrului. O astfel de dependență puternică de 

resursele energetice externe face ca economia țării să fie vulnerabilă la orice întrerupere externă a 

aprovizionării cu energie sau la fluctuațiile prețurilor la energie, ce implică un grad ridicat de imprevizibilitate 

în viitor. Această situație reprezintă și o amenințare la adresa securității sociale și un risc major pentru 

dezvoltarea economică durabilă a țării.  

Republica Moldova nu dispune de resurse energetice tradiționale, cum ar fi cărbunele și petrolul, și încă nu a 

exploatat pe deplin potențialul surselor sale de energie regenerabilă (SER). Energia eoliană, energia solară și 

biomasa sunt cele mai importante resurse interne în vederea obținerii de energie (potențialul tehnic global al 

SER este estimat la circa 65 terrawatt-ore). Biomasa, care reprezintă aproximativ 24% din consumul final de 

energie, este utilizată în mod deosebit pentru a produce energie termică în zonele rurale. Începând cu 2018, 

capacitatea instalată a centralelor eoliene și solare utilizată pentru producerea de energie electrică a crescut 

continuu și a atins 103,8 megawați (MW) la sfârșitul anului 2021, dar acest lucru nu este încă suficient pentru 

a avea un impact semnificativ asupra mixului energetic global.  

                                                

5 În perioada aprilie-iunie 2022, Administrația Prezidențială și Activitatea de Securitate Energetică în Republica Moldova (MESA), 

finanțată de USAID, au organizat o serie de ateliere cu părțile interesate, fiecare dedicate unui subiect specific: securitatea 

energetică, EE, generarea, energia regenerabilă, infrastructura și piețele energetice. 
6 Hotărârea Guvernului nr. 386. 



În lipsa resurselor locale de combustibili fosili, Republica Moldova își poate reduce la minimum dependența 

de importuri prin valorificarea potențialului SER și prin creșterea ponderii energiei electrice în structura 

consumului de energie, inclusiv în sectorul transporturilor și al construcțiilor. Aceste măsuri trebuie să fie 

însoțite de o creștere a flexibilității sistemului energetic pentru a compensa caracterul variabil al SER. 

În ultimul deceniu, Republica Moldova a depus eforturi considerabile pentru dezvoltarea și liberalizarea 

piețelor de energie electrică și gaze naturale. Chiar dacă cadrul legislativ a fost în mare parte stabilit prin 

transpunerea Pachetului Energetic III, implementarea acestuia se află încă în faza inițială, piețele energetice 

fiind în continuare reglementate practic în întregime. În domeniul creșterii eficienței energetice, efortul 

statului a fost îndreptat în principal către creșterea eficienței în domeniul public. 

Republica Moldova necesită stringent un sector energetic care să asigure securitatea de bază și să sprijine 

obiectivele sale de dezvoltare durabilă, dezvoltând tehnologii inovatoare care să susțină creșterea electrificării 

activităților, o economie cu emisii reduse de carbon și o adaptare la provocările reprezentate de schimbările 

climatice. Misiunea de a aborda toate aceste aspecte poate fi copleșitoare, dar inacțiunea nu mai reprezintă o 

opțiune. Profitând de oportunitatea pe care o oferă statutul de candidat la UE al Republicii Moldova, GRM și 

principalele părți interesate ar trebui să-și unească eforturile pentru implementarea unei viziuni comune și a 

unui set de obiective definite într-un plan de lucru stabilit de comun acord. Asigurarea unei continuități și 

valorificarea realizărilor din trecut sunt de o importanță crucială. Având în vedere numărul de acțiuni din 

Strategia energetică 2030 care au fost implementate cu succes și care au contribuit la îmbunătățirea 

performanței economice,7 Republica Moldova trebuie să definească în mod ferm următorii pași pentru 

dezvoltarea sectorului în viitorii ani dificili. Evoluțiile principale, realizate conform Strategiei energetice 

2030, în special construcția gazoductului Iași-Chișinău, care a interconectat sistemul de transport al gazelor 

naturale cu cel din România, recenta sincronizare cu sistemul electroenergetic continental european (ENTSO-

E) și acordarea statutului de candidat la UE creează noi premise și oportunități pentru dezvoltarea sectorului 

energetic.  

În acest context, noua Strategie energetică 2050 trebuie să ia în calcul efectele măsurilor din Strategia 

energetică 2030 și să evalueze în mod critic capacitatea și oportunitatea acestora de a atinge obiectivele 

propuse pentru sectorul energetic și de mediu. Noua strategie va încerca să valorifice aceste realizări și să 

dezvolte o viziune precisă și o cale cu obiective definite și măsurabile. 

 

3. VIZIUNE  

GRM intenționează să creeze un sector energetic competitiv și durabil, inclusiv din punct de vedere al 

mediului, integrat în infrastructura și piețele energetice europene, care să asigure un nivel adecvat de securitate 

energetică, astfel încât consumatorii să poată avea acces continuu la energie, la prețuri accesibile. Pentru a 

îndeplini aceste obiective, Republica Moldova s-a angajat să își alinieze politicile, pe cât posibil, la obiectivele 

generale ale politicii în domeniul energetic și de mediu a UE, așa cum au fost definite prin pachetele legislative 

recent adoptate de UE (Green Deal, Fit for 55, REPowerEU), de Acordul de la Paris și de angajamentele 

TCE.8 În prezent, sectorul energetic este responsabil pentru mai mult de două treimi din emisiile naționale de 

gaze cu efect de seră (GES) și, prin urmare, trebuie să fie tratat ca un sector prioritar pentru acțiunile ulterioare. 

                                                

7 Stoparea acumulării de datorii pentru energia consumată, întreprinderea primilor pași pentru disocierea creșterii economice și a 

consumului de energie, etc. 
8 Concluziile Consiliului ministerial informal TCE din 8 iulie 2022, preconizate a fi adoptate în mod oficial de Consiliul ministerial 
TCE în decembrie 2022. 



În cadrul Consiliului ministerial informal TCE (7-9 iulie 2022), Republica Moldova a convenit preliminar 

asupra următoarelor obiective de EE, SER și de reducere a emisiilor de GES pentru anul 2030: 

 Asigurarea consumului de energie primară la nivelul de 3.000 de kilotone echivalent petrol. 

 Asigurarea unei ponderi de cel puțin 27 % a energiei regenerabile în balanța energetică.  

 Reducerea emisiilor de GES cu 9,1 milioane de tone de echivalent CO2 până în 2030, comparativ cu 

nivelul din anul de referință, 1990. 

Noua Strategie energetică va descrie obiectivele și măsurile specifice care trebuie realizate în sectorul 

energetic pentru a îndeplini aceste angajamente și va evalua dacă este posibil să se obțină neutralitatea 

climatică în sectorul energetic până în 2050. 

 

4. OBIECTIVE STRATEGICE  

Dezvoltarea sectorului energetic trebuie să fie privită ca o parte esențială a creșterii și expansiunii economice 

generale a Republicii Moldova. Strategia energetică 2050 trebuie să ofere un cadru cuprinzător pentru evoluția 

durabilă a sectorului, abordând mai multe dimensiuni ale procesului de dezvoltare și recunoscând 

interdependențele dintre acestea. În acest scop, ea va fi structurată pe cinci obiective strategice: sporirea 

securității energetice, dezvoltarea unor piețe energetice competitive și integrarea regională, promovarea 

eficienței energetice, dezvoltarea energiei regenerabile durabile și protecția consumatorilor. Această abordare 

intersectorială va permite Republicii Moldova să abordeze o varietate de provocări și să conceapă acțiuni care 

vor promova construcția de noi capacități de generare cu tehnologii nepoluante și vor moderniza capacitățile 

de generare existente în vederea respectării standardelor de mediu și atingerii obiectivelor stabilite de Strategia 

de dezvoltare cu emisii reduse.9 Implementarea intervențiilor propuse va crește eficiența și calitatea serviciilor 

de transport și distribuție, va încuraja creșterea eficienței energetice pe întregul lanț de aprovizionare (de la 

producere până la consumatorul final) și va favoriza dezvoltarea durabilă a sectorului energetic.  

Republica Moldova va spori competitivitatea sectorului energetic prin reforme de piață specifice și prin 

integrarea pe piața energetică a UE, consolidând în același timp securitatea energetică prin proiecte de 

infrastructură transfrontalieră, diversificarea surselor de furnizare, creșterea electrificării și a utilizării energiei 

electrice, precum și valorificarea surselor interne de generare. În plus, stabilirea unor mecanisme de sprijin 

eficiente și facilitarea procedurilor de autorizare pentru noile instalații de energie regenerabilă va duce la 

creșterea investițiilor în acest domeniu și oportunităților de a valorifica energia regenerabilă, și va contribui 

la realizarea obiectivelor de decarbonizare. Consumul mai mic de energie și o mai mare eficiență energetică 

pot fi promovate prin introducerea tehnologiilor moderne, al unei mai bune gestionări a cererii și al unor 

măsuri specifice pentru consumatorii casnici și în general pentru clădiri. Creșterea capacității mediului 

academic și a participanților la piața energetică de a inova și de a valorifica inițiativele va fi esențială, ceea ce 

va ajuta Republica Moldova să își modernizeze sectorul energetic și să își atingă obiectivele energetice pe 

termen lung. Strategia energetică va oferi o descriere completă a măsurilor, acțiunilor și intervențiilor 

individuale care vor permite, în cele din urmă, atingerea obiectivelor strategice stabilite. În acest sens, Anexa 

1 la prezentul Concept cuprinde o descriere amănunțită a acțiunilor și măsurilor propuse care vor fi examinate 

în cadrul procesului de elaborare a Strategiei Energetice a Republicii Moldova 2050. Măsurile propuse sunt 

divizate pentru a răspunde obiectivelor specifice stabilite în acest capitol. Lista de măsuri ar putea fi 

modificată pe parcursul elaborării Strategiei energetice și a consultării cu părțile interesate pentru a se potrivi 
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mai bine cu viziunea GRM. Obiectivele specifice măsurabile vor fi stabilite în funcție de rezultatul unei 

evaluări cuprinzătoare bazate pe un exercițiu de modelare și de evaluare a impactului.  

