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ACRONIME 

ANRE Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică  

APC Autoritățile publice centrale 

APL Autoritățile publice locale 

BEI Banca Europeană pentru Investiții 

BERD Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 

CAIDI Durata medie а unei întreruperi pentru un consumator final 

CE Comunitatea Energetică 

CET Centrală Electrică cu Termoficare 

CSI Comunitatea Statelor Independente 

CT Centrală termică  

ENTSO-E Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică  

E-SER Energia electrică produsă din surse de energie regenerabile 

FEE-Nord S.A. "Furnizarea Energiei Electrice Nord" 

IPS/UPS Sistem electroenergetic integrat (Ucraina, Kazahstan, Kîrgazistan, Belarus, 

Azerbaidjan, Tadjikistan, Georgia, Moldova și Mongolia) / Sistem electroenergetic 

unic (Rusia) 

ÎS Întreprindere de stat 

LEA Linie electrică aeriană 

MGRES Moldavscaya GRES (Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan) 

MDL Leu moldovenesc 

MIDR Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 

OSD Operatorul sistemului de distribuție 

OST Operatorul sistemului de transport 

PNAEE Plan Național de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice 

RED Rețele Electrice de Distribuție 

RM Republica Moldova 

RO România 

SA Societate pe acțiuni 

SAP Societate Publică pe Acțiuni  

SAIDI Indicele privind durata medie a întreruperilor în rețea 

SAIFI Indicele privind frecvența medie a întreruperilor în rețea 

SEM Sistemul electroenergetic din Moldova 

SER Surse de energie regenerabile 

SMG Stația de Măsurare Gaze 

SRL Societate cu răspundere limitată 

TI Tensiune înaltă 

TJ Tensiune joasă 

TM Tensiune medie 

UA Ucraina 

UCTE Uniunea pentru Coordonarea Transportului Energiei Electrice 

UE Uniunea Europeană 
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INTRODUCERE 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică și Legii nr. 108/2016 cu 

privire la gazele naturale, Guvernul Republicii Moldova are obligația, prin intermediul organului central 

de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii, să monitorizeze securitatea 

aprovizionării cu energie electrică și gaze naturale a consumatorilor finali și să întocmească o dată la 2 

ani un Raport de monitorizare pentru a fi prezentat Secretariatului Comunității Energetice.  

Ultimul Raport privind securitatea aprovizionării cu energie electrică și cu gaze naturale pentru perioada 

2017-2018 a fost aprobat prin Ordinul nr. 363/2019 al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării 

Regionale (MIDR) pentru implementarea unor prevederi ale Legii nr. 107/2016 cu privire la energia 

electrică și ale Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale. 

Prezentul Raport cuprinde în mare parte rezultatele monitorizării situației de pe piața de energie electrică 

și cea a gazelor naturale pentru perioada 2020-2021, fiind descrise măsurile întreprinse în sectorul 

energetic, capacitatea sistemului energetic de a satisface cererea existentă, proiectele de investiții privind 

construcția și punerea în funcțiune a noilor interconexiuni, cadrul normativ și de reglementare, consumul 

de energie electrică și gaze naturale pe categorii de consumatori, etc. 

Securitatea aprovizionării cu energie constituie o provocare nu doar pentru Republica Moldova, dar și 

pentru alte state din Europa. În centrul preocupărilor se află riscurile asociate cu dependența de surse 

externe, cu situația politică instabilă din țările furnizorilor externi și din țările de tranzit și cu potențialele 

perturbări în aprovizionarea cu energie. De asemenea, se recunoaște faptul că transformările care au loc 

în cadrul sistemului energetic, ca urmare a modificării structurii cererii și a extinderii utilizării surselor 

de energie regenerabilă, creează noi provocări pentru aprovizionarea continuă cu energie a utilizatorilor 

finali la un preț accesibil. 

Prelungirea războiul din Ucraina și incertitudinea privind evenimentele ce vor urma, perpetuează situația 

de criză în Republica Moldova, inclusiv în domeniul energetic. Astfel, în contextul în care Federația 

Rusă deține o poziție importantă (dominantă) pe piețele energetice, practic orice acțiune realizată de către 

aceasta legată de impunerea unor limitări în furnizarea resurselor energetice, cât și sancțiunile aferente 

domeniului energetic aplicate de către alte state, se reflectă în mod direct asupra stabilității piețelor 

energetice și a valorilor și predictibilității prețurilor la aceste resurse. Cele mai vulnerabile în acest plan 

fiind statele în curs de dezvoltare și care sunt dependente de importurile de resurse energetice. 

Republica Moldova este dependentă de importurile de gaze naturale, practic 100% sunt livrate de 

compania rusă SAP „Gazprom”. În același timp, Republica Moldova nu dispune de capacități de stocare 

a gazelor naturale, gazele naturale fiind posibil a fi stocate în statele vecine sau în alte țări ce dispun de 

capacități de stocare. Aprovizionarea și infrastructura de gaze naturale din regiunea transnistreană nu se 

află sub controlul Guvernului Republicii Moldova. Gazele naturale sunt principala resursă utilizată 

pentru producerea energiei electrice și termice - ceea ce amplifică fluctuația sezonieră a cererii la nivel 

de țară. 

Deși, există în prezent un contract de furnizare a gazelor naturale pe un termen de cinci ani între SA 

„Moldovagaz” și SAP „Gazprom” (Acordul Adițional la Contractul de furnizare gaze naturale semnat în 

octombrie 2021), în continuare persistă riscul privind rezoluțiunea unilaterală a Contractului din cauza 

neexecutării auditului datoriilor financiare, astfel existând riscul ca în orice moment livrările de gaze 

naturale să fie limitate sau sistate. Totodată, există riscul lipsei unor surse (alternative) sigure și 

competitive de import a gazelor naturale, în sensul achiziționării acestora la prețuri rezonabile și 

transportul lor către Republica Moldova (inclusiv, prin gazoductul Transbalcanic în flux invers).  
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Pentru a dispune de posibilitatea intervenției prompte în scopul asigurării securității aprovizionării cu 

resurse energetice, situația excepțională pe piața gazelor naturale - situație de alertă constatată/declarată 

prin Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova din 13.10.2021 (Proces 

verbal nr. 12-53-242-7749) în conformitate cu prevederile Regulamentului și Planului de acțiuni privind 

situațiile excepționale pe piața gazelor naturale aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 207/2019, este 

menținută până în prezent, iar prin Hotărârea Parlamentului nr. 278/2022, starea de urgență declarată pe 

întreg teritoriul Republicii Moldova a fost prelungită cu 60 zile, începând cu 07.10.2022. 

Mecanismul de raportare zilnică a autorităților/întreprinderilor din sectorul energetic, instituit de către 

MIDR, la data de 24 februarie (ziua în care a început războiul din Ucraina), funcționează și la moment, 

astfel realizându-se monitorizarea situației în timp real și în caz de necesitate, asigurarea intervenției cu 

soluțiile necesare.   

Balanța energetică a Republicii Moldova (fără regiunea transnistreană)1 pentru ultimul an disponibil, 

anul 2021, este prezentată în figurile 1-4. 

  

Figura 1. Aprovizionarea cu energie primară, total în anul 2021, pe tipuri de energie (mii tep; %) 

În aprovizionarea totală cu energie primară2 a țării produsele petroliere și gazele naturale sunt resursele 

energetice predominante (34%, și respectiv 32%). Gazele naturale sunt 100% importate din Federația 

Rusă, iar produsele petroliere sunt importate din România, Belarus, Federația Rusă și alte țări. 

Biocombustibilul și deșeurile reprezintă 21%, iar cărbunele și energia electrică reprezintă 3%, și 

respectiv 10%. Reieșind din importul de resurse energetice primare, dependența energetică a Republicii 

Moldova de surse externe este foarte mare, aproximativ 75,6%. 

 

                                                

1 Sursa: Biroul Național de Statistică. Balanța energetică nu include datele agenților economici situați pe teritoriul din partea stîngă a 

Nistrului și mun. Bender (regiunea transnistreană). 

2 Reprezintă consumul intern brut de energie, care include energia utilizată în transformări (de exemplu din centralele electrice, CET-uri), 

pierderile din rețelele electrice și de gaze naturale și consumul final de energie. 
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Figura 2. Consumul final total de energie pe tipuri de energie (mii tep; %) 

La nivelul consumului final de energie, produsele petroliere reprezintă cea mai mare pondere (36%), 

urmate de biocombustibili și deșeuri (21%) și gaze naturale (21%). Energia electrică are o pondere de 

12%, energia termică furnizată prin intermediul sistemelor centralizate de alimentare - 7%, iar cărbunele - 3%. 

 
Figura 3. Consumul total final de energie pe sectoare (mii tep; %) 

Consumul final de energie pe sectoare de activitate arată că 9% din energie este consumată în industrie, 

26,0% în transport și 63% în alte domenii de activitate, ale căror domenii specifice sunt prezentate în Figura 4.  

 
Figura 4. Consumul final de energie în alte domenii de activitate (mii tep; %) 
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În compartimentul „Alte domenii de activitate” predomină sectorul rezidențial, care reprezintă 75% din 

consumul total, urmat de „Servicii comunale” – 13%, „Agricultură” - 9% și „Comerț și servicii publice” 

- 3%. 

În sectorul energetic al Republicii Moldova persistă mai multe vulnerabilități. Dependența ridicată de 

gazele naturale și energia electrică din import, datoriile istorice (cauzate în mare parte urmare a tarifelor 

stabilite în trecut care nu reflectau pe deplin costurile suportate de către întreprinderile energetice), 

puterea de cumpărare scăzută a consumatorilor (sărăcia energetică), sistemele învechite de generare a 

energiei electrice și termice, sistemele centralizate de alimentare cu energie termică ineficiente, au 

condus la o performanță slabă a sectorului energetic de astăzi. 

Republica Moldova este o țară de tranzit și un importator de energie cu doar 24,4% din cererea de energie 

primară satisfăcută din resursele energetice pe malul drept al Nistrului. O astfel de dependență majoră 

de resurse energetice face ca economia țării să fie vulnerabilă la orice perturbare externă în 

aprovizionarea cu energie a țării, la fluctuațiile prețurilor la energie, cu un grad sporit de imprevizibilitate 

în viitor. Situația existentă reprezintă, de asemenea, o amenințare pentru securitatea socială și un risc 

ridicat pentru asigurarea unei dezvoltări durabile a economiei naționale. 

Republica Moldova nu dispune de resurse energetice tradiționale, precum cărbune și petrol, iar 

potențialul surselor de energie regenerabile nu este pe deplin valorificat. Biomasa este considerată ca 

fiind una dintre cele mai importante surse de energie regenerabilă, care poate fi exploatată în scopuri 

energetice. În prezent, biomasa, care reprezintă aproximativ 24% din consumul final de energie este 

utilizată preponderent pentru producerea energiei termice. 

În conformitate cu Strategia energetică a Republicii Moldova până în 2030 (în continuare Strategia 

energetică) principalele sectoare din sectorul energetic care trebuie să fie dezvoltate în viitor rămân 

aceleași, cum ar fi eficiența energetică, energia din surse regenerabile, energia electrică, gazele naturale 

și energia termică. 

Sistemul de energie electrică din Republica Moldova a funcționat până în anul 2022 ca parte a IPS/UPS 

(Figura 5), sistem de energie electrică care nu a fost sincronizat cu sistemul ENTSO-E (UCTE) din 

Europa continentală. Începând cu 16.03.2022, sistemul electroenergetic al Republicii Moldova și 

Ucrainei funcționează în regim sincron cu rețeaua Europei Continentale a ENTSO-E. Astfel, sistemul 

energetic din Republica Moldova are capacitate tehnică de import/export a energiei electrice atât din 

Ucraina, cât și din România, precum și alte state europene. Funcționarea sistemului electroenergetic al 

Republicii Moldova și Ucrainei în regim sincron cu rețeaua ENTSO-E va asigura un grad mai ridicat de 

securitate energetică și funcționare în condiții de siguranță, reprezentând totodată și o oportunitate pentru 

investiții în generarea de energie în Republica Moldova și în consolidarea rețelei de transport a energiei 

electrice spre Comunitatea Energetică și UE.  
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Figura 5. Principalele rețele de transport sincrone în Europa și CSI 

Diversificarea aprovizionării țării cu energie primară este destul de scăzută, spre exemplu, gazele 

naturale reprezintă cca 32% din totalul de energie primară, fiind furnizat din Federația Rusă prin Ucraina 

și malul stâng al Nistrului (regiunea transnistreană). Acesta este consumat predominant de către sectorul 

rezidențial – 40% și companiile energetice (CET-uri, centrale termice) - 37%, urmate de sectorul comerț 

și servicii publice – 10%, și industrial – 8%. 

Teritoriul Republicii Moldova constituie o cale importantă de tranzit prin care se asigură aprovizionarea 

cu gaze naturale la nivel regional (tranzitul gazului rusesc prin Ucraina și Republica Moldova spre 

România, Bulgaria, Turcia, Grecia și Macedonia de Nord). De remarcat că, până în anul 2018 prin 

conductele transbalcanice, pe teritoriul Republicii Moldova erau tranzitate până la 18-20 mlrd. m3/an, 

însă începând cu anul 2019 acesta a scăzut semnificativ, aproximativ 10 mlrd. m3/an în anul 2019, 1 

mlrd. m3/an în anul 2020 și doar 0,68 mlrd. m3/an în anul 2021. Motivul principal care a generat reducerea 

volumelor de gaze naturale transportate prin rețelele SRL „Moldovatransgaz” este diversificarea căilor 

de transport al gazelor naturale din Federația Rusă spre Balcani, inclusiv punerea în funcțiune în anul 

2020 a conductei Turkstream, cu o capacitate combinată de 31,5 mlrd. m3/an. 

În anul 2014 a fost finalizată construcția interconexiunii cu România (gazoductul Iași-Ungheni), ulterior 

întru asigurarea funcționării interconexiunii la întreaga capacitate, în anul 2020 au fost finalizate lucrările 

de construcție a gazoductului Ungheni - Chișinău, realizate de către SRL „Vestmoldtransgaz”,  

investitorul extern privat fiind SNTG „Transgaz” SA din România prin intermediul „Eurotransgaz” SRL. 

La situația din 01.01.2022 în Republica Moldova (fără unitățile administrativ-teritoriale din stânga 

Nistrului) din 1533 de localități, la rețelele de distribuție a gazelor naturale au acces 951 de localități, 

ceea ce constituie un nivel mediu de 62,0 %. Accesul este confirmat prin existența, în aceste localități, a 

rețelelor de distribuție a gazelor naturale la care sunt racordați consumatori finali. Comparativ cu anul 

2020, în anul 2021 nivelul de acces al localităților la rețelele de distribuție a gazelor naturale a crescut 

cu circa 0,5 %. Astfel, accesul la rețelele de gaze naturale este asigurat în toate cele 11 municipii, în orașe 

nivelul de acces la rețele fiind de aproximativ 97,7 %, iar în sate și comune acesta constituie 60,7%. 

În condițiile resurselor energetice interne insuficiente, eficiența energetică este una din prioritățile de 

bază stabilite în Strategia energetică, iar creșterea eficienței energetice este una dintre activitățile care 

pot fi controlate de către stat. Cu toate acestea, în scopul de a asigura progresele și de a sprijini o 

dezvoltare durabilă, țara are nevoie de un cadru instituțional puternic, care urmează să fie obținut printr-

un mecanism de reformă administrativă bine argumentată, de consolidare și de dezvoltare a capacităților 
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și, în final, de un suport al partenerilor de dezvoltare pentru consolidarea politicilor și planurilor, precum 

și de punere în aplicare a acestora. În anul 2022, cu suportul partenerilor de dezvoltare urmează a fi 

lansate mai multe proiecte ce stimulează implementarea mai multor măsuri de eficiență energetică. 

Politicile de eficiență energetică, primul Plan Național de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice 

(PNAEE) pentru perioada 2013-2015 a fost aprobat în februarie 2013. Guvernul a aprobat în decembrie 

2016 cel de-al doilea PNAEE pentru perioada 2016-2018. PNAEE pentru perioada 2019-2021 a fost 

aprobat în ședința Guvernului din data de 27 decembrie 2019. Organul central de specialitate în domeniul 

energetic este în proces de elaborare a Planului Național Integrat de Energie și Climă, care se planifică a 

fi aprobat în semestrul I al anului 2023. 

Agenția pentru Eficiență Energetică, urmare reorganizării prin fuziune (absorbție) cu Fondul pentru 

Eficiență Energetică are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, 

performanței energetice a clădirilor, precum și valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin 

atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective 

într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și al schimbărilor climatice. 

Sursele de energie regenerabile, potrivit datelor disponibile3, potențialul tehnic global al SER este 

estimat la 65 TWh, din care cel solar (6 TWh) și cel eolian (50,2 TWh), care împreună reprezintă 

aproximativ 86,5% din potențialul total de SER, în timp ce restul constituie biomasa (5,4 TWh) și hidro 

(3,3 TWh). Prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2021 au fost aprobate limitele de capacitate, a cotelor 

maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până 

la data de 31 decembrie 2025, care vor putea să beneficieze de scheme de sprijin prevăzute la art. 34 din 

Legea nr.10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (preț fix sau tarif fix). În 

conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 401/2021, schemelor de sprijin respective vor fi 

oferite pentru următoarele categorii de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile: 

Instalații solare PV (fotovoltaice) – 200 MW; Instalații eoliene – 120 MW; Instalații de cogenerare pe 

bază de biogaz – 65 MW; Instalații de cogenerare pe bază de singaz – 10 MW; Instalații de cogenerare 

utilizând arderea direct (biomasă) – 10 MW; Instalații hidro – 5 MW. 

Prin aderarea la Comunitatea Energetică în 2010 și obținerea statutului de țară candidată la UE în 2022, 

Republica Moldova și-a exprimat în mod clar ambiția de a-și asigura piața energetică la același nivel cu 

alte țări UE. O integrare mai strânsă în piețele europene de energie electrică și gaze va aduce beneficii, 

compensând scara relativ mică a economiei moldovenești și făcând piața națională de energie atractivă 

pentru investitorii străini. Oportunitatea de a fi parte la o piață mai mare va reduce, de asemenea, costurile 

pentru investițiile generale necesare pentru asigurarea unor niveluri adecvate de securitate. Mai multe 

proiecte de infrastructură pot fi construite în comun cu alte state membre sau cofinanțate de UE, iar în 

viitor Moldova ar putea face parte din Platforma comună de achiziție a gazelor care urmează să fie creată 

de UE în cadrul inițiativei REPowerEU. 

Acest raport se bazează pe datele și informațiile disponibile pentru anul 2020-2021, care includ numai 

teritoriul de pe malul drept al râului Nistru, preluate din rapoartele anuale ale Biroului Național de 

Statistică și ANRE, precum și de la întreprinderile din sectorul energetic. 

  

                                                

3 https://www.irena.org/publications/2017/Jan/Cost-competitive-renewable-power-generation-Potential-across-South-East-Europe.  

https://www.irena.org/publications/2017/Jan/Cost-competitive-renewable-power-generation-Potential-across-South-East-Europe
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I. SECTORUL ELECTROENERGETIC 

Descrierea din această secțiune se efectuează numai pentru sectorul energiei electrice din Republica 

Moldova, fără regiunea transnistreană, având în vedere că sectorul energiei electrice al acestei regiuni nu 

este monitorizat de către instituțiile de stat din Republica Moldova. Trebuie de menționat faptul că doar 

un singur participant de pe piața de energie electrică din regiunea transnistreană a obținut licență de la 

ANRE, și anume, întreprinderea MGRES - licență pentru producerea de energie electrică. 

1.1. Principalii participanți de pe piață energiei electrice și rolul acestora 

1. Organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii este MIDR, care în 

conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică este responsabil pentru elaborarea politicilor 

publice în sectorul energetic și dezvoltarea cadrului juridic. Responsabilitățile MIDR includ:  

a) elaborează și promovează politica de stat în domeniul energeticii; 

b) elaborează balanța energetică de perspectivă a statului și o publică pe pagina sa web oficială; 

c) elaborează programele de stat de dezvoltare în domeniul energeticii; 

d) elaborează și promovează actele legislative și normative în domeniul energeticii, inclusiv în 

contextul armonizării legislației naționale cu cea a Uniunii Europene; 

e) monitorizează implementarea strategiei energetice, a programelor de stat de dezvoltare și de 

investiții în domeniul energeticii, precum și a actelor legislative și normative în domeniul 

energeticii; 

f) asigură securitatea energetică a statului prin monitorizarea și coordonarea procesului de 

dezvoltare și de bună funcționare a obiectelor energetice; 

g) promovează, în limitele competenței, cooperarea regională și internațională în domeniul 

energeticii, inclusiv privind procurările strategice de energie, atragerea investițiilor, extinderea 

interconexiunilor și integrarea piețelor din sectoarele energeticii ale Republicii Moldova în 

piețele regionale și internaționale; 

h) administrează proprietatea de stat în domeniul energeticii; promovarea concurenței și limitarea 

activității de monopol în sectoarele energeticii. 

2. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică este autoritatea publică de reglementare cu 

statut de persoană juridică, care este independentă în raport cu alte autorități și organe publice ori în 

raport cu alte entități publice sau private. ANRE ca autoritate publică investită cu competențe de 

reglementare și de monitorizare a activităților din sectoarele energeticii, are următoarele competențe de 

bază: 

a) monitorizează și controlează, în modul și în limitele prevăzute de legile sectoriale, respectarea de 

către titularii de licențe, de autorizații a condițiilor stabilite pentru desfășurarea activităților 

licențiate, autorizate, inclusiv ale celor menite să asigure protecția drepturilor consumatorilor și 

calitatea serviciilor prestate; 

b) promovează dezvoltarea piețelor energeticii în condiții de competitivitate, securitate și 

sustenabilitate a mediului; 

c) promovează și facilitează, în conformitate cu legile sectoriale, accesul participanților noi, inclusiv 

al producătorilor de energie din surse regenerabile, la rețelele electrice și de gaze naturale, la 

piețele energiei electrice și gazelor naturale, în special prin eliminarea barierelor care le-ar putea 

împiedica accesul; 

d) promovează dezvoltarea concurenței pe piețele energeticii, cu respectarea cerințelor stabilite în 

legile sectoriale; 
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e) elimină restricțiile care împiedică realizarea schimburilor comerciale de energie electrică, de gaze 

naturale pe piața regională, inclusiv prin promovarea dezvoltării capacităților de interconexiune 

pentru a satisface cererea și pentru a contribui la integrarea pieței Republicii Moldova în piața 

regională, ceea ce ar putea duce la facilitarea efectuării fluxurilor în cadrul Comunității 

Energetice; 

f) monitorizează activitatea participanților la piețele energeticii, inclusiv prin prisma respectării de 

către aceștia a actelor legislative și a actelor normative de reglementare în domeniul energeticii; 

g) monitorizează și asigură respectarea de către întreprinderile energetice a transparenței în 

activitatea desfășurată, inclusiv a transparenței prețurilor pe piețele angro; 

h) promovează o politică tarifară echitabilă și argumentată economic, prin elaborarea și aprobarea 

metodologiilor de calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor și prețurilor reglementate, în 

baza unor criterii transparente, obiective și nediscriminatorii, în conformitate cu legile sectoriale; 

i) aprobă tarife și prețuri reglementate în conformitate cu metodologiile aprobate și monitorizează 

corectitudinea aplicării de către întreprinderile energetice a metodologiilor respective, precum și 

a tarifelor și prețurilor reglementate, aprobate în baza acestora; 

j) pune în aplicare principiul eficienței maxime la cheltuieli minime și supraveghează respectarea 

acestuia de către întreprinderile energetice ale căror prețuri și tarife sunt reglementate de ANRE, 

asigurând lipsa subvențiilor încrucișate; 

k) promovează și asigură protecția consumatorilor, colaborează cu organizațiile necomerciale care 

apără interesele consumatorilor; 

l) exercită controlul asupra modului de respectare a drepturilor consumatorilor de către 

întreprinderile energetice, examinează reclamațiile consumatorilor și adoptă hotărâri, emite 

decizii în cazurile stabilite în legile sectoriale; 

3. Consiliul Concurentei este autoritatea ce asigură implementarea în modul corespunzător a 

prevederilor Legii concurenței nr. 183/2012. 

4. Principalii jucători pe piața energiei electrice sunt întreprinderile din sistemul electroenergetic - 

entități juridice, după cum urmează: 

4.1. Producerea este realizată de: 

a) SA „Termoelectrica”;  

b) SA „CET-Nord”; 

c) ÎS „Nodul Hidroenergetic Costești”; 

d) MGRES; 

e) CET din industria zahărului; 

f) 115 centrale electrice care generează energie din SER (E-SER). 

SA Termoelectrica și SA „CET-Nord” sunt producătorii reglementați de energie electrică și energie 

termică. 

4.2. Transportul (inclusiv dispeceratul central): ÎS „Moldelectrica” este unicul operator al sistemului 

de transport a energiei electrice (OST) din Republica Moldova, care prestează servicii de transport a 

energiei electrice și de conducere centralizată a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova. 

ÎS „Moldelectrica” administrează rețeaua de transport intern pe malul drept al râului Nistru. În ceea ce 

privește securitatea furnizării, OST este responsabil pentru: 

a. asigurarea serviciilor auxiliare (de rezervă, de control al sarcinii-frecvenței și de echilibrare a 

fluxurilor de energie electrică) necesare pentru operarea sistemului electroenergetic; 
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b. dispecerizarea sistemului electroenergetic; 

c. managementul congestiilor; 

d. achiziționarea de energie pentru acoperirea pierderilor de energie electrică în rețelele de transport; 

e. dezvoltarea și întreținerea sistemului de transport a energiei electrice; 

f. conectarea/deconectarea utilizatorilor la/de la rețelele de transport.  

Activitatea de transport precum și tarifele aplicate, sunt reglementate de către ANRE. 

Operatorul sistemului de transport ÎS „Moldelectrica” nu este separat. În urma modificărilor efectuate la 

Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică în anul 2022, separarea conform modelului operatorului 

de sistem independent este planificată să fie finalizată până la sfârșitul anului 2022. SA „Dniesterenergo” 

(întreprindere energetică din regiunea transnistreană), care nu se conformează actelor normative din 

Republica Moldova în sectorul energiei electrice, acționează ca operator de sistem și furnizor pentru 

consumatorii din regiunea transnistreană. 

4.3. Distribuția se realizează de către 2 operatori ai sistemului de distribuție (OSD): SA „RED-Nord” 

(de stat) și ÎCS „Premier Energy Distribution” SA (privat), acesta din urmă acoperind aproximativ 70% 

din teritoriul Republicii Moldova (fără regiunea transnistreană). Printre atribuțiile OSD pot fi enumerate 

următoarele: 

a) să asigure capacitatea pe termen lung a rețelelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererile 

rezonabile de distribuție a energiei electrice, elaborând și executând planuri de dezvoltare a rețelelor 

electrice de distribuție, ținând cont, în special, de prognoza consumului de energie electrică;  

b) să exploateze, să întrețină, să modernizeze și să dezvolte rețelele electrice de distribuție în condiții 

de securitate, fiabilitate și eficiență, cu respectarea prevederilor menite să asigure protecția mediului. La 

exploatarea, întreținerea, modernizarea și dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție, operatorul 

sistemului de distribuție aplică, în mod obligatoriu, metode moderne de management al eficienței 

energetice și/sau al cererii;  

c) să gestioneze fluxurile de energie electrică din rețelele electrice de distribuție;  

d) la dispecerizare, să acorde prioritate energiei electrice de la centralele electrice eligibile care 

produc din surse regenerabile de energie și energiei electrice produse de centralele electrice de 

termoficare urbane;  

e) să nu facă discriminare între utilizatorii de sistem sau între categoriile de utilizatori de sistem, 

evitând, în special, discriminarea în favoarea întreprinderilor înrudite; 

f) să efectueze racordarea, deconectarea și reconectarea la rețelele electrice de distribuție în 

termenele și în condițiile stabilite de actele normative în vigoare; 

g)  să procure energia electrică necesară pentru a acoperi consumul tehnologic și pierderile de 

energie electrică din rețelele electrice de distribuție și să mențină rezerva de capacitate din rețelele sale 

în conformitate cu procedurile transparente și nediscriminatorii stabilite în Regulile pieței energiei 

electrice, alte atribuții. 

4.4 Conform situației din 08.08.2022 pe piață energiei electrice sunt 57 titulari de licență pentru 

furnizarea energiei electrice. O bună parte din aceștia nu sunt activi pe piața de energie electrică. 

Principalii furnizori pe piața de energie electrică din Republica Moldova care au activat în perioada de 

raportare sunt: 

a) ÎCS „Premier Energy” SRL; 

b) SA „Furnizarea Energiei Electrice Nord”; 

c) SRL „Furnizare Energie” , SRL „Ecoelectroenergo”, SRL „Sierra Solar Systems”, SRL „LC 

Energie”, care au activat pe piața la prețuri nereglementate. 



 

11 
 

ÎCS „Premier Energy” SRL și SA „Furnizarea Energiei Electrice Nord” acționează în calitate de furnizori 

ai serviciului universal și furnizori de ultimă opțiune în zona de activitate a ÎCS „Premier Energy 

Distribution” SA și, respectiv, SA „RED-Nord”. 

În scopul asigurării realizării prevederilor Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, Legii nr. 

10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile și a Legii nr. 92/2014 privind 

energia termică și promovarea cogenerării, în anul 2017 a fost desemnat prin Hotărârea Guvernului nr. 

885/2017 întreprinderea SA „Energocom” în calitate de furnizor central de energie electrică până la 1 

ianuarie 2021. Ulterior, prin Hotărârea Guvernului nr. 986/2020 termenul desemnării SA „Energocom” 

în calitate de furnizor central de energie electrică a fost prelungit pe perioada valabilității licenței pentru 

furnizarea energiei electrice (16.01.2028). 

4.5. Funcții mixte (de rețea/generare): sunt realizate de SA „Dnestrenergo”, Compania din regiunea 

transnistreană care gestionează partea de Est (malul stâng al Nistrului) a rețelelor de energie electrică și 

hidrocentrala Dubăsari, care nu este reglementată de către instituțiile din Republica Moldova; 

4.6. Consumatorii finali sunt eligibili să li se furnizeze energie electrică de către orice furnizor ales și 

au dreptul la furnizarea energiei electrice în bază de contract, în condiții de accesibilitate, de continuitate 

și de fiabilitate. Prin Hotărârea ANRE nr. 126/2020 a fost aprobat un nou Regulamentul privind 

procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică în temeiul art. 71 alin. (1) din Legea nr. 

107/2016 cu privire la energia electrică. 

Astfel, la situația din 08.08.2022 pe piața de energie electrică a Republicii Moldova activează 5 

producători licențiați și aproximativ 115 producători mici de energie electrică produsă din SER ce nu 

dețin licențe, 1 operator al sistemului de transport, 2 operatorii ai sistemului de distribuție și 57 furnizori 

licențiați.  

1.2. Cadrul legislativ și de reglementare de bază în sector 

5. În scopul de a promova dezvoltarea sectorului electroenergetic, cadrul normativ a fost dezvoltat în 

mod constant în ultimii ani, având ca obiectiv alinierea acestuia la acquis-ul comunitar pe domeniul 

energetic. Legislația națională transpune practic în totalitate Pachetul Energetic III, mai fiind necesar a 

fi de realizate câteva măsuri ce țin de asigurarea independenței operatorilor de sistem (spre ex. 

certificarea operatorului sistemului de transport). 

6. Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, prin care a fost transpusă Directiva 2009/72/CE 

privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de abrogare a Directivei 2003/54/CE 

(al treilea Pachet energetic), a creat cadrul normativ de bază, în special prin: 

a) definirea competențelor autorităților guvernamentale, atribuțiilor și drepturilor ANRE; 

b) definirea sarcinilor, drepturilor și responsabilităților producătorilor, operatorilor sistemului de 

transport, operatorilor sistemului de distribuție și furnizorilor de energie electrică;  

c) definirea conceptului de obligație de serviciu public și a regulilor de bază pentru impunerea unor 

astfel de obligații, care se pot referi la securitate, inclusiv securitatea și fiabilitatea în alimentarea cu 

energie electrică a consumatorilor finali, eficiența energetică, energia din surse regenerabile și protecția 

mediului; 

d) separarea, desemnarea, certificarea și independența operatorului sistemului de transport; 

e) definirea pieței energiei electrice, accesului la piața energiei electrice și operarea pieței energiei 

electrice; 

f) definirea conceptului de protecție a consumatorului, și în primul rând, a consumatorilor 

vulnerabili în ceea ce privește sărăcia energetică; 
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g) definirea organizării, funcționării și monitorizării sistemului electroenergetic, accesului terților la 

sistemele de transport și distribuție. 

7. Legea nr. 10/2016 pentru promovarea utilizării surselor regenerabile de energie, prin care a fost 

transpusă Directiva 2009/28/CE din 23 aprilie 2009 a Parlamentului European și al Consiliului privind 

promovarea utilizării energiei din surse regenerabile și de modificare și abrogare a Directivelor 

2001/77/CE și 2003/30/CE este importantă pentru soluționarea problemelor ce țin de E-SER, care pot 

avea, de asemenea, un impact asupra securității furnizării energiei electrice. 

8. Legea cu privire la energia termică și promovarea cogenerării nr. 92/2014 parțial a transpus 

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența 

energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 

2004/8/CE și 2006/32/CE. Această lege prevede, de asemenea, transferul unor competențe de 

reglementare în sectorul termoenergetic (cum ar fi aprobarea tarifelor pentru activitățile din sectorul 

termoenergetic) de la autoritățile locale la ANRE. 

9. Legea cu privire la eficiența energetică nr. 139/2018, care transpune Directiva 2012/27/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de 

modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 

2006/32/CE reglementează activitățile destinate să eficientizeze atît producerea, cît și utilizarea energiei, 

să sporească securitatea energetică a țării și să diminueze impactul negativ al sectoarelor energeticii 

asupra mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

10. În afară de legislația primară, există o serie de acte normative secundare aprobate de ANRE, în 

special cu privire la aspecte ce țin de acordarea de licențe, regulile pieței energiei electrice, investiții, 

tarife, protecția consumatorilor, accesul și racordarea la rețelele de energie electrică, contractarea, 

furnizarea și facturarea energiei, garanții de origine pentru energia produsă din surse regenerabile.  

11. Ca urmare a adoptării Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică și Legii nr. 10/2016 privind 

promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, unele acte normative ale ANRE au fost modificate 

în conformitate cu legislație primară, și totodată alte acte normative noi au fost promovate și puse în 

aplicare pentru a asigura o implementare corespunzătoare a acestor legi. 

12. Prin Hotărârea Guvernului nr. 149/2019 a fost aprobat Regulamentul privind situațiile 

excepționale pe piața energiei electrice și Planul de acțiuni pentru situații excepționale pe piața energiei 

electrice. În Regulament au fost stabilite măsurile privind asigurarea funcționării continue a pieței interne 

a energiei electrice și punerea în aplicare a unor proceduri nediscriminatorii, transparente și specifice 

pentru garantarea securității aprovizionării cu energie electrică în cazul apariției unor situații 

excepționale pe piața energiei electrice. Planul de acțiuni descrie în mod detaliat procedura ce trebuie 

respectată în legătură cu constatarea apariției situației excepționale, rolul și acțiunile ce trebuie 

întreprinse de fiecare participant la piața energiei electrice, precum și de alte autorități în legătură cu 

prevenirea și gestionarea situațiilor excepționale apărute pe piața energiei electrice. 
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1.3. Balanța energiei electrice 

13. Elementele selectate ale balanței energiei electrice pentru perioada 2019-2021 sunt prezentate în 

tabelul 1. 

Tabelul 1. Balanța energiei electrice pentru perioada 2019-2021 

NS Categorie 
2019 2020 2021 

GWh 

% din 

total GWh 

% din 

total GWh 

% din 

total 

1 Producția locală – total 801,1 100,0 851,4 100,0 984,7 100,0 

 SA „Termoelectrica” 601,3 75,07 621 72,94 695,5 70,63 

 SA „CET-Nord” 58,3 7,28 100,5 11,80 102,4 10,40 

 Nodul Hidroenergetic Costești” 64 7,99 46,7 5,49 67,5 6,85 

 Alți producători din SRE 74,9 9.35 81,3 9,55 116,6 11,84 

 Alți producători interni 2,5 0,31 1,9 0,22 2,7 0,27 

2 

Total energia electrică procurată, 

inclusiv 
4301,9 100,0 4269,8 100,0 4591,7 100,0 

 SA „RED Nord” 76,4 1,78 74,3 1,74 78,1 1,70 

 ÎCS „Premier Energy Distribution” SA 243,9 5,67 226 5,29 241,4 5,26 

 ÎCS „Premier Energy” SRL 2621,5 60,94 2543,9 59,58 2728,4 59,42 

 SA „FEE Nord” 972,7 22.61 949 22,23 1046,1 22,78 

 ÎS „Moldelectrica”  106,5 2,48 103,4 2,42 116,4 2,54 

 

Consumatorii finali ce au utilizat dreptul 

de consumator eligibil 
280,9 6,53 373,3 8,74 381,2 8,30 

3 Consum de energie electrică – total 3875,1 100,0 3866,2 100,0 4155,8 100,0 

 Consumatorii casnici  1663,2 42,92 1721,3 44,52 1818,7 43,76 

 Consumatorii noncasnici 2211,8 57,08 2144,9 55,48 2337,1 56,24 

 

sau total livrat util consumatorilor, 

inclusiv: 
         

 ÎCS „Premier Energy” SRL 2621,5 67,65 2543,9 65,80 2728,4 65,65 

 SA „FEE Nord” 970 25,03 949 24,55 1046,1 25,17 

 

Consumatorii finali ce au utilizat dreptul 

de consumator eligibil 
125,1 3,23 373,3 9,66 381,2 9,17 

14. În perioada 2019-2021, consumul de energie electrică în Republica Moldova a fost în creștere. 

Livrarea utilă a energiei electrice consumatorilor finali în anul 2021 a constituit 4 155,8 mil. kWh, ceea 

ce este cu 289,7 mil. kWh sau 7,5 % mai mult față de anul 2020. Dinamica pozitivă a consumului de 

energie electrică este caracteristică tuturor furnizorilor, cea mai mare creștere fiind înregistrată la ÎCS 

„Premier Energy” SRL, cu circa 184,6 mil. kWh, după care urmează SA „FEE-Nord” cu o creștere în 

cuantum de 97,1 mil. kWh și furnizorii de energie electrică la tarife nereglementate, cu o creștere în 

cuantum de 7,9 mil. kWh. 

15. Creșterea consumului de energie electrică se atestă atât la consumatorii casnici, cu 5,7 % față de 

anul 2020, cât și la consumatorii noncasnici, cu o majorare de 9 % față de anul 2020. În același timp, 

ponderea consumatorilor casnici în consumul final de energie electrică s-a diminuat cu 0,7 % (43,8%), 

pe când ponderea consumatorilor noncasnici s-a majorat cu 0,7 % (56,2%). Totodată, gospodăriile 

casnice din mediul urban au înregistrat o creștere a consumului de energie electrică de circa 6,2 %, pe 

când gospodăriile casnice din mediul rural au înregistrat o creștere a consumului de 5,1 %. 
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Figura 6. Producerea și consumul de energie electrică în perioada 2001-2021, mil. kWh 

16. Conform estimărilor efectuate de către experții ce participă la elaborarea proiectului Planului 

Național Integrat de Energie și Climă, în cazul scenariului „business as usual”, se prognozează o creșterea 

a consumului final de energiei electrică de la 3,61 mlrd. kWh în anul 2021 până la circa 7,18 mlrd. kWh 

în anul 2050 sau o creștere cu circa aproximativ 100%. A se vedea în Figura 7 prognoza evoluției 

consumului final de energie electrică pe diferite sectoare în perioada 2016-2050. 

 

Figura 7. Prognoza consumului de energie electrică în perioada 2016-2050, mil. kWh 

17. Toată cererea de energie electrică în această perioadă a fost acoperită de producția locală și din 

import. Producția anuală locală în această perioadă a fost de aproximativ 801-984 GWh. În acest context, 

este necesar să se ia în considerare faptul că producția locală (malul drept al râului Nistrului) de energie 

electrică rămâne cu mult sub nivelul de consum, care în anul 2021 a acoperit doar 21,4% din cerere. O 

astfel de situație denotă o stare de dependență ridicată de importuri și achiziții a energiei electrice dinn 

regiunea transnistreană și de vulnerabilitate în ceea ce privește securitatea furnizării, în pofida faptului 

că, în această perioadă, producția internă a crescut. Referindu-ne la producătorii de energie electrică, 
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constatăm că în anul 2021 majorarea cantității de energie electrică produse de producătorii autohtoni a 

fost datorită majorării producției de energie electrică la centralele electrice cu termoficare și la centralele 

electrice care produc energie electrică din surse regenerabile. Similar perioadelor anterioare, ponderea 

principală a producției locale aparține producătorilor CET (mai mult de 70%).  

Un alt risc pentru securitatea furnizării este fiabilitatea tehnică destul de limitată și, în consecință, 

disponibilitatea centralelor electrice existente și a CET-urilor din cauza nivelului ridicat de uzură a 

instalațiilor. Toate CET-urile au o vechime de cel puțin 30-50 de ani. Rata foarte mare de uzură a 

instalațiilor de producere și celor de livrare (transport și distribuție) a energiei electrice au efecte negative 

severe atât asupra performanței tehnice (precum disponibilitatea capacității, eficiența conversiei 

combustibilului, dependența de sarcina termică), cât și a celei economice a instalațiilor de energie, 

reprezentând astfel un risc pentru securitatea furnizării. 

1.4. Capacitățile existente ale sistemului electroenergetic  

1.4.1 Generarea energiei electrice 

18. Principalii producători de energie electrică din Republica Moldova sunt:  

a) MGRES (1964-1982) localizată în regiunea transnistreană, 2520 MW, funcționează pe bază de 

cărbune, gaze naturale și păcură, cu capacitate instalată de 2520 MW / capacitate disponibilă de cca 1700 

MW, deținută și operată de Inter RAO EES Corporation din Federația Rusă din 2005; 

b) SA „Termoelectrica”, care include: 

 Sursa 1 (CET-2 din Chișinău) (1976-1980), pe bază de gaze naturale, capacitate instalată de 240 

MWe și capacitate termică instalată de 1200 Gcal/h, cu capacitatea termică maxim disponibilă 

de 740 Gcal/h; 

 Sursa 2 (CET-1 din Chișinău) (1951-1961), pe bază de gaze naturale, capacitate electrică instalată 

de 66 MWe și capacitate termică instalată de 239 Gcal/h.  

c) SA „CET-Nord” din Bălți (1956-1970), pe bază de gaze naturale, cu capacitate instalată de 37,2 

MWe (24+4*3.3) / capacitate disponibilă de 37,2 MWe și capacitate termică 342 Gcal/h, din care 200 

Gcal/h constituie capacitatea a două cazane doar de energie termică. Datorită faptului că echipamentul 

existent al centralei nu este învechit, se consideră că capacitatea de energie termică disponibilă este 

aproximativ aceeași cu cea instalată, totuși sarcina termică a scăzut în mod semnificativ în comparație 

cu capacitatea proiectată. SA CET-Nord” funcționează numai în perioada rece a anului, pentru o perioadă 

de aproximativ 5-6 luni, din cauza lipsei cererii de energie termică.  

d) 7 CET-uri la fabricile de zahăr (1956-1981), pe bază de gaze naturale și păcură, capacitate 

instalată de 98 MWe/ capacitate disponibilă pentru rețeaua de energie electrică de aproximativ 20 MWe 

(restul este pentru consum intern); 

e) Hidrocentrala Dubăsari (1954-1966) din regiunea transnistreană, capacitatea instalată de 48 MW 

/ capacitate disponibilă 48 MW; 

f) Hidrocentrala Costești (1978), capacitate instalată de 16 MW / capacitate disponibilă fiind tot de 

16 MW. Cu toate acestea, din cauza debitului de apă scăzut în râul Prut, hidrocentrala poate funcționa la 

capacitatea sa maximă doar în lunile mai-august, când debitul apei în râu este mai ridicat datorită topirii 

zăpezii din munții Carpați; 

g) centrale electrice ce produc electricitate din SER, cu o capacitate totală instalată în anul 2021 de 

circa 103,8 MW.  

