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Glosarul acronimelor 
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UVC Ultima valoare cunoscută (LKV) 
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RM Republica Moldova 

TA-ESS Asistenţă tehnică pentru crearea unui sistem de statistică energetică pentru Guvernul 
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Rezumat 

Obiectivul principal al prognozei pe termen scurt îl constituie elaborarea prognozei pe 

următorii 2 ani (2020-2021) în baza datelor statistice oficiale publicate de către BNS. 

 

Procesul de prognozare a balanţei energetice pe termen scurt este organizat în două fluxuri 

de lucru: (1) analiza cantitativă şi (2) analiza calitativă.  

 

Analiza cantitativă se bazează pe observarea şi analiza tendinţelor din trecut, în mod aparte 

pe fiecare grupă de combustibil, şi pentru fiecare flux de energie. Balanţele energetice publicate  

anual de către BNS furnizează datele istorice utilizate în cadrul analizei. 

 

Analiza calitativă are la bază principiul de prognozare ‘Afacere obişnuită ca abordare-

AOA’ sau în altă formulă simplicită „mâine va fi ca şi în ziua de azi” (“Business as usual”- BAU). 

Prognoza se bazează pe analiza seriilor temporale cunoscute şi se face prin extrapolare pentru 

următorii 2 ani. 

 

Pronozarea s-a efectuat în baza datelor statistice oficiale publicate în următoarelor documente: 

1. Balanţa energetică pentru perioada 2010-2020–date statitstice incluse în rapoartele BNS 

(după tipurile de combustibil). 

2. Balanţa energetică pentru perioada 2010-2020–balanţa produselor energetice conform 

datelor BNS (după grupele de combustibil). 

3. Informaţii privind persectivele de dezvoltare pentru anii 2021-2022, reieșind din planurile de 

dezvoltarea a sectorului energetic și a indicatorilor macroeconomici planificați în țară (PIB 

și starea demografică), acte și documente de reglementare în domeniul energiei elaborate și 

adoptate în anul 2021. 

Formatul prognozei coincide cu structura balanţei energetice elaborată de către BNS pentru 

perioada anilor 2010-2020. 

 

Prognoza pe termen scurt elaborată pentru perioada anilor 2021-2022 indică tendinţele 

privind dinamica evoluţiei consumului total brut de energie  pe grupele respective de combustibil. 

S-a elaborat prognoza pe termen scurt pentru anii 2021 şi 2022 (decembrie 2021), care a avut ca 

scop elucidarea evoluția în dinamică a valorilor prognozate a consumului brut de resurse energetice 

după grupe:  

• Cărbune: Consum la nivelul de cca. 74-76 mii tep. 

• Gaze naturale: Tendinţa de diminuare a consumului cu cca 3-6 ktep per an. Consumul va fi 

de 866-869 ktep. 

• Produse petroliere: Majorarea consumului produselor petroliere cu cca. 18-30 ktep per an. 

Consumul este estimat la nivel de 969-994 ktep.  

• Biomasa: Majorarea consumului biocombustibilului cca cu 10-15 ktep per an. Consumul 

este estimat la nivel de 665-690 ktep.  

• Energie electrică: Majorarea consumului energiei electrice cu cca 8-9 ktep per an. 

Consumul total se prognozează la nivel de 308-315 ktep.  

• Energie termică: Micşorarea consumului energiei termice cu cca. 3-5 ktep per an. Producția 

energiei termice va constitui cca 212-217 ktep.  
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1. Introducere 

Moldova este membru cu drepturi depline al Comunităţii Energetice (CE) începînd cu anul 2010. 

Ca parte contractantă la CE, Republica Moldova (RM) s-a angajat să armonizeze politica şi 

legislaţia sa în domeniul energetic cu acquis-ul UE adoptat de către CE. În acest context, Republica 

Moldova şi-a asumat angajamentul să implementeze acquis-ul privind statisticile energetice1, ceea 

ce prevede obligaţii de raportare către UE. 

 

Totodată, în afară de obligaţiile internaţionale de raportare către EUROSTAT (şi către AIE), 

Guvernul Republicii Moldova este dispus să îmbunătăţească capacităţile naţionale de planificare în 

domeniul energeticii. Procesul de implementare al acestor noi obligaţiuni a fost introdus în Planul 

de Acţiuni privind crearea unui sistem de statistică energetică (PASSE) aprobat prin Hotărârea de 

Guvern nr. 141 din 24 februarie 2014 privind crearea sistemului de statistică energetică. 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 141, Ministerului Economiei şi Infrastructurii (MEI) 

este responsabil de elaborarea anuală a balanţelor energetice de perspectivă pe termen scurt. Scopul 

principal al acestui exerciţiu constă în îmbunătăţirea procesului de planificare energetică în 

Republica Moldova. Balanţa energetică de perspectivă pentru anul 2022 a fost elaborată în 

trimestrul IV al anului 2021.  

 

Scopul şi formatul prognozei: 

Scopul principal al prognozei pe termen scurt îl constituie elaborarea prognozei pe următorii 2 ani 

în baza datelor statistice oficiale publicate de către BNS. 

Pronozarea se efectuează în baza următoarelor documente: 

1. Balanţa energetică pentru perioada 2010-2020 – date statitstice incluse în rapoartele BNS 

(după grupele de combustibil). 

2. Balanţa energetică pentru perioada 2010-2020 – balanţa produselor energetice conform 

datelor statistice ale BNS (după grupele de combustibil). 

3. Informaţii privind persectivele de dezvoltare pentru anii 2021-2022, reieșind din planurile de 

dezvoltarea a sectorului energetic și a indicatorilor macroeconomici planificați în țară (PIB 

și starea demografică), acte și documente de reglementare în domeniul energiei elaborate și 

adoptate în anul 2021. 

Formatul prognozei coincide cu structura balanţei energetice elaborată de către BNS pentru 

perioada anilor 2010-2020. 

 

2. Metodologia balanţei energetice de perspectivă pe termen scurt 

2.1. Principiile-cheie ale prognozării pe termen scurt 

Pe termen foarte scurt (mai puţin de 1 an), prognozele, în general, sunt realizate pentru scopuri de 

echilibrare şi de livrare a energiei de către Operatorii de Sisteme din sectoarele energiei electrice şi 

gazelor naturale către consumatori. Accentul fiind pus pe siguranța și continuitatea alimentării cu 

enerie a consumatorilor. 

Prognozele pe termen scurt (de 1 an până la mai puţin de 3 sau 5 ani) sunt utilizate în principal 

pentru scopuri de adecvare şi se axează pe consideraţii de planificare operaţională cum ar fi 

adoptarea măsurilor de securitate a aprovizionării, calendarul de efectuare a măsurilor de majorare a 

fiabilităţii şi a măsurilor de întreţinere, evaluarea necesităţilor de achiziţionare de combustibili (de 

exemplu, ce cantitate de gaze naturale trebuie contractată în următoarele câteva luni sau câţiva ani), 

gestionarea congestiei, etc.  

 

                                                      
1 Regulamentul nr. 1099/2008 cu privire la statisticile energetice, modificat în Regulamentul nr. 147/2013,. şi Directiva 2008/92 / CE 

a Parlamentului European si a Consiliului din 22 octombrie 2008 privind preţurile la gaz şi energie electrică pentru utilizatorii finali 

din industrie 
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Orizonturile şi Obiectivele de Planificare Energetică 

 
 
 
 
 
 
 

 Intra-anual Pe termen scurt Pe termen mediu şi lung 
 

Axare Echilibrare, Expediere Planificare operaţională Planificarea capacităţii 
 

Exemple  Servicii auxiliare 

(electricitate) 

 Servicii de echilibrare 

(gaz) 

 Prognoze a cereri 

 Programarea întreţineri 

 Managementul 

congestiei 

 Evaluarea necesităţii de 

achizitionre a 

combustibilului 

 Măsuri de securitate a 

furnizării 

 Generare nouă (mix) 

 Extindere a reţelei 

Transp.& Exped. 