Un domeniu care necesită o atenție deosebită este cel al dezvoltării capitalului uman. GRM ar trebui să 

colaboreze cu mediul academic și cu sectorul privat pentru a spori numărul de profesioniști în domeniul 

energiei prin crearea de specialități educaționale la toate nivelurile (licee, școli profesionale și universități), 

prin stabilirea condițiilor pentru crearea de ecosisteme de inovare și prin sprijinirea participării la proiecte 

internaționale și programe de cercetare, cum ar fi Planul strategic european pentru tehnologiile energetice 

(Planul SET), Horizon Europe, Eureka și altele. Acest lucru va ajuta Republica Moldova să dezvolte un grup 

considerabil și competent de experți în domeniul energiei, inclusiv auditori în domeniul eficienței energetice. 

Educația, inovarea, cercetarea și dezvoltarea vor fi tratate ca o prioritate transversală, care se va extinde asupra 

tuturor obiectivelor strategice. 

4.1.CONSOLIDAREA SECURITĂȚII ENERGETICE 

Atingerea unui nivel admisibil de securitate energetică, asigurând în același timp aprovizionarea 

consumatorilor finali cu energie sustenabilă din punct de vedere ecologic la prețuri accesibile, reprezintă în 

continuare o provocare majoră și necesită o agendă politică solidă, perseverentă și ambițioasă. Această agendă 

va fi construită pe baza unui consens amplu între factorii de decizie politică, experții din industrie, investitori 

și societatea civilă. Republica Moldova nu dispune de resurse energetice primare semnificative, cum ar fi 

cărbunele și petrolul, iar potențialul său de SER nu este pe deplin valorificat. Până la 77,5 % din resursele de 

energie primară sunt importate, iar aprovizionarea țării cu gaze naturale depinde de importurile dintr-o singură 

sursă - întreprinderea de gaze naturale Gazprom, deținută de Rusia. Gazele naturale reprezintă principalele 

resurse utilizate pentru producerea de energie electrică și termică, ceea ce nu face decât să agraveze situația. 

Produsele petroliere sunt importate în principal din România, Rusia și Belarus. Republica Moldova se bazează 

în mare măsură și pe importurile de energie electrică pentru a-și acoperi cererea internă. Țara nu dispune de 

o infrastructură de depozitare a petrolului, de capacități de stocare a gazelor sau de acorduri de stocare cu 

țările vecine. Având în vedere toți acești factori, Republica Moldova este expusă la influențe externe și la 

acțiunile potențiale ale unor părți interesate rău intenționate. Un exemplu în acest sens după cum o 

demonstrează recenta diplomație energetică a Rusiei și utilizarea exporturilor de energie drept factori de 

presiune.10 În 2021, Republica Moldova a semnat un contract pentru o perioadă de cinci ani cu Gazprom, dar 

riscul ca Gazprom să rezilieze unilateral contractul din cauza datoriilor financiare acumulate anterior rămâne 

înalt. Noua Strategie energetică urmărește să atenueze riscurile legate de aprovizionarea cu gaze naturale prin 

adoptarea unor măsuri sistematice de diversificare a surselor și rutelor de aprovizionare cu gaze naturale și 

prin asigurarea nivelului necesar de investiții în dezvoltarea tehnică a rețelelor energetice. În ultimii zece ani, 

Republica Moldova a întreprins măsuri concrete de diversificare a aprovizionării cu gaze și energie electrică, 

inclusiv prin crearea de interconexiuni cu România, ceea ce a contribuit la îmbunătățirea securității energetice. 

Finalizarea gazoductului Iași-Chișinău, împreună cu oportunitatea de a utiliza ruta transbalcanică în regim 

revers, oferă capacitățile tehnice și precondițiile necesare pentru diversificarea surselor de aprovizionare cu 

gaze naturale. O altă opțiune pentru a sprijini securitatea durabilă a aprovizionării cu gaze naturale este 

explorarea posibilității de a utiliza instalațiile de stocare a gazelor naturale din Ucraina și România pentru a 

atenua efectele unor situații excepționale sau pentru acoperirea vârfurilor de consum. Cu toate acestea, ar fi 

nevoie mai întâi de semnarea unor contracte de servicii de stocare și de creștere a capacității interne de 
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transport pentru a elimina congestia de rețea între nordul și centrul țării. Proiectul Strategiei energetice va 

propune ca GRM să adopte o abordare asemănătoare pentru sectorul petrolier și să înceapă să cerceteze 

modalitățile de stabilire a nivelului necesar de stocuri de produse petroliere cât mai curând posibil.11 

Din punct de vedere al securității energetice, sectorul energiei electrice din Republica Moldova este mai 

protejat decât cel al gazelor naturale. În prezent, 20 la sută din cererea de energie electrică este acoperită de 

producția internă, dar centralele respective sunt dependente de gaz pentru asigurarea producerii de energie 

electrică, iar interconectarea cu sistemul electroenergetic din vestul țării este insuficientă. Ponderea cererii de 

energie electrică acoperită de centrala MGRES depășește în medie 70 % din totalul furnizării de energie 

electrică și indică asupra dependenței de resurse importate de energie primară, a nivelului scăzut al concurenței 

și necesității de diversificarea pe piața energiei electrice. Pentru diversificarea surselor de generare și pentru 

diminuarea poziției dominante a MGRES, Republica Moldova ar trebui să ia în considerare punerea în 

funcțiune a unor noi centrale electrice locale pe teritoriile aflate sub controlul deplin al autorităților de la 

Chișinău. Noua Strategie energetică va revizui mixul energetic și se va concentra pe promovarea dezvoltării 

și utilizării SER și pe conceperea unor mecanisme de sprijin adecvate (dispecerizare prioritară, contracte 

pentru diferențe etc.) și condiții tehnice prielnice (racordare simplificată, acces reglementat al terților etc.). În 

același timp, trebuie să aibă loc reabilitarea, modernizarea și, după caz, scoaterea din funcțiune a capacităților 

de producție existente cu performanțe scăzute. Cel puțin o treime din activele de producție și din infrastructura 

corespunzătoare și-au depășit durata de viață utilă. Centralele electrice convenționale existente, care nu sunt 

capabile să furnizeze servicii de echilibrare și auxiliare, ar trebui modernizate, urmând a fi evaluată și 

posibilitatea integrării în rețea a sistemelor de stocare a energiei electrice. Pe termen mai lung, țara ar trebui 

să evalueze posibilitatea de cuplare sectorială și de includere a hidrogenului și a energiei nucleare la scară 

mică în amestecul energetic. 

O altă modalitate de a consolida securitatea energetică este creșterea concurenței prin simplificarea accesului 

la piețele de energie electrică din Ucraina, România sau orice altă țară din UE. Recenta sincronizare cu 

sistemul ENTSO-E a deschis oportunități pentru noi rute de import, îmbunătățind în același timp stabilitatea 

și securitatea generală a rețelei din Republica Moldova. În vederea valorificării în continuare a beneficiilor 

oferite de sincronizarea sistemului electroenergetic național cu ENTSO-E, noua Strategie energetică va 

asigura o integrare mai profundă cu UE la nivel tehnic, atât la nivelul de infrastructură, cât și de piață. 

Funcționarea infrastructurii va fi armonizată cu cerințelor Codurilor de rețea și Liniilor directoare ale UE, 

precum și cu alte norme tehnice relevante. Stabilirea unor mecanisme echitabile, transparente și 

nediscriminatorii de alocare a capacității transfrontaliere la punctele de interconectare Ucraina-Moldova (UA-

MD) și Moldova-România (MD-RO) va servi drept piatră de temelie pentru garantarea accesului 

nediscriminatoriu al terților la sistemele de transport. Totodată, strategia va stabili că instituțiile din Republica 

Moldova vor continua să implementeze reforme sistematice ale pieței pentru a promova o mai mare 

concurență pe piața energetică, deoarece o piață funcțională va oferi semnalele corecte pentru investiții 

suplimentare în producție și va permite valorificarea flexibilității oferite de locurile de consum. Integrarea cu 

piața UE și o mai mare cooperare cu partenerii regionali vor amplifica concurența în sectoarele naționale din 

Republica Moldova în domeniul energiei electrice și al gazelor naturale.  

Legătura dintre securitatea energetică și eficiența energetică nu trebuie neglijată, iar principiul ,,eficiența 

energetică pe primul loc" (dictat de documentele de politici ale UE) ar trebui să fie aplicat pe întregul lanț de 

aprovizionare și de consum. Creșterea eficienței energetice în clădirile publice și rezidențiale, precum și 

diminuarea pierderilor de energie în sistemele centralizate de încălzire și în rețelele de transport și distribuție 

a energiei electrice și a gazului rămâne prioritară. Introducerea și promovarea activă a transportului cu consum 

redus de combustibil și cu emisii reduse de dioxid de carbon va genera, de asemenea, un impact pozitiv asupra 
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securității energetice a țării. În plus, în perioada 2030-2050, Republica Moldova ar trebui să elaboreze și să 

implementeze măsuri mai complexe (consumatori activi, comunități energetice, agregatori independenți etc.) 

pentru a promova gestionarea cererii de consum, precum și pentru creșterea rolului activ al prosumatorilor pe 

piețele de energie.  

Aceste măsuri vor fi înglobate într-o Strategie energetică holistică, menită să stabilizeze dezvoltarea sectorul 

energetic și să îmbunătățească securitatea energetică a țării. În plus, dezvoltarea strategică a sectorului 

energetic va fi asigurată prin creșterea investițiilor în SER și EE și implementarea acestor proiecte, reducerea 

intensității energetice a sectorului industrial și introducerea unor măsuri de creștere a performanței energetice 

a clădirilor publice și rezidențiale și de protecție a infrastructurii critice (inclusiv a securității cibernetice).  