19. Energia electrică totală generată de instalațiile ce utilizează surse regenerabile, deținătorii cărora 

beneficiază de schema de sprijin, exceptând ÎS „Nodul Hidroenergetic Costești” și producătorii care 
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comercializează energia electrică la prețuri negociate, în anul 2021 a constituit 116,6 mil. kWh, ceea ce 

reprezintă o creștere de circa 43,3 % față de anul 2020. Din totalul acesteia, pentru 58,9 mil. kWh de 

energie electrică au fost eliberate garanții de origine de către furnizorul central de energie electrică.  

20. Din cantitatea totală de energie electrică generată din surse regenerabile, cea mai mare pondere o 

deține energia electrică generată utilizând potențialul eolian (65,5 %), urmată de energia electrică 

produsă din biogaz (27,7 %), energia electrică produsă din energie solară (6,7 %), cea mai mică pondere 

revenindu-i energiei produse de instalațiile hidroenergetice, mai puțin de un procent. 

21. Puterea totală instalată a capacităților de generare din SER în anul 2021 a fost de 103,8 MW, ceea 

ce constituie o creștere cu cca 49,1 MW sau cu 89,7% mai mult față de anul 2020. Astfel, dinamica 

capacităților instalate considerând tehnologia aplicată indică, că în anul 2021 practic s-a dublat puterea 

instalată aferentă tehnologiilor ce utilizează potențialul solar și eolian. În același timp, a rămas 

neschimbată puterea instalațiilor ce funcționează în baza biogazului și potențialul hidroenergetic (Figura 

8). 

 

Figura 8. Dinamica puterii instalate a centralelor electrice ce funcționează pe SER 2020-2021, MW 

22. În vederea aplicării schemelor de sprijin prevăzute de art. 34 din Legea nr. 10/2016 privind 

promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, Guvernul Republicii Moldova a aprobat prin 

Hotărârea nr. 401 din 08.12.2021 limitele de capacitate, cotele maxime și categoriile de capacitate în 

domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31 decembrie 2025. Astfel, 

din totalul de 410 MW de capacități de generare ce urmează a fi puse în funcțiune, 245 MW sunt destinați 

schemei de suport „tarif fix”, iar doritorii de a beneficia de aceasta vor solicita ANRE confirmarea 

statutului de producător eligibil. 

23. În anul 2021 numărul consumatorilor finali, care au beneficiat de mecanismul contorizării nete 

prevăzut de art. 39 din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din sursele regenerabile 

a crescut de 1,8 ori, ajungând la finele anului până la 473. În același timp, pe parcursul anului 2021 

puterea instalată s-a majorat de 2 ori, la sfârșitul anului fiind înregistrate capacități de 9,9 MW, iar energia 

electrică injectată în rețeaua electrică de la consumatorii finali, care dețineau surse de energie 

regenerabile (fotovoltaice) pentru consum intern, a fost de 4 100,9 mii kWh, o cantitate de 2,8 ori mai 

mare decât în anul 2020. 

24. Capacitatea nominală de generare a energiei instalate pe întreg teritoriu al Republicii Moldova 

este de cca 3129 MW, aproximativ 2568 MW din această capacitate este instalată pe malul stâng al râului 

Nistru și doar aproximativ 561 MW pe malul drept al râului Nistru. 
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Astfel, este de remarcat că capacitățile de generare a energiei electrice instalate pe malul drept al 

râului Nistru sunt limitate, putând  pentru acoperi doar aproximativ 20-25% din consumul de energie 

electrică. Totodată, este de remarcat faptul că, durata de exploatare a centralelor electrice cu termoficare 

existente este limitată, din cauza nivelului ridicat de uzură a instalațiilor (având o vechime de cel puțin 

30-50 de ani), sau pentru prelungirea duratei de exploatare a acestora, urmează a fi efectuate 

investiții/reparații capitale. Rata foarte mare de uzură a instalațiilor de producere și celor de livrare 

(transport și distribuție) a energiei electrice au efecte negative severe atât asupra performanței tehnice 

(precum disponibilitatea capacității, eficiența conversiei combustibilului, dependența de sarcina termică, 

problemele asociate cu aprobarea tarifelor), cât și a celei economice a instalațiilor de energie, 

reprezentând astfel un risc pentru securitatea furnizării. 

Lipsa capacităților suficiente instalate de producere a energiei electrice prezintă un risc pentru asigurarea 

securității aprovizionării cu energie electrică a malului drept al râului Nistru. 

Astfel, în scopul creșterii securității aprovizionării cu energie electrică a țării, ținând cont de sistemele 

învechite de generare a energiei electrice și termice și prognoza de creștere a consumului de energie 

electrică pe termen mediu și lung, este necesar a examina oportunitatea facilitării de către guvern a 

construcției de noi capacități de generare a energiei electrice și termice pe malul drept al râului Nistru. 

Discuțiile privind construcția de noi capacități de generare a energiei electrice în bază de combustibili 

fosili pe malul drept sunt la faza incipientă. 

 1.4.2. Transportul energiei electrice  

25. Operatorul sistemului de transport a energiei electrice, ÎS „Moldelectrica”, îndeplinește funcția de 

conducere centralizată a sistemului electroenergetic din Republica Moldova. Rețeaua electrică din 

Republica Moldova include 6228,6 km de linii de transport de 400 kV, 330 kV, 110 kV (Tabelul 2 și 

Figura 9).  

Tabelul 2. Elementele cheie ale rețelei de transport a energiei electrice 

Nivelul de tensiune (kV) Linii Transformatoare 

 Lungime (km) Număr Capacitate instalata (MVA) 

În sistem de transport 

400 

330 

110 

 

Transport – total 

203,0  

532,54 (377,34*) 

5493,06 (3.336,89*) 

 

6228,6 

1(1*) 

5 (3*) 

202 (131*)  

500 (500,0*) 

2515 (1525,0*) 

4816 (2365,7*)  

Notă: * Deținută de Î.S. Moldelectrica 

26. Liniile de tensiune 6-35 kV funcționează, în special, în regim radial. 

27. Interconexiunile de tensiune înaltă cu țările vecine includ: 

a) 1 linie de 400 kV cu România; 

b) 7 linii de 330 kV cu Ucraina; 

c) 4 linii de 110 kV cu România; 

d) 11 linii de 110 kV cu Ucraina. 

Interconexiunea de tensiune înaltă între Republica Moldova și România este formată din linia electrică 

aeriană de 400 kV Vulcănești-Isaccea și patru linii de 110 kV. Însă, aceste interconexiuni au fost utilizate 

numai în cazuri excepționale, în regim de funcționare în insulă, dat fiind faptul că sistemul 

electroenergetic din Republica Moldova nu funcționa sincron cu sistemul electroenergetic din România. 

Astfel, în scopul măririi gradului de securitate a alimentării cu energie electrică a Republicii Moldova 

prin diversificarea surselor de energie electrică, actualmente se implementează două proiecte majore 

pentru Republica Moldova: Proiectul privind interconectarea sincronă a sistemelor energetice a 
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Republicii Moldova și Ucrainei cu sistemul energetic ENTSO-E și Proiectul privind interconectarea 

sistemului electroenergetic al Republicii Moldova cu cel al României prin construcția LEA 400 kV 

Vulcănești-Chișinău. Începând cu data de 24 februarie 2022, sistemele electroenergetice ale Ucrainei și 

Republicii Moldova, s-au decuplat de la sistemul integrat IPS/UPS. În acest sens, OST de energie 

electrică din Europa Continentală au realizat la data de 16 martie 2022 sincronizarea de urgență a 

Sistemului de Energie Continental European al ENTSO-E cu sistemele electroenergetice ale Ucrainei și 

Republicii Moldova. 

28. Rețeaua de transport a Republicii Moldova a fost anterior optimizată și construită pentru a servi 

necesităților sistemului interconectat al fostei Uniuni Sovietice, când era încă sincronizat cu România, 

Bulgaria și majoritatea țărilor din Europa de Est (SUDEL).  

 

Figura 9. Schema rețelei de transport de tensiune înaltă în Republica Moldova 

1.5. Securitate tehnologică și operațională a sistemului energetic 

1.5.1. Aranjamente contractuale 

29. Conform Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, Regulilor pieței energiei electrice 

aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 283/2020 și licențelor emise, fiecare furnizor de energie electrică la 

tarife reglementate trebuie să semneze contracte bilaterale pentru achiziționarea de energie electrică la 
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cel mai mic preț care îi va permite să acopere cererea tuturor consumatorilor săi finali, precum și să 

notifice autoritatea de reglementare cu privire la toate aceste contracte.  

30. Furnizorii de energie electrică care realizează energia electrică pe piața cu amănuntul, sunt obligați 

să cumpere energia electrică produsă de către CET-uri și SER pe malul drept al râului Nistru care, de 

facto, reprezintă în prezent energia electrică produsă în Republica Moldova. În acest sens, Legea nr. 

107/2016 prevede crearea unui furnizor central de energie, care să achiziționeze energia electrică produsă 

prin cogenerare de către CET-uri și SER și să o revândă tuturor furnizorilor respectivi, în funcție de cota 

de piață a fiecăruia. Prin Hotărârea Guvernului nr. 885/2017 (modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 

986/2020) SA „Energocom” a fost desemnată în calitate de furnizor central de energie electrică pe 

perioada valabilității licenței pentru furnizarea energiei electrice (16.01.2028). 

31. Pentru acoperirea cererii de energie electrică necesară, furnizorii și consumatorii eligibili 

semnează contracte bilaterale negociate, de obicei anual. În anul 2021, în Republica Moldova erau 7 

furnizori activi:  

a) SA „FEE-Nord”; 

b) ÎCS „Premier Energy” SRL; 

c) SA „Energocom”; 

d) SRL „Furnizare Energie”  

e) SRL „Ecoelectroenergo”; 

f) SRL „Sierra Solar Systems”; 

g) SRL „LC Energie”. 

SA „FEE-Nord” este o companie de stat, care a fost creată ca urmare a separării activităților de distribuție 

și furnizare ale SA „RED Nord” și SA „RED Nord-Vest”. ÎCS „Premier Energy” SRL este o companie 

privată, fiind cel mai mare furnizor de energie electrică din Republica Moldova. SA „Energocom” este 

o companie de stat, care importă energie electrică din Ucraina și cumpără energie electrică de la MGRES. 

Toată energia electrică care este achiziționată de către SA „Energocom”, este vândută SA „FEE-Nord”, 

ÎCS „Premier Energy” SRL, altor furnizori și operatorilor de sistem, care cumpără energia electrică 

pentru consumul tehnologic și acoperirea pierderilor din rețele, conform contractelor semnate. 

32. Toate contractele privind achiziția de energie electrică de la furnizorii din străinătate trebuie să fie 

prezentate pentru coordonare la OST (ÎS „Moldelectrica”) pentru examinare din punct de vedere al 

posibilității tehnice de punere în aplicare a unor astfel de contracte. 

33. Fiecare furnizor de energie electrică semnează contracte cu ÎS „Moldelectrica” pentru asigurarea 

serviciilor de transport de către OST și cu operatorii sistemelor de distribuție pentru serviciile de 

distribuție.  

1.5.2. Achiziția de energie electrică 

34. În anul 2022 au fost efectuate modificări la Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică în 

scopul introducerii unui mecanism de asigurare a achiziției de energie electrică din cel puțin două surse, 

ca măsură de creștere a siguranței în aprovizionarea cu energie electrică. Astfel, urmare a politicii de 

diversificare a surselor adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la începutul anului 2022, importurile 

comerciale din Ucraina bazate pe contracte directe între producătorii de stat din UA (Ukrhydroenergo și 

Energoatom) și SA „Energocom” (furnizorul de stat MD) au început în mai 2022 și au continuat până în 

prezent (octombrie).  

35. Conform deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale din Republica Moldova, SA „Energocom” 

are obligația de a procura energie electrică pentru operatorii de sistem, furnizorii de ultimă opțiune și 
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furnizorii serviciului universal pe perioada stării de urgență, care procura energie electrica de la SA 

„Energocom” pe baza de contracte bilaterale. 

36. Începând cu 1 iunie 2022, Moldova a lansat un mecanism de echilibrare orară administrat de OST. 

Mecanismul funcționează la prețuri de dezechilibru reglementate pentru o perioadă de tranziție. Sistemul 

electroenergetic moldovenesc este, de asemenea, integrat în sistemul european de decontare financiară a 

abaterilor neintenționate între OST aplicate în Europa (mecanismul FSkar) prin intermediul Ukrenergo. 

Un acord bilateral între Moldelectrica și Ukrenergo îl supune pe primul la condițiile și prețurile din 

mecanismul FSkar. 

37. Începând cu data de 01 iunie 2022, au intrat în vigoare Regulile pieței energiei electrice, aprobate 

prin Hotărârea ANRE nr. 283/2020. Printre principalele reglementări introduse poate fi menționat că la 

etapa inițială este asigurată responsabilitatea echilibrării pentru participanții la piața de energie electrică 

și create premisele pentru lansarea tuturor piețelor organizate de energie electrică (piața zilei următoare, 

piața pe parcursul zilei, piața energiei electrice de echilibrare și piața serviciilor de sistem).  

Până la desemnarea operatorului piețe energiei electrice, atribuțiile acestuia privind înregistrarea 

contractelor bilaterale revine OST. În acest sens participanții la piața de energie electrică trebuie să 

asigure că contractele bilaterale încheiate pentru vânzarea/procurarea energiei electrice corespund 

cerințelor Regulilor pieței energiei electrice, iar părțile responsabile de echilibrare sau responsabilii 

grupurilor de echilibrare au încheiate cu OST contracte de echilibrare și în conformitate cu prevederile 

actelor de reglementare în vigoare vor achita plata pentru dezechilibrele create în sistemul 

electroenergetic al Republicii Moldova. Totodată, la solicitarea OST, participantul la piața de energie 

electrică va transmite acestuia garanția pentru asumarea responsabilității financiare pentru dezechilibrele 

provocate de partea responsabilă de echilibrare în cuantumul stabilit conform procedurii. 

38. Urmare a politicii de diversificare a surselor de import aplicate în anul 2022, aproximativ 30% din 

volumul de energie electrică importat este achiziționat de la producătorii de stat din Ucraina 

(Ukrhydroenergo și Energoatom) și aproximativ 70% de la MGRES.  

1.5.3. Rezerva de sistem 

39. Datorită capacității deficiente de generare a energiei pe malul drept al râului Nistru, condițiilor 

foarte specifice de generare a energiei (CET-uri ce activează pe baza cererii de energie termică având 

dispecerizare prioritară a energiei electrice, centrale regenerabile intermitente și hidrocentrale de 

capacitate mică) și tehnologiilor implicate, malul drept a Republicii Moldova nu are practic capacități de 

rezervă de generare a energiei electrice în timp de iarnă și de vară, când producerea energiei electrice în 

cadrul CET-urilor existente este limitată de cererea de energie termică. Toate centralele electrice urmează 

a fi calificate pentru fiecare din tipurile specifice de rezerve prevăzute în Codul rețelelor electrice și în 

Regulile pieței energiei electrice. Până la calificarea centralelor electrice, operatorul sistemului de 

transport poate realiza reglajul în sistemul electroenergetic în conformitate cu contractele semnate cu 

producătorii de energie electrică. 

1.5.4. Compensarea puterii reactive 

40. Pentru o funcționare normală, rețeaua de transport internă este suficientă pentru nivelurile de 

consum curent. Cu toate acestea, în timpul lucrărilor de întreținere sau defecțiuni ale rețelei ar putea 

apărea unele probleme locale sau ale sistemului de alimentare cu energie. Puterea reactivă generată în 

sistem (generatoare și linii electrice) este mai mare decât sarcina reactivă consumată și aceasta impune 

necesitatea de a utiliza un echipament de control de tensiune corespunzător, care lipsește în prezent.  
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Una dintre problemele sistemului local se referă la partea de sud. În cazul în care pe linia 400 kV MGRES 

- Vulcănești se efectuează lucrări de întreținere, poate apărea situația când este dificil să se mențină 

nivelul tensiunii în limitele stabilite.  

De asemenea, datorită interconexiunii existente a sistemului energetic al Republicii Moldova la sistemul 

energetic din Ucraina, se observă un impact semnificativ din partea sistemului UA care poate duce uneori 

la niveluri de tensiune prea mari sau prea mici în Republica Moldova, în astfel de cazuri dispecerul din 

Republica Moldova nu dispune de mijloacele necesare pentru a controla nivelul de tensiune local în 

sistemul de transport al Republicii Moldova și rămâne doar cu o singură opțiune - deconectarea liniilor 

de înaltă tensiune, în scopul de a reduce încărcarea lor. 

1.5.5. Managementul congestiilor 

41. ANRE a aprobat un nou Regulament privind accesul la rețelele electrice de transport pentru 

schimburile transfrontaliere și gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic, Hotărârea nr. 

424/2019 din 22 noiembrie 2019. Principalele elemente ale acestui document sunt următoarele: 

a) promovarea concurenței la generarea, comercializarea și furnizarea energiei electrice; 

b) asigurarea utilizări optime a infrastructurii de transport a energiei electrice; 

c) asigurarea securității alimentării cu energie electrică; 

d) optimizarea alocării capacităților interconexiunilor; 

e) asigurarea unui tratament echitabil și nediscriminatoriu pentru participanții la piața energiei 

electrice; 

f) asigurarea și îmbunătățirea transparenței și fiabilității informațiilor; 

g) contribuția la funcționarea și dezvoltarea eficientă pe termen lung a sistemului de transport al 

energiei electrice și a sectorului energiei electrice; 

h) crearea premiselor pentru formarea unei piețe echitabile și ordonate, și a unei modalități de 

formare a prețurilor echitabile și ordonate; 

i) accesul nediscriminatoriu la capacitatea interconexiunilor de transport a energiei electrice. 

Moldelectrica a semnat un acord cu Transelectrica pentru a realiza alocarea comună a capacității pe 

interconexiunea Moldova – România. Un acord similar urmează a fi semnat în scurt timp cu Ukrenergo 

pentru alocarea capacităților pe hotarul Moldova – Ucraina. 

1.5.6. Pierderile de energie electrică în rețea 

42. Pierderile în rețelele de distribuție a energiei electrice pe parcursul anilor 2001-2010 au scăzut de 

la un nivel de peste 29% până la un nivel de 13%, după ce operatorii sistemelor de distribuție au fost 

obligați să investească în rețea și să îmbunătățească performanța lor, în conformitate cu reglementările 

aprobate de ANRE. O tendință de micșorare a cotei consumului tehnologic și a pierderilor de energie 

electrică s-a înregistrat și pe parcursul anilor următori.  

În anul 2021, procurările de energie electrică pentru acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor de 

energie electrică în rețelele electrice de transport au constituit 116,4 mil. kWh. Operatorii sistemului de 

distribuție, la rândul lor, au achiziționat 319,5 mil. kWh pentru acoperirea consumului tehnologic și a 

pierderilor din rețelele electrice de distribuție. Astfel, consumul tehnologic total de energie electrică și 

pierderile din rețelele electrice constituie 435,9 mil. kWh sau 9,5 % din cantitatea totală de energie 

electrică intrată în rețeaua electrică. 

Nivelul mediu al consumului tehnologic și al pierderilor de energie electrică per total pe operatorii 

sistemelor de distribuție a energiei electrice s-a diminuat față de anul precedent cu 0,08 % și a constituit 
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7,5 %. Cu referință la tendința benefică de micșorare a cotei consumului tehnologic și a pierderilor de 

energie electrică, de notat, că în secțiune pe fiecare operator al sistemului de distribuție acest indicator a 

înregistrat o diminuare de 0,08 % la ÎCS „Premier Energy Distribution” SA și, respectiv, de 0,07 % în 

cazul SA „RED Nord” (tabelul 3). 

Tabelul 3. Consumul tehnologic și pierderile de energie electrică în rețelele electrice de distribuție 

Operatorii rețelelor electrice de 

distribuție  

Consumul tehnologic și pierderile efective (în % față de energia electrică 

intrată în rețelele de distribuție) 

2001 2005 2010 2019 2020 2021 

RED Nord 28,4 14,39 10,43 7,95 7,71 7,64 

Premier Energy Distribution 39,9 20,07 12,98 8,1 7,57 7,49 

43. Este evident că situația privind pierderile de energie electrică s-a îmbunătățit foarte mult la 

operatorii rețelelor de distribuție, însă din punct de vedere tehnic, sunt posibile îmbunătățiri suplimentare, 

care ar implica investiții consistente în sistemul de distribuție. 

1.5.7. Calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice 

44. Calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice în anul 2021 a fost evaluată în conformitate 

cu prevederile Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei 

electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 537/2020.  