 Capacitate de stocare 

de  gaz 

 Capacitate de stocare a 

energiei electrice 

 Interconexiuni noi 

 Eficienţa energetică 

 Scenarii de cerere şi 

ofertă 

 

Variabile o Cele mai neaşteptate 

evenimente pe partea 

furnizării (întreruperi) 

o Cerere inelastică 

o Înfrastructura este un 

dat 

 Cea mai mare parte a 

înfrastructuri este un dat 

 Înfrastructura nouă poate 

fi pusă în/scoasă din 

funcţionare 

 Structura pieţei şi 

preţurile pot evalua 

 

 Toate dimensiunile 

sunt variabile 

 Obiectivele şi 

prioritățăţile politice se 

pot, de asemenea, 

schimba 

Sursa: echipa TA-ESS 

Prognoza pe termen scurt adoptă de fapt o ”Afacere obişnuită ca abordare”, (BAU- Business-as-

Usual). Ea se bazează pe analiza şi extrapolarea tendinţelor din trecut. Trebuie remarcat faptul, că 

prognoză balanţei energetice pe termen scurt se axează pe tendinţele plauzibile şi nu este un 

instrument de analiză a ”wild cards” – lucruri imprevizibile (evenimente de probabilitate joasă, dar 

de impact major), care, prin definiţie, sunt dificil sau imposibil de prognozat. Exemple de astfel de 

lucruri imprevizibile sunt: 

• Stocuri de cerere şi ofertă: întreruperi a furnizării de petrol şi gaze, crizele economice (de 

exemplu, cea din anul 2008). 

• Şocuri de preţuri cauzate de evenimente geopolitice sau de evenimente de piaţă. 

• Evenimente de forţă majoră: războaie, revolte, greve, dezastre naturale – condiţii 

meteorologice extreme, cutremure, etc.  

O ipoteză fundamentală utilizată în prognozarea pe termen scurt este că structura sistemului 

energetic rămâne neschimbată pe termen scurt, atât pe partea de cerere, cât şi pe cea de ofertă. 

Această ipoteză este susţinută de faptul, că stocul de echipamente energetice şi infrastructura2 

rămân în mare parte neschimbate pe parcursul unor orizonturi scurte de prognoză şi deci, în 

                                                      
2 Infrastructura și echipamentele energetice includ toate aparatele, mașinile, procesele și echipamentele legate de 

producerea, transportul, distribuția și consumul de energie de către agenții economici: centrale electrice, conducte, 

cuptoare industriale, motoare, vehicule, aparate electrice, dispozitive de încălzire, etc. 

Întra-anual Pe termen scurt 
 

Pe termen mediu şi lung 

Securitate Adecvate / compatibilitate 

 Timp util  <1 an  3-5 ani  20-40 

ani 
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consecinţă, există un domeniu de aplicare limitat pentru substituirea unui tip de combustibil3 cu un 

altul. Acelaşi lucru ramâne valabil pentru mediul pieţei şi politici energetice, deşi preţurile la 

energie se pot schimba destul de rapid. 

În plus, cererea sau consumul de energie sunt destul de inelastice pe termen scurt. Cererea de 

energie este determinată de nivelul de activitate economică sau de situaţia demografică, şi nivelurile 

de consum reacţionează doar parţial la semnalele de preţ.  

 

Principalele motoare în cererea de energie 

 

Motoare  Indicatorii corespunzători 

Nivelul activităţii economice • Valoarea adăugată în industrie (industrie, servicii) 

• PIB (cererea de energie în ansamblu, transportul)  

Situaţia demografică • Numărul de locuitori 

Sursa: echipa TA-ESS 

 

Tendinţele din trecutul apropiat – un termen între 4 ani până la un maxim de 10 ani – se consideră a 

fi asumări potrivite pentru tendinţele viitoare pe termen scurt, cu condiţia ca PIB-ul şi populaţiei au 

rate de creşterea relativ constante. Atunci se asumă ipoteza că tendinţele istorice recente cuprind 

mai multe efecte, inclusiv efectele de activitate, cele structurale şi de eficienţă. Prezenta analiză şi 

prognoză se bazează pe datele perioadei retrospective din ultimii 11 ani (2010-2020). 

Pentru orizonturi mai lungi de prognozare (de exemplu, mai mult de 3 ani), analiza tendinţelor 

devine mai puţin relevantă, deoarece structurile sistemelor economice şi energetice se pot schimba 

în mod semnificativ şi nu vor mai putea fi luate în calitate de bază. În lucrare se examinează 

intervalul cu durata de 2 ani a prognozei, deci pentru perioada anilor (2021-2022). 

Aşa cum este prezentat în tabelele şi graficele de mai jos, tendinţele economice şi demografice 

recente pentru Republica Moldova în baza informaţiei statistice oficiale sunt relativ stabile şi nu 

prezintă schimbări semnificative ale seriilor de timp. Sub influenţa factorilor interni şi externi 

valoarea PIB-ului poate avea variaţii chiar pe parcursul unui an şi aceste variaţii se caractereizează 

de valoarea trendului creştere/descreştere, care reiese din metodologia aplicată de calcul (conform 

indicatorului/coeficientului de recalculare notat ca RCAC (CAGR)). Se observă o variaţie a valorilor 

prognozate ale evoluţiei PIB-ului ţării (de obicei estimarea ratei de creştere) formulate de diferite 

organisme națioanle și internaţionale ca: 

Fondul Monetar Internațional (FMI) în raportul „Perspectiva economică mondială” (octombrie 2021 

(https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-

2021 ) constată, că redresarea economică globală continuă chiar dacă pandemia se reia.  

În general, FMI estimează că economia globală va crește cu 5,9% în 2021 și 4,9% în 2022, în 

scădere cu 0,1 puncte procentuale în 2021 față de prognoza sa din iulie. Regradarea pentru 2021 

reflectă retrogradarea economiilor avansate - în parte din cauza întreruperilor aprovizionării - și a 

țărilor în curs de dezvoltare cu venituri mici, în principal din cauza înrăutățirii dinamicii pandemiei. 

Ministerul Economiei și Infrastructurii din Republica Moldova, în special, în documentul "Raportul 

lunar privind evoluția social-economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 

31.07.2021)" (https://mei.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_lunar_2021-

06.pdf) remarcă faptul că economia națională a intrat pe o traiectorie ascendentă în trimestrul I al 

anului curent. Produsul intern brut în primul trimestru al anului 2021 a înregistrat creștere reală de 

1,8% față de același trimestru din 2020.  

 

                                                      
3 Există excepţii, întrucât unele procese şi echipamente permit utilizarea a diferite tipuri de combustibili, de exemplu 

industria cimentului care poate trece de la un combustibil la altul cu destulă uşurinţă. 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021
https://mei.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_lunar_2021-06.pdf
https://mei.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_lunar_2021-06.pdf
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Ministerul Economiei şi Infrastructurii a publicat pe data de 09.04.2021 informaţia ce se referă la 

indicii macroeconomici ai dezvoltării economiei „Notă cu privire la prognoza preliminară a 

principalilor indicatori macroeconomici pentru anii 2022-2024” 4   

În conformitate cu informația publicată de Ministerul Economiei şi Infrastructurii în „Prognoza 

preliminară a principalilor indicatori macroeconomici pentru anii 2022-2024”,  sunt prezentate 

valorile următorilor indicatori: 

а) PIB-ul nominal în preţuri curente pentru anul 2020 a constituit 206,4 mlrd. MDL; 

b) prognoza pentru anii următori: 

    în  2021 estimativ la nivel de 227,7 mlrd. lei; 2022 la nivel de 248,8 mlrd.lei; 

с) Cursul mediu anual valutar de schimb al valutei naţionale în raport cu anul precedent: 

De la începutul anului moneda națională a marcat o creștere la nivel de cca 1% față de dolarul SUA 

în termeni nominali (de la 17,29 lei pentru 1 dolar american la 01.01.2021 pînă la 17,54 lei la 

01.11.2021 în conformitate cu datele BNM).  