4.2.DEZVOLTAREA UNOR PIEȚE ENERGETICE COMPETITIVE ȘI INTEGRAREA 

REGIONALĂ  

Adoptarea de către Republica Moldova a unui cadru legislativ și de reglementare conform cu standardele și 

cele mai bune practici ale UE reprezintă un prim pas important pentru dezvoltarea unor piețe competitive de 

energie electrică și gaze naturale. Cu toate acestea, ritmul actual de implementare a legislației adoptate este 

lent, deoarece anumite prevederi legislative este condiționat de crearea de noi instituții, dezvoltarea de noi 

capacități instituționale și/sau adoptarea actelor normative în sectoare aferente. În prezent, procesul de 

separare a operatorului de transport și de sistem (OTS) este în proces de realizare, iar sectorul energiei electrice 

nu dispune de o instituție care să acționeze ca operator al pieței, ambele aspecte tergiversând implementarea 

unei structuri a pieței de energie electrică depline. Dezvoltarea progresivă a pieței este afectată în mod negativ 

de lipsa furnizorilor de servicii de echilibrare și celor de sistem, și de un proces transfrontalier de alocare a 

capacității conform cu practicile europene în domeniu. Mai multe segmente fundamentale ale pieței (pentru 

ziua următoare, intra zilnică, de echilibrare și de servicii auxiliare) lipsesc cu desăvârșire și vor trebui 

dezvoltate în perioada următoare de la zero. Cuplarea viitoare a acestor segmente de piață (în special a pieței 

pentru ziua următoare) cu statele vecine este un alt proces care va trebui implementat. Mai mult, Republica 

Moldova se confruntă și cu o categorie separată de provocări din cauza lipsei unor soluții fezabile pe termen 

lung pentru integrarea participanților la piață care activează în regiunea transnistreană.  

Piețele de energie electrică și de gaze naturale sunt marcate de un grad sporit de concentrare. În ciuda unor 

progrese limitate în ceea ce privește liberalizarea pieței pentru a alinia piețele la modelul UE, tranzacțiile 

comerciale cu energie se bazează exclusiv pe contracte bilaterale și trebuie să respecte reguli și condiții stricte. 

În mod nominal, toți consumatorii sunt eligibile să aleagă un furnizor. În practică, din cauza lipsei de producție 

locală de energie electrică și a alternativelor de achiziționare a energiei electrice și a gazelor naturale din 

străinătate, consumatorii dispun de puține posibilități de alegere și optează pentru produsele oferite de 

furnizorii serviciului universal. Asigurarea unei concurențe reale între producători și posibilitatea 

comercianților și furnizorilor de a lua decizii în funcție de piață cu privire la cantitățile de gaze sau de energie 

electrică importate reprezintă o condiție prealabilă de bază pentru dezvoltarea oricărei piețe concurențiale și 

lichide. Această dezvoltare trebuie să fie susținută de un cadru de reglementare previzibil, precum și de norme 

echitabile, transparente și nediscriminatorii, inclusiv cele privind monitorizarea și raportarea pieței.  

Implementarea acestor norme este esențială, iar succesul acesteia va depinde de efortul coordonat al 

autorităților guvernamentale implicate în implementare. Elaborarea noii Strategii energetice va asigura 

alocarea de capacități și resurse adecvate pentru acest proces. În plus, ea va include măsuri de consolidare în 

continuare a independenței financiare și a capacității tehnice a Agenției Naționale de Reglementare în 

Energetică (ANRE), a operatorilor sistemelor de transport și a altor participanți importanți pe piață.  

În ultimii zece ani, piața europeană a energiei a dat dovadă de eficiență, rezistență și capacitate de a remedia 

deficiențele depistate. În pofida turbulențelor generate de invazia Rusiei în Ucraina și de practica de utilizare 



a aprovizionării de gaze și petrol în calitate de factor de presiune, piața energetciă europeană continuă să își 

îndeplinească principalele funcții și să furnizeze semnale corecte de preț atât investitorilor, cât și 

consumatorilor finali. Prin aderarea la TCE în 2010 și obținerea statutului de candidat la UE în 2022, 

Republica Moldova și-a exprimat în mod clar ambiția de a-și plasa piața energetică pe picior de egalitate cu 

alte țări din UE. O integrare mai strânsă pe piețele europene de electricitate și gaze va genera beneficii, 

compensând dimensiunea relativ mică a economiei Republicii Moldova și făcând piața energetică națională 

atractivă pentru investitorii străini. Apartenența la o piață mai mare va reduce, de asemenea, costurile 

investițiilor globale necesare pentru atingerea unor niveluri adecvate de securitate. În viitor, Republica 

Moldova ar putea face parte din platforma comună de achiziție de gaze a UE care urmează să fie creată în 

cadrul inițiativei REPowerEU. Cu toate acestea, având în vedere adoptarea recentă a noilor norme UE în 

sectorul energetic, agravarea crizei climatice și ascensiunea unei Rusii ostile, este probabil ca UE să facă 

presiuni pentru o implementare mai rapidă a noilor norme, să stabilească obiective mai ambițioase și să solicite 

reforme și mai profunde ale pieței energetice în Europa. La rândul său, acest lucru va grăbi transformarea 

economiei europene și a pieței interne a energiei, ceea ce ar determina necesitatea ca și Republica Moldova 

să accelereze planificarea și dezvoltarea strategică a sectorului energetic pentru a ține pasul cu UE. Autoritățile 

publice responsabile în mod oficial de implementarea Strategiei energetice vor juca un rol central în această 

tranziție și urmează să își asume responsabilitatea pentru implementarea eficientă a acestor acțiuni.  

Procesul de separare a operatorilor sistemelor de transport (OTS) de gaz și de energie electrică și de aplicare 

a măsurilor și practicilor care să asigure independența acestora reprezintă o piatră de temelie pentru inițierea 

și garantarea liberalizării pieței și crearea de premise competitive, prin urmare acesta trebuie finalizat cât mai 

curând posibil. În paralel, este necesar ca OTS să continue să implementeze cerințele legislației UE și a 

codurilor de rețea, cum ar fi transpunerea normelor tehnice care să permită decontarea eficientă a fluxurilor 

transfrontaliere, atât a celor intenționate, cât și a celor neintenționate. Codurile de rețea și liniile directoare ale 

UE (și anume, Regulamentul (UE) 2016/1719 de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităților pe 

piața pe termen lung (FCA), Regulamentul (UE) 2015/1222 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea 

capacităților și gestionarea congestiilor (CACM) și Regulamentul (UE) 2017/2195 de stabilire a unei linii 

directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică (EBGL)) ar trebui să fie implementate pentru a 

aborda în mod corespunzător aspecte precum alocarea capacităților și gestionarea congestiilor. În plus, GRM 

ar trebui să desemneze o entitate adecvată pentru a fi operatorul pieței de energie electrică și să ofere suport 

platformelor funcționale de tranzacționare a gazelor naturale, ambele permițând participanților pe piață să 

echilibreze un portofoliu de cantități și volume tranzacționate prin intermediul piețelor centralizate pe termen 

scurt. Aceste evoluții vor fi însoțite de măsuri de reglementare pentru a asigura integritatea și transparența 

piețelor de energie și pentru a implementa Regulamentul (UE) 543/2013 privind transmiterea și publicarea 

datelor pe piețele energiei electrice și Regulamentul (UE) 1227/2011 privind integritatea și transparența pieței 

angro de energie, care sunt esențiale pentru crearea unor condiții de concurență echitabile pentru toți 

participanții pe piață. 

4.3.PROMOVAREA EFICIENȚEI ENERGETICE 

Una dintre cele mai eficiente și fezabile modalități de a îmbunătăți securitatea aprovizionării cu energie, de a 

limita impactul negativ asupra mediului și de a elimina sărăcia energetică este reducerea consumului de 

energie prin creșterea eficienței energetice. Deoarece Republica Moldova nu dispune de resurse energetice și 

este aproape în totalitate dependentă de importurile de energie, îmbunătățirea EE este una dintre cele mai 

evidente, accesibile și eficiente modalități de a reduce consumul de energie și de a rezolva problema facturilor 

energetice ridicate. Astfel, principiul ,,eficiența energetică mai presus de toate" va ghida noua Strategie 

energetică.  

Într-o economie națională, principalul indicator al EE este intensitatea energetică sau consumul brut de energie 

pe unitate de produs intern brut. Intensitatea energetică în Republica Moldova este de 3,4 ori mai mare decât 



intensitatea energetică medie a țărilor UE, ceea ce indică faptul că există un spațiu semnificativ pentru 

îmbunătățirea EE. În ultimii trei ani au fost deja obținute unele rezultate pozitive și economii de energie, care 

pot fi multiplicate.12 

Având în vedere structura consumului de energie al țării, Guvernul urmează să se concentreze pe creșterea 

EE a clădirilor și a transporturilor, care reprezintă o parte considerabilă din consumul final total de energie. 

Programul Agenției pentru Eficiență Energetică care sprijină această activitate (în conformitate cu Legea nr. 

139/2018), instituit în 202013 are un impact pozitiv, dar acesta poate fi crescut prin mai multă finanțare și mai 

multe eforturi direcționate către renovarea clădirilor autorităților publice. În plus, este necesar să se sprijine 

și să se urmărească în mod activ, inclusiv prin intermediul unor mecanisme adecvate de stimulare financiară, 

măsurile care vizează îmbunătățirea EE prin promovarea cogenerării de înaltă eficiență, reducerea pierderilor 

de energie în sistemele centralizate de alimentare cu energiei termice, a energiei electrice și a gazelor naturale, 

precum și promovarea utilizării de mijloace de transport cu consum redus de combustibil și cu emisii scăzute 

de dioxid de carbon. În vederea promovării EE, Republica Moldova a transpus la nivel național Directiva 

2012/27/UE și regulamentele europene conexe privind etichetarea aparatelor și instalațiilor de uz casnic. 

Pentru perioada următoare, instituțiile naționale vor continua eforturile de dezvoltare a cadrului juridic și de 

încorporare a noilor prevederi incluse în Directiva (UE) 2018/844 și în alte acte legislative (cum ar fi 

regulamentele din Pachetul ,,Energie Curată'', sau PEC), conform obligațiilor ce reies din aquis-ului comunitar 

al Comunității Energetice.  

Implementarea reglementărilor privind EE a evidențiat numeroase provocări, cum ar fi resursele financiare 

insuficiente, lipsa stimulentelor financiare și a accesului la instrumente financiare preferențiale, precum și 

barierele juridice. Provocări care vor fi abordate în noua Strategie energetică. 

Majoritatea capacităților de producere a energiei electrice și termice existente în Republica Moldova sunt 

ineficiente, poluante și caracterizate de un grad avansat de uzură. Prin urmare, noua Strategie energetică se va 

concentra pe renovarea, modernizarea sau înlocuirea acestor capacități și pe implementarea și utilizarea de 

tehnologii noi și avansate, caracterizate prin eficiență înaltă și niveluri scăzute de poluare a mediului.  