Procesul de monitorizare de către ANRE a calității serviciilor de distribuție a energiei electrice prestate 

de operatorii sistemelor de distribuție s-a realizat pe principii similare celorlalte sectoare reglementate 

de către ANRE, având la bază următoarele criterii: 

- Continuitatea prestării serviciului (întreruperi în prestarea serviciului); 

- Calitatea și regimurile de livrare a produsului contractat (energie electrică, gaze naturale, apă); 

- Calitatea comercială sau calitatea relațiilor dintre operatorii licențiați și utilizatorii sistemului respectiv; 

45.1. Continuitatea livrării energiei electrice consumatorilor finali. Conform Regulamentului 

nominalizat supra, pentru analiza continuității livrării energiei electrice se utilizează indicatorii generali 

de continuitate (SAIDI, SAIFI și CAIDI), care reflectă situația în general pe întreprindere referitor la 

întreruperile neprogramate (avariate) și indicatorii garantați, care vizează fiecare consumator final în 

parte. 

Indicatorii generali de continuitate se calculează în funcție de durata întreruperilor, numărul de 

consumatori finali afectați de o întrerupere și numărul total de locuri de consum deservite de un operator 

al sistemului de distribuție. Astfel, pe parcursul anului 2021 operatorii sistemelor de distribuție: ÎCS 

„Premier Energy Distribution SA și SA „RED-Nord au deservit un număr total de 1.411.626 locuri de 

consum. 

Raportul numărului de locuri de consum deservite de cei doi operatori ai sistemelor de distribuție se 

menține același: 65% din totalul locurilor de consum sunt deservite de ÎCS „Premier Energy 

Distribution” SA, iar altele 35 % - de SA „RED Nord”. 

Indicatorul SAIDI (System Average Interruption Duration Index) reflectă durata medie a întreruperii în 

rețeaua electrică a operatorului sistemului de distribuție în perioada de gestiune și este calculat pentru 

întreruperile generate din diverse motive.  
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Pentru anul 2021, conform punctului 33 din Regulament, operatorii sistemelor de distribuție au fost 

obligați să mențină valoarea anuală a indicatorului SAIDI la un nivel ce nu depășește valoarea medie 

anuală a indicatorului SAIDI, calculată pe baza informațiilor despre întreruperile înregistrate pe parcursul 

ultimilor trei ani până la anul de raportare. Ținând cont de aceste prevederi, valorile de referință 

(SAIDI3ani) ale indicatorilor înregistrați de operatori s-au calculat pentru perioada 2018-2020 și 

constituie: 

143 minute - pentru SA „RED Nord” 

151 minute - pentru ÎCS „Premier Energy Distribution” SA 

Analizând situația în dinamică, pentru o perioadă de 10 ani (2011-2021), constatăm că în anul 2021 

valoarea indicatorului SAIDI mediu pe țară (care cuprinde ambii OSD), a scăzut treptat în perioada 2018-

2020, însă a crescut cu 10 minute în anul 2021. În afara indicatorului SAIDI, operatorii sistemelor de 

distribuție raportează anual și valorile indicatorilor SAIFI - frecvența medie a întreruperilor în rețea. 

Evoluția acestui indicator în perioada anilor 2011-2018 este prezentată în Figura 10. 
 

 
Figura 10. Evoluția indicatorului SAIDI, min. (2011-2021) 

Nivelul mediu al indicatorului SAIDI pe țară în anul 2021 a fost de 99 de minute, în creștere cu 10 minute 

comparativ cu anul precedent. 

Alți doi indicatori de continuitate, sunt indicatorii SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) 

și CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index). Potrivit pct. 29 din Regulament, operatorii 

sistemelor de distribuție sunt obligați să monitorizeze și să raporteze anual valorile indicatorilor SAIFI 

(frecvența medie a întreruperilor în rețea) și CAIDI (indicele duratei medii a unei întreruperi pentru un 

consumator final).  

Evoluția indicatorilor SAIFI și CAIDI în perioada 2015-2021 este prezentată în Figura 11. 
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Figura 11. Evoluția indicatorilor SAIFI și CAIDI in perioada anilor 2015-2021 

În comparație cu anul precedent, valoarea frecvenței întreruperilor a crescut la ambii operatori de sistem: 

de la 1,91 la 1,99 la ÎCS „Premier Energy Distribution” SA și de la 1,62 la 2,44 la SA „RED Nord”. 

45.2. Indicatorii de continuitate garantată. Indicatorii garantați de continuitate, stabiliți de Regulament, 

reprezintă un set de cerințe minime care caracterizează calitatea serviciilor de distribuție a energiei 

electrice pentru fiecare utilizator separat al sistemului de distribuție. În cazul încălcării (depășirii valorilor 

stabilite ale acestor indicatori, OSD sunt obligați să achite utilizatorilor de sistem compensații bănești, 

care se calculează în dependență de gradul de depășire a indicatorilor garantați și tariful pentru energia 

electrică, achitat de consumator (utilizatorul de sistem respectiv). 

Conform prevederilor pct. 34 din Regulament, indicatorii indicatori garantați de continuitate a serviciului 

de distribuție a energiei electrice sunt: 

- Durata unei întreruperi de lungă durată (cu durata mai mare de 3 minute); 

- Numărul anual de întreruperi de lungă durată pentru un utilizator de sistem. 

Valorile limită ale acestor indicatori se stabilesc de ANRE o dată la 5 ani, iar pentru perioada 2021-2025 

acestea au fost stabilite după cum urmează: 

 Durata admisă a unei întreruperi programate 

  8 ore pentru lucrări de reparații, mentenanță, realizarea racordărilor și reconectărilor; 

 12 ore în cazul scoaterii în reparație a sistemelor de bare a stațiilor electrice de transformare; 

 Durata admisă a unei întreruperi neprogramate (avariate): 

 12 ore pentru utilizatorii sistemelor de distribuție din mediul rural; 

 6 ore pentru utilizatorii sistemelor de distribuție din mediul urban; 

 Numărul anual admis de întreruperi neprogramate pentru utilizatorii de sistem: din mediul urban: 

 6 întreruperi, dacă instalația utilizatorului este racordată la rețelele de medie tensiune; 

 9 întreruperi, dacă instalația utilizatorului este racordată la rețelele de joasă tensiune; 

din mediul rural: 

 9 întreruperi, dacă instalația utilizatorului este racordată la rețelele de medie tensiune; 

 12 întreruperi, dacă instalația utilizatorului este racordată la rețelele de joasă tensiune. 

De notat că la depășirea numărului/duratelor întreruperilor neprogramate, cu originea în rețelele de medie 

tensiune, cât și în cazul tuturor întreruperilor programate, operatorii au obligația de a constată de sine 
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stătător abaterea și de a achita automat (prin intermediul facturii) compensația calculată pentru fiecare 

consumator final (utilizator de sistem) afectat. 

Conform datelor prezentate, pentru depășirea indicatorilor garantați de continuitate, OSD au achitat 

(automat) pe parcursul anului 2021 compensații în valoare de circa 432 mii lei. Distribuția compensațiilor 

achitate pentru depășirea fiecărui grup de indicatori garantați este prezentată în următoarea figură. 

 
Figura 12. Compensații achitate (lei) și distribuția compensațiilor  

pe indicatori garantați de continuitate 

1.6. Furnizarea de energie electrică 

1.6.1. Diversitatea furnizării de energie electrică 

46. Energia electrică este furnizată consumatorilor în mare parte de către 2 furnizori de energie 

electrică: ÎCS „Premier Energy” SRL (Premier Energy Distribution) și SA „FEE-Nord” (RED Nord). În 

afară de aceasta, mai sunt activi și alți furnizori de energie electrică la tarife nereglementate. Toți 

furnizorii sunt licențiați de către ANRE. 

47. Volumele achiziționate și vânzările de energie electrică către consumatorii finali, inclusiv prețurile 

medii respective pentru ultimii 3 ani (2019-2021) sunt prezentate în Tabelul 4. 

Tabelul 4. Cantitățile de energie electrică procurate și livrate consumatorilor finali* (2019-2021) 

Indicii 
Unitatea de 

măsură 
2001 2005 2010 2018 2019 2020 2021 

1. Cantitatea de 

energie electrică 

procurată - total 

mil. kWh 3 194,8  3 359,5  3 835,7  4 178,8  4 301,9  4 269,8  4 591,7  

mil. lei 1 161,6  1 180,1  2 905,5  4 152,1  4 542,9  4 154,6  4 779,2  

2. Prețul mediu de 

procurare a energiei 

electrice 

bani/kWh 36,4  35,1  75,8  99,4  105,6  97,3  104,1  

3. Cantitatea de 

energie electrică 

livrată 

consumatorilor finali 

- total 

mil. kWh 2 166,0  2 585,0  3 229,2  3 737,6  3 875,1  3 866,1  4 155,8  

mil. lei 1 376,4  1 943,1  4 320,4  6 926,8  6 806,5  6 798,6  6 400,5  

4. Prețul mediu de 

furnizare a energiei 

electrice (fără TVA) 

bani/kWh 63,6  75,2  133,8  185,3  175,7  175,9  154,0  

* datele din tabel pentru anii 2019, 2020 și 2021 includ și consumatorii finali care au făcut uz de statutul de 

consumator eligibil 

48. Consumul de energie electrică pe parcursul anului 2021 este în creștere cu circa 7,5 % comparativ 

cu anul 2020, fiind determinat de depășirea șocului pandemic creat de virusul SARS-CoV-2 și relansarea 
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activității economice la nivel național. Operatorul sistemului de transport, operatorii sistemelor de 

distribuție și furnizorii au procurat energie electrică în cuantum de 4 591,7 mil. kWh, ceea ce este cu 

321,9 mil. kWh mai mult față de anul precedent. La fel, se atestă creșterea cantității de energie electrică 

livrată consumatorilor finali în anul 2021, aceasta constituind 4 155,8 mil. kWh, mai mult cu circa 289,7 

mil. kWh decât în anul 2020. 

Cheltuielile aferente procurării energiei electrice s-au majorat comparativ cu anul precedent cu 6,8 

bani/kWh, majorarea fiind condiționată de creșterea prețului de furnizare a energiei electrice de către 

furnizorul central, urmare a majorării prețului la gazele naturale utilizate de centralele electrice de 

termoficare urbane (CET) pentru producerea energiei electrice și termice în regim de cogenerare. 

49. Cantitatea de energie electrică produsă local s-a majorat cu circa 16 %, ajungând la nivelul de 

984,7 mil. kWh (Figura 12), ceea ce este cu 133,3 mil. kWh mai mult decât în anul 2020. Creșterea 

respectivă se datorează pe de o parte majorării capacităților instalate de producere a energiei electrice 

din surse regenerabile (cu circa 30 MW), care a dus la creșterea cantității de energie electrică generată 

de acestea cu 43,3 %, precum și de creșterea cu peste 75 mil. kWh a cantității de energie electrică produsă 

de SA „Termoelectrica”. 

ÎS „Nodul Hidroenergetic” Costești în anul 2021 a generat 67,5 mil. kWh, ceea ce este cu 44 % mai mult 

față de anul 2020. Această performanță se datorează utilizării potențialului hidraulic pe parcursul 

întregului an 2021, comparativ cu anul 2020, când întreprinderea a funcționat doar 8 luni, fiind în proces 

de reparații a barajului de protecție a bazinului acvatic, precum și datorită debitului de apă mai ridicat în 

râul Prut. 

50. Importul energiei electrice s-a diminuat cu circa 5,7 mil. kWh (3%), favorizând creșterea cantității 

de energie electrică procurată de la MGRES. Ponderea energiei electrice procurate de la MGRES își 

menține tendința ascendentă din ultimii patru ani și a ajuns la un nivel record de circa 75 % din totalul 

procurărilor, cu o cantitate de 3 445,6 mil. kWh, în același timp constituind circa 95,5 % din energia 

electrică procurată din surse externe. În figura 13 este prezentată evoluția procurărilor de energie electrică 

în perioada 2001 – 2021 de către Republica Moldova, divizate pe tipuri de surse. 

 
Figura 13. Evoluția producerii, importului și procurărilor de energie electrică în perioada 2001-2021, 

mil. kWh 
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În anul 2022 au fost efectuate modificări la Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, ce prevăd 

introducerea unui mecanism de asigurare a achiziției de energie electrică din cel puțin două surse, ca 

măsură de creștere a securității aprovizionării cu energie electrică. 

51. Sursele interne de producere a energie electrice sunt reprezentate de centralele electrice de 

termoficare urbane ale SA „Termoelectrica” și SA „CET Nord”, care asigură 81 % (797,9 mil. kWh) din 

cantitatea totală de energie electrică produsă intern, centralele eoliene, care asigură 7,8 % (76,3 mil. 

kWh), centralele fotovoltaice, care asigură 0,8 % (7,8 mil. kWh), centralele electrice pe bază de biogaz, 

care asigură 3,3 % (32,2 mil. kWh), și centralele electrice de termoficare ale fabricilor de zahăr, care au 

asigurat 0,3 % din cantitatea de energie electrică produsă local. Centrala hidroelectrică de la Costești cu 

o pondere de 6,9 % din producția internă, cumulativ cu celelalte surse de energie regenerabilă asigură 

circa 4 % din consumul de energie electrică. 

 

Figura 14. Structura producerii energiei electrice în anul 2021, %  

Referindu-ne la producătorii de energie electrică, constatăm că în anul 2021 majorarea cantității de 

energie electrică produse de producătorii autohtoni a fost datorită majorării producției de energie 

electrică la centralele electrice cu termoficare și la centralele electrice care produc energie electrică din 

surse regenerabile. Similar perioadelor anterioare, ponderea principală a producției locale aparține 

producătorilor CET (mai mult de 70%).  

Capacitățile de producere a energiei electrice amplasate pe malul drept al râului Nistru (aproximativ 

561 MW) pot acoperi doar aproximativ 20-25% din consumul de energie electrică. Totodată, este de 

remarcat faptul că, durata de exploatare a centralelor electrice cu termoficare existente este la limitată, 

din cauza nivelului ridicat de uzură a instalațiilor (având o vechime de cel puțin 30-50 de ani), sau pentru 

prelungirea duratei de exploatare a acestora, urmează a fi efectuate investiții/reparații capitale. Rata 

foarte mare de uzură a instalațiilor de producere și celor de livrare (transport și distribuție) a energiei 

electrice au efecte negative severe atât asupra performanței tehnice (precum disponibilitatea capacității, 

eficiența conversiei combustibilului, dependența de sarcina termică, problemele asociate cu aprobarea 

tarifelor), cât și a celei economice a instalațiilor de energie, reprezentând astfel un risc pentru securitatea 

furnizării. 

Astfel, în scopul creșterii securității aprovizionării cu energie electrică a țării, ținând cont de sistemele 

învechite de generare a energiei electrice și termice și prognoza de creștere a consumului de energie 

electrică pe termen mediu și lung, este necesar a examina oportunitatea facilitării de către Guvern a 
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construcției de noi capacități de generare a energiei electrice și termice pe malul drept al râului Nistru. 

Discuțiile privind construcția de noi capacități de generare a energiei electrice în bază de combustibili 

fosili pe malul drept sunt la faza incipientă. 

1.7. Cererea maximă (de vârf) de energie electrică  

52. Pe lîngă cele 2 hidrocentrale existente, producerea energiei electrice la CET-uri pe ambele maluri 

ale Nistrului se bazează aproape în întregime pe gazele naturale importate din Federația Rusă prin 

Ucraina. Prin urmare, practic nu există nici un combustibil alternativ (cu excepția păcurii), sau alte 

opțiuni de resurse energetice în Republica Moldova, ceea ce reprezintă un risc considerabil pentru 

securitatea furnizării energiei electrice. 

53. În anul 2021, pentru malul drept, variația tipică a sarcinii în sezonul de iarnă se situează între 

sarcina minimă de bază de 360-440 MW și sarcina maximă de 670-770 MW, iar în sezonul de vară se 

situează în intervalul de la minim 270 și maxim 650 MW. Valoarea absolută a sarcinii maxime a 

sistemului electroenergetic a înregistrat 834 MW în sezonul de iarnă. Factorul dintre sarcina maximă și 

sarcina minimă este, prin urmare, mai mare de două ori (sau > 100%) atât în perioada de iarnă, cât și în 

perioada de vară. 

54. La producerea energiei electrice, unitățile de cogenerare (Termoelectrica și CET-Nord), precum 

și de hidrocentrala Costești, funcționează numai la sarcină nominală sau la sarcina impusă de cererea de 

energie termică. Partea variabilă a curbei de sarcină maximă este acoperită din achizițiile de la MGRES 

și din importurile din Ucraina, care asigură atât curba de sarcină, cât și echilibrarea SEM.  

1.8. Investiții planificate în noua infrastructură a sistemului energetic 

1.8.1. Mediul de investiții: Generalități 

55. Dezvoltarea noilor centrale electrice poate fi realizată de investitori privați, în baza licitațiilor 

organizate de Guvernul Republicii Moldova. 

56. Reieșind din prevederile actelor normative în vigoare, responsabilitățile instituțiilor administrației 

publice centrale (APC) sunt următoarele: 

a) autorizează instalarea centralelor electrice cu o putere instalată mai mare de 20 MW și 

majorarea capacităților centralelor electrice de termoficare existente în cazul în care capacitatea 

adițională este mai mare de 20 MW (Guvernul Republicii Moldova); 

b) aprobă Planul național de acțiuni în domeniul energiei din surse regenerabile (Guvernul 

Republicii Moldova); 

c) stabilește mecanisme, scheme de sprijin și stimulente pentru îndeplinirea obiectivelor politicii 

de stat în domeniul energiei regenerabile (Guvernul Republicii Moldova); 

d) aprobă Regulamentul privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător 

eligibil de energie electrică din surse regenerabile (Guvernul Republicii Moldova); 

e) aprobă planurile de dezvoltare a rețelelor electrice de transport și de distribuție, precum și 

planurile anuale de investiții ale operatorilor de sistem (ANRE); 

f) eliberează avize de expertiză și certificate de expertiză în domeniul securității industriale 

(organismele în domeniul securității industriale); 

g) eliberează licențe pentru desfășurarea activităților de generare, transport, distribuție și 

furnizare a energiei electrice (ANRE); 

h) eliberează avizul expertizei la tarife reglementate ecologice de stat și acordul de mediu 

(Agenția de Mediu și Ministerul Mediului); 
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i) eliberează certificate de urbanism și autorizații de construire pentru lucrări / construcții de 

utilitate publică de interes național (MIDR); 

j) Eliberează avize de racordare la rețea (OST și OSD). 

Autoritățile publice locale (APL) sunt responsabile pentru eliberarea certificatelor de urbanism și a 

autorizațiilor de construire. 

57. Implementarea proiectelor investiționale în cadrul infrastructurii electroenergetice reprezintă în 

continuare o prioritate a Guvernului Republicii Moldova, precum și a întreprinderilor de stat și/sau cu 

capital privat, care dețin în proprietate și gestionează rețelele electrice de transport și de distribuție. 

Proiectele de investiții implementate în infrastructura existentă vin să asigure fiabilitatea și continuitatea 

alimentării cu energie electrică a consumatorilor finali, precum și să ofere o diversificare a surselor de 

import, un grad sporit de securitate energetică, și prețuri competitive, prin realizarea conexiunii cu 

sistemul electroenergetic Pan-European „ENTSO-E”. 

58. În conformitate cu Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, dezvoltarea rețelelor de 

transport și distribuție este obligația operatorilor de sistem (OST și OSD), bazată pe planuri de dezvoltare 

pe termen lung, mediu și scurt și planuri de investiții aprobate de către ANRE, conform Regulamentului 

de planificare, aprobare și executare a investițiilor (Hotărârea nr. 283/2016). 

În vederea efectuării unui management strategic sustenabil al rețelelor electrice de transport și de 

distribuție, operatorii acestora implementează investiții anuale în baza planurilor de dezvoltare pe termen 

mediu – 3 ani pentru operatorii sistemelor de distribuție, și pe termen lung în cazul operatorul sistemului 

de transport – 10 ani. Acestea sunt elaborate de titularii de licențe ținând cont de Strategia energetică a 

Republicii Moldova în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, care sunt responsabile de 

elaborarea planurilor urbanistice și de amenajare a teritoriului, precum și cu investitori și alte părți 

interesate. 

Cadrul normativ în vigoare aplicabil procesului de planificare, aprobare și realizare a investițiilor este 

reprezentat de un șir de acte, cele mai importante fiind: 

 Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică; 

 Regulamentul privind planificarea, aprobarea și efectuarea investițiilor, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului de Administrație al ANRE nr. 283/2016; 

 Regulamentul privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție aprobat prin Hotărârea 

Consiliului de Administrație al ANRE nr. 94/2019. 

1.8.2. Proiecte și capacități noi planificate de generare a energiei   

59. Integrarea generării de energie E-SER. Integrarea generatoarelor de energie electrică E-SER în 

SEM implică mai multe probleme, care pot fi cauza unor probleme tehnice pentru operațiunile din SEM 

și pot reprezenta un risc pentru securitatea furnizării, cu excepția cazului în care sunt soluționate anticipat 

în mod corespunzător. 

Condițiile existente necesită prezența instrumentelor de control pentru OST, posibilitatea de a dispeceriza 

(controlul puterii active și reactive generate, conectare/deconectare, control de tensiune în timp real, 

manual sau automat) și de a monitoriza (mecanism de colectare a datelor electrice și digitale în timp real) 

noi surse de energie, atât din surse regenerabile, cât și convenționale pentru a asigura securitatea 

funcționării sistemului național de energie electrică și respectarea acordurilor contractuale. 

Stabilitatea SEM depinde în mare măsură de stabilitatea sistemului energetic din Ucraina. Integrarea pe 

scară largă a producției intermitente de energie regenerabilă, precum eoliană și instalațiile solare, 
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combinate cu un scenariu de import ridicat al energiei electrice, ar putea conduce la probleme 

operaționale.  

Prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2021 au fost aprobate limitele de capacitate, a cotelor maxime și a 

categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 

31 decembrie 2025, care vor putea să beneficieze de schemele de sprijin prevăzute la art. 34 din  

Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (preț fix sau tarif fix). În 

conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 401/2021, schemele de sprijin respective vor fi 

oferite pentru următoarele categorii de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile: 

Instalații solare PV (fotovoltaice) – 200 MW; Instalații eoliene – 120 MW; Instalații de cogenerare pe 

bază de biogaz – 65 MW; Instalații de cogenerare pe bază de singaz – 10 MW; Instalații de cogenerare 

utilizând arderea direct (biomasă) – 10 MW; Instalații hidro – 5 MW. 

Integrarea potențială pe scară largă a producției intermitente de energie regenerabilă în Moldova va 

necesita schimbări semnificative în practicile operaționale ale utilităților. Îmbunătățirea flexibilității 

producției convenționale prin adăugarea de unități de generare mai rapide și flexibile precum și reducerea 

nivelului minim de sarcină pe turbinele cu abur reprezintă o soluție potențială. Metodele suplimentare 

pot include integrarea prognozelor privind producția de energie eoliană și energie solară în procesul de 

planificare a utilităților pentru ziua următoare. Pot fi utilizate și alte mijloace de absorbție a variabilității 

energiilor regenerabile, cum ar fi controlul cererii și stocarea energiei. 

60. Proiecte și capacități noi planificate de transport a energiei. Având în vedere poziția sa geografică 

între două sisteme energetice puternice ale României și Ucrainei, configurația rețelei regionale de 

transport și potențialul de producere a energiei electrice, Moldova a avut întotdeauna un avantaj strategic, 

dar care nu a fost exploatat pe deplin în ultimul deceniu. În Strategia energetică a Republicii Moldova 

până în anul 2030, Guvernul și-a stabilit prioritățile strategice de consolidare a conexiunilor 

bidirecționale de transmisie între sistemele IPS/UPS și ENTSO-E pentru a întări poziția Republicii 

Moldova în calitate de țară de tranzit a energiei electrice, precum și consolidarea comercială completă și 

exploatarea capacităților naționale de producere a energiei (MGRES și noi centrale în viitor). 

Diversificarea surselor de energie electrică în Moldova nu se poate realiza decât coordonat cu dezvoltarea 

rețelei de transport a energiei electrice. Proiectele de interconectare a Moldovei cu piața internă a energiei 

electrice a UE prin intermediul noilor linii electrice, precum și consolidarea rețelelor interne sunt 

esențiale, atât pentru securitatea aprovizionării, cât și pentru bunăstarea socială în Moldova. 

Beneficiul final al dezvoltării și intensificării concurenței poate fi asigurat doar prin aderarea la o piață 

energetică mai mare, obiectiv care a fost realizat. Începând cu 16.03.2022, sistemul electroenergetic al 

Republicii Moldova și Ucrainei funcționează în regim sincron cu rețeaua Europei Continentale a 

ENTSO-E. Astfel, sistemul energetic din Republica Moldova are capacitate tehnică de import/export a 

energiei electrice atât din Ucraina cât și din România, precum și alte state europene. Funcționarea 

sistemului electroenergetic al Republicii Moldova și Ucrainei în regim sincron cu rețeaua ENTSO-E va 

asigura un grad mai ridicat de securitate energetică și funcționare în condiții de siguranță, reprezentând 

totodată și o oportunitate pentru investiții în generarea de energie în Republica Moldova și în 

consolidarea rețelei de transport a energiei electrice spre Comunitatea Energetică și UE.  

ÎS „Moldelectrica” dezvoltă continuu interfețele electrice între Republica Moldova - România și 

Republica Moldova - Ucraina. În ultimii ani, au fost inițiate și parțial finalizate mai multe studii de 

fezabilitate cu scopul de a determina măsurile necesare pentru a spori securitatea electroenergetică a 

Republicii Moldova.  
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În plus, pe lângă studiul de fezabilitate pentru interconectarea sincronă a fost realizat un studiu de analiză 

privind interconectarea asincronă a sistemelor de transport electroenergetice ale Republicii Moldova și 

României prin analiza a trei opțiuni de interconectare: LEA 400 kV Isaccea-Vulcănești-Chișinău; LEA 

400 kV Strășeni- Ungheni – RO, LEA 400 kV Bălți – Suceava și a stațiilor Back-to-Back aferente.  

ÎS „Moldelectrica”, în decembrie 2015, a semnat un contract de prestare servicii cu consultantul - 

Institutul de Studii și Proiectări Energetice SA (ISPE, România), în scopul elaborării a 3 studii de 

fezabilitate pentru interconectarea asincronă a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova cu 

sistemul electroenergetic al României, și anume: Studiul de fezabilitate pentru Stația Back to Back 

Vulcănești și LEA Vulcănești-Chișinău (proiect prioritar); Studiul de fezabilitate pentru Stația Back-to-

Back + LEA 400 kV Bălți–Suceava; Studiul de fezabilitate pentru Stația Back-to-Back + LEA 400 kV 

România–Ungheni–Strășeni. 

Astfel, ISPE a elaborat Studiile de fezabilitate privind interconectarea sistemelor energetice ale 

Republicii Moldova și României, însă cu activități concrete s-a avansat pe proiectul ce ține de construcția 

LEA Vulcănești-Chișinău și a Stației Back to Back aferente, urmare finalizării în martie 2018 a studiului 

de fezabilitate și a componentei privind impactul de mediu și social. Lucrările de construcție a LEA 400 

kV de transport al energiei electrice Vulcănești-Chișinău și a stației Back-to-Back Vulcănești au fost 

declarate lucrări de utilitate publică de interes național în anul 2022. Lucrările de construcție vor fi 

efectuate în cadrul Proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova 

și România, Faza I”, planificate pentru o perioadă de patru ani. 

Legea prevede declararea utilității publice de interes național și realizarea lucrărilor de construcție a 

următoarelor componente: 

- construcția LEA de transport a energiei electrice cu tensiunea de 400 kV între stațiile electrice de 

la Vulcănești și Chișinău, cu o lungime totală de 158 km; 

- modernizarea stației electrice existente de 330/110/35 kV Chișinău cu o nouă secțiune de 400 kV 

pentru a face stația compatibilă cu LEA de 400 kV; 

- extinderea stației electrice existente de 400/110/35 kV Vulcănești, pentru realizarea conexiunii 

cu noua stație Back-to-Back, urmând ca, în baza documentației de pregătire a proiectului, să fie executate 

pe terenuri din proprietatea statului, administrației publice locale sau aflate în proprietatea private a 

persoanelor fizice și juridice. 

Contractul pentru proiectarea și construcția LEA 400 kV Vulcănești-Chișinău a fost semnat, la data de 

12 noiembrie 2021, cu compania din India KEC International Limited (KEC). Valoarea contractului 

reprezintă 26,997,967 Euro, cu o durată de 42 de luni. Intrarea în vigoare a contractului era condiționată 

de îndeplinirea unor condiții, inclusiv achitarea plății în avans. Toate acțiunile necesare pentru aprobarea 

și procesarea plății în avans au fost finalizate până la data de 22 decembrie 2021, în limitele termenelor 

prevăzute de contract. Astfel, din această dată, contractul a intrat în vigoare și activitățile de 

implementare au fost inițiate, conform prevederilor contractuale și caietului de sarcini.  

La data de 19 mai 2022, s-au desfășurat lucrările de investigații topografice necesare pentru proiectarea 

liniei electrice aeriene 400 kV cu un sigur circuit de transport a energiei electrice pe direcția Vulcănești-

Chișinău. Au fost efectuate măsurări de cartografiere prin utilizarea unui avion echipat cu un senzor activ 

LiDAR, ce asigură determinarea distanței până la obiectele din teren și cartografierea suprafeței terestre 

cu precizie ridicată. Datele furnizate de acest senzor asigură realizarea unor hărți electronice cu o 

acuratețe ridicată, constituind suportul informațional pentru desfășurarea activității de proiectare a LEA 

400 kV. În baza datelor acumulate, Contractorul va propune anumite tipuri de piloni necesari, în 
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dependență de caracteristicile topografice, pentru a asigura durabilitatea și rezistența necesară a LEA 400 

kV. 

Totodată, au fost demarate lucrările de descărcare de sarcină arheologică pentru 8 situri, identificate de 

Agenția Națională Arheologică pe traseul planificat al LEA 400 kV pe direcția Vulcănești-Chișinău. 

Activitățile s-au desfășurat în vederea îndeplinirii tuturor condițiilor stabilite în Caietul de Sarcini și 

contract, precum și în vederea respectării legislației naționale, cerințelor și standardelor Finanțatorului. 

Termenul planificat pentru finalizarea proiectului tehnic este luna noiembrie 2022. 

Referitor la proiectul investițional LEA 400 kV Bălți–Suceava a fost luată decizia privind actualizarea 

Studiului de fezabilitate de către ISPE. ISPE a continuat activitatea pe proiect, prin efectuarea unor vizite 

în mai multe Primării pe traseul LEA Bălți-Suceava cât și la Agențiile de mediu în regiune, pentru a 

colecta date pentru determinarea impactului asupra mediului și social. 

Pe parcursul trimestrului IV, 2021, ISPE a prezentat spre aprobare – Full Feasibility Study (basic design) 

Phase 2, Task 9. În decembrie 2021 a fost finalizat studiul de fezabilitate integral pentru LEA 400 kV 

Bălți-Suceava şi a Staţiei Back-to-Back Bălţi. 

În ceea ce privește proiectul investițional privind construcția LEA România–Ungheni–Strășeni, la 

moment, realizarea studiului de fezabilitate are un caracter prematur. 
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II. SECTORUL GAZELOR NATURALE 

Descrierea sistemului de gaze4 din Moldova prezentată în acest document se referă, în principal, la 

teritoriul situat pe malul drept al râului Nistru. 

2.1. Participanții de pe piața gazelor naturale și descrierea rolului lor 

61. Participanții de bază de pe piața gazelor naturale sunt: 

1) SA „Moldovagaz” este o întreprindere integrată pe verticală, care desfășoară activitatea de 

furnizare a gazelor naturale (în condițiile obligației de serviciul public), precum și deține 100% cotă parte 

în întreprinderile afiliate de transport și distribuție a gazelor naturale. Acționarii săi sînt SAP „Gazprom” 

(50%), Agenția Proprietății Publice a Republicii Moldova (35,33%), autoritățile din partea stângă a 

Nistrului (13,44%) și alți acționari (1,23%); 

2) 2 operatori de sisteme de transport pe malul drept al Nistrului: SRL „Moldovatransgaz” 

(societate afiliată „Moldovagaz” SA) și SRL „Vestmoldtransgaz” care administrează conducta Iași–

Ungheni-Chișinău (interconectarea cu sistemul de transport al gazelor naturale din România); 

3) 12 OSD (societăți afiliate SA „Moldovagaz”);  

4) 10 OSD (alții decât cei menționați la alin. (3)); 

5) 26 furnizori, inclusiv SA „Moldovagaz”; 

6) 1 operator al sistemului de transport în partea stângă a Republicii Moldova (regiunea 

transnistreană) – SRL „Tiraspoltransgaz” (fondator SA „Moldovagaz”);  

62. Potrivit situației din 8 august 2022, pe piața gazelor naturale există 26 furnizori licențiați, 2 

operatori ai sistemului de transport (OST) licențiați – SRL „Moldovatransgaz” și SRL 

„Vestmoldtransgaz” și 22 de deținători de licențe pentru distribuția gazelor naturale (întreprinderile din 

regiunea transnistreană în domeniul gazelor naturale nu sunt reglementate de autoritățile moldovenești). 

63. Astfel, sistemul de gaze naturale al Republicii Moldova este gestionat în prezent de trei operatori 

de sistem de transport: SRL „Moldovatransgaz” deținută integral de SA „Moldovagaz”, care nu este 

separată și nici certificată. SRL „Moldovatransgaz” gestionează principalele conducte ale Coridorului 

Transbalcanic de pe teritoriul Republicii Moldova, precum și cea mai mare parte a rețelelor naționale de 

transport. 

Pe malul stâng al râului Nistru (regiunea transnistreană), conducta Trans Balcanică și rețeaua de 

transport este gestionată de SRL „Tiraspoltransgaz”. Compania nu deține licență de la autoritatea de 

reglementare. 

SRL „Vestmoldtransgaz” gestionează tronsonul din Republica Moldova a noii conducte de 

interconexiune de gaze naturale Iași-Ungheni-Chișinău. Aceasta este deținută de operatorul sistemului 

de transport din România SNTG Transgaz SA în calitate de acționar majoritar. SRL „Vestmoldtransgaz” 

a fost certificat ca operator de sistem de transport prin modelul de separare a proprietății în anul 2021. 

64. SA „Moldovagaz” gestionează la situația din 01.01.2022 – 93,9 % din rețelele de distribuție a 

gazelor naturale ale țării prin 12 operatori regionali ai sistemelor de distribuție (societăți afiliate, SRL 

                                                

4 Termenul „gaz” din această secțiune se referă în întregime la gazele naturale. Alte gaze care pot fi utilizate în lanțul de aprovizionare din 

sectorul gazelor naturale (de exemplu, gazul natural lichefiat, biogaz, gaze sintetice, diverse tipuri de gaze derivate etc.) nu sunt încă 

dezvoltate în Republica Moldova, deci nu sunt incluse în raport. 
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„Chișinău-gaz” fiind cel mai mare dintre acestea) și acționează ca un furnizor major cu amănuntul al 

gazelor naturale. 

65. În conformitate cu Decizia nr. 408/2011 a ANRE, piața gazelor naturale din Republica Moldova 

este determinată ca fiind necompetitivă din cauza existenței unei singure surse de import, importurile 

fiind efectuate de SA „Moldovagaz”. 

66. Prin Hotărârea ANRE nr. 487/2019 a fost impusă, pentru un termen de 7 ani, obligația de serviciu 

public de furnizare a gazelor naturale consumatorilor finali la parametrii de calitate stabiliți, la prețuri 

reglementate, transparente, nediscriminatorii și ușor de comparat, pentru 11 titulari de licență pentru 

furnizarea gazelor naturale, în limitele teritoriilor autorizate prin licențele operatorilor sistemelor de 

distribuție. 

67. Prin Hotărârea ANRE nr. 444/2021 a fost impusă obligația de serviciu public de asigurare a 

furnizării de ultimă opțiune a gazelor naturale, furnizorului SA „Moldovagaz” pe întreg teritoriul 

Republicii Moldova pentru o perioadă de 3 ani. 

Astfel, conform prevederilor Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, SA „Moldovagaz” ca 

furnizor de ultimă opțiune, la necesitate va furniza gaze naturale consumatorilor finali care și-au pierdut 

furnizorul în anumite circumstanțe, în condiții de tarife reglementate și aprobate de ANRE. 

68. Prin Hotărârea ANRE nr. 214/2021 a fost desemnat operatorul sistemului de transport al gazelor 

naturale SRL „Moldovatransgaz” în calitate de Entitate de Echilibrare a Republicii Moldova. Deoarece 

Codul de rețea privind echilibrarea cu toate că a fost transpus prin Codul rețelelor de gaze naturale 

aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 420/2019, acesta nu este implementat până în prezent și Entitatea de 

Echilibrare nu este funcțională. Acest lucru se datorează în mare parte și neclarității cu privire la statutul 

SRL „Tiraspoltransgaz”. La moment, nu există un acord de echilibrare între SRL „Moldovatransgaz” și 

SRL „Tiraspoltransgaz”. 

2.2. Cadrul de reglementare 

69. Cadrul normativ primar și secundar elaborat a urmărit transpunerea acquis-lui comunitar pe 

domeniul energetic și punerea în aplicare a măsurilor luate în cadrul politicilor energetice care să asigure 

securitatea aprovizionării cu energie a țării. 

70. Legea nr. 108/2016 privind gazele naturale, care transpune Directiva 2009/73/CE, este principala 

lege din sectorul gazelor naturale. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 207/2019 privind aprobarea Regulamentului și Planului de acțiuni 

privind situațiile excepționale pe piața gazelor Republica Moldova a transpus Regulamentul (UE) nr. 

994/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de 

garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale. 

ANRE a transpus în legislația sa secundară prevederile Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele 

naturale, relevante fiind următoarele acte normative: 

1) Regulile pieței gazelor naturale (Hotărârea ANRE nr. 534/2019); 

2) Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale (Hotărârea ANRE nr. 113/2019); 

3) Regulamentul privind racordarea la rețelele de gaze naturale și prestarea serviciilor de transport 

și de distribuție a gazelor naturale (Hotărârea ANRE nr. 112/2019); 

4) Regulamentul cu privire la modul de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale 

(Hotărârea ANRE nr. 297/2022); 

lex:DEA520110406408
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5) Regulamentul privind dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale (Hotărârea ANRE 

nr. 138/2019); 

6) Regulamentul privind accesul la rețelele de transport al gazelor naturale și gestionarea 

congestiilor (Hotărârea ANRE nr. 421/2019); 

7) Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale (Hotărârea ANRE 

nr. 363/2020); 

8) Codul rețelelor de gaze naturale (Hotărârea ANRE nr. 420/2019); 

9) Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale 

(Hotărârea ANRE nr. 422/2019); 

10) Metodologia de calculare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor 

naturale (Hotărârea ANRE nr. 355/2021); 

11) Regulamentului privind planificarea, aprobarea și efectuarea investițiilor, aprobat de ANRE 

prin Hotărârea nr. 283/2016, etc. 

2.3. Diversificarea surselor și rețelelor de aprovizionare cu gaze 

71. Există o diversificare insuficientă a aprovizionării cu resurse energetice primare în Republica 

Moldova. Gazele naturale reprezintă aproximativ 32% din cantitatea totală de resurse energetice primare 

a malului drept, fiind furnizate predominant din Federația Rusă, de la SAP „Gazprom”. În anul 2021, 

volumul total de gaze naturale importat/procurat a constituit 1205,7 mil. m3, fiind în creștere cu 78,7 mil. 

m3 (7 %) comparativ cu anul precedent. Astfel, volumul gazelor naturale procurate de la SAP „Gazprom” 

constituie 1188,6 mil. m3, iar cele procurate de la SA „Energocom” 17,1 mil. m3 (prima achiziție de gaze 

naturale pe piața spot din UE înregistrată în Republica Moldova). De menționat că, în unele localități din 

raionul Cantemir sunt utilizate și gazele naturale autohtone, însă, volumele extrase și furnizate sunt foarte 

mici, de până la 0.1 mil. m3/an. 

72. Republica Moldova are un potențial semnificativ de tranzit pentru gazele naturale prin conductele 

transbalcanice pe traseul spre România, Bulgaria și Turcia, inclusiv spre Grecia și Macedonia de Nord. 

Lungimea totală a celor trei rețele de transport la Sudul Republicii Moldova este de 343 km, dintre care 

247 km fiind gestionate de către SRL „Moldovatransgaz” și respectiv 96 km de către compania SRL 

„Tiraspoltransgaz”, cu o capacitate totală de 34,6 mlrd. m3/an. 

O altă interconectare a sistemului de gaze cu Ucraina din Nordul țării trece prin Republica Moldova 

pentru a conecta două părți ale rețelei ucrainene. Această conductă, cu o capacitate de 9,1 mlrd. m3/an, 

are un rol important în securitatea aprovizionării cu gaze a Republicii Moldova, deoarece se conectează 

la depozitele de stocare a gazelor naturale din Bogorodchany, Ucraina. 

73. În anul 2014 a fost finalizată construcția interconexiunii cu România (gazoductul Iași-Ungheni), 

ulterior întru asigurarea funcționării interconexiunii la întreaga capacitate, în anul 2020 au fost finalizate 

lucrările de construcție a gazoductului Ungheni - Chișinău, realizate de către investitorul extern SNTG 

Transgaz SA, prin intermediul Eurotransgaz SRL. Pentru a utiliza interconexiunea Iași–Ungheni–

Chișinău la capacitate maximă (2,2 mlrd. m3/an), pe teritoriul României a fost construit gazoductul 

Onești – Gherăești – Lețcani și 2 stații de comprimare Onești și Gherăești. Interconectarea sistemului de 

transport al gazelor naturale din Republica Moldova la sistemul de transport al gazelor naturale din 

România are ca obiectiv pe termen scurt de a oferi alternative de aprovizionare cu gaze naturale în situații 

de urgență și un obiectiv strategic pe termen lung de a beneficia de interconexiunile românești existente 

cu alte țări europene. 
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Figura 15. Infrastructura sistemului de transport gaze naturale pe teritoriul Republicii Moldova 

74. În practică, rata de utilizare a capacității tuturor conductelor transfrontaliere, conform datelor din 

anul 2021 este de numai aproximativ 9%, fiind transportate prin sistemul național de transport gaze 

naturale al Republicii Moldova (inclusiv prin rețelele SRL „Tiraspoltransgaz”) numai aproximativ 4 

mlrd. m3 (din care tranzitate – 0,678 mlrd. m3).  

Astfel, sistemul național de transport gaze naturale este utilizat doar parțial. Actualmente, transportul 

gazelor naturale se realizează de doi titulari de licențe - operatori ai sistemului de transport SRL 

„Moldovatransgaz” (1559,8 km) și SRL „Vestmoldtransgaz” (122,6 km), care au în exploatare 1682,3 

km de rețele de transport al gazelor naturale.  

Nu există depozite de stocare a gazelor în Republica Moldova sau Acorduri de stocare a gazelor naturale 

în țările vecine și nu există acces la gazele naturale lichefiate. 