    Prognoză: la finele anului 2021-17,90 lei pentru 1 dolar аmerican; 

                      pentru anii 2022-2024 se prognozează – (18,46-19,88 lei per 1 dolar аmerican; 

d) Volumul de producere în industrie în preţuri curente:  

    2020 – 57,5 mlrd. lei (real); 2021 – 60,6 mlrd. lei (estimativ); 2022 – 64,4 mlrd. lei 

(prognoză); 

e) Volumul de producere în agricultură:  

    2020 – 30,1 mlrd. lei (real); 2021 – 40,0 mlrd. lei (estimativ); 2022 – 43,0 mlrd. lei 

(prognoză). 

 

Tabelul 1. Date privind evoluţia PIB-ului în perioada 2018-2020 şi prognoza 2022 şi 2024 
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Indicator Efectiv Estimări Prognoză 

Produsul intern brut nominal, mlrd.lei  192,5 210,4 206,4 227,7 248,8 271,3 292,8 

PIB, față de anul precedent în prețuri comparabile, % 104,3 103,7 93,0 106,0 104,2 104,0 104,0 

 

2.2. Procesul de prognozare a balanţei energetice pe termen scurt 

Procesul de prognozare a balanţei energetice pe termen scurt este organizat în două fluxuri de lucru: 

(1) analiza cantitativă şi (2) analiza calitativă. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Conceptul de elaborarea a balanţei energetic pe termen scurt (Sursa: echipa TA-ESS) 

                                                      
4 https://mei.gov.md/sites/default/files/document/attachments/nota_prognoza_24_martie_2021-site.pdf   

Colectarea și 

 formatare  

datelor statistice 

Analiză și 

extrapolarea 

trendurilor 

Prognoza  

BE-2021 

BE-2022 

Colectarea 

inforamației  

de piața 

Identificarea 

șocurilor  

în cerere și 
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2.2.1. Analiză cantitativă 

Analiza cantitativă se bazează pe observarea şi analiza tendinţelor din trecut, în mod aparte pentru 

fiecare grup de combustibilul, şi fiecare flux de energie. Balanţele energetice publicate anual de 

către BNS furnizează datele istorice utilizate în procesul de realizare a prognozei. Prognoza s-a 

executat în baza seriilor temporale cu durata de 10 ani a balanţelor energetice istorice disponibile 

pentru Republica Moldova (2010-2020). 

În fig. 3. se prezintă conceptul procesului de analiză cantitativă în cadrul activităţilor de elaborare a 

balanţei energetice pe termen scurt. Pentru a elucida esenţa ecestei metodologii ne vom referi la 

recomandărilor experţilor din Uniunea Europeană, care au participat la elaborarea primei Balanţe 

Energetice cu această structură în Republica Moldova.  

Vom menţiona, că conceptual toată procedura rămâne în vigoare şi în cazul elaborării Balanţei 

energetice pentru anul 2022 (a vedea fig. 3). 

Analiza cantitativă şi prognoza este efectuată în trei etape: 

 Etapa 1: Datele din Balanţele energetice istorice sunt folosite pentru a reconstrui balanţele 

stocurilor de materii prime si balanţele produselor energetice cu o istorie de 11 ani. 

 Etapa 2: Fiecare flux de energie al balanţelor produselor energetice este apoi extrapolat 

pentru anul 2021 şi anul 2022, folosind tehnici simple (rate de creştere, principii contabile 

de echilibru energetic). 

 Etapa 3: Balanţele energetice anuale pentru 2021 şi 2022 sunt apoi reconstruite prin 

adăugarea rezultatelor prognozelor balanţelor produselor energetice pentru 2021 şi 2022.  
 

Etapele 1 şi 3 sunt de importanţă nesemnificativă, deoarece acestea constau din regruparea 

(remodelarea) coloanelor balanţelor energetice. Etapa 2 începe cu prognoza Consumului final 

energetic (CFE). 

Fiecare flux de energie este extrapolat, utilizând rata de creştere calculată pentru perioada 2010 - 

2019. În mod implicit s-a folosit Rata anuală complexă de creştere RCAC (eng. CAGR), valoarea 

căreia se calculeză cu utilizrea relaţiei următoare: 

 

RCAC (CAGR) = ((Valoarea Finală / Valoarea Întâi) 1/(Anul Final – Anul Întâi) -1)*100% 

 

Totuşi, unele fluxuri de energie pot prezenta tendinţe neregulate sau neechilibrate, precum şi valori 

absolute foarte mici. În aceste cazuri este mai bine să nu se aplice CAGR, dar să se utilizeze una 

dintre următoarele două tehnici: 

 Ultima Valoare Cunoscută (eng. LKV): valorile prognozate pentru 2020 şi 2021 sunt egale 

cu ultima valoare cunoscută (adică, valoarea pentru 2019). 

 Ultima Structură Cunoscută (eng. LKS): un total (de exemplu, CFE în industrie) este 

prognozată, utilizând RCAC (eng. CAGR), şi componentele sale sunt prognozate prin 

distribuirea valorii totale din industrie după aceeaşi structură (sau după aceleaşi cote pe 

piaţă) ca şi în ultimul an cunoscut (de exemplu, 2018). Cu alte cuvinte, structura consumului 

final se asumă ca fiind neschimbată pe parcursul anilor 2019, 2020 şi 2021. 

 

Apoi sunt calculate subtotalurile CFE (Industrie, Transport, Alte scopuri şi Utilizarea neenergetică) 

şi CFE total, care se prezentată ca opțiune "Însumare" în fişa de lucru Excel. 

Consumul final energetic total, de exemplu, este obţinut prin următoarea formulă: 

Consumul final energetic (CFE) = (CFE) în industrie + (CFE) în transport + CFE Alte scopuri 

(de exemplu, pentru Sectorul rezidenţial + pentru Servicii comunitate şi publice + pentru 

Agricultură /silvicultură + Cele care nu sunt specificate în altă parte) + pentru Utilizarea 

neenergetică 
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Prezentare generală a procesului de analiză cantitativă 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Ilustrarea conceptului de efectuare a analizei cantitative la elaborarea Balanţei energetice  

a Republicii Moldova pe termen scurt (Sursa: echipa TA-ESS) 

 

După finalizarea prognozei CFE, aceeaşi tehnică poate fi aplicată pentru sectorul de transformare, 

Intrări în transformare, Ieşiri din transformare, Sectorul energetic (consumul propriu) şi Pierderile 

de energie. 

În sfârşit, trebuie să fie prognozat Consumul Brut (sau "Furnizarea Energiei Primare"), cunoscându-

se că trebuie să se satisfacă toată cererea şi intrările în transformare, ţinându-se cont de 

constrângerile cunoscute (ratele de eficienţă ale echipamentelor instalate, nivelul pierderilor, etc.). 

Apoi pot fi deduse cantităţile necesare de energie primară fie din surse locale, fie din surse 

importate. Această ultimă etapă, pe care o numim "deducţie", poate fi realizată prin aplicarea 

principiilor contabile incluse în mod explicit în balanţele energetice. 
 

Consumul brut = Intrări în transformare - Ieşiri din transformare + Sectorul energetic + Pierderi 

+ Consumul final 
 

 

Consumul brut = Producţia primară + Din alte surse + Import - Export - Buncăraj internaţional 

- Variaţia stocurilor 
 

BE-2010 

BE-2011 

BE-2012 

BE-2013 

BE-2014 

BE-2015 

BE-2016 

Cărbune 

2010-

2020 

Gaze 

naturale 

2010-2020 

Produse 

petroliere 

2010-2020 

Biomasă și 

deșeuri 

2010-2020 

 

Electricitate

2010-2020 

Energie 

termică 

2010-2020 

Cărbune 

2010-

2020 

Biomasă  

și deșeuri 

2010-2020 

Gaze 

naturale 

2010-2020 

 

Electricitate 

2010-2020 

Produse 

petroliere 

2010-2020 

Energie 

termică 

2010-2020 

BE- 

2021 

BE- 

2022 

3 1 2 

Balanțele 

Energetice 

istorice 

Balanțele 

produselor 

energetice 

istorice 

Prognozele Balanțelor produselor 

pe termen scurt 

BE-2017 

BE-2018 

BE-2019 

BE-2020 



IE  Prognoza Balanţei Energetice de perspectivă pe termen scurt 2021—2022 
 

11 

 

Totodată, trebuie de remarcat faptul, că la realizarea calculelor sunt acceptate următoarele 

ipoteze/presupuneri: 

 Diferenţele statistice sunt egale cu zero în anii de prognoză. 