Creșterea EE prin promovarea cogenerării de înaltă eficiență (reabilitarea centralelor urbane de termoficare 

(CET)), adoptarea de măsuri de reducere a pierderilor de energie și de creștere a EE în clădiri, precum și 

promovarea tehnologiilor eficiente și a celor care valorifică SER vor contribui la reducerea dependenței de 

importurile de gaze naturale și la creșterea securității energetice naționale. 

Potențialul de creștere a EE în clădiri (încălzire, răcire și apă caldă) și în sectorul transporturilor este foarte 

mare. Până în prezent, îmbunătățirea EE s-a axat fie pe instituțiile publice, fie pe implementarea unor proiecte 

mici, cu risc redus și costuri mici, finanțate în principal din subvenții sau din surse proprii ale consumatorilor 

de energie. Între timp, potențialul marilor proiecte naționale de îmbunătățire a EE nu a fost abordat pe deplin. 

Noua Strategie energetică va include măsuri de EE pentru sectoarele cu un potențial ridicat de economisire a  

energiei. 

Următoarele măsuri vor fi luate în considerare pentru noua Strategie energetică: 

 Promovarea EE în clădiri și a conceptului de clădiri cu consum de energie aproape zero (NZEB) 

                                                

12 Raportul de activitate al Agenției pentru Eficiență Energetică privind îndeplinirea obiectivelor de EE și SER stabilite în PNAEE 

2019-2021 (2022) indică economii de circa 35 de kilotone echivalent petrol între 2019 și 2021. 
13 Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 372 din 10 iunie 2020 



 Consolidarea utilizării SER în construcții 

 Implementarea reglementărilor pentru certificarea performanței energetice a clădirilor 

 Implementarea normelor privind auditul energetic 

 Stabilirea și atingerea obiectivelor privind rata anuală de renovare a clădirilor publice, susținute de o 

mai mare sensibilizare și participare a consumatorilor finali. 

 Promovarea EE în sectorul transporturilor. 

În plus, noua Strategie energetică va avea ca scop crearea de inițiative financiare și asigurarea accesului la 

finanțare atât pentru sectorul public, cât și pentru cel privat.  

4.4.PROMOVAREA SUSTENABILITĂȚII, A ENERGIEI REGENERABILE ȘI A REDUCERII 

EMISIILOR   

În prezent, dezvoltarea socio-economică durabilă este asociată mai mult ca niciodată cu atenuarea 

schimbărilor climatice și a efectelor negative ale acestora. Republica Moldova a recunoscut acest lucru în 

Strategia sa națională de dezvoltare ,,Moldova europeană 2030" și a reflectat acest fapt în obiectivele naționale 

adoptate în cadrul procesului Acordului de la Paris. Prin contribuțiile sale actualizate (2020) determinate la 

nivel național (NDC), Republica Moldova s-a angajat să reducă până în 2030 emisiile gazelor cu efect de seră 

cu 70 % sub nivelul anului 1990.14 Pentru a atinge obiectivul menționat, conform Strategiei de dezvoltare cu 

emisii reduse a Republicii Moldova, până în 2030 sectorul energetic trebuie să reducă emisiile de GES 

necondiționat cu 74 % și condiționat cu până la 82 % față de nivelul din 1990. Alte obligații decurg din 

Tratatul TCE, din Acordul de asociere și din legislația UE referitoare la promovarea SER și la reducerea GES. 

Atingerea acestor obiective va necesita pași concreți care vor avea un impact profund asupra viitorului mix 

energetic și a modelelor de consum de energie din Republica Moldova.  

Mai presus de toate, reducerea emisiilor de GES în sectorul energetic va necesita investiții uriașe în noi surse 

de energie regenerabilă și în componente care contribuie la stabilitatea și flexibilitatea rețelei (servicii de 

sistem, stocarea energiei electrice, etc.).  

Capacitatea instalată de SER necesară pentru a contribui la obiectivele climatice și pentru a avea un impact 

asupra mixului energetic și a securității energetice, se va determina luând în considerare rezultatele unui 

proces de simulare a evoluțiilor GES în funcție de acțiunile și măsurile de atenuare preconizate. În acest proces 

se va calcula și cu cât ar putea fi necesară creșterea capacității de absorbție a rețelei pentru a absorbi noua 

producție de SER. Prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2021, Republica Moldova s-a angajat deja să sprijine 

construirea a 410 MW de noi capacități SER, concentrându-se pe energia eoliană, solară și SER nonvariabile 

(biomasă, biogaz și hidrocentrale mici), dar, deoarece Republica Moldova nu dispune de alte surse primare 

de energie, va fi analizată dezvoltarea suplimentară a SER. Pentru a susține autogenerarea, producția 

descentralizată de energie electrică ar trebui să beneficieze de un tratament privilegiat, indiferent dacă este 

vorba de un sit industrial, de gospodării individuale sau de o comunitate de consumatori. Strategia va 

preconiza facilitarea creării de centre regionale de energie ecologică pentru a crește autosuficiența energetică 

locală prin utilizarea de SER. Strategia națională de dezvoltare ,,Moldova europeană 2030" prevede elaborarea 

și implementarea unui program național de asigurare a iluminatului stradal universal, cu prioritate bazată pe 

                                                

14 Aceasta echivalează cu 44,9 Mt de GES, din care sectorul energetic reprezintă 68,1 %. 



aprovizionarea din surse regenerabile de energie, astfel încât noua Strategie energetică va reflecta modul în 

care vor fi elaborate proiectele RES de către autoritățile publice pentru atingerea obiectivului finit. 

Noua Strategie energetică va condițiile în care consumatorii vor avea un rol mai activ pe piața energetică. În 

conformitate cu cerințele PEC și ale Directivei privind energia din surse regenerabile (RED II), va fi facilitată  

înființarea de comunități energetice și, eventual, de schimburi comerciale de la egal la egal. Aceste inovații 

sunt esențiale pentru trecerea la generarea descentralizată de energie electrică și pentru garantarea succesul 

tranziției energetice. Având în vedere prețurile actuale ale combustibililor fosili și faptul că sursele 

regenerabile de energie au atins paritatea de preț cu acestea, este probabil ca implementarea progresivă a 

surselor regenerabile de energie să fie mai puțin dependentă de mecanismele de ajutor public. Guvernul va 

depune eforturi pentru a stimula investițiile în SER prin organizarea de licitații, iar veniturile producătorilor 

de SER ar putea fi majorate cu ajutorul veniturilor provenite din garanțiile de origine. Se va preconiza 

accelerarea fazelor de planificare și de autorizare a instalării SRE pentru a remedia unele blocaje care sunt 

deja vizibile, iar toate aceste activități ar trebui desfășurate în paralel cu implementarea cerințelor legislative 

ale UE.15 

O utilizare sporită și bine echilibrată a SER în Republica Moldova ar trebui să acorde o importanță egală 

surselor regenerabile de energie în sectoarele de încălzire/răcire și transport. Există un mare potențial 

neexploatat pentru SER în sectorul încălzirii și răcirii. În UE, doar aproximativ 20 % din energia termică este 

produsă din SER, iar RED II introduce dispoziții care acordă prioritate dezvoltării SER pentru încălzire. 

Republica Moldova va adopta măsuri de sprijinire a tranziției gospodăriilor de la sobe la cazane eficiente sau 

pompe de căldură combinate cu autogenerarea. Cadrul legislativ va fi coroborat cu obiectivele RED I și RED 

II pentru sectorul transporturilor;16 în acest scop, vor fi prevăzute măsuri pentru creșterea electrificării 

infrastructurii de transport rutier și feroviar (eventual cuplate cu subvenții sau cu reducerea accizelor și/sau a 

TVA pentru automobilele electrice și hibride), precum și asupra pentru creșterea utilizării biocombustibililor 

care respectă criteriile de durabilitate.17 Va fi încurajată producția internă de biocombustibili din deșeuri, 

reziduuri și biomasă, precum și de hidrogen verde.  

Toate măsurile și acțiunile de politică de mai sus vor contribui în mod pozitiv la reducerea emisiilor de GES 

și la îndeplinirea angajamentelor internaționale. În paralel, vor fi implementate măsuri specifice pentru 

sectorul industrial care vizează reducerea intensității energetice și a emisiilor. Pentru a monitoriza și a 

contabiliza reducerea GES, se va stabili cadrul de reglementare necesar pentru implementarea unui mecanism 

de stabilire a prețului carbonului și se vor întreprinde măsuri în vederea transpunerii sistemului UE de 

comercializare a certificatelor de emisii (ETS).18 Toate măsurile relevante de atenuare a emisiilor de GES 

trebuie să fie legate în mod logic, astfel încât să se cuantifice contribuția lor la obiectivele de reducere a 

emisiilor de GES descrise în PNEC care urmează să fie elaborate la începutul anului 2023.  

4.5. PROTECȚIA CONSUMATORILOR ȘI SĂRĂCIA ENERGETICĂ  

Gradul de control și implicare al guvernelor asupra piețelor și infrastructurii energetice este diferit în diferite 

țări dezvoltate. În Republica Moldova, guvernul este un proprietar de active ale infrastructurii energetice și, 

de asemenea, stabilește reguli pentru participanții la piețele de energie electrică și gaze naturale prin elaborarea 

politicilor în domeniul energetic. În contextul Republicii Moldova protecția consumatorilor finali este 

                                                

15 Directivele 2009/28/CE și 2018/2001.  
16 Zece la sută în 2020 și 14 la sută în 2030, definite de directivele 2009/28/CE și, respectiv, 2018/2001.  
17 În conformitate cu Directiva privind calitatea benzinei și a motorinei (98/70/CE).  
18 Transpunerea Regulamentulului MMR (UE) 2018/2066, modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2085 al 

Comisiei; Regulamentul AVR (UE) 2018/2067, modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2084 al Comisiei; și 
Regulamentul AR (UE) 765/2008. 



deosebit de importantă din cauza cotei mari a populației afectate de sărăcia energetică. Pe termen lung este 

necesară elaborarea și implementarea politicilor eficiente, care să asigure protecția consumatorilor finali, 

aprovizionarea acestora cu surse de energie, precum și să prevină sărăcia energetică. Actualele creșteri ale 

prețurilor la energie, coroborate cu nivelul scăzut de eficiență energetică al locuințelor compromit standardele 

de viață și sprijinul popular pentru reformele actuale și viitoare ale sectorului energetic. Prin urmare, este 

esențial ca riscurile cu care se confruntă consumatorii vulnerabili să fie abordate printr-o serie de politici, de 

la subvenții și plafonări ale prețurilor la beneficii sociale și măsuri care să promoveze eficiența energetică.  