75. În mediu la 1 km de rețea de transport în anul 2021 i-a revenit un volum de 1,2 mil. m3. Acesta 

este cel mai redus nivel al utilizării rețelelor de transport la SRL „Moldovatransgaz” de la constituirea 

întreprinderii. Dinamica volumelor de gaze naturale transportate care revin la 1 km de rețea de transport 
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(indicatorul utilizării rețelei de transport) aflate în exploatare la SRL „Moldovatransgaz” în anii 2011-

2021 este prezentată în figura 16. 

 

Figura 16. Dinamica volumelor de gaze naturale transportate care revin la 1 km de rețea de transport ale SRL 

„Moldovatransgaz” în anii 2011-2021, mil. m3/1 km 

Motivul principal care a generat reducerea volumelor de gaze naturale transportate prin rețelele SRL 

„Moldovatransgaz” este diversificarea căilor de transport al gazelor naturale din Federația Rusă spre 

Balcani. 

76. Amplasarea geografică, între Ucraina (la Nord-Est) și România (la Sud-Vest), deschide 

oportunități de interconectare mai largă cu piețele învecinate (și chiar mai îndepărtate), prin conducta 

(bidirecțională) Trans-Balcanică și gazoductul Iași-Chișinău. Tarifele de transport transparente și bine 

structurate vor contribui la integrarea Republicii Moldova în piețele regionale și, posibil, îi vor permite 

să recâștige un rol important pentru tranzit. Cu toate acestea, deficitul actual de gaze din Europa fac 

aceste oportunități mai dificile. 

77. Noile modele de aprovizionare cu gaze naturale în Europa de Sud-Est vor cere utilizatorilor rețelei 

din Republica Moldova să revizuiască și să diversifice aprovizionarea pe baza posibilelor rute de 

transport ale gazelor naturale către și prin Republica Moldova și să utilizeze potențialul capacității 

disponibile. 

78. Republica Moldova este o piață mică de gaze naturale (aproximativ 3 mlrd. m3 în 2021) cu un 

număr limitat de furnizori cu acces la capacități transfrontaliere și puncte de conectare în general, 

puternic dependente de importuri și fără capacități de stocare în țară. Piața angro de gaze naturale din 

Republica Moldova este caracterizată printr-un un nivel de lichiditate foarte scăzut. Piața de vânzare cu 

amănuntul este puternic concentrată cu o obligație de serviciu public și furnizor de ultimă opțiune care 

deservește toți clienții fără criterii de eligibilitate adecvate. SA „Moldovagaz” acționează ca importator 

de gaze naturale, furnizor angro, precum și furnizor de obligație de serviciu public și furnizor de ultimă 

opțiune. 

79. În contextul situației tensionate din regiune, opțiunea asigurării fluxului invers de gaze naturale 

prin rețelele de transport Trans-Balcanice ar fi mai mult decât oportună atât pentru Republica Moldova, 

cît și pentru Ucraina și pentru alte țări vizate din regiunea Europei de Sud-Est, care ar rezulta în mărirea 

securității pe piața gazelor naturale. În acest sens, urmare a unor investiții în sistemul național de gaze 

naturale, începând cu anul 2020, prin punctul de interconectare Căușeni este asigurată o capacitate de 

aproximativ 12 mil. m3/zi în regim revers pe sistemul de conducte magistrale Trans-Balcanice, iar prin 

punctul de interconectare Grebeniki o capacitate de aproximativ 4 mil. m3/zi în regim revers. În cazul 

unor investiții nesemnificative în echipamentele de măsurare gaze naturale a operatorilor sistemului de 
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transport gaze din Ucraina și Republica Moldova în punctele de interconectare, aceste capacități tehnice 

în regim revers ar putea fi majorate. 

În acest sens, operatorii sistemului de transport gaze din Ucraina și Republica Moldova se află în 

proces de examinare a posibilității majorării capacității fluxului invers de gaze pe sistemul de conducte 

magistrale Trans-Balcanice. Totodată, întru asigurarea majorării capacității fluxului invers de gaze pe 

sistemul de conducte magistrale Trans-Balcanice este necesar a fi efectuate careva investiții/reglementări 

și de către operatorii sistemului de transport gaze naturale din Bulgaria și România. 

2.4. Securitatea tehnologică, calitatea și nivelul de întreținere a rețelei 

80. Regulamentul privind calitatea serviciului de transport și distribuție a gazelor naturale, aprobat 

prin Hotărârea ANRE nr. 422/2019, stabilește indicatorii generali și garantați de calitate ai serviciilor de 

transport și de distribuție a gazelor naturale, precum și consecințele nerespectării de către OST, OSD a 

valorilor minime ale acestor indicatori. Acest Regulament prevede obligația operatorului de sistem de a 

asigura:  

1) livrarea gazelor naturale utilizatorilor de sistem, la parametrii de calitate a gazelor naturale, stabiliți în 

standardele de calitate aprobate de organismul național de standardizare; 

2) condițiile tehnice, după cum urmează:  

a) pentru consumatorii casnici, până la robinetul de siguranță, în condiții tehnice de presiune stipulate în 

pașaportul tehnic/cartea tehnică a aparatului de utilizare al consumatorului final; 

b) pentru consumatorii noncasnici, până la punctul de delimitare, în condiții tehnice de presiune 

prevăzute în contractul privind furnizarea gazelor naturale. 

Pentru evaluarea generală a continuității serviciului prestat de un operator, Regulamentul stabilește și 

indicatori generali de calitate: SAIDI - durata medie a întreruperii în rețeaua de distribuție a gazelor 

naturale și SAIFI - frecvența medie a întreruperilor în rețeaua de distribuție. Indicatorii generali de 

calitate se înregistrează și se calculează anual doar de către operatorii sistemului de distribuție, în baza 

informației cu privire la întreruperile înregistrate. Indicatorii generali de continuitate (SAIDI și SAIFI) 

se calculează în funcție de durata întreruperii, numărul de consumatori afectați și numărul de consumatori 

finali deserviți de întreprindere în perioada de referință. 

Conform rapoartelor deținătorilor de licență privind indicatorii de calitate pentru anul 2021, care au fost 

transmise către ANRE, operatorii sistemelor de distribuție afiliați SA „Moldovagaz” au înregistrat 1982 

(97,7%) de întreruperi planificate, și 46 cazuri (2,3 %) au fost înregistrate de alți operatori de sistem, în 

timp ce 3 titulari de licențe (SRL „Candelux Com”, SRL „PielartService” și SRL „Compania Doboș”) 

nu au operat nici o întrerupere cu caracter planificat. Operatorii de sistem au raportat că, în toate cazurile 

menționate, s-au încadrat în limitele admisibile a duratei întreruperilor programate specificate pentru 

fiecare tip de lucrări în parte, cu lichidarea ulterioară a lor în termen normativ și în proporție deplină, cu 

excepția SA „Darnic-Gaz”. 

În anul 2021, au fost operate 8590 întreruperi programate (cu 5520 cazuri mai mult comparativ cu anul 

2020), legate de executarea lucrărilor de întreținere a rețelei de gaze naturale, reparații curente, racordare 

și modernizare – lucrări necesare pentru exploatarea fiabilă a rețelei. 

Din totalul de întreruperi, 8532 cazuri (99,3%) au fost înregistrate de către operatorii de sistem din cadrul 

SA „Moldovagaz” și 58 cazuri (0,7%) de alți operatori de sistem, în timp ce 3 titulari de licențe („Proalfa-

Service” SRL, FPC „Lăcătuș” SRL și „Darnic-Gaz” SA) nu au operat nicio întrerupere cu caracter 
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planificat. Cele mai multe întreruperi programate au fost înregistrate de către SRL „Cahul-Gaz” – 2945 

întreruperi, ceea ce constituie 34,3% din totalul de cazuri pe țară, fiind urmată de SRL „Chișinău-Gaz” 

– cu 2488 cazuri, ceea ce constituie 29% din totalul de cazuri pe țară. 

81. Durata întreruperilor planificate în sectorul gazelor naturale este prezentată în tabelul 5. 

Tabelul 5. Durata întreruperilor planificate în sectorul gazelor naturale, 2021 

Total pe țară 

Total 

întreruperi  

planificate 

Durata admisibilă 

8 h 36 h 48 h 72 h 120 h <120 ore 

Presiune 

înaltă 
Presiune joasă/medie 

Total pe sectoare 
8590 2550 5654 230 94 60 2 

100,0% 91,7%  3,7% 2,4% 2,2%  

Operatorii sistemelor de distribuție afiliați 

SA „Moldovagaz” 

8532 
2550 5611 221 88 60 2 

99,3% 

Alți operatori ai sistemului de distribuție 
58 

0 43 9 6 0 0 
0,7% 

82. Conform informațiilor prezentate de titularii de licențe către ANRE, se constată că pe parcursul 

anului de referință au fost înregistrate 386 de întreruperi neprogramate, din care 368 sau 95,3% - la 

operatorii sistemului de distribuție afiliați SA „Moldovagaz” și 18 cazuri sau 4,7% - alți operatori. 

83. În anul 2021, solicitanții avizelor de racordare au înaintat către OSD 26634 cereri pentru 

eliberarea avizului de racordare, dintre care 25361 sau 95,2% au fost depuse la operatorii sistemelor de 

distribuție afiliați SA „Moldovagaz” și 1273 cereri sau 4,8% la alți OSD. Cu respectarea termenului 

normativ de 15 zile calendaristice, s-a oferit răspuns pentru un număr de 26544 de solicitări privind 

eliberarea avizului de racordare din totalul de cereri înregistrate la nivel de țară, ceea ce constituie în 

expresie procentuală – 99,7%. Din numărul total de refuzuri, 99 cazuri, față de 678 refuzuri eliberate în 

anul de activitate 2020, au fost eliberate de către SRL „Chișinău-gaz” care a invocat drept motiv, lipsa 

de capacitate tehnică a rețelei de distribuție a gazelor naturale existente. Informații detaliate privind 

solicitările de racordare sunt prezentate în tabelul 6. 

Tabelul 6. Racordarea la rețelele de distribuție a gazelor în anul 2021 

Indicatori 

Total cereri  

de racordare 

Racordări realizate: 

În termen 

normativ 

(4 zile 

lucrătoare) 

Cu 

depășirea 

termenului 

de 4 zile 

Total pe țară 14784 14784 0 

100,0% 100 - 

Operatorii sistemului de distribuție afiliați SA „Moldovagaz” SA 
12991 

12991 - 

87,9% - 

Alți operatori ai sistemului de distribuție 
1793 

1793 - 

12,1% - 

Din datele raportate de către titularii de licențe pentru distribuția gazelor naturale, se constată că au fost 

depuse 14784 cereri de racordare la rețea, fiind vorba de o scădere de 16% față de anul 2020. În urma 

examinării datelor raportate pentru anul de activitate 2021, ANRE concluzionează că această scădere 

semnificativă a numărului de cereri de racordare la nivel de țară se datorează înregistrării de către 

întreprinderile SRL „Chișinău-gaz” și SRL „Găgăuz-gaz” a unui număr semnificativ mai mic de cereri 

de racordare la rețeaua de gaze naturale. 



 

40 
 

 

Figura 17. Numărul de cereri de racordare la rețeaua de gaze naturale, anul 2021 comparativ cu anul 2020. 

84. Planurile de dezvoltare și investiții ale operatorului sistemului de transport și a operatorilor 

sistemului de distribuție afiliați SA „Moldovagaz”. 

Conform prevederilor Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, operatorul sistemului de transport 

și operatorul sistemului de distribuție vor realiza dezvoltarea rețelelor de transport (distribuție) de gaze 

naturale în scopul creșterii cererii de gaze naturale, astfel încât să se asigure fiabilitatea și continuitatea 

aprovizionării consumatorilor. Costurile pentru dezvoltarea rețelelor de gaze naturale sunt suportate de 

operatorul sistemului de transport/operatorul sistemului de distribuție și sunt luate în considerare la 

stabilirea tarifelor pentru serviciul de transport/distribuție a gazelor naturale, dacă acestea au fost 

efectuate în conformitate cu condițiile licenței, Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, 

Regulamentul privind dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale, Metodologia de calculare a 

tarifelor și Regulamentul privind planificarea, aprobarea și efectuare a investițiilor în sectorul gazelor 

naturale, aprobate de ANRE. 

În contextul acestei obligații, operatorul sistemului de transport și operatorul sistemului de distribuție 

sunt obligați să dezvolte și, după o consultare prealabilă cu participanții la piață, să prezinte ANRE spre 

aprobare un plan de dezvoltare a rețelelor de transport pentru următorii zece ani (pentru rețeaua de 

distribuție – pentru trei ani). La elaborarea planurilor de dezvoltare a rețelei, operatorii de sistem trebuie 

să țină cont de strategia energetică aprobată de Guvern și de datele statistice privind balanța energetică, 

oferta și cererea curentă și planificată. Aceste planuri de dezvoltare trebuie să includă măsuri eficiente 

pentru a asigura fiabilitatea sistemului de gaze naturale și securitatea aprovizionării cu gaze naturale. 

Planurile de dezvoltare trebuie să informeze participanții la piața de gaze naturale despre principalele 

rețele de transport/distribuție a gazelor naturale care urmează să fie reconstruite sau reabilitate în 

următorul deceniu, să conțină informații privind investițiile care au fost deja efectuate și să identifice noi 

investiții care trebuie efectuate în termen de trei ani și să ofere un interval de timp pentru punerea în 

aplicare a tuturor proiectelor de investiții. 

În perioada anilor 2014-2021 în sectorul gazelor naturale la activitatea de transport s-au planificat 82,1% 

din totalul investițiilor, la activitatea de distribuție 17,0 %, iar la activitatea de furnizare a gazelor naturale  

0,9 %. Totodată, în această perioadă, nivelul mediu de realizare a investițiilor a constituit 68,2% din 

investițiile aprobate. În special, la activitatea de transport al gazelor naturale s-au realizat și au fost 

acceptate de ANRE în scopuri tarifare 74,6 % din totalul investițiilor, în activitatea de distribuție  24,2 

%, iar în activitatea de furnizare a gazelor naturale 1,2 %.  
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Ținând cont de situația financiară a operatorului sistemului de transport, a operatorului sistemului de 

distribuție și situația financiară generală a SA „Moldovagaz”, este foarte dificil să se planifice investiții 

majore în sistem, care sunt strict necesare pentru asigurarea continuității furnizării de gaze către 

consumatori. 

Implementarea investițiilor depinde de mai mulți factori-cheie, printre care dezvoltarea eficientă a 

indicilor macroeconomici ai Republicii Moldova, precum și caracterul adecvat și justificat din punct de 

vedere economic al politicii tarifare a ANRE, situația pieței gazelor naturale, solvabilitatea operatorului 

sistemului de transport, a operatorului sistemului de distribuție și a SA „Moldovagaz” și abilitatea 

acesteia de a colecta plăți de la consumatorii săi. 

În temeiul art. 9 alin. (5) lit. g) din Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică, art. 7 alin. (1) lit. r) și art. 

42 din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, Consiliul de administrație al ANRE a aprobat 

Planul de dezvoltare al SRL „Moldovatransgaz” pentru anii 2020-2029 prin Hotărârea nr. 494/2019 din 

20.12.20195 și Planul de dezvoltare al SRL „Vestmoldtransgaz” pentru anii 2020-2029 prin Hotărârea 

nr. 225/2020 din 07.07.20206. 

Atât în Planul de dezvoltare al SRL „Moldovatransgaz”, cît și în Planul de dezvoltare al SRL 

“Vestmoldtransgaz” pentru anii 2020-2029 sunt prevăzute/planificate de către ambii operatori ai 

sistemului de transport practic 2 proiecte similare în infrastructura de gaze naturale în următorii 10 ani, 

și anume: 

1. Construcția rețelei de transport Ungheni-Drochia cu o lungime de circa 95 km; 

2. Construcția rețelei de transport a gazelor naturale Ungheni – Bălți, cu conectarea în rețeaua de 

transport din Nordul țării - Ananiev-Cernăuți-Bogorodiceni, cu o lungime de circa 117 km. 

În luna iulie-august 2022 ambii operatori ai sistemului de transport ai gazelor naturale au inițiat procedura 

de consultări publice pentru actualizarea/modificarea Planurilor existente de dezvoltare a rețelelor de 

transport pe 10 ani. 

Cel mai probabil, după consultările publice efectuate de către operatorii sistemului de transport asupra 

Planurilor respective de dezvoltare a rețelelor de transport și argumentărilor efectelor economice, ANRE 

va decide asupra acceptării investiției doar într-un proiect de infrastructură din cele două (Ungheni-

Drochia sau Ungheni – Bălți) care va avea drept scop consolidarea sistemului național de gaze naturale, 

precum și urmare a conectării la rețeaua Ananiev-Cernăuți-Bogorodiceni (ACB) va permite 

reversibilitatea curgerii fluxului de gaze între România-Republica Moldova-Ucraina pentru accesul la 

capacități suplimentare de înmagazinare a gazelor naturale (accesul la cel mai important depozit de 

stocare a gazelor naturale ce se află pe teritoriul Ucrainei), fapt ce ar deschide piața gazelor naturale din 

Republica Moldova față de furnizorii/traderii din Ucraina și România. 

2.5. Securitatea aprovizionării și funcționarea sectorului în situații excepționale 

85. Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale prevede principiile și regulile de bază care 

reglementează obligațiile și comportamentul participanților la piața gazelor naturale în situații 

excepționale, coordonarea activităților în sectorul gazelor naturale, precum și acțiunile care trebuie 

întreprinse în cazul unor întreruperi majore în furnizarea de gaze naturale. 

86. Asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale se află inclusiv în competența Guvernului, 

care în acest scop prin Hotărârea Guvernului nr. 207/2019 a aprobat Regulamentul privind situațiile 

                                                

5 https://www.moldovatransgaz.md/storage/app/media/uploaded-files/plan-de-dezvoltare-2020-2029-10-let-rom-181219anexa1.pdf 
6 https://www.vmtg.md/images/Planul_de_dezvoltare_pentru_anii_2020-2029.pdf  

https://www.moldovatransgaz.md/storage/app/media/uploaded-files/plan-de-dezvoltare-2020-2029-10-let-rom-181219anexa1.pdf
https://www.vmtg.md/images/Planul_de_dezvoltare_pentru_anii_2020-2029.pdf
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excepționale pe piața gazelor naturale și Planul de acțiune pentru situațiile excepționale pe piața gazelor 

naturale, care este compus din două părți: Planul de acțiuni preventive și Planul de urgență. 

87. Regulamentul privind situațiile excepționale pe piața gazelor naturale definește rolurile și 

funcțiile participanților la piața gazelor naturale, stabilește standardele minime de siguranță în 

aprovizionarea cu gaze naturale și conține, în special, următoarele: 

1) criteriile pentru identificarea consumatorilor protejați; 

2) măsurile care trebuie luate de întreprinderea din sectorul gazelor naturale pentru a asigura 

aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor protejați în următoarele cazuri: 

a) temperaturi extreme pentru o perioadă de vârf de 7 zile calendaristice, constatate statistic o dată 

la 20 de ani; 

b) orice perioadă de cel puțin 30 de zile calendaristice în care cererea de gaze naturale este 

excepțional de mare, constatată statistic o dată la 20 de ani;  

c) o perioadă de cel puțin 30 de zile calendaristice, în cazul afectării infrastructurii principale a 

sistemului de gaze naturale în condiții de iarnă normale. 

3) criteriile de identificare a întreprinderilor din sectorul gazelor naturale care vor furniza gaze 

naturale consumatorilor protejați și criteriile de identificare a diferitor categorii de riscuri majore pentru 

securitatea aprovizionării cu gaze naturale; 

4) măsurile necesare a fi întreprinse întru prevenirea sau reducerea riscurilor de întrerupere a 

aprovizionării cu gaze naturale.; 

88. Planul de acțiuni pentru situații excepționale pe piața gazelor naturale conține următoarele: 

1) definirea nivelurilor de criză; 

2) determinarea rolului și funcțiilor întreprinderilor din sectorul gazelor naturale, Comisiei pentru 

situații excepționale a Republicii Moldova, ale altor autorități responsabile, considerând diferențele în 

măsura în care acestea sunt afectate în caz de întrerupere a furnizării gazelor naturale, și stabilirea căilor 

și mijloacelor de interacțiune a acestora din urmă cu organul central al administrației publice, specializat 

în domeniul energetic, cu Comisia pentru situații excepționale a Republicii Moldova pentru fiecare nivel 

de criză definit; 

3) identificarea, unde este cazul, a măsurilor și acțiunilor de reducere a impactului potențial al 

întreruperii aprovizionării cu gaze naturale asupra sistemului de încălzire și a furnizării de energie 

electrică produsă prin utilizarea gazelor naturale; 

4) stabilirea măsurilor și procedurilor detaliate care trebuie respectate pentru fiecare nivel de criză, 

inclusiv a sistemelor de asigurare a fluxului de informații, pentru a permite întreprinderilor din sectorul 

gazelor naturale și consumatorilor industriali de gaze naturale să reacționeze la fiecare nivel de criză; 

5) identificarea măsurilor care nu se bazează pe mecanismele de piață care să fie implementate în 

situațiile de urgență și evaluarea nivelului de utilizare a acestora pentru rezolvarea situațiilor apărute în 

urma unei crize, identificarea efectelor acestora și definirea procedurilor necesare pentru punerea lor în 

aplicare; 

6) descrierea detaliilor obligației de raportare impuse întreprinderilor din sectorul gazelor naturale 

în caz de alertă pentru fiecare dintre nivelurile de criză; 

7) stabilirea unei liste de acțiuni predefinite care trebuie luate pentru asigurarea aprovizionării cu 

gaze naturale în situații de urgență, inclusiv a unor acorduri comerciale între părțile implicate în astfel de 

acțiuni și mecanismele de compensare pentru întreprinderile din sectorul gazelor naturale, a listei 
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consumatorilor finali întreruptibili și ordinea în care furnizarea de gaze naturale către consumatorii finali 

va fi limitată și/sau sistată etc.  