 Variaţiile de stoc nu sunt prognozate şi sunt egale cu zero pentru anii de prognoză. 

 

Prezentare generală a metodologiei de prognozare pe termen scurt: analiză cantitativă 

 

La explicarea procesului vom apela la expunerea metodologiei (conceptului) utilizat la elaborarea 

Balanţei energetice a ţării pentru anul 2015 cu suportul experţilor UE. Această metodologie este 

prezentată în fig. 4.  
 

 
Fig. 4. Metodologie de prognozare pe termen scurt: analiză cantitativă (Sursa: echipa TA-ESS) 

 

2.2.2. Analiza calitativă 

Pentru a ţine cont de evoluţiile de pe piaţă care pot afecta prognoza, este necesar să fie integrate 

evenimentele care vor avea loc cu siguranţă sau care au un grad foarte înalt de probabilitate de a 

avea loc, cum ar fi proiecte noi de infrastructură care pot intra în funcţiune sau pot fi scoase din 

funcţiune în perioada pentru care se face prognozarea.  

Principiul de prognozare utilizat sună în forma următoare: ‘Afacere obişnuită ca abordare’ sau în 

expresie simplicită „mâine va fi ca şi în ziua de azi” („Business as usual”). Prognoza se bazează pe 

analiza seriilor temporale cunoscute şi se face prin extrapolare pentru următorii 2 ani. Se poate 

menţiona, că pentru anul 2021 şi 2022, se aşteaptă unele schimbări structurale în sectorul energiei în 

contextul crizei gazelor naturale pe plan mondial.  

Cărbune 
 

Petrol brut 

& produse 

petroliere 
 

Gaze 

naturale 

Biocom-

bustibil 

Electrici- 

tate 
 

Furnizarea 

- Primara 

- Exp. & Imp. 
 
 

Transformare 
- Rafinare 

- Electricitate 

Consum final 

energetic 

- Industrie 

- Transport 

- Rezedential 

- Comercial 

- Agricultură 

4. Deducţia canti-

tăţilor primare 

& nivel de import / 

export 

3. Deducţia intrării 

combustilului în  sec- 

torul  de ransformare 

şi   pierderi 

2. Prognoza CEF 

per combustibil şi 

per sector 
 

1. Analizarea 

modelelor de cerere 

(trendurile din 

trecut)  

4. Deducţia 

cantităţilor primare 

& nivel de import / 

export 

 

4. Deducţia 

cantităţilor primare 

& nivel de import / 

export 

 

3. Deducţia intrării 

combustibilului în 

sectorul  de tran- 

sformare şi p ierderi 

 

2. Prognoza CEF 

per combustibil şi 

per sector 

 

3. Deducţia intrării 

combustibilului în 

sectorul de 

transformare şi  ierderi 

 

1. Analizarea 

modelelor de cerere 

(trendurile din 

trecut)  

 

2. Prognoza CEF 

per combustibil şi per 

sector 

 

1. Analizarea 

modelelor de cerere 

(trendurile din trecut)  

 



IE  Prognoza Balanţei Energetice de perspectivă pe termen scurt 2021—2022 
 

12 

Criza gazelor naturale, din toamna anului 2021, a pus în pericol securitatea energetică a Republicii 

Moldova. Principala cauză fiind insuficiența volumelor de gaze naturale necesare pentru acoperirea 

cererii naționale. În vederea depășirii situației excepționale de alertă pe piața gazelor naturale, 

Guvernul RM a aprobat Hotărârea cu privire la declararea stării de urgență pentru 30 de zile (22 

octombrie - 20 noiembrie) 5. În perioada respectivă, din rezervele de stat au fost eliberate 16.500 

tone de păcură pentru producerea energiei electrice și termice și pentru prima data în istoria RM au 

fost făcute achizitii de gaze naturale de la alţi furnizori din regiune, pentru acoperirea deficitului de 

gaze naturale 6. 

Soluţionarea crizei energetice din RM a fost posibilă odată cu prelungirea, din 1 noiembrie 2021 

pentru 5 ani, termenului contractului semnat în 2006 dintre compania SAP “Gazprom” și SA 

“Moldovagaz” 7. 

Având în vedere situația instabilă în sistemul energetic cu care se confruntă Republica Moldova 

există necesitatea dezvoltării surselor alternative de energie și promovării investițiilor suplimentare 

în proiecte de eficiență energetică. În acest sens, Republica Moldova va primi un suport financiar 

din partea Fondului E5P8 în valoare de 11,750 milioane de euro, sub formă de grant. Banii sunt 

prevăzuți pentru creșterea eficienței energetice (cofinanțarea proiectelor de asistență tehnică și de 

investiții în domeniul eficienței energetice și energiei regenerabile) 9.  

În conformitate cu “Proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru perioada 2021-2022”10 

principalele obiective pe termen scurt ale Republicii Moldova sunt: 

• Implementarea angajamentelor de transpunere a Pachetului normativ al UE privind energia 

curată („Clean Energy for All Europeans”) aferente sectorului energetic (Legea nr.107/2016, 

Legea nr.128/2014, Legea nr.139/2018, Legea nr.10/2016, Legea nr.92/2014 etc.) 

• Actualizarea studiului de fezabilitate pentru proiectul investiţional privind construcţia LEA 400 

kV Bălţi (RM) – Suceava (RO) şi a staţiei back-to-back aferente  

• Implementarea Acordurilor de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională 

pentru Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare a sistemului electroenergetic (construcţia 

LEA 400 kV Vulcăneşti-Chişinău) 

• Implementarea celui de-al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare 

centralizată cu energie termică din mun. Chișinău (SA Termoelectrica) 

• Lansarea celui de-al doilea proiect de îmbunătățire a performanței sistemului de alimentare 

centralizată cu energie termică din mun. Bălți (SA CET Nord) 

• Asigurarea activității (operaționale) a gazoductului Iași (RO) - Ungheni – Chişinău 

• Crearea cadrului juridic pentru dezvoltarea industriei serviciilor de auditare energetică, 

evaluare a performanţei energetice a clădirilor, inspectării sistemelor de încălzire şi 

climatizare, instalatorilor de sisteme mici de valorificare a energiei regenerabile etc. 

Obiectivele generale ale dezvoltării surselor de generare, instalațiilor de rețea, sistemelor de 

alimentare cu gaze, ameliorării eficienței energetice, implementării surselor de energie regenerabilă 

sunt sporirea securității energetice a țării, care este unul dintre obiectivele Strategiei de dezvoltare a 

energeticii până în 203011. 