Odată cu aprobarea Legii nr. 241/2022 privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice, a fost introdus 

conceptul de ,,consumator vulnerabil" și propunerile inițiale privind modul în care Guvernul preconizează să 

sprijine această categorie de consumatori. Măsurile de suport urmează să fie orientate, ceea ce înseamnă că 

autoritățile responsabile de sprijinirea consumatorilor vulnerabili și de combaterea sărăciei energetice 

urmează să identifice locurile de consum și persoanele care prezintă cel mai mare grad de risc. Crearea de 

baze de date, conectarea bazelor de date de la diferite instituții (asigurări sociale, companii de distribuție, baze 

de date privind EE etc.) pentru a extrage date și cartografierea aspectelor calitative și cantitative ale 

vulnerabilității sunt indispensabile pentru elaborarea unor măsuri specifice privind sărăcia energetică. 

Utilizarea contoarele inteligente, care permit achitarea în avans, împreună cu reguli clare pentru deconectarea 

de la rețea sunt esențiale în acest context. 

Dezvoltarea unui sistem echitabil al pieței cu amănuntul, a unor norme eficiente de protecție a consumatorilor 

finali și a unor activități care să stimuleze acțiuni din partea consumatorului final bazate pe creșterea eficienței 

energetice ar trebui încurajate. Atribuțiile furnizorului de ultimă opțiune urmează a fi extinse, prin elaborarea 

și implementarea unor instrumente standard de protecție a consumatorilor finali, împreună cu dezvoltarea 

setului de măsuri menit să ofere protecție consumatorilor vulnerabili împotriva deconectării sau a altor acțiuni 

potențiale din partea furnizorului 

Normele detaliate privind conectarea și deconectarea, facturarea și procedurile de soluționare extrajudiciară a 

litigiilor vor fi incluse în actele legislative secundare elaborate de Guvern și de către ANRE. Aceste norme 

vor defini domeniul de aplicare și prețul serviciilor oferite de furnizorii de ultimă opțiune și condițiile de 

activare sau dezactivare a acestui serviciu. Autoritatea de reglementare ar putea dezvolta un instrument 

interactiv și actualizat în mod regulat pentru a compara prețurile cu amănuntul și serviciile oferite de diverși 

furnizori, eventual asociind această inițiativă cu campanii de informare cu privire la cele mai frecvente 

probleme ale consumatorului final (schimbarea furnizorului, formarea prețurilor etc.). Aspectele legate de EE 

și de economiile de energie capătă o importanță din ce în ce mai mare în contextul actualei crize energetice, 

iar ANRE, eventual împreună cu Agenția pentru Eficiență Energetică, ar putea aborda în mod proactiv aceste 

aspecte prin intermediul unor evenimente publice comune,  similar unor evenimente publice organizate deja 

în trecut.19. 

 

5. IMPACTUL ACȚIUNILOR ȘI MĂSURILOR PROPUSE ȘI RISCURILE DE IMPLEMENTARE 

Strategia energetică va conține multiple măsuri și acțiuni concrete care vor contribui la realizarea securității 

și independenței energetice la nivel național și vor ghida următoarele etape de dezvoltare a sectorului 

energetic.  

                                                

19 De exemplu, în decembrie 2021, Agenția a organizat un eveniment privind utilizarea parcurilor eoliene de capacitate mică în 
instituțiile sociale. 



Impactul potențial al fiecărei acțiuni și importanța acesteia pentru atingerea obiectivului strategic și/sau a 

scopului urmărit urmează a fi descris. Pentru a sprijini această evaluare, va fi stabilit un scenariu de referință 

la începutul procesului de elaborare a noii strategii.  

La elaborarea Strategiei energetice și la propunerea de acțiuni, importanța globală a fiecărei măsuri va fi 

evaluată în conformitate cu o metodologie. Metodologia va include o analiză contrafactuală și va fi suficient 

de detaliată pentru ca părțile unei acțiuni care nu funcționează corect să poată fi identificate și modificate sau 

anulate, dacă este cazul. La atribuirea unei ponderi fiecărei acțiuni propuse, se vor lua în considerare factori 

precum nivelul de interdependență cu alte acțiuni și impactul pe care implementarea incompletă (sau lipsa 

implementării) l-ar avea asupra realizării diferitelor obiective strategice. Pentru a spori și mai mult 

credibilitatea și relevanța evaluării și a analizei impactului, s-ar putea recurge la o evaluare inter pares externă 

a impactului. Efectuarea de evaluări ex-post cu sau pe baza etapelor implementate va indica domeniile în care 

s-ar putea să lipsească progresul și/sau în care impactul este nesatisfăcător.  

Riscurile, fie că sunt controlabile sau incontrolabile, pot apărea sub orice formă și în orice etapă a procesului 

de implementare. Acestea pot fi legate, printre altele, de resursele umane și financiare, de procesele 

administrative sau de situația geopolitică. Aceste riscuri potențiale vor fi luate în considerare la elaborarea 

acțiunilor și a măsurilor propuse. Identificarea riscurilor la începutul procesului și determinarea probabilității 

ca acestea să apară vor facilita anticiparea provocărilor și elaborarea unei strategii de contracarare a riscurilor 

- sau cel puțin de neutralizare a impactului negativ al acestora, fie prin alocarea de buget sau resurse 

suplimentare, fie prin alte modalități.  

Matricea de risc care va fi propusă în strategie poate include o grilă care măsoară probabilitatea de apariție a 

riscului (de la foarte probabil la foarte puțin probabil) și gravitatea impactului (de la nesemnificativ la grav). 

De asemenea, poate include o serie de măsuri de atenuare propuse pentru a neutraliza riscul. În cele din urmă, 

ar trebui să stabilească modul în care Republica Moldova va soluționa provocările care ar putea apărea, 

eventual printr-un mecanism de escaladare stabilit în prealabil sau printr-un comitet de control cu puterea de 

a arbitra între părțile interesate și de a lua decizii finale.  

 

6. DIRECȚII PRIORITARE ȘI PROGRAM 

Strategia va consta în cinci obiective strategice, fiecare dintre acestea urmând să detalieze acțiunile pentru 

atingerea obiectivului respectiv. Pentru a asigura un nivel satisfăcător de coeziune a implementării, acțiunile 

trebuie să fie ierarhizate, în special dacă aceste acțiuni și măsuri sunt interdependente și dacă neimplementarea 

la timp a unei acțiuni poate întârzia și avea un impact negativ asupra implementării unei acțiuni ulterioare. 

Prin urmare, este necesar ca eforturile să se concentreze asupra dezvoltării unei metodologii care să stabilească 

importanța relativă a fiecărei acțiuni pentru atingerea obiectivelor individuale și a strategiei globale. O 

înțelegere clară a importanței relative a fiecărei acțiuni va contribui la prioritizarea intervențiilor și la stabilirea 

unui program de finalizare a activităților în următorii ani.  

Planul calendaristic ar trebui să fie împărțit în mai multe etape și să ofere un program convenit pentru 

implementarea acțiunilor definite în noua Strategie energetică. Prima etapă acoperă perioada 2023-2030 și ar 

putea fi împărțită în două faze, 2023-2025 și 2025-2030. Perioada 2023-2025 conține în principal acțiuni pe 

care Republica Moldova și le-a asumat deja prin  intermediul unor angajamente anterioare care decurg din 

calitatea de membru al TCE, din Acordul de asociere cu UE sau din Acordul de la Paris. În plus, angajamentul 

național de a transpune și de a implementa legislația TCE sau a UE ar trebui să fie îndeplinit indiferent de 

această strategie. Perioada 2025-2030 se va concentra pe acțiunile care trebuie abordate pe termen mediu, 

cum ar fi transpunerea legislației aferente schemei de tranzacționare a carbonului/mecanismului de taxare la 

frontiera în funcție cantitatea de carbon, realizarea cuplării pieței pentru ziua următoare cu statele vecine și 



dezvoltarea sistemului garanțiilor de origine. Acestea pot include, de asemenea, introducerea unor condiții 

tehnice pentru instalațiile stocare a energiei electrice la scară largă sau adaptarea infrastructurii de gaz pentru 

transportul hidrogenului. Tipul de acțiune și momentul executării acesteia se vor decide în cele din urmă de 

către guvern prin Planurile de activitate.  

 

7. INDICATORI DE EVALUARE, MONITORIZARE, ÎMPĂRȚIREA RESPONSABILITĂȚILOR 

ȘI PROCEDURI DE RAPORTARE  

Obiectivele și acțiunile stabilite în noua Strategie energetică vor urma în mare parte logica SMART (specific, 

măsurabil, atins, relevant și limitat în timp), iar progresul implementării va fi măsurat în mod obiectiv. Prin 

urmare, este important să se stabilească indicatori și etape-cheie în funcție de care să se poată măsura 

progresul. Indicatorii ar trebui să fie suficient de concreți pentru a determina dacă obiectivele sunt atinse și 

dacă se obțin progrese. Este necesar ca indicatorii să fie aplicați pentru a sprijini gestionarea eficientă bazată 

pe rezultate, inclusiv planificarea, implementarea, monitorizarea, raportarea și evaluarea. Progresele care pot 

fi verificate în mod obiectiv vor spori responsabilitatea și legitimitatea deciziilor și acțiunilor și pot permite o 

intervenție în timp util, dacă este cazul. Indicatorii situaționali, de rezultat și de realizare din strategie vor fi 

atât calitativi, cât și cantitativi și vor fi, de asemenea, delimitați în timp (obiective anuale, repere intermediare 

etc.) și vor conține mecanisme de avertizare timpurie.  

La stabilirea indicatorilor, factorul timp este o condiție prealabilă fundamentală pentru o monitorizare 

eficientă a progreselor, deoarece stabilirea unor indicatori clari permite țării să monitorizeze obiectivele 

strategice, să evalueze stadiul de implementare a măsurilor individuale și să atribuie drepturi pentru a lua 

decizii pe baza rezultatelor monitorizării. Toate acestea sunt strâns legate de raportare. Strategia trebuie să 

aducă clarificări cu privire la structura de raportare și la părțile interesate care urmează să fie informate despre 

rezultate și să fie consultate cu privire la implementare. De asemenea, ar putea fi luată în considerare 

înființarea unui comisii de control care să cuprindă reprezentanți ai tuturor autorităților relevante și care să 

informeze asupra implementării Strategiei energetice.  