89. Reieșind din angajamentele țării la Tratatul Comunității Energetice, Republica Moldova urmează 

să transpună până la 30.12.2022 Regulamentul (UE) 2017/1938 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze și de 

abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010. Suplimentar, Republica Moldova urmează să transpună 

Regulamentului (UE) 2022/1032 privind stocarea gazelor naturale (încorporat prin Regulamentele (UE) 

2017/1938 și (CE) nr. 715/2009). 

90. Urmare a modificărilor efectuate la Hotărârea Guvernului nr. 207/2019 în luna august 2022, 

consumatorii protejați au fost definiți în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2017/1938, 

după cum urmează: „Se consideră consumatori protejați următoarele categorii de consumatori finali: 

1) toți consumatorii casnici, ale căror instalații de gaze naturale sunt racordate la rețelele de 

distribuție a gazelor naturale; 

2) prestatorii de servicii sociale esențiale care au legătură cu asistența medicală, asistența socială 

esențială, de urgență, de securitate, cu educația sau cu administrația publică, și întreprinderile mici și 

mijlocii cu un consum mediu zilnic mai mic de 600 m3/zi, racordate la rețelele de distribuție a gazelor 

naturale; 

3) centralele electrice cu termoficare și/sau centralele termice racordate la o rețea de transport sau 

de distribuție a gazelor naturale, care livrează energie termică în sistemul centralizat de alimentare cu 

energie termică sau care livrează energie termică pentru consumatorii indicați la subpunctele 1) și 2), 

cu condiția că acestea nu pot utiliza alte tipuri de combustibil.” 

91. Consumatorii finali din Republica Moldova în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 

nr. 207/2019 sunt împărțiți în protejați și întreruptibili. În cazul unei limitări/sistări în aprovizionare, și 

declarării unei situații de urgență pe piața gazelor naturale din Republica Moldova, când toate măsurile 

bazate pe mecanisme de piață au fost utilizate, dar cererea de gaze naturale rămâne neacoperită în 

totalitate, în raport cu consumatorii întreruptibili ar putea fi aplicată măsura de limitare sau de sistare a 

furnizării gazelor naturale, în timp ce pentru consumatorii protejați continuitatea aprovizionării este 

asigurată pe cât posibil.  

Consumatorii protejați reprezintă peste 99,9% din numărul total de consumatori înregistrat în anul 

2021 (805 542 consumatori de gaze naturale), însă consumul lor anual reprezintă 714,9 mil m3 sau 60% 

din consumul anual al malului drept, și respectiv 476,5 mil m3 sau 40% reprezentând consumul anual al 

consumatorilor întreruptibili. Consumul consumatorilor casnici (Grupa I), ultimii în raport cu care ar 

putea fi aplicată măsura de limitare sau de sistare a furnizării gazelor naturale reprezintă 67,2% din 

cererea anuală de gaze a consumatorilor protejați. Consumul consumatorilor industriali mari şi CET-

uri/CT care pot fi deconectați (Grupa I), primii în raport cu care ar putea fi aplicată măsura de limitare 

sau de sistare a furnizării gazelor naturale reprezintă 62,9% din cererea anuală de gaze a consumatorilor 

întreruptibili.  

Consumul de gaze naturale este concentrat în capitala Republicii Moldova – Chișinău, care în anul 

2021 a înregistrat un consum de aproximativ 57% din cantitatea totală de gaze naturale. Din consumul 

total al consumatorilor protejați în anul 2021, circa 284 mil m3 sau 39,7% a fost distribuit de către OSD 

SRL „Chișinu-Gaz”. Din consumul total al consumatorilor întreruptibili în anul 2021, circa 377,9 mil m3 

sau 79,3% a fost distribuit de către OSD SRL „Chișinu-Gaz”. 
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Tabelul 7. Consumul de gaze naturale în anul 2021 pe categorii de consumatori: Protejați și Întreruptibili. 

Nr. 
Categoria consumator Consumul lunar, mil. m3 

Total 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1. Protejați total 119.3 120.1 102.9 61.5 19.8 14.0 11.5 12.5 20.1 47.0 74.4 111.8 714.9 60 

1.1 Grupa I - Consumatori 

casnici 
79.3 76.1 66.7 43.7 16.7 11.4 9.2 9.2 14.9 36.7 45.8 70.5 480.3 67.2 

1.2 Grupa II - Prestatorii de 

servicii sociale esențiale și 

IMM cu un consum mediu 

zilnic mai mic de 600 m3/zi 

19.0 24.4 20.3 10.4 2.4 1.9 1.6 2.6 4.4 8.2 15.5 21.9 132.7 18.6 

1.3 Grupa III - CET/CT 21.0 19.7 15.8 7.3 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 2.1 13.2 19.4 101.9 14.2 

2. Întreruptibili total 70.4 64.1 60.1 36.0 22.3 18.5 16.4 16.8 22.6 20.0 66.1 63.2 476.5 40 

2.1 Grupa I - consumatorii 

industriali mari şi CET-

uri/CT care pot fi deconectaţi 

53.2 52.2 47.9 25.5 12.8 7.0 4.1 4.0 5.3 5.0 37.4 45.2 299.8 62.9 

2.2 Grupa II - consumatori 

întreruptibili cu un consum 

mediu zilnic mai mare de 

1200 m3/zi 

8.3 4.8 4.9 4.9 4.5 5.2 5.8 11.8 15.7 13.3 26.2 15.1 120.4 25.3 

2.3 Grupa III - consumatori 

întreruptibili cu un consum 

mediu zilnic cuprins între 

600-1200 m3/zi 

8.6 6.7 6.9 5.3 4.8 6.1 6.3 0.7 1.1 1.4 2.2 2.5 52.8 11.1 

2.4 Grupa IV - consumatori 

întreruptibili cu un consum 

mediu zilnic mai mic de 600 

m3/zi 

0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.5 0.3 0.4 0.4 3.5 0.7 

3.  Total 189.7 184.2 163 97.5 42.1 32.5 27.9 29.3 42.7 67 140.5 175 1191.4 100 

Sursa: Operatorii de sistem gaze naturale licențiați din Republica Moldova. 
 

92. Începând cu octombrie 2021, Republica Moldova s-a confruntat cu o criză semnificativă în 

sectorul gazelor naturale, ceea ce a subliniat necesitatea de a întreprinde mai multe acțiuni pentru 

îmbunătățirea securității energetice a Republicii Moldova, atât în sectorul gazelor naturale, cât și al 

energiei electrice. Autoritățile moldovenești caută diferite modalități de diversificare a aprovizionării cu 

gaze și energie electrică, pentru a-și consolida securitatea energetică și pentru a permite o piață a energiei 

transparentă, complet deschisă și funcțională.  

Totodată, începând cu octombrie 2021, Republica Moldova s-a confruntat și cu o creștere 

semnificativă a prețurilor la gazele naturale, ca urmare a creșterii acestora pe piețele spot de gaze din 

UE, cât și a contractului modificat cu furnizorul de gaze SAP „Gazprom”. 

Prețurile depind în mare măsură de fluctuațiile pieței internaționale de gaze, ceea ce pune Guvernul 

Republicii Moldova în situația de a reacționa rapid în cazul unor creșteri excesive neprevăzute de prețuri. 

Acest lucru a pus presiuni semnificative asupra finanțelor publice ale Republicii Moldova și asupra 

capacității celor mai vulnerabili cetățeni de a-și permite plata pentru gazele naturale consumate, în special 

pe perioada sezonului rece. Situația devine din ce în ce mai complexă pe măsură ce SAP „Gazprom” 

aplică o abordare rigidă în ceea ce privește termenele contractuale de plată a avansurilor, ceea ce nu a 

fost niciodată cazul.  

93. Contractul anterior pe termen lung dintre SA „Moldovagaz” și SAP „Gazprom” (semnat în 2006) 

a expirat în 2011. De atunci părțile nu au reușit să renegocieze și să semneze un nou contract pe termen 

lung, astfel încât în fiecare an acordul anterior este prelungit anual.  
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94. În anul 2021 (29 Octombrie), printr-un acord adițional, contractul cu privire la furnizarea gazelor 

naturale încheiat între SA „Moldovagaz” și SAP „Gazprom” a fost prelungit pentru o perioadă de 5 ani, 

până la 30 septembrie 2026. Volumele lunare planificate de furnizare a gazelor pentru ambele maluri 

fiind agreate doar pentru perioada noiembrie 2021 – octombrie 2022. 

De menționat că Guvernul Republicii Moldova și SAP „Gazprom” au semnat la aceeași dată un Protocol 

de negocieri (politice), conform căruia autoritățile moldovenești s-au angajat să efectueze un audit asupra 

datoriei SA „Moldovagaz” (malul drept) și să faciliteze semnarea unui Acord de stingere a datoriilor 

între SA „Moldovagaz” și SAP „Gazprom” până la 1 mai 2022. Totodată, un acord interguvernamental 

mai larg de cooperare în sfera energetică ar fi trebuit semnat de către guvernele naționale până la sfârșitul 

anului 2022. Având în vedere că autoritățile de la Chișinău nu au reușit să efectueze un audit al datoriilor 

SA „Moldovagaz” (malul drept) până la termenul stabilit (contractul cu compania internațională de audit 

fiind încheiat abia în luna august 2022 și prevede un termen de realizare a auditului financiar de până la 

31 ianuarie 2023), există riscul limitării sau sistării furnizării gazelor naturale în lunile următoare de către 

SAP „Gazprom”. 

95. Deși, în prezent, există un contract de furnizare a gazelor naturale pe cinci ani semnat între SA 

„Moldovagaz” și SAP „Gazprom”, riscul rezilierii unilaterale a Contractului din cauza neefectuării unui 

audit financiar al datoriilor de către autoritățile moldovenești încă persistă. Totodată, există riscul lipsei 

unor surse (alternative) sigure și competitive de import a gazelor naturale, în sensul achiziționării 

acestora la prețuri rezonabile și transportul lor către Republica Moldova (inclusiv, prin gazoductul 

Transbalcanic în flux invers).  

Astfel, pentru a dispune de posibilitatea intervenției prompte în scopul asigurării securității aprovizionării 

cu resurse energetice, situația excepțională pe piața gazelor naturale - situație de alertă 

constatată/declarată prin Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova din 

13.10.2021 (Proces verbal nr. 12-53-242-7749) în conformitate cu prevederile Regulamentului și 

Planului de acțiuni privind situațiile excepționale pe piața gazelor naturale aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 207/2019, este menținută până în prezent, iar prin Hotărârea Parlamentului nr. 278/2022, 

starea de urgență declarată pe întreg teritoriul Republicii Moldova a fost prelungită cu 60 zile, începând 

cu 07.10.2022. 

Începând cu 1 octombrie 2022, livrările de gaze naturale de la SAP „Gazprom” către Moldova sunt 

reduse cu aproximativ 30% pentru această lună. 

96. Considerând riscurile existente în privința securității aprovizionării Republicii Moldova cu 

energie electrică și gaze naturale, Guvernul a întreprins măsuri suplimentare pentru a-și spori securitatea 

aprovizionării. Hotărârea de Guvern nr. 606/2022, stabilește măsuri de prevenire și atenuare a impactului 

asupra prețurilor și securității aprovizionării cu resurse energetice a Republicii Moldova în caz de limitare 

a furnizării gazelor naturale și pregătirea pentru perioada sezonului de încălzire 2022-2023. Măsurile 

preventive includ, printre altele: creșterea și completarea rezervelor de păcură și cărbune de stat la 

valoarea maximă posibilă; crearea și întreținerea de către centralele electrice cu termoficare a stocurilor 

de combustibili alternativi necesare producerii de energie electrică și termică; crearea și menținerea 

stocurilor de combustibili alternativi pentru producerea energiei termice la centralele termice din 

Chișinău, Bălți și alte localități. 

Tabelul 8. Consumul estimat de păcură și gaze naturale în cazul funcționării SA „Termoelectrica” (doar Centrala 

electrică cu termoficare - CET Sursa nr. 1) în baza de păcură în perioada octombrie 2022 - aprilie 2023. 

SA „Termoelectrica” 

CET Sursa 1 

2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 
Total 

Sep Oct Nov Dec Ian Feb Mar Apr 

Cantitatea de gaze naturale, mil. m3 4,52 0,77 0,74 0,77 0,77 0,71 0,77 0,73 9,77 
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Cantitatea de păcura, tone - 13.907 35.805 37.390 39.247 40.311 35.346 14.987 216.993 

 

Conform estimărilor efectuate, în cazul funcționării SA “Termoelectrica” (doar Centrala electrică cu 

termoficare - CET Sursa nr. 1) pe păcură întreg sezonul de încălzire (octombrie 2022 - aprilie 2023), ar 

putea fi economisit un volum de aproximativ circa 260 mil. m3, ce ar reprezenta o reducere cu circa 20-

25% a consumului anual de gaze naturale. 

97. Suplimentar, la 29 iulie 2022, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat amendamente la Legea 

existentă a gazelor naturale (Legea nr. 249/2022) pentru a aborda volatilitatea prețurilor de pe piața 

gazelor și pentru a spori pregătirea acesteia în cazul unei eventuale întreruperi a aprovizionării cu gaze 

naturale. Pentru prima dată, operatorilor moldoveni li se va permite să stocheze gaze naturale în 

Comunitatea Energetică sau în țările UE vecine, iar tarifele armonizate de intrare-ieșire vor facilita 

fluxurile transfrontaliere de gaze. Proiectul respectiv a fost definitivat și completat cu prevederile 

aferente securității aprovizionării cu gazele naturale, iar obiectivele de bază sunt: 

- crearea cadrului legislativ necesar pentru a asigura gestionarea eficace și intervenția promptă a 

autorităților de resort la prevenirea declanșării și gestionarea situației excepționale în sectorul gazelor 

naturale; 

- transpunerea în legislația națională a Regulamentului UE nr. 1227/2011 al Parlamentului European 

și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie, în 

versiunea adaptată prin Decizia Consiliului Ministerial al Comunității Energetice nr. 2018/01/MC-EnC; 

- asigurarea transpunerii și a implementării corespunzătoare a Regulamentului UE nr. 2017/460 din 

martie 2017 de stabilire a unui cod al rețelei privind tarifele armonizate pentru transportul gazelor (în 

continuare – TAR NC); 

- soluționarea unor probleme identificate pe parcursul implementării Legii cu privire la gazele 

naturale, inclusiv extinderea atribuțiilor ANRE în sensul elaborării și aprobări actelor normative necesare 

pentru a asigura implementarea corespunzătoare a actelor obligatorii la nivelul Tratatului Comunității 

Energetice, introducerea activității de „trading”, clarificarea statutului GNCV. 

98. Modificările adoptate la Legea nr. 108/2016 includ și prevederi pentru crearea și menținerea 

stocurilor de securitate. Conform acestor prevederi, până în octombrie 2024 ar trebui să fie depozitate 

cantități de gaze naturale corespunzătoare pentru cel puțin 10 zile de consum de iarnă (aproximativ 55-

60 mil. m3). La stabilirea stocurilor minime de securitate au fost luate în considerare mai multe 

circumstanțe, inclusiv impactul asupra prețurilor utilizatorilor finali. Pe de o parte, Republica Moldova 

este în întregime dependentă de importurile de gaze naturale, care sunt utilizate în principal pentru 

producerea de energie electrică și termică. Pe de altă parte, având în vedere sărăcia energetică ridicată și 

accesibilitatea scăzută a costurilor cu energie pentru consumatorii finali (în special - consumatorii 

casnici), orice creștere a tarifelor și prețurilor gazelor naturale este o problemă foarte sensibilă, cu impact 

social ridicat. 

99. Oportunitatea transpunerii și implementării Regulamentului UE privind stocarea gazelor nr. 

2022/1032 este aliniată la prioritățile Guvernului de a spori securitatea aprovizionării și de a asigura 

continuitatea aprovizionării cu energie electrică și gaze naturale. Cu toate acestea, implementarea 

Regulamentului UE nr. 2022/1032 până la sfârșitul anului 2022 va fi extrem de dificil pentru Republica 

Moldova, având în vedere impactul său asupra prețurilor finale pentru furnizarea de gaze naturale care 

urmează să fie plătite de consumatorii finali. 

Reieșind din datele disponibile privind consumul de gaze naturale în Republica Moldova, 15% din 

consumul mediu de gaze naturale din ultimii 5 ani ar însemna cca. 160 mil. m3 (pentru malul drept), care 

la prețurile curente de pe piețele europene spot ar însemna un efort financiar semnificativ în comparație 

cu dimensiunea și structura pieței moldovenești de gaze naturale. 
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100. Întru diminuarea impactului creșterii prețurilor gazelor naturale, energiei electrice și termice 

asupra consumatorilor finali, prin Legea nr. 241/2022 a fost creat Fondul de reducere a vulnerabilității 

energetice și a măsurilor îndreptate spre prevenirea și combaterea vulnerabilității energetice a populației, 

care va prevedea oferirea de compensații pentru consumatorii finali (casnici) pentru achitarea facturilor 

la energie în dependență de categoria de vulnerabilitate energetică atribuită. 

101. Urmare a ratificării (iulie 2022) de către Parlamentul Republicii Moldova a Acordului de 

împrumut dintre Republica Moldova și BERD de 300 mil. EURO, în vederea realizării proiectului 

„Securitatea Furnizării Gazelor Naturale”, semnat la 23 iunie 2022, va fi asigurată posibilitatea 

acumulării unor rezerve strategice de gaze naturale și/sau va fi facilitat procesul de diversificare a 

furnizorilor de gaze naturale și a rutelor de aprovizionare. 

102. În temeiul art. 11 alin. (1) din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, art. 1 și 2 din 

Legea nr. 206/2022 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și BERD în 

vederea realizării proiectului „Securitatea furnizării gazelor naturale”, pentru asigurarea unei soluții de 

rezervă privind aprovizionarea cu gaze naturale a Republicii Moldova în situație de urgență, prin 

Hotărârea Guvernului nr. 589/2022 a fost impusă pentru un termen de 3 ani SA „Energocom”, 

întreprindere care deține licență pentru furnizarea gazelor naturale, în limitele teritoriului autorizat prin 

licențele operatorilor de sistem, obligația de serviciu public în vederea asigurării securității aprovizionării 

cu gaze naturale în situații de urgență, prin realizarea achizițiilor și/sau asigurarea stocurilor de gaze 

naturale. 

2.6. Importul și furnizarea gazelor naturale 

103. Republica Moldova este un importator net de gaze naturale, care reprezintă o sursă majoră de 

combustibil, procentul gazelor naturale în totalul aprovizionării cu resurse energetice primare fiind de 

aproximativ 32%. 

104. În tabelul 9 se prezintă cantitățile de gaze naturale achiziționate și furnizate consumatorilor finali 

pe malul drept al Nistrului prin rețelele de distribuție și transport. 

Tabelul 9. Volumul de gaze naturale procurat și livrat consumatorilor finali în perioada 2001–2021 

Indicatori 

Unitate 

de 

măsură 

2001 2005 2010 2017 2018 2019 2020 2021 

Schimbări 

2020/2019 2021/2020 

Cantit

ate 
% 

Cantit

ate 
% 

1. Volumul de 

gaze naturale 

procurate– total 

mil. m3 1127,0 1418,6 
1187,

8 
1033.9 1129.7 1057.7 

1127.0

* 

1205.

7 
69.3 6.6 78.7 7.0 

mil. lei 1131,8 1364,9 
3674,

0 
3107.3 4146.0 4298.7 2934.9 

6594.

5 
-1363.9 -31.7 3659.6 124.7 

2. Prețul mediu de 

procurare a 

gazelor naturale 

$/1000 

m3 
78,0 76,1 250,1 162.05 217.5 233.7 148.87 309.5  -84.8 -36.3  160.6  107.9  

lei/1000 

m3 
1004 962 3093 3005.4  3670.0  4064.3  2604.5  

5469.

3  
-1460.1  -35.9  2865.1  110.0  

3. Volumul de 

gaze naturale 

livrate (prin rețele 

de distribuție și 

transport) - total 

mil. m3 1108,5 1315,0 
1089,

8 
965.1  1069.5  1015.6  1046.3  

1224.

7  
30.7  3.0  178.4  17.0  

mil. lei 1004,0 1551,0 
4362,

2 
5762.4  5384.6  4834.6  4741.3  

6720.

4  
-93.3  -1.9  1979.2  41.7  

4. Tarif mediu de 

livrare a gazelor 

naturale (inclusiv 

TVA) 

lei/1000 

m3 
906 1180 4003 5970.7  5034.8  4760.1  4531.5  

5487.

6  
-228.7  -4.8  956.1  21.1  
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În anul 2021, gazele naturale furnizate pe piața din Republica Moldova au fost procurate de la SAP 

„Gazprom” din Federația Rusă, volumul total de gaze naturale procurat a constituit 1205,7 mil. m3.  

105. Volumul total de gaze naturale, procurat în anul 2020, comparativ cu anul 2019, s-a majorat cu 

69,3 mil. m3 (+6,6 %). Datele prezentate în Tabelul 9 denotă că volumul de gaze naturale achiziționat 

pentru consumul de gaze naturale în Republica Moldova în anul 2021 s-a majorat în comparație cu anul 

precedent, cu 78,7 mil. m3. Creșterea consumului în anul 2021 este în primul rând rezultatul necesităților 

mai mari pentru producerea energiei termice în perioada de iarnă, urmare a înregistrării unor temperaturi 

mai scăzute. 

106. Nivelul consumului în Republica Moldova depinde și de nivelul tarifelor la furnizare, care, la 

rândul său, depinde de doi factori principali: prețul gazelor naturale importate și cursul de schimb valutar 

lei/dolari SUA, astfel încât în perioada 2005-2021 prețul anual de import a crescut de 4 ori (de la 76,1 

dolari SUA/1000 m3 la 309.5 dolari SUA/1000 m3), tariful mediu de furnizare a crescut de peste 4,6 ori 

și, ca urmare, consumul de gaze naturale de către consumatorii finali a scăzut cu 7,4% (de la 1315 mil. 

m3 la 1224,7 mil. m3).  