                                                      
5 https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect_1_nu_-_437_midr_site_.pdf  
6 https://midr.gov.md/ro/content/vicepremierul-andrei-sp%C3%AEnu-%E2%80%9Estarea-de-alert%C4%83-

instituit%C4%83-%C3%AEn-sectorul-energetic-este-pentru-ca  
7 https://midr.gov.md/ro/content/vicepremierul-andrei-sp%C3%AEnu-prezentat-rezultatele-negocierilor-de-la-sankt-

petersburg-privind  
8 https://e5p.eu/en/moldova?fbclid=IwAR0ncCOC3_cSJv6QrW0FF-

4U82CKAiaZ6j6suWAhTI5Du3aWZ6J9YYDPmrY  
9 https://midr.gov.md/ro/content/moldova-va-beneficia-de-21750-milioane-de-euro-aloca%C8%9Bi-%C3%AEn-fondul-

e5p-pentru-cre%C8%99terea  
10 http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=4032&t=/Noutati/Proiectul-Planului-de-actiuni-al-

Guvernului-pe-domeniul-infrastructura-i-dezvoltare-regionala-discutat-in-cadrul-unei-sesiuni-de-consultari-publice  
11 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=68103&lang=ro   

https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect_1_nu_-_437_midr_site_.pdf
https://midr.gov.md/ro/content/vicepremierul-andrei-sp%C3%AEnu-%E2%80%9Estarea-de-alert%C4%83-instituit%C4%83-%C3%AEn-sectorul-energetic-este-pentru-ca
https://midr.gov.md/ro/content/vicepremierul-andrei-sp%C3%AEnu-%E2%80%9Estarea-de-alert%C4%83-instituit%C4%83-%C3%AEn-sectorul-energetic-este-pentru-ca
https://midr.gov.md/ro/content/vicepremierul-andrei-sp%C3%AEnu-prezentat-rezultatele-negocierilor-de-la-sankt-petersburg-privind
https://midr.gov.md/ro/content/vicepremierul-andrei-sp%C3%AEnu-prezentat-rezultatele-negocierilor-de-la-sankt-petersburg-privind
https://e5p.eu/en/moldova?fbclid=IwAR0ncCOC3_cSJv6QrW0FF-4U82CKAiaZ6j6suWAhTI5Du3aWZ6J9YYDPmrY
https://e5p.eu/en/moldova?fbclid=IwAR0ncCOC3_cSJv6QrW0FF-4U82CKAiaZ6j6suWAhTI5Du3aWZ6J9YYDPmrY
https://midr.gov.md/ro/content/moldova-va-beneficia-de-21750-milioane-de-euro-aloca%C8%9Bi-%C3%AEn-fondul-e5p-pentru-cre%C8%99terea
https://midr.gov.md/ro/content/moldova-va-beneficia-de-21750-milioane-de-euro-aloca%C8%9Bi-%C3%AEn-fondul-e5p-pentru-cre%C8%99terea
http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=4032&t=/Noutati/Proiectul-Planului-de-actiuni-al-Guvernului-pe-domeniul-infrastructura-i-dezvoltare-regionala-discutat-in-cadrul-unei-sesiuni-de-consultari-publice
http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=4032&t=/Noutati/Proiectul-Planului-de-actiuni-al-Guvernului-pe-domeniul-infrastructura-i-dezvoltare-regionala-discutat-in-cadrul-unei-sesiuni-de-consultari-publice
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=68103&lang=ro
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Mai jos, sunt indicați unii factori, care pot duce la schimbări în structura complexului energetic al 

ţării, care în final pot avea un impact asupra consumului de resurse energetice şi energie, care pot fi 

prezentate ca consecințe a adoptării de noi documente de politici energetice.  

 

Dezvoltarea surselor de generare 

Dezvoltarea sistemului de aprovizionare cu energie termică este planificată la CET-le și centralele 

termice existente în cadrul celui de-al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de 

alimentare centralizată cu energie termică. Investițiile sunt planificate în valoare de 92 mln. euro, cu 

termenul limită pentru finalizarea proiectului până la 31.12.202512.  

Pe parcursul a unului 2021 în cadrul proiectului „Integrarea plantei energetice Miscanthus în ciclul 

de producere a energiei termice în sistemele de termoficare centralizată” Termoelectrica S.A, în 

parteneriat cu Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (IGFPP) al Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei, a construit prima Centrală Termică pe Biomasă (150 kW), unde în calitate de 

combustibil se vor folosi peleți, produși din planta energetică Miscanthus13. În același timp în 

scopul îmbunătățirea calității serviciilor de termoficare prestate consumatorilor Termoelectrica S.A. 

a desfășurat multiple activități ce țin de modernizarea utilajului termotehnic, principalele activități 

fiind: modernizarea echipamentelor de forță la CET Sursa I, modernizarea coșului de evacuare a 

gazelor de la CT Vest, modernizarea a 3 Stații de Pompare (SP-4, SP-6, SP-22),  reparația capitală a 

37 tronsoane de rețele termice, reconstrucția schemei hidraulice între razele Nr.1 și Nr.2 de la CT 

Sud14. 

Totodată, în vederea continuării procesului de îmbunătățire a SACET din municipiul Bălți în cadrul 

proiectului ”Sistemul termoenergetic al mun. Bălți”, SA „CET-Nord” a prezentat programul cu 

direcțiile prioritare de dezvoltare pentru anii 2021-202315. Printre obiectivele principale ale acestui 

program este dezvoltarea SACET prin modernizarea rețelelor  magistrale și de distribuție a energiei 

termice (înlocuirea rețelelor existente cu țevi preizolate cu montarea sistemului de monitorizare a 

debitului), modernizarea sistemului de distribuție a agentului termic în blocurile locative, prin 

sistemul de distribuție pe orizontală și încadrarea în SACET a Î.M. „Termogaz-Bălți”. Trebuie de 

menționat faptul că, în scopul implemenării Fazei II a proiectului ”Sistemul termoenergetic al mun. 

Bălți (S.A.”CET-Nord”)” și stabilirii obiectivelor pe termen lung, SA„CET-Nord” a început 

elaborarea studiului de fezabilitate, în care scop a fost semnat contractul cu compania de consultanță 

Seureca-Veolia. 

DECRET Nr. 239 din 9 noiembrie 202l privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului 

de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare  în 

vederea realizării Proiectului ,,Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți (,,CET-Nord" SA)" –

Faza II 

 

Dezvoltarea rețelelor electrice  

În conformitate cu prevederile “Proiectului de Dezvoltare a Sistemului ElectroEnergetic (PDSE)” în 

Republica Moldova, finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare - IDA (Grupul Băncii 

Mondiale)16 a fost semnat contractul cu compania KEC International LTD pentru construcția a circa 

158 km de linie electrică aeriană de înaltă tensiune cu un singur circuit (400 kV) pe direcția 

Vulcănești – Chișinău, care include și modernizarea stației electrice Chișinău de 330 kV și 

construcția stației Back to Back de la Vulcănești. Finalizarea lucrărilor este prevăzută în anul 2024. 

Valoarea întregului proiect costituie 270 mln EUR17. 

                                                      
12 https://mepiu.md/rom/proiecte-curente/al-doilea-proiect-de-imbunatatire-a-eficientei-sistemului-de-alimentare-  

centralizata-cu-energie-termica-din-chisinau-piesacet-2  
13 https://mei.gov.md/ro/content/astazi-fost-inaugurata-prima-centrala-termica-pe-biomasa-integrata-sacet-chisinau  
14 https://www.termoelectrica.md/ro_RO/termoelectrica-anunta-finalizarea-mai-multor-proiecte-de-modernizare/  
15 https://www.cet-nord.md/images/docs/sa/Directii_prioritare_de_dezvoltare_pentru_anii_2021-2023.pdf  
16 https://moldelectrica.md/ro/finances/competitive_energy_market  
17 https://midr.gov.md/ro/content/o-nou%C4%83-linie-de-transport-energiei-electrice-va-fi-construit%C4%83-pe-

direc%C8%9Bia-vulc%C4%83ne%C8%99ti-%E2%80%93  

https://mepiu.md/rom/proiecte-curente/al-doilea-proiect-de-imbunatatire-a-eficientei-sistemului-de-alimentare-%20%20centralizata-cu-energie-termica-din-chisinau-piesacet-2
https://mepiu.md/rom/proiecte-curente/al-doilea-proiect-de-imbunatatire-a-eficientei-sistemului-de-alimentare-%20%20centralizata-cu-energie-termica-din-chisinau-piesacet-2
https://mei.gov.md/ro/content/astazi-fost-inaugurata-prima-centrala-termica-pe-biomasa-integrata-sacet-chisinau
https://www.termoelectrica.md/ro_RO/termoelectrica-anunta-finalizarea-mai-multor-proiecte-de-modernizare/
https://www.cet-nord.md/images/docs/sa/Directii_prioritare_de_dezvoltare_pentru_anii_2021-2023.pdf
https://moldelectrica.md/ro/finances/competitive_energy_market
https://midr.gov.md/ro/content/o-nou%C4%83-linie-de-transport-energiei-electrice-va-fi-construit%C4%83-pe-direc%C8%9Bia-vulc%C4%83ne%C8%99ti-%E2%80%93
https://midr.gov.md/ro/content/o-nou%C4%83-linie-de-transport-energiei-electrice-va-fi-construit%C4%83-pe-direc%C8%9Bia-vulc%C4%83ne%C8%99ti-%E2%80%93
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În același timp, pe parcursul anului 2021 au avut loc întrevederile oficiale între Ministerul 

Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din RM şi Ministerul Energeticii din Ucraina și operatorul 

de transport NPC „Ukrenergo”, în care s-a discutat despre posibilitatea interconectării sincrone de 

comun cu Ucraina la sistemul continental european ENTSO-E18 19. 