ANEXA 

MĂSURI PROPUSE PENTRU A FI LUATE ÎN CONSIDERARE LA ELABORAREA 

STRATEGIEI ENERGETICE 2050 

Prezenta anexă descrie măsurile potențiale care vor fi luate în considerare în cadrul procesului de elaborare a 

viitoarei Strategii energetice. Măsurile corespund obiectivelor specifice stabilite în concept și sunt împărțite 

în două orizonturi de timp: 2022-2030 și 2030-2050. Lista de măsuri poate fi modificată și adaptată în 

procesului de elaborare a Strategiei energetice și de consultare cu părțile interesate. Obiectivele specifice 

măsurabile vor fi stabilite pe baza rezultatelor unui exercițiu de modelare a evoluțiilor sectorului energetic în 

funcție de acțiunile propuse. 

TABELUL 1. CONSOLIDAREA SECURITĂȚII ENERGETICE 

 ORIZONTUL 2022–2030  

1. 

Creșterea securității 

aprovizionării cu energie 

electrică prin creșterea 

interconectivității și 

diversificarea surselor de 

aprovizionare  

Creșterea interconectivității prin realizarea următoarelor 

proiecte: 

1. Linie electrică aeriană 400 (kV) Vulcănești-Chișinău 

2. Linie electrică aeriană 400-kV Bălti–Suceava 

Evaluarea potențialului proiectelor de interconexiune (RO-

MD) Smârdan-Vulcănești și Bălți- Dnestrovsk (linia a doua, 

MD-UA) prin prisma raportului cost-eficiență pe baza 

rezultatelor studiilor de fezabilitate. 

2. 

Dezvoltarea rețelei de 

transport al gazelor 

naturale și a capacităților 

de interconectare 

bidirecționale; 

diversificarea rutelor și 

surselor de aprovizionare 

cu gaze naturale 

Evaluarea măsurilor care ar putea duce la o mai mare 

utilizare a capacității disponibile a coridorului transbalcanic, 

împreună cu opțiunile de a acoperi vârfurile de consum de 

gaze naturale utilizând diferite rute și surse, inclusiv gazele 

naturale lichefiate. 

3.  

Eliminarea blocajelor 

interne din sistemul de 

transport al gazelor naturale 

Alegerea între construcția gazoductului Ungheni-

Bălți/Drochia sau extinderea rețelei de transport a gazelor 

naturale Iași-Ungheni în direcția Bălți/Drochia, în funcție de 

rezultatele unei analize cost-beneficiu. Eliminarea 

congestiilor interne pentru a diversifica sursele de 

aprovizionare și rutele de import, permițând accesul la 

instalații de stocare suplimentare atât în Ucraina, cât și în 

România. 

4. 

Îmbunătățirea procesului de 

evaluare a riscurilor și de 

pregătire pentru situații de 

risc, actualizarea Planurilor 

de prevenire și de urgență 

pentru energie electrică și 

gaze naturale 

Adoptarea măsurilor necesare pentru transpunerea și 

implementarea Regulamentului (UE) 2017/1938 privind 

măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze 

naturale și a Regulamentului (UE) 2019/941 privind 

pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice. 

5. 
Crearea stocurilor minime 

de gaze naturale 

Transpunerea și implementarea propunerii Comisiei 

Europene unei Decizii a Consiliului ministerial de integrare 

a Regulamentului (UE) 2022/1032 privind înmagazinarea 

gazelor în acquis-ul TCE. 



TABELUL 1. CONSOLIDAREA SECURITĂȚII ENERGETICE 

6.  
Crearea stocurilor minime 

de petrol 

Adoptarea măsurilor necesare pentru transpunerea și 

implementarea Directivei 2009/119/CE din 14 septembrie 

2009 privind obligația statelor membre de a menține un 

nivel minim de rezerve de țiței și/sau de produse petroliere. 

7. 

Creșterea capacităților 

interne de generarea și 

diversificarea mixului 

energetic 

Instalarea de noi capacități SER, modernizarea centralelor 

de cogenerare existente (CET), precum și evaluarea 

potențialului de transformare a deșeurilor în energie. 

8. 

Îmbunătățirea flexibilității 

sistemului de energie 

electrică 

Sprijinirea tehnologiilor care pot contribui la creșterea 

flexibilității și la favorizarea producției de SER (de 

exemplu, baterii de stocare a energiei electrice, proiecte 

potențiale de centrale hidroelectrice cu acumulare prin 

pompare). 

9. 
Modernizarea rețelelor 

existente 

Implementarea rețelelor inteligente (acolo unde este rentabil 

din punct de vedere economic) și a producției distribuite; 

dezvoltarea sistemelor automate de contorizare, precum și a 

îmbunătățirii gestionării și utilizării datelor. 

1

0. 

Obținerea de către 

Moldelectrica a statutului 

de observator ENTSO-E și, 

ulterior, a statutului de 

membru cu drepturi depline 

Semnarea și implementarea Acordului-cadru privind zona 

sincronă(Synchronus Area Framework Agreement). 

Asigurarea implementării cerințelor ENTSO-E de către 

OTS. 

1

1. 

Explorarea posibilității de a 

construi instalații de stocare 

a gazelor (subterane sau 

terestre) în Republica 

Moldova  

Revizuirea studiilor de fezabilitate anterioare, luând în 

considerare condițiile geologice și tehnice pentru 

construcția de depozite subterane. În cazul în care o astfel de 

analiză conchide că stocarea subterană nu este posibilă, se 

va evalua dacă ar putea fi construită stocarea pe teren. 

  ORIZONTUL 2030–2050   

1

2. 

Continuarea eforturilor de 

îmbunătățire a adecvanței 

generării, utilizând toate 

resursele și tehnologiile 

energetice disponibile, 

asigurând în același timp 

conformitatea cu legislația 

aplicabilă a TCE/UE  

Pe măsură ce cadrul legal continuă să se îmbunătățească, 

sectorul energetic trebuie să se adapteze și să îndeplinească 

noile cerințe și obiective stabilite în noile documente 

strategice. 

1

3. 

Utilizarea hidrogenului 

verde ca alternativă la gaz 

Având în vedere strategia Ucrainei de a deține un rol 

important în calitate de centru regional și de partener 

puternic pe piața UE a hidrogenului și a biometanului, ar 

trebui să se analizeze posibilitatea de utilizare a 

hidrogenului amestecat (blended) sau separat (dedicated). 

1

4. 

Continuarea lucrărilor de 

modernizare și consolidare 

a rețelelor 

Optimizarea funcționării sistemului de transport al energiei 

electrice, integrând tehnologii inovatoare — FACTS, 

STATCOM, Dynamic Line Rating, etc. 

 



TABELUL 2. DEZVOLTAREA UNOR PIEȚE ENERGETICE COMPETITIVE ȘI 

INTEGRAREA REGIONALĂ A ACESTORA 

  ORIZONTUL 2022–2030   

1. 

Transpunerea și 

implementarea cerințelor 

Pachetului Energie Curată 

pentru toți europenii 

Pentru atingerea obiectivului de integrare pe piața unică 

europeană a energiei, Republica Moldova trebuie să 

continue transpunerea și implementarea cerințelor legale 

ale UE și TCE. 

2. 

Transpunerea și 

implementarea Codurilor de 

rețea și a liniilor directoare UE 

pentru sectoarele energiei 

electrice și gazelor naturale 

Implementarea calculului coordonat al capacității, 

alocarea transfrontalieră a capacității și gestionarea 

congestiilor în conformitate cu normele aplicabile ale 

TCE (FCA și CACM).  

Implementarea mecanismului de echilibrare și de 

decontare a dezechilibrelor în conformitate cu normele 

aplicabile ale TCE și ale UE (Liniile directoare privind 

funcționarea sistemului SOGL și EBGL). 

Asigurarea accesului nediscriminatoriu al terților la 

rețeaua Moldovatransgaz și la rețeaua de distribuție. 

Obținerea controlului operațional asupra rețelei din 

Transnistria prin acorduri de transport. TCE urmează să 

decidă cu privire la adoptarea Codurilor de rețea aferente 

pieței și managementului de sistem de către TCE. 

3. 
Finalizarea separării 

Moldovatransgaz 

Finalizarea procesului de separare a OTS  pentru a 

asigura accesul adecvat al terților la rețeaua de transport 

al gazelor naturale. 

Asigurarea accesului nediscriminatoriu al terților la 

rețeaua Moldovatransgaz și la rețeaua de distribuție, va 

permite altor comercianți și expeditori să semneze 

contracte cu Moldovatransgaz.  

4. 

Crearea platformelor de 

tranzacționare a gazelor 

naturale și a unui proces de 

alocare a capacității la 

punctele de interconectare 

Adoptarea de măsuri în vederea elaborării unei 

metodologii comune cu statele vecine pentru 

determinarea capacității grupate la punctele de 

interconectare a gazelor. Utilizarea unei platforme 

pentru rezervarea de capacitate și pentru tranzacționarea 

gazelor naturale. 

5. 
Instituirea unui mecanism de 

compensare între OST-uri 

Implementarea metodologiei de compensare a costurilor 

suportate și de asigurare a transferului de venituri pentru 

utilizarea rețelei de gaze naturale între OST-urile din 

țară. 

6. 

Introducerea responsabilității 

de echilibrare a utilizatorilor 

rețelei de gaze naturale 

Fiecare utilizator al rețelei de gaze ar trebui să fie 

responsabil pentru utilizarea acesteia. Implementarea 

metodologei de calcul al dezechilibrelor și a unui sistem 

de decontare, precum și instituirea unei entități centrale 

de echilibrare propriu-zise. Instituirea unui sistem de 

partajare a datelor de echilibrare între OST-uri. 