107. În perioada 2019-2021, prețul de import, exprimat în lei, a crescut cu circa 34,6%, în timp ce 

rata medie anuală de schimb a leului fiind practic aceeași (de la 17,57 lei/dolari SUA în 2019 la 17,68 

lei/dolari SUA în 2021). Respectiv, principalul factor care a influențat această majorare este prețul de 

import urmare a schimbării formulei de calul aplicată în contractul de furnizare a gazelor naturale 

încheiat între SA „Moldovagaz” și SAP „Gazprom”, precum și a prețurilor record înregistrate pe piața 

spot din Europa în trimestrul IV al anului 2021. 

108. În 2021, prețul mediu de procurare al gazelor naturale importate, exprimat în dolari a crescut cu 

107,9% față de anul 2020 și cu 32,4% față de anul 2019 (de la 148,87 dolari SUA/1000 m3 în 2020 la 

309,5 dolari SUA/1000 m3 în 2021). Prețul mediu de procurare a gazelor naturale, exprimat în lei 

moldovenești, a înregistrat o creștere de la 2604,5 lei la 5469,3 lei/1000 m3, de 2 ori mai mare decât cel 

din anul 2020. Totodată, prețul mediu de furnizare a gazelor naturale consumatorilor a înregistrat o 

creștere de la 4531,5 lei la 5487,6 lei pentru 1000 m3, de 1,2 ori mai mare decât cel din anul 2020. 

Evoluția tarifelor medii anuale de furnizare în Republica Moldova în perioada 1997–2021 (în lei și dolari 

SUA) este prezentată în diagramele prezentate mai jos. 

 
Figura 18. Evoluția procurărilor de gaze naturale și prețul mediu de import în perioada 2000-2021 
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Figura 19. Evoluția prețurilor medii la gazele naturale în 1997-2021, MDL/1000 m³ 

 
Figura 20. Evoluția prețurilor medii la gazele naturale în 1997-2021, USD/1000 m³ 

Conform diagramelor din Figura 19 și 20, în perioada 1997 (prima aprobare tarifară de către ANRE) 

până în 2021, tarifele medii de furnizare în lei au crescut mai mult de circa 20,5 ori. În dolari SUA, 

tarifele au crescut de numai 5,3 ori. O astfel de diferență mare se explică prin deprecierea leului de peste 

4 ori. 

2.7. Consumul de gaze naturale 

109. Consumul de gaze naturale în Republica Moldova este caracterizat de o sezonalitate 

semnificativă, consumul de gaze în perioada de iarnă (octombrie-martie) fiind mai mult decât dublu față 

de cel din perioada de vară (aprilie – septembrie), iar diferența dintre lunile de cererea medie cea mai 

mare (ianuarie) și cea mai scăzută (mai) este de 85% în malul drept. Consumul din malul stâng fluctuează 

doar moderat pe parcursul anului, deoarece consumul este determinat în mare parte de generarea de 

energie electrică la centrala MGRES (estimat la aproximativ 60% din consumul de gaze naturale al 

malului stâng). 
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Figura 21. Sezonalitatea consumului de gaze în Republica Moldova (malul drept), mil. m3 

Consumului maxim zilnic în malul drept a atins 8,4 mil. m3/zi în 2021, fiind de 2,5 ori mai mare decât 

consumul mediu zilnic anual, a crescut cu 25% față de consumul maxim zilnic din anul 2020 (6,2 mil. 

m3/zi). 

 

Figura 22. Consumul maxim și mediu zilnic în malul drept 

110. În malul drept, peste 70% din livrările de gaze naturale, reprezentând 850 mil. m3 în anul 2021, 

sunt utilizate pentru producerea energiei termice (centrale termice) și ca combustibil la centralele 

electrice cu termoficare. În malul stâng, cea mai mare parte a gazelor, peste 60%, este utilizată la centrala 

electrică MGRES, în timp ce volumele rămase sunt livrate către rețelele de distribuție. 

111. Ponderea fiecărei companii pe piața gazelor naturale din Republica Moldova este diferită, 

deoarece numărul consumatorilor fiecărei companii este diferit. În același timp, structura consumatorilor 

și nivelul consumului lor este diferit. Cota de participare a operatorilor sistemului de distribuție pe piața 

gazelor naturale din Republica Moldova în 2021 este prezentată în Figura 22. 
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Figura 23. Cota de participare a operatorilor sistemului de distribuție pe piața gazelor naturale  

din Republica Moldova în anul 2021, % 

112. După cum este prezentat în Figura 23, consumul de gaze naturale este concentrat în capitala 

Republicii Moldova – Chișinău, care în anul 2021 a înregistrat un consum de 57,7% din cantitatea totală 

de gaze naturale, și în mun. Bălți - 8,2% din consumul total al Republicii Moldova. Gazele naturale 

consumate în Moldova sunt utilizate în principal pentru producția de energie electrică și termică.  

113. Moldova deține o cotă foarte mare de gaze naturale utilizate în consumul total de energie primară 

(32%) și se numără printre țările cu cea mai mare pondere de gaze naturale în producția de energie 

electrică și termică (cu mai mult de 90%). 

114. În contextul majorării în anul 2021 a consumului de gaze naturale în medie cu 178,4 mil. m3 

comparativ cu anul 2020, se remarcă faptul că, a fost înregistrată o creștere a consumului de gaze naturale 

cu 23,8 % (sau 88,9 mil. m3) la consumatorii casnici, cu 24,1 %, (sau 10,0 mil. m3) la instituțiile publice 

și cu 23% (sau 60,0 mil. m3) pentru agenții economici. Pentru categoria sectorului energetic, consumul 

de gaze naturale a crescut cu 5,2% (sau 19,4 mil. m3).  

Tabelul 10. Structura furnizării gazelor naturale pe categorii de consumatori finali în perioada 2019-2021 

Categoriile de consumatori finali 2019 2020 2021 2020/2019 2021/2020 

mil. m3 % mil. m3 % mil. m3 % mil. 

m3 

% mil. m3 % 

Consumul de gaze naturale (livrat 

consumatorilor finali), total 
1015.6 100.0 1046.3 100.0 1224.7 100.0 +30.7 +3.0 +178.4 +17.0 

Consumatori casnici 347.9 34.3 372.7 35.6 461.6 37.7 +24.9 +7.2 +88.9 +23.8 

Instituții publice 45.8 4.5 41.5 4.0 51.5 4.2 -4.2 -9.3 +10.0 +24.1 

Sectorul energetic 364.7 35.9 371.4 35.5 390.9 31.9 +6.8 +1.9 +19.4 +5.2 

Alți agenți economici 257.4 25.3 260.6 24.9 320.6 26.2 +3.3 +1.3 +60 +23.0 

115. În structura furnizării gazelor naturale în anul 2021, cea mai mare pondere le-a revenit 

consumatorilor casnici (37,7 %) cu o creștere de 2,1% față de anul 2020, urmată de întreprinderile din 

sectorul energetic cu ponderea de 31,9 %, cu o diminuare cu 3,6 % comparativ cu anul precedent. 

Ponderea consumului de gaze naturale atribuită altor agenți economici constituie 26,2 %. Cota-parte 

a consumului de gaze naturale atribuită instituțiilor publice este cea mai mică în perioada de referință și 

a constituit 4,2%. De remarcat faptul că, ponderea consumului de gaze naturale a instituțiilor publice în 

ultimii 10 ani a rămas în intervalul de 4-5%. 
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Figura 24. Structura consumului de gaze naturale pe categorii de consumatori finali în perioada 2001-2021, % 

116. Conform estimărilor efectuate de către experții ce participă la elaborarea proiectului Planului 

Național Integrat de Energie și Climă, în cazul scenariului „business as usual”, se prognozează o 

diminuare a consumului de gaze naturale de la 1127 mil. m3 în anul 2020 până la 789 mil. m3 în anul 

2050 sau o diminuare cu 30%. A se vedea în Figura 25 prognoza consumului de gaze naturale în perioada 

2020-2050. 

 

Figura 25. Prognoza consumului de gaze naturale în Republica Moldova (malul drept), mil. m3 

2.8. Implementarea celui de-al III-lea Pachet Energetic în sectorul gazelor naturale 

117. Republica Moldova este membră a Comunității Energetice și s-a angajat să implementeze cel 

de-al Treilea pachet energetic. 
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118. Legea nr. 123/2009 cu privire la gazele naturale a stabilit cadrul legislativ de bază pentru piața 

gazelor naturale în conformitate cu cel de-al Doilea pachet energetic și, în special, cu Directiva 

2003/55/CE.  

119. Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale transpune Directiva 2009/73/CE privind 

normele comune pentru piața internă a gazelor naturale, Directiva UE 2004/67/CE privind măsurile de 

protecție a securității furnizării gazelor naturale și Regulamentul UE nr. 715/2009 privind condițiile de 

acces la rețelele de transport al gazelor naturale. Această lege prevede implementarea integrală, treptată, 

a celui de-al Treilea pachet energetic. 

120. În anul 2013, SA „Moldovagaz” a început să reorganizeze societățile de distribuție și, în primul 

rând, compania SRL „Chișinău-Gaz”, care este una dintre cele mai mari din cei 12 operatori regionali de 

distribuție. SA „Moldovagaz” a preluat activitatea de aprovizionare, iar compania SRL „Chișinău-Gaz” 

a rămas doar o companie de distribuție (operator al sistemului de distribuție). Ulterior, începând cu 

ianuarie 2016, activitatea de furnizare a fost separată de activitatea de distribuție la toate celelalte 12 

societății afiliate SA „Moldovagaz”, iar activitatea de furnizare a gazelor naturale a fost preluată de SA 

„Moldovagaz”. Cele 12 societăți afiliate SA „Moldovagaz” funcționează doar ca operatori ai sistemului 

de distribuție. 

121. Procesul de punere în aplicare a celui de-al Treilea pachet energetic în sectorul gazelor naturale 

al Republicii Moldova trebuie să fie luat în considerare în contextul evoluțiilor actuale, precum și al celor 

pe termen mediu și scurt, pe baza realităților contractuale și de proprietate existente în țară. 

122. Prin Hotărârea ANRE nr. 214/2021 a fost desemnat operatorul sistemului de transport al gazelor 

naturale SRL „Moldovatransgaz” în calitate de Entitate de Echilibrare a Republicii Moldova. Deoarece 

Codul de rețea privind echilibrarea cu toate că a fost transpus prin Codul rețelelor de gaze naturale 

aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 420 din 22.11.2019, acesta nu este implementat până în prezent, 

Entitatea de Echilibrare nu este funcțională. Acest lucru se datorează în mare parte și neclarității cu 

privire la statutul SRL „Tiraspoltransgaz”.  

123. Îmbunătățirea regulilor și mecanismelor de echilibrare. Stabilirea unui sistem în care utilizatorii 

rețelei sunt responsabili pentru utilizarea rețelei de transport este unul dintre cei mai importanți pași către 

dezvoltarea unei piețe lichide. Neutralitatea OST în acest sens este, de asemenea, crucială. ANRE 

pregătește deja legislație secundară, care ar trebui finalizată și aprobată cu prioritate (Metodologia de 

calculare a plăților pentru dezechilibru zilnic; Metodologia de calculare a plăţilor pentru neutralitate în 

scop de echilibrare; Metodei de estimare a consumului zilnic pentru fiecare categorie de consumatori 

finali la care evidența consumului de gaze naturale nu este realizată în regim zilnic; Contract de 

echilibrare). 

124. Alocarea capacității grupate pe puncte de interconectare este un pas important către crearea unei 

piețe de gaze lichide în Republica Moldova. Capacitatea la punctele de interconectare trebuie asigurată 

și scoasă la licitație printr-o platformă de alocare neutră (anual, trimestrial, lunar, zilnic). În acest sens, 

atât OST (SRL „Moldovatransgaz”) cât și ANRE trebuie să se coordoneze cu omologii din sistemele 

învecinate în grupuri operative dedicate (inclusiv reprezentanți ai operatorilor de sistem și ai autorităților 

de reglementare) și să pregătească un plan de acțiune care vizează o metodologie de determinare a 

capacității grupate. 

Pentru alocarea capacității de transport grupată la punctele de interconectare cu Ucraina și România, ar 

trebui utilizate platformele de rezervare a capacității utilizate de aceste țări. Ambii OST au semnat 

acorduri cu platforma de rezervare a capacității RBP. Cu toate acestea, capacități nu au fost scoase la 

licitație până acum de către OST SRL „Moldovatransgaz”, care planifică licitarea capacităților de 
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transport disponibile pe platforma de rezervare a capacității RBP începând cu luna octombrie-noiembrie 

2022. Totodată, este de menționat că începând cu data de 20.10.2021, SRL „Vestmoldtransgaz” oferă 

capacitatea disponibilă în punctul de interconectare Ungheni, situat la frontiera Republicii Moldova cu 

România și în punctul de interconectare Tohatin cu OST adiacent SRL „Moldovatransgaz”, prin 

intermediul licitațiilor pe platforma RBP, fiind disponibile  produse de capacitate zilnice, lunare și 

trimestriale, exprimate în kWh/zi (25℃/0℃) pe ambele direcții de transport. 

125. În ceea ce privește separarea operatorului sistemului de transport, Legea nr. 108/2016 cu privire 

la gazele naturale oferă ca opțiuni trei modele, stabilite în Directiva 2009/73/CE: 1) separarea 

proprietății; 2) operatorul independent de sistem; și 3) operatorul independent de transport. 

Cu toate acestea, autoritățile Republicii Moldova au ajuns la concluzia că punerea în aplicare a oricăruia 

dintre cele 3 modele prevăzute de Directiva UE 2009/73 este legată de dificultăți specifice, care ar putea 

pune în pericol procesul de implementare. Posibilele eșecuri în implementarea separării SRL 

„Moldovatransgaz” ar putea avea implicații iremediabile negative, prin urmare problema reprezintă un 

risc atât pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale a țării, cât și pentru securitatea aprovizionării 

țărilor învecinate, ținând cont de faptul că teritoriul Republicii Moldova este traversat de conductele de 

tranzit, prin care sunt livrate gaze naturale către alte țări din Europa de Sud-Est. 

126. Ținând cont de perspectiva punerii în aplicare a celui de-al Treilea pachet energetic și pentru a 

avea garanții privind activele din sectorul gazelor al Republicii Moldova, SAP „Gazprom” a cerut 

clarificarea situației activelor sale în cadrul SA „Moldovagaz”. 

127. Reieșind din situația specifică a Republicii Moldova, în baza Deciziei D/2012/04/MC-EnC, 

Moldova a obținut derogări ce constau în amânarea punerii în aplicare a articolului 9 din Directiva 

2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă a gazelor naturale și abrogarea Directivei 

2003/55/CE până la 1 ianuarie 2020. Aceasta fiind o decizie pozitivă pentru dezvoltarea sectorului gaze 

din Moldova. 

128. Operatorul sistemului de transport SRL „Vestmoldtransgaz” a fost certificat ca operator de 

sistem de transport prin modelul de separare a proprietății în anul 2021. 

129. În ianuarie 2019, SRL „Moldovatransgaz” a prezentat către ANRE planul de implementare a 

unuia dintre modelele de separare în conformitate cu prevederile Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele 

naturale. După 4 luni de examinare, ANRE și-a exprimat poziția negativă cu privire la prevederile incluse 

în proiectul planului și a recomandat operatorului sistemului de transport să prezinte un alt plan care să 

ofere un singur model de separare în conformitate cu Legea nr. 108/2016, precum și să detalieze o listă 

de acțiuni care trebuie puse în aplicare pentru a asigura o separare adecvată. 

130. Într-un final la 30 aprilie 2021, SRL „Moldovatransgaz” a depus cererea de certificare în 

conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) lit. (c) din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale 

(conform modelului operatorului de transport independent). Urmare a examinării acestei cereri de 

certificare, ANRE a constatat că operatorul sistemului de transport SRL „Moldovatransgaz” nu a realizat 

pe deplin toate cerințele privind separarea și independența sa stabilite la art. 23, 29-35 din Legea nr. 

108/2016, și a informat solicitantul despre refuzul privind certificarea operatorului sistemului de 

transport SRL „Moldovatransgaz”. 

131. Este de așteptat ca ultima modificare a Legii nr. 108/2016, așa cum a fost adoptată de 

Parlamentul Republicii Moldova în iulie 2022, și alinierea ulterioară a legislației secundare și a actelor 

de reglementare relevante, să declanșeze și să conducă la o adevărată reformă a pieței gazelor din 

Republica Moldova. 



 

55 
 

Astfel, după mai bine de un an de blocare a procesului de certificare a SRL „Moldovatransgaz”, conform 

prevederilor Legii nr. 108/2016 (modificată în iulie 2022 prin Legea nr. 249/2022), operatorul sistemului 

de transport trebuie să înainteze ANRE, o nouă cerere de certificare, până în XX iulie 2023. În caz de 

inacțiune a titularului de licență sau de respingere a ANRE, autoritatea de reglementare este mandatată 

să-i retragă licența, să numească un nou operator al sistemului de transport pentru întregul sistem național 

de transport și să solicite certificarea acestuia conform modelului operatorului de sistem independent 

(ISO), asigurând accesul terților la rețele. 

132. Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale transpune principiul accesului terților la rețelele 

de transport, distribuție și stocare din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare 

a Directivei 2003/55/CE. Odată cu aprobarea Codului rețelelor de gaze naturale prin Hotărârea ANRE 

nr. 420/2019 au fost transpus Codurile rețelei de gaze naturale UE, inclusiv Codul rețelei privind 

mecanismul de alocare a capacității în sistemele de transport al gazelor naturale (CAM).  

Pct. 32(2) din Codul rețelei CAM a fost transpus prin pct. 297 din Codul rețelelor de gaze naturale aprobat 

prin Hotărârea ANRE nr. 420/2019. Aceasta impune ca operatorul sistemului de transport să ofere un 

produs de capacitate zilnică pentru capacitatea întreruptibilă în ambele direcții în punctele de 

interconectare, în cazul în care produsul de capacitate standard respectiv pentru capacitatea fermă a fost 

vândut pentru ziua următoare sau nu a fost oferit. Mai mult, în punctele de interconectare unidirecționale 

în care capacitatea fermă este oferită doar într-o singură direcție, operatorul sistemului de transport oferă 

cel puțin un produs zilnic pentru capacitate întreruptibilă în direcția opusă. 

Prin modificările efectuate la Legea nr. 108/2016 prin Legea nr. 257/2020 cu privire la modificarea unor 

acte normative, a fost introdusă noțiunea de servicii de transport al gazelor naturale de tip backhaul (art. 

2) și obligația operatorilor sistemului de transport de a presta servicii ferme și întreruptibile la alocarea 

capacității, serviciile întreruptibile incluzând și serviciul de transport al gazelor naturale de tip backhaul 

(art. 72, alin. (3)).  

Cu toate acestea, din cauza că actele normative din sectorul vamal nu au fost modificate/ajustate, 

serviciile de transport al gazelor naturale de tip backhaul, la moment nu este posibil a fi prestate pe 

teritoriul Republicii Moldova. 

Urmare adresării mai multor traderi de gaze naturale către Secretariatul Comunității Energetice privind 

imposibilitatea transportării gazelor naturale în regim „backhaul” prin Republica Moldova, prin demersul 

MD-MC/O/alo/08/12-05-2022 din 12 mai 2022, Secretariatul a informat despre inițierea procedurii de 

infringement în raport cu Guvernul/Republica Moldova pentru nerespectarea și neimplementarea 

legislației comunitare în conformitate cu prevederile Tratatului de instituire a Comunității Energetice, 

care ia forma unei scrisori deschise - Opening Letter in relation to case ECS-3/20. 

Astfel, Guvernul Republicii Moldova a inițiat procesul de modificare a Regulamentului de aplicare a 

destinațiilor vamale prevăzute de Codul Vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1140/2005, ce are drept scop asigurarea prestării serviciilor de transport al gazelor 

naturale de tip backhaul pe teritoriul Republicii Moldova de către operatorii sistemului de transport gaze 

naturale. 

133. Prin Hotărârea Guvernului nr. 207/2019 privind aprobarea Regulamentului și Planului de acțiuni 

privind situațiile excepționale pe piața gazelor Republica Moldova a transpus Regulamentul (UE) nr. 

994/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de 

garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale. 
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Totodată, reieșind din angajamentele țării la Tratatul Comunității Energetice, Republica Moldova 

urmează să transpună până la 30.12.2022 Regulamentul (UE) 2017/1938 al Parlamentului European și 

al Consiliului din 25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze și de 

abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010. Suplimentar, se examinează/planifică încorporarea 

Regulamentului (UE) 2022/1032 privind stocarea gazelor naturale în acquis-ul Comunității Energetice 

(prin Regulamentele (UE) 2017/1938 și (CE) nr. 715/2009). 

134. Astfel, Republica Moldova trebuie să-și actualizeze actele secundare în vigoare și să le alinieze 

la celelalte acte naționale de criză, definind în mod clar rolurile și acțiunile actorilor de pe piața gazelor 

și ale autorităților publice. Guvernul Republicii Moldova prin intermediul organului central de 

specialitate în sectorul energetic urmează să actualizeze Analiza/Evaluarea riscurilor pe piața gazelor 

naturale, să actualizeze și stabilească criteriile pentru planurile preventive și de urgență; să organizeze 

testarea planurilor de urgență prin exerciții de urgență, să impună măsuri participanților de pe piața 

internă a gazelor naturale pentru a permite crearea de stocuri de gaze, în conformitate cu viitorul pachet 

de stocare a gazelor stabilit pentru țările membre a Comunității Energetice. 