În Planulurile de dezvoltare ale S.A. ,,RED Nоrd"20 şi ÎCS „Premier Energy Distribution” SA21 

pentru perioada 2020-2022 la fel sunt prevazute lucrări de mаjоrаrе а capacității rețelei electrice de 

distribuție, modernizarea reţelelor existente și construcția unоr rețele electrice de distribuție noi. 
 

Dezvoltarea surselor regenerabile de energie și creșterea eficienței energetice 

A fost construit Parcul Fotovoltaic cu capacitatea de 2,8 MW în raionul Criuleni (compus din 7400 

de panouri fotovoltaice și 16 invertoare). Proiectul a fost finanțat de Guvernul Republicii Populare 

Chineze, valoarea căruia constituie aproximativ 3,7 milioane euro. Se preconizează ca Centrala 

electrică fotovoltaică cu capacitate de 2,8 MW, va produce volumul necesar de energie electrică 

pentru a furniza instituțiilor publice din raionul Criuleni (instituții medicale, instituții educaționale și 

clădirile administrative).22. 

Totodată, în Republica Moldova au fost implemente mai multe proiecte în domeniul eficienței 

energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie 

regenerabilă (Anexa 2), printre care se numără: “Instalarea colectoarelor solare pentru producerea 

apei calde menajere (ACM)” pe acoperișul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional 

Ungheni (sistemul compus din 65 colectoare solare a câte 30 de tuburi vidate fiecare) și pe 

acoperișul Institutiei Medico-Sanitară „Spitalul Raional Glodeni” (sistemul compus din 12 

colectoare solare a câte 20 de tuburi vidate fiecare). Instalarea pe acoperișul Gimnaziului-

Grădiniță din satul Telița, raionul Anenii Noi a 52 module solare cu puterea de 15,8 kW” și 

instalarea panourilor fotovoltaice mono cristaline pe acoperișul Complexului Sportiv din satul 

Gura Galbenei, raionul Cimișlia (50 unităţi). 

 

Dezvoltarea rețelelor de gaze  

Conform planului de dezvoltare al rețelelor de transport al gazelor naturale pentru perioada 2020-

2029 prezentat de SRL „Moldovatransgaz” sunt prevăzute următoarele investiții în construcții de 

noi rețele și capacități noi de producere23. 

• Alimentarea cu energie electrică ( g/b Chiștelnița, kм3,GM Odesa-Chișinău, kм 146, SPG 

Cahul) 

• Interconectare tehnologică pe secțiunea sistemului de conducte de gaze RI-SDKRI în zona 

trecerii aeriene prin canalul Yalpug, km 287 

• Interconectarea tehnologică pe secțiunea sistemului de conducte de gaze RI-SDKRI,km 313 

• Construcția GM Ungeni-Drochia  

• Reconstrucţia staţiei de transformare SC Vulcăneşti (STC 630/10/0,4кВ) 

• Inlocuirea stațiilor de predare a gazelor cu un tip nou automatizat 

• Crearea unui sistem liniar de telemetrie și telecontrol 

• Reconstrucția părții liniare a SMG Căușeni, pentru a asigura funcționarea în regim Revers 

• Reconstrucția SC Drochia 

 

                                                      
18 https://midr.gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-sp%C3%AEnu-%C3%AEntrevedere-cu-ministrul-energiei-al-

ucrainei-%E2%80%9Eam-propus-extinderea  
19 https://ua.energy/general-news/synchronization-of-power-systems-of-ukraine-and-moldova-with-entso-e-is-

attainable-without-additional-measures-results-of-studies/  
20 https://rednord.md/doc/invest/Planul%20de%20dezvoltare%202020-

2022%20aprobat%20de%20ANRE%20cu%20anexa%202.pdf   
21 https://www.premierenergydistribution.md/ro/plan-de-dezvoltare  
22  https://mei.gov.md/ro/content/fost-dat-startul-lucrarilor-de-constructie-parcului-fotovoltaic-cu-capacitatea-de-28-mw-

din?fbclid=IwAR0qILQjgAmwJLl04yuV9gSE0aOWDZlQZRj2nui0c-lcJ5dYCUOlLfU1ZNw 
23 https://www.moldovatransgaz.md/ro/transparency/plan  

https://midr.gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-sp%C3%AEnu-%C3%AEntrevedere-cu-ministrul-energiei-al-ucrainei-%E2%80%9Eam-propus-extinderea
https://midr.gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-sp%C3%AEnu-%C3%AEntrevedere-cu-ministrul-energiei-al-ucrainei-%E2%80%9Eam-propus-extinderea
https://ua.energy/general-news/synchronization-of-power-systems-of-ukraine-and-moldova-with-entso-e-is-attainable-without-additional-measures-results-of-studies/
https://ua.energy/general-news/synchronization-of-power-systems-of-ukraine-and-moldova-with-entso-e-is-attainable-without-additional-measures-results-of-studies/
https://rednord.md/doc/invest/Planul%20de%20dezvoltare%202020-2022%20aprobat%20de%20ANRE%20cu%20anexa%202.pdf
https://rednord.md/doc/invest/Planul%20de%20dezvoltare%202020-2022%20aprobat%20de%20ANRE%20cu%20anexa%202.pdf
https://www.premierenergydistribution.md/ro/plan-de-dezvoltare
https://mei.gov.md/ro/content/fost-dat-startul-lucrarilor-de-constructie-parcului-fotovoltaic-cu-capacitatea-de-28-mw-din?fbclid=IwAR0qILQjgAmwJLl04yuV9gSE0aOWDZlQZRj2nui0c-lcJ5dYCUOlLfU1ZNw
https://mei.gov.md/ro/content/fost-dat-startul-lucrarilor-de-constructie-parcului-fotovoltaic-cu-capacitatea-de-28-mw-din?fbclid=IwAR0qILQjgAmwJLl04yuV9gSE0aOWDZlQZRj2nui0c-lcJ5dYCUOlLfU1ZNw
https://www.moldovatransgaz.md/ro/transparency/plan


IE  Prognoza Balanţei Energetice de perspectivă pe termen scurt 2021—2022 
 

15 

De asemenea, obiective pe termen scurt în sectorul gazelor naturale sunt prevăzute și în Proiectul 

Planului de acțiuni al Guvernului pentru perioada 2021-202224:  

• Alinierea cadrului juridic primar naţional cu privire la gazele naturale la acquis-ul 

comunitar 

• Asigurarea realizării procedurii de separare juridică și funcțională a operatorilor 

sistemului de transport din sectorul gazelor natural 

• asigurarea activității (operaționale) a gazoductului Iași (RO) - Ungheni – Chişinău 

Trebuie de menţionat faptul că, conform datelor, publicate de către Ministerul Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale, din octombrie 2021 Gazoductul Iași – Ungheni (cu diamtreul DN 600, 

presiune 55 bari şi lungime de 43 km din care 11 km pe teritoriul Republicii Moldova,) a devenit pe 

deplin funcțional. Toate cheltuielile ce țin de construcția  magistralei de gaze Iasi-Ungheni-Chișinău 

a fost finanțate de operatorul Transgaz din România25. 

 

Altele 

Au fost aprobate o serie de acte normative și de reglementare, decrete în domeniul generării de 

energie electrică și termică, transport, transport și distribuție a energiei, tarife etc. Lista lor este 

anexată la sfârșitul acestui document (Anexa1). 