7. 
Creșterea transparenței 

piețelor de energie și a 

Asigurarea funcționalității raportării datelor de 

transparență în conformitate cu Regulamentul 543/2013 



TABELUL 2. DEZVOLTAREA UNOR PIEȚE ENERGETICE COMPETITIVE ȘI 

INTEGRAREA REGIONALĂ A ACESTORA 

gradului de monitorizare a 

acestora de către ANRE 

(Regulamentul privind transparența) și cu Regulamentul 

1227/2011 privind integritatea și transparența pieței 

angro de energie (REMIT), odată cu adoptarea de către 

ANRE a normelor privind cerințele de furnizare a datelor 

de către participanții la piață.  

8.  
Desemnarea unui operator al 

pieței de energie electrică 

Numirea unui operator de piață care să administreze 

piețele centralizate care urmează să fie lansate, precum 

și să îndeplinească alte sarcini. Implementarea de către 

acesta a proceselor de cuplare unică a pieței  zilei 

următoare și pieței pe parcursul zilei (în conformitate cu 

orientările CACM). 

9. 

Lansarea piețelor pentru ziua 

următoare și a piețelor 

intrazilnice 

Lansarea piețelor pentru ziua următoare și a pieței pe 

parcursul zilei în Republica Moldova, anticipând că 

cuplarea pieței cu piețele vecine va permite o concurență 

sporită și va oferi multiple oportunități pentru 

tranzacțiile cu energie electrică, ceea ce va duce la o 

creștere a concurenței pe piața angro și va crea semnale 

și inițiative adecvate pentru participanții la piață. 

10. 

Continuarea deschiderii pieței 

și liberalizarea treptată a 

piețelor de energie electrică și 

gaze naturale 

Eliminarea treptată a prețurilor reglementate conform 

unei perioade de timp rezonabile, care urmează să fie 

stabilită de ANRE în urma unei evaluări minuțioase a 

concurenței pe piață și a consecințelor sociale. Evaluarea 

condițiilor la fiecare doi ani până în 2030. În paralel, 

introducerea de măsuri care vizează combaterea sărăciei 

energetice. 

11. 
Facilitarea procesului de 

schimbare a furnizorului 

Crearea unui centru de date unic în care vor fi stocate 

datele consumatorilor și datele tehnice și care va permite 

o schimbare rapidă a furnizorului și a agregatorului 

pentru a funcționa eficient. 

12. 

Stabilirea unor norme de 

reglementare și de 

comercializare pentru noii 

participanți pe piață 

(agregatori, comunități 

energetice, organizații de 

cetățeni) 

Eficientizarea producției și a consumului descentralizate 

prin agregare. Introducerea unei licențe specifice pentru 

agregare, luând în considerare diferite modele de afaceri 

pentru agregatori și elaborarea unui cadru pentru 

comercializarea producției la scară redusă. Asigurarea 

participării consumatorilor finali pe piața angro și 

stabilirea condițiilor pentru aceasta. 

  ORIZONTUL 2030–2050   

13. 

Utilizarea platformelor 

dezvoltate de ENTSO-E 

pentru schimbul de servicii de 

echilibrare și de sistem 

Moldelectrica ar trebui să conecteze și să implementeze 

platformele MARI, PICCASO și TERRE pentru servicii 

de schimb de energie de echilibrare și tranzacționarea 

serviciilor de sistem. 

14. 

Reguli de cuplare sectorială și 

integrarea hidrogenului pe 

piețe 

Având în vedere strategia Ucrainei de a deține un rol 

important în calitate de centru regional și de partener 

puternic pe piața UE a hidrogenului și biometanului, 



TABELUL 2. DEZVOLTAREA UNOR PIEȚE ENERGETICE COMPETITIVE ȘI 

INTEGRAREA REGIONALĂ A ACESTORA 

Republica Moldova ar putea vedea posibilități 

importante de decarbonizare a pieței sale de gaze și, prin 

urmare, a producției de energie electrică și termică, 

utilizând potențialul său național. 

15. 

Implementarea sistemului de 

tranzacționare a emisiilor pe 

piețele energetice 

Legislația UE s-a modificat continuu, adaptându-se la 

schimbările de echilibru geopolitic și de tehnologie. 

Dezvoltarea sectorului energetic va fi tot mai mult 

afectată de obiectivele și scopurile în materie de climă, 

astfel, piețele energetice fiind și ele influențate.  

16. 
Respectarea în continuare a 

legislației aplicabile TCE/EU 

Piața energetică va obține unele rezultate în urma 

acțiunilor realizate în deceniul precedent în ceea ce 

privește participarea producției nepoluante și a cererii 

sensibile. Infrastructura de interconectare îmbunătățită 

este utilizată în conformitate cu normele UE. Cadrul de 

reglementare al UE va continua dezvoltarea și adaptarea 

în funcție de obiectivele uniunii pe termen lung 

 

TABELUL 3. PROMOVAREA EFICIENȚEI ENERGETICE 

  ORIZONTUL 2022–2030   

1. 

Transpunerea Directivei 

2018/2002/UE și a 

Directivei 2018/844/UE  

Evaluarea stadiului de implementare, în special stabilirea 

bazelor de date (inventariere) privind fondul de clădiri, 

realizarea unei evaluări de piață pentru nivelul optim de 

renovare din punct de vedere al costurilor pentru a 

dezvolta părțile lipsă pentru metodologia de calcul și 

cerințele minime de performanță energetică pentru 

clădirile noi și cele reabilitate, stabilirea unui sistem 

național de informații privind EE, stabilirea Certificării 

performanței energetice a clădirilor (care să prevadă 

inspecția sistemelor de încălzire/ventilație și a sistemelor 

de climatizare), adoptarea unui plan de construcție a 

clădirilor cu consum de energie aproape zero, etc. 

2. 

Reconstrucția și 

modernizarea capacităților 

existente de producere a 

energiei electrice și 

transformarea acestora în 

centrale de cogenerare de 

înaltă eficiență pentru a 

crește EE 

Reconstrucția și retehnologizarea centralelor termice 

presupune scoaterea din funcțiune a echipamentelor 

neperformante, atunci când funcționarea acestora nu se 

justifică din punct de vedere economic sau nu respectă 

cerințele de mediu și substituirea lor cu centrale de 

cogenerare de înaltă eficiență. Astfel, sursele de 

alimentare centralizată cu energie termică vor fi 

optimizate, iar activitatea acestora va fi mai eficientă, 

ceea ce va determina creșterea producției locale și a 

producției de energie electrică. 
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3. 

Promovarea unui sistem 

centralizat de încălzire și a 

cogenerării 

Reevaluarea întregului sistem termoenergetic sub aspect 

tehnic și economic, în vederea identificării și valorificării 

oportunităților de reducere a pierderilor de energie și a 

consumului de combustibil prin aplicarea unor tehnologii 

moderne și eficiente, precum și a îmbunătățirii 

semnificative a calității serviciilor oferite 

consumatorilor. 

4.  

Modernizarea rețelelor de 

distribuție și transport a 

energiei electrice, a gazelor 

naturale și în rețeaua de 

încălzire centralizată, 

precum și reducerea 

pierderilor în acestea  

Rețelele de transport și distribuție utilizate au fost 

construite în mare parte în perioada sovietică, 

dimensionate în funcție de sarcinile de atunci și cu un 

grad ridicat de uzură fizică. Nivelul actual al pierderilor 

de energie în rețelele de electricitate, gaze naturale și în 

sectorul de încălzire este mai mic decât în țările 

europene, ceea ce indică posibilitatea de a spori 

performanța în domeniul dat. 

5. 

Strategia de renovare pe 

termen lung destinată să 

sprijine renovarea fondului 

național de clădiri 

rezidențiale și 

nerezidențiale, atât publice, 

cât și private 

Evaluarea implementării programului 2020-2022 privind 

realizarea renovării obligatorii a clădirilor deținute și 

ocupate de administrația centrală și proiectul de program 

pentru perioada 2022-2024 (începând cu ianuarie 2023, 

în fiecare an, 3 la sută din suprafața clădirilor 

administrației centrale va fi renovată). Revizuirea 

rezultatelor programului existent, în valoare de 1,2 

milioane de euro, care acoperă perioada până în 2022 și, 

pe baza acestei revizuiri, includerea unor îmbunătățiri 

suplimentare. Valorificarea la maximum a Proiectului 

național de eficiență energetică în valoare de 75 de 

milioane de euro pentru renovarea clădirilor publice, care 

a fost pregătit împreună cu donatori internaționali și în 

cadrul căruia se stabilește în prezent o listă de clădiri care 

urmează să fie renovate. 

6. 

Implementarea procesului 

de Certificare a 

performanței energetice a 

clădirilor 

Este necesară monitorizarea continuă și înțelegerea 

completă a factorilor esențiali care influențează 

consumul de energie al clădirilor. Procesul de certificare 

a performanței energetice a clădirilor este indicatorul 

perfect care ar putea arăta performanța energetică actuală 

și dinamica sectorului clădirilor. 

7. 
Promovarea EE în domeniul 

transportului 

Elaborarea unui program național de reînnoire a parcului 

auto prin introducerea unei taxe de mediu diferențiate în 

funcție de nivelul de poluare. Sprijinirea dezvoltării de 

stimulente pentru importul de autovehicule electrice și 

hibride și pentru dezvoltarea infrastructurii naționale 

necesare vehiculelor electrice, a punctelor de încărcare și 

a infrastructurii de parcare. Crearea de inițiative pentru a 

sprijini trecerea transportului public rezidențial și urban 

sau a transportului de marfă la vehicule hibride sau 

electrice.  
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8. 
Creșterea ponderii 

transportului feroviar 

Deși la nivel global costul transportul feroviar este mai 

mic, datele statistice oficiale relevă că la nivel național 

există o tendință de scădere a utilizării acestuia. Folosirea 

acestui mod de transport (unul dintre cele mai eficiente) 

poate îmbunătăți, de asemenea, concurența companiilor. 

9.  

Crearea și dezvoltarea 

domeniului de prestare a 

serviciilor energetice, a 

instrumentelor financiare și 

a auditurilor EE 

Modificarea Foii de parcurs pentru furnizarea de servicii 

energetice în clădirile publice, elaborată de Agenția 

pentru Eficiență Energetică. Modificarea Hotărârii 

Guvernului privind prestarea de servicii energetice. 

Revizuirea programelor financiare existente 

(EU4Business, GEFF, RECP). Proiectarea și 

introducerea de instrumente financiare pentru EE 

(asigurarea garanției bancare, excluderea TVA pentru 

produsele de izolare termică) și stabilirea unui cadru 

funcțional pentru companiile prestatoare de servicii 

energetice și pentru firmele de inginerie, achiziții și 

construcții.  