 

Acțiunile enumerate sunt în derulare. În perioada selectată de prognozare nu se aşteaptă schimbări 

esenţiale în infrastructura sectorului energetic. Urmare a acestora, se poate considera în calitate de 

ipoteză de lucru la realizarea prognozei balanţei energetice pentru perioada 2021-2022 conceptul 

“Menținerea situației actuale” („Business as usual”). 

Evenimente-cheie de care trebuie să se ţină cont la monitorizarea cererii şi ofertei   

 

 Cererea Oferta 

Infrastructură deschisă 

/ închisă în 2021 sau 

2022 

• Facilităţi consumatorilor  de 

mari cantităţi de energie 

(întreprinderi producătoare de 

oţel, ciment, aluminiu...) 

• Extinderea reţelelor publice (de 

alimentare cu gaz, energie 

termică) 

• Crearea de  noi infrastructuri 

mari de transport public 

(feroviar, tramvai ...) 

• Noi interconexiuni (energie 

electrică şi gaze) 

• Operaţiuni - schimbări în 

disponibilitatea infrastructurii-

cheie planificate (întreruperi 

planificate de servicii datorită 

efectuării unor lucrări 

semnificative de întreţinere, etc.) 

Politicile şi măsurile ce 

intră în vigoare în 2021 

şi 2022 

• Creşterea posibilă a  tarifelor 

• Taxe pe energie 

• Politici de eficienţă energetică  

• Autorizarea de a opera (licenţele) 

• De ex. Directiva privind emisiile 

industriale, promovarea SER  

Sursa: echipa TA-ESS 

 

Explicarea notărilor utilizate în tabelele cu seriile temporale ale datelor staistice:   

UCV (LKV) – Ultima valoare cunoscută (Equals to Last Know Value)   

RCAC (CAGR) – Rata de creştere anuală compusă (Compound annual growth rate)  

USC (LKS) – Ultima structură cunoscută (Last know structure. Total is broken down according to 

structure/market shares of last know year) 

ÎNSUMĂRII (SUMMATION) – Însumare de subcategorii (sum of sub-categories)  

DEDUCŢIE (INFERENCE) - Deducţie din contabilitatea balanţei (Infered from balance 

accounting) 

                                                      
24 https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/8419  
25 https://midr.gov.md/ro/content/gazoductul-ia%C8%99i-ungheni-chi%C8%99in%C4%83u-este-pe-deplin-

func%C8%9Bional  

https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/8419
https://midr.gov.md/ro/content/gazoductul-ia%C8%99i-ungheni-chi%C8%99in%C4%83u-este-pe-deplin-func%C8%9Bional
https://midr.gov.md/ro/content/gazoductul-ia%C8%99i-ungheni-chi%C8%99in%C4%83u-este-pe-deplin-func%C8%9Bional
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3. Balanţa energetică de perspectivă pe termen scurt pentru Republica Moldova  

3.1. Balanţa energetică de perspectivă pentru Republica Moldova–2021 

Mii tone echivalent petrol –ktep (thousands of tonnes of oil equivalent) 
OFERTA ȘI CONSUMUL (SUPPLY AND CONSUMPTION) Total 

produse 
Cărbune 

Gaze 
naturale 

Produse 
petroliere 

Biocombustibili 
şi deşeuri 

Energie 
electrică 

Energie 
termică 

Producţia primară (Primary Production) 686 -  -  5 673 8 -  

Intrări din alte surse (From other sources) 286 -  -  -  -  286 -  

Import (Imports) 1946 76 869 984 2 14 -  

Export (Exports) 20 -  -  20 -  -  -  

Buncăraj (International bunkers) -  -  -  -  -  -  -  

Variaţia stocurilor (Stock changes) -  -  -  -  -  -  -  

CONSUMUL INTERN BRUT (Gross consumption) 2898 76 869 969 675 308 -  

TRANSFORMARE, INTRĂRI (TRANSFORMATION, INPUT) 383 -  345 6 24 8 -  

Centrale electrice (Electricity plants ) 13 -  -  -  4 8 -  

Centralele electrice cu termoficare –producători de energie pentru scopuri 

publice  (Main activity producer combined heat and power (CHP) plants) 250 -  250 -  -  -  -  

Centralele electrice cu termoficare - producători de energie pentru consumul 

propriu (Autoproducer combined heat and power (CHP) plants) 18 -  15 -  3 -  -  

Centrale termice - producători de energie pentru scopuri publice  (Main 
activity producer heat plants) 38 -  38 -  -  -  -  

Centrale termice - producători de energie pentru consumul propriu 
(Autoproducer heat plants) 55 -  42 -  13 -  -  

Rafinării de petrol (Oil refineries) -  -  -  -  -  -  -  

Instalaţii petrochimice (Petrochemical plants) 6 -  -  6 -  -  -  

Instalaţii de lichifiere (Liquefaction plants) -  -  -  -  -  -  -  

Entităţi de producere a mangalului (Charcoal production  plants) 2 -  -  -  2 -  -  

Alte instalaţii de transformare (Not elsewhere specified – transformation) -  -  -  -  -  -  -  

TRANSFORMARE, IEŞIRI (TRANSFORMATION, OUTPUT) 309 -  -  7 -  85 217 

Centrale electrice (Electricity plants) 10 -  -  -  -  10 -  

Centralele electrice cu termoficare –producători de energie pentru scopuri 

publice (Main activity producer combined heat and power (CHP) plants) 205 -  -  -  -  71 134 

Centralele electrice cu termoficare - producători de energie pentru consumul 
propriu (Autoproducer combined heat and power (CHP) plants) 13 -  -  -  -  3 10 

Centrale termice - producători de energie pentru scopuri publice  (Main 

activity producer heat plants) 33 -  -  -  -  -  33 

Centrale termice - producători de energie pentru consumul propriu 

(Autoproducer heat plants) 42 -  -  -  -  -  42 

Rafinării de petrol (Oil refineries) -  -  -  -  -  -  -  

Instalaţii petrochimice (Petrochemical plants) 7 -  -  7 -  -  -  

Instalaţii de lichifiere (Liquefaction plants) -  -  -  -  -  -  -  

Entităţi de producere a mangalului (Charcoal production  plants) -  -  -  -  -  -  -  

Alte instalaţii de transformare (Not elsewhere specified – transformation) -  -  -  -  -  -  -  

Energie  electrică utilizată în alte scopuri (Energy sector) 18 -  -  -  -  17 1 

PIERDERI (LOSSES) 96 -  24 3 -  35 34 

CONSUMUL FINAL  (Final consumption) 2711 76 500 967 652 332 184 

CONSUM ENERGIE  (Consumption)          2616 76 500 889 635 332 184 

INDUSTRIE (INDUSTRY ) 225 18 70 36 1 58 42 

Industria metalurgică (Iron and steel) -  -  -  -  -  -  -  

Industria chimică şi petrochimică (Chemical and petrochem). 10 -  2 -  -  3 5 

Minirale nemetalice (Non-metallic minerals ) 95 17 43 22 -  13 -  

Inustria constructoare de maşini (Transport equipment) 2 -  -  -  -  2 -  

Echipamente de transport (Machinery) 1 -  -  -  -  1 -  

Industria extractivă (Mining and quarrying) 5 -  -  4 -  1 -  

Produse alimentare, băuturi şi tutun (Food and tobacco) 89 1 22 -  1 28 36 

Celuloză, hârtie şi activită şi de tipărire (Paper, pulp and print) 2 -  1 -  -  1 -  

Prelucrarea lemnului şi producția de mobilier (Wood and wood products) 1 -  -  -  -  1 -  