10. 

Promovarea măsurilor de EE 

în sectorul privat (cu scopul 

de a reduce intensitatea 

energetică industrială) 

Revizuirea regulamentului privind efectuarea de audituri 

energetice obligatorii de către întreprinderile mari (în 

conformitate cu Legea nr. 139/2018). Revizuirea 

programului privind implementarea unei scheme de 

obligativitate în materie de EE pentru operatorii de 

sisteme de distribuție și importatorii de produse 

petroliere. Modernizarea rețelei de distribuție și transport 

și a rețelei de încălzire centralizată. Identificarea 

instalațiilor și infrastructurii energofage care pot 

contribui la creșterea eficienței energetice globale.  

11. 
Stimularea măsurilor de EE 

pentru sectorul casnic 

Crearea de mecanisme financiare de sprijin pentru 

renovarea ecologică a clădirilor cu mai multe 

apartamente și a caselor individuale de locuit, inclusiv cu 

integrarea SER. Implementarea sistemelor de contorizare 

inteligentă și a altor tehnologii avansate de contorizare, 

care să permită o mai bună reacție a cererii, citirea la 

distanță și introducerea facturilor de electricitate/gaz 

bazate pe consumul în timp real.  

12. 

Implementarea cerințelor de 

etichetare energetică pentru 

produsele cu impact 

energetic 

Transpunerea Regulamentului (UE) 2017/1369. 

Îmbunătățirea controalelor de stat și a capacității 

autorităților de a verifica conformitatea parametrilor 

produselor cu cerințele declarate. Stabilirea de subvenții 

pentru achiziționarea de echipamente electrice cu cea 

mai înaltă eficiență. 

13. 
Creșterea utilizării pompelor 

de căldură 

Eliminarea treptată a dispozitivelor de încălzire cu 

radiatoare rezistive, precum și a sobelor pe biomasă 

ineficiente și înlocuirea acestora cu pompe de căldură. 
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15. 

Promovarea sistemelor de 

management al energiei în 

industriile prelucrătoare 

Implementarea auditurilor energetice obligatorii pentru 

marile companii, a standardului ISO 50001, precum și a 

tehnologiilor avansate de măsurare și a noilor tehnologii 

IT. Acest lucru va permite industriilor să prevină 

defectele, să controleze mai bine procesul și să 

reacționeze mai rapid în procesul de producție, utilizând 

tehnologii avansate de analiză a datelor și practicilor 

predictive. 

16. 
Obligațiile privind achizițiile 

ecologice 

În conformitate cu Articolul 6 din Directiva privind EE, 

administrațiile centrale pot achiziționa numai produse, 

servicii și clădiri cu performanțe ridicate în materie de 

EE. Lansarea unor activități intense pentru a se asigura 

că entitățile din sectorul public dispun de cunoștințele și 

competențele juridice și tehnice necesare pentru a 

include și evalua cerințele privind EE în procedurile de 

achiziții publice, aplicând criteriul ofertei celei mai 

avantajoase din punct de vedere economic. 

17. 
Promovarea mobilității 

avansate 

Reglementarea intrării vehiculelor poluante în anumite 

zone din centrele orașelor; desfășurarea de campanii/ 

oferirea de subvenții și sisteme de utilizare a bicicletelor 

noi sau închiriate și a scuterelor electrice; promovarea 

mersului pe jos și introducerea unor politici de parcare 

care să reducă circulația mașinilor în zona urbană.. 

18. 

Consolidarea instituțională 

și a capacităților autorităților 

publice în domeniul EE  

Furnizarea unor cursuri de formare practică pentru 

auditorii energetici pentru clădiri, industrie și 

transporturi (în conformitate cu Regulamentul aprobat de 

Guvern). Formarea evaluatorilor energetici pentru 

clădiri. Formarea inspectorilor pentru sistemele de 

încălzire, de ventilație și de aer condiționat. Asigurarea 

de cursuri de formare continuă pentru managerii 

energetici. 

  ORIZONTUL 2030–2050   

19. 

Continuarea eforturilor de 

îmbunătățire a echilibrului 

dintre producție și consum 

prin utilizarea tuturor 

oportunităților disponibile, 

asigurând în același timp 

conformitatea cu legislația 

aplicabilă TCE/EU 

Atingerea obiectivului pentru 2050 de reducere a 

emisiilor de GES în TCE cu 80-95 % față de 1990. 

Elaborarea și realizarea planurilor naționale în domeniul 

energiei și climei, astfel cum se prevede în Regulamentul 

2018/1999, pentru a acoperi și perioada 2030-2050 și 

ulterior, cu dezvoltarea măsurilor ce țin  de EE. 
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ȘI A REDUCERII EMISIILOR 

  ORIZONTUL 2022–2030   

1. 

Stabilirea obiectivele privind 

ponderea totală a SER în 

sectorul energetic pentru 

2030 și 2050 și măsurile de 

sprijin pentru atingerea 

acestor obiective 

Stabilirea unor obiective naționale plauzibile. Evaluarea 

posibilităților existente (conectare la rețea, nevoile de 

dezvoltare a rețelei OST, evaluarea servicii de 

sistem/flexibilitate și BESS necesare). Lansarea 

procedurilor de licitație pentru proiectele SER. 

Asigurarea măsurilor de sprijin pentru atingerea 

obiectivelor, cum ar fi contracte de diferență, contracte de 

procurare a energiei pe termen lung, proceduri 

simplificate de autorizare, asigurarea sustenabilității 

furnizorului central (care își asumă responsabilitatea 

pentru dezechilibre), dispecerizare prioritară a energiei 

electrice produse, etc. 

2. 

Foaie de parcurs detaliată 

pentru atingerea obiectivelor 

pe 2030, luând în considerare 

Directiva (EU) 2018/2001 și 

alte inițiative energetice ale 

UE (REPower, Green Deal) și 

luând în considerare măsurile 

de EE concepute pentru 

sectorul clădirilor 

Stabilirea unor obiective naționale credibile, care să se 

reflecte în viitoarele acte legislative (CEP ajustat) și în 

NECP (Regulamentul 2018/1999/UE). Conceperea unor 

măsuri specifice pentru utilizarea SER în sectorul 

încălzirii (transformarea deșeurilor în energie electrică, 

etc.). 

3.  

Promovarea producției locale 

de surse de energie 

regenerabilă pentru uz 

propriu, inclusiv pentru 

încălzire, și îmbunătățirea 

răspunsului din partea cererii 

Transpunerea și implementarea dispozițiilor privind 

comunitățile de energie regenerabilă; introducerea 

facturării nete (net billing) și facilitarea racordării 

centralelor electrice industriale mai mari (care produc 

pentru consumul propriu). Stimularea construcției de 

centrale solare pe acoperișurile clădirilor private și 

publice. Construirea unor centrale electrice distribuite pe 

biomasă de mici dimensiuni (cogenerare opțională), cu 

stimulare prin mecanisme de sprijin. 

4. 

Îmbunătățirea legislației 

privind garanțiile de origine și 

implementarea unui sistem 

certificat de emitere, 

comercializare și anulare a 

certificatelor 

Stabilirea unui sistem de emitere, tranzacționare și anulare 

a garanțiilor de origine, fie printr-un sistem național, fie 

prin integrarea cu Asociația organismelor emitente 

(Association of Issuing Bodies), care va permite obținerea 

beneficiilor suplimentare pentru proiectele SER. 

5. 

Aprobarea unei foi de parcurs 

detaliate pentru atingerea 

obiectivelor în sectorul 

transporturilor pentru 2030 

Pregătirea terenului pentru ca până în 2030 SER să atingă 

o cotă de 9,2 % în transporturi (sugerată de studiul TCE). 

Revizuirea și stabilirea unor obiective cantitative, 

împreună cu măsuri de sprijin pentru biocombustibili și 

producția de hidrogen. Elaborarea de planuri pentru 

dezvoltarea infrastructurii vehiculelor electrice.  
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ȘI A REDUCERII EMISIILOR 

6. 
Introducerea prețurilor pentru 

carbon  

Stabilirea cadrului de reglementare necesar pentru 

implementarea mecanismului de taxare pentru emisiile de 

carbon (transpunerea Regulamentului MMR (UE) 

2018/2066, modificat prin Regulamentul de punere în 

aplicare (UE) 2020/2085 al Comisiei; a Regulamentului 

AVR (UE) 2018/2067, modificat prin Regulamentul de 

punere în aplicare (UE) 2020/2084 al Comisiei; și a 

Regulamentului AR (UE) 765/2008). 

7. 

Transpunerea și 

implementarea actelor de 

integrare în schema de 

tranzacționare a emisiilor UE 

Transpunerea și implementarea Directivei 2003/87/CE de 

stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de 

emisie de GES în UE.  

  ORIZONTUL 2030–2050   

8. 
Regândirea schemelor de 

sprijin a SER 

Tehnologiile de producere a energiei din SER continuă să 

evolueze, iar proiectele de SER devin durabile chiar și în 

absența schemelor de sprijin. Cu toate acestea, statul ar 

putea continua să susțină dezvoltarea proiectelor de SER 

pentru a atinge obiectivele globale în domeniul climei. 

 

TABELUL 5. PROTECȚIA CONSUMATORILOR ȘI SĂRĂCIA ENERGETICĂ  

  ORIZONTUL 2022–2030   

1. 

Reducerea impactului crizelor 

energetice și a poverii 

energetice 

Dezvoltarea în continuare a măsurilor aplicabile în 

prezent pentru combaterea sărăciei energetice (referințe 

juridice, beneficiarii de sprijin, scurtă descriere a 

măsurilor, estimarea bugetului utilizat). 

Introducerea definiției sărăciei energetice, identificarea 

consumatorilor vulnerabili și conceperea unor 

mecanisme care să contribuie în mod activ la diminuarea 

sărăciei energetice.  

2.  

Identificarea ajutoarelor 

sociale adecvate, adaptate la 

nevoile consumatorilor 

vulnerabili 

Protejarea consumatorilor vulnerabili prin ajutoare 

sociale adecvate, cum ar fi compensații pentru consumul 

de gaze naturale, energie termică și electrică. Instituirea 

de programe publice de izolare termică a clădirilor pentru 

comunitățile afectate de sărăcia energetică, etc. 
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