Construcţii (Construction ) 11 -  -  10 -  1 -  

Industrie textilă şi articole din piele (Textile and leather) 6 -  2 -  -  3 1 

Alte activităţi industriale (Not elsewhere specified) 4 -  -  -  -  4 -  

TRANSPORT (TRANSPORT) 691 -  11 677 -  3 -  

Transportul aerian (Domestic aviation) 11 -  -  11 -  -  -  

Transportul rutier (Road ) 668 -  7 658 -  3 -  

Transportul feroviar (Rail ) 5 -  -  5 -  -  -  

Transportul prin conducte (Pipeline transport) 4 -  4 -  -  -  -  

Transportul naval (Domestic navigation) -  -  -  -  -  -  -  

Alte activităţi conexe de transport (Non-specified) 2 -  -  2 -  -  -  

ALTE DOMENII DE ACTIVITATE (OTHER) 1700 58 419 176 634 271 141 

Sectorul rezidenţial (populaţie ) (Rezidențial) 1314 43 330 57 624 152 107 

Comerţ şi servicii publice (Comm. and public services) 255 14 86 -  9 112 34 

Agricultura/Sivicultura (Agriculture/forestry ) 131 1 3 119 1 7 -  

Alte activitităţi (Not elsewhere specified) -  -  -  -  -  -  -  

CONSUMAT ÎN SCOPURI NEENERGETICE  

(NON-ENERGY USE) 95 -  -  78 17 -  -  

Diferenţe statistice (Statistical differences) -  -  -  -  -  -  -  
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3.2. Balanţa energetică de perspectivă pentru Republica Moldova–2022 

                                                                                       Mii tone echivalent petrol –ktep (thousands of tonnes of oil 

equivalent) 

OFERTA ȘI CONSUMUL (SUPPLY AND CONSUMPTION) 
Total 

produse 
Cărbune 

Gaze 

naturale 

Produse 

petroliere 

Biocombustibili 

şi deşeuri 

Energie 

electrică 

Energie 

termică 

Producţia primară (Primary Production)  701 -  -  5 688 8 -  

Intrări din alte surse (From other sources)    293 -  -  -  -  293 -  

Import (Imports)  1965 74 866 1009 2 14 -  

Export (Exports) 20 -  -  20 -  -  -  

Buncăraj (International bunkers) -  -  -  -  -  -  -  

Variaţia stocurilor (Stock changes)  -  -  -  -  -  -  -  

CONSUMUL INTERN BRUT (Gross consumption) 2940 74 866 994 690 315 -  

TRANSFORMARE, INTRĂRI (TRANSFORMATION, INPUT) 378 -  339 6 25 8 -  

Centrale electrice (Electricity plants )  13 -  -  -  5 8 -  

Centralele electrice cu termoficare –producători de energie pentru scopuri publice  

(Main activity producer combined heat and power (CHP) plants) 245 -  245 -  -  -  -  

Centralele electrice cu termoficare - producători de energie pentru consumul 

propriu (Autoproducer combined heat and power (CHP) plants) 19 -  16 -  4 -  -  

Centrale termice - producători de energie pentru scopuri publice  (Main activity 

producer heat plants) 37 -  37 -  -  -  -  

Centrale termice - producători de energie pentru consumul propriu (Autoproducer 

heat plants) 56 -  42 -  14 -  -  

Rafinării de petrol (Oil refineries)  -  -  -  -  -  -  -  

Instalaţii petrochimice (Petrochemical plants) 6 -  -  6 -  -  -  

Instalaţii de lichifiere (Liquefaction plants) -  -  -  -  -  -  -  

Entităţi de producere a mangalului (Charcoal production  plants) 2 -  -  -  2 -  -  

Alte instalaţii de transformare (Not elsewhere specified – transformation) -  -  -  -  -  -  -  

TRANSFORMARE, IEŞIRI (TRANSFORMATION, OUTPUT) 303 -  -  7 -  84 212 

Centrale electrice (Electricity plants)   11 -  -  -  -  11 -  

Centralele electrice cu termoficare –producători de energie pentru scopuri publice 

(Main activity producer combined heat and power (CHP) plants) 202 -  -  -  -  70 131 

Centralele electrice cu termoficare - producători de energie pentru consumul 

propriu (Autoproducer combined heat and power (CHP) plants) 13 -  -  -  -  3 10 

Centrale termice - producători de energie pentru scopuri publice  (Main activity 

producer heat plants) 33 -  -  -  -  -  33 

Centrale termice - producători de energie pentru consumul propriu (Autoproducer 

heat plants) 42 -  -  -  -  -  42 

Rafinării de petrol (Oil refineries) -  -  -  -  -  -  -  

Instalaţii petrochimice (Petrochemical plants) 7 -  -  7 -  -  -  

Instalaţii de lichifiere (Liquefaction plants) -  -  -  -  -  -  -  

Entităţi de producere a mangalului (Charcoal production  plants) -  -  -  -  -  -  -  

Alte instalaţii de transformare (Not elsewhere specified – transformation) -  -  -  -  -  -  -  

Energie  electrică utilizată în alte scopuri (Energy sector) 18 -  -  -  -  17 1 

PIERDERI (LOSSES) 96 -  24 3 -  35 34 

CONSUMUL FINAL  FINAL CONSUMPTION            2754 74 504 992 665 339 179 

CONSUMUL ENERGETIC ( Consumption) 2652 74 504 908 648 339 179 

INDUSTRIE (INDUSTRY )  225 17 70 36 1 59 42 

Industria metalurgică (Iron and steel) -  -  -  -  -  -  -  

Industria chimică şi petrochimică (Chemical and petrochem). 10 -  2 -  -  3 5 

Minirale nemetalice (Non-metallic minerals ) 93 16 42 22 -  13 -  

Inustria constructoare de maşini (Transport equipment)  2 -  -  -  -  2 -  

Echipamente de transport (Machinery)  1 -  -  -  -  1 -  

Industria extractivă (Mining and quarrying) 5 -  -  4 -  1 -  

Produse alimentare, băuturi şi tutun (Food and tobacco)  90 1 23 -  1 29 36 

Celuloză, hârtie şi activită şi de tipărire (Paper, pulp and print)   2 -  1 -  -  1 -  

Prelucrarea lemnului şi producţia de mobilier (Wood and wood products)  1 -  -  -  -  1 -  

Construcţii (Construction ) 11 -  -  10 -  1 -  

Industrie textilă şi articole din piele (Textile and leather)          6 -  2 -  -  3 1 

Alte activităţi industriale (Not elsewhere specified) 4 -  -  -  -  4 -  

TRANSPORT (TRANSPORT) 701 -  11 687 -  3 -  

Transportul aerian (Domestic aviation) 11 -  -  11 -  -  -  

Transportul rutier (Road )  679 -  7 669 -  3 -  

Transportul feroviar (Rail )  5 -  -  5 -  -  -  

Transportul prin conducte (Pipeline transport)   4 -  4 -  -  -  -  

Transportul naval (Domestic navigation)  -  -  -  -  -  -  -  

Alte activităţi conexe de transport (Non-specified)  2 -  -  2 -  -  -  

ALTE DOMENII DE ACTIVITATE (OTHER) 1727 57 422 185 647 278 138 

Sectorul rezidenţial (populaţie ) (Rezidențial)            1332 43 334 59 637 154 105 

Comerţ şi servicii publice (Comm. and public services) 257 13 85 -  9 116 33 

Agricultura/Sivicultura (Agriculture/forestry )  138 1 3 126 1 7 -  

Alte activitităţi (Not elsewhere specified) -  -  -  -  -  -  -  

CONSUMAT ÎN SCOPURI NEENERGETICE (NON-ENERGY USE)               102 -  -  85 17 -  -  

Diferenţe statistice (Statistical differences) -  -  -  -  -  -  -  
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4. Balanţele produselor energetice (2010-2022)  

4.1. Balanţa energetică de perspectivă a cărbunelui (2010-2022)      

 Mii de tone echivalent petrol, ktep 

OFERTA ȘI CONSUMUL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021(f) 
2022(f) CAGR 2010-

2020 
Method 

Producţia primară  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -      

Intrări din alte surse  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -      

Import  113 125 113 156 88 98 60 120 85 92 80 76  74    INFERENCE 

Export  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Buncăraj  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Variaţia stocurilor  
3 -5 3 -6 7 4 15 15 5 -10 -1 0  0    

STOCK 
CHANGES = 0 

CONSUMUL INTERN BRUT 116 120 116 150 95 102 75 105 80 102 79 76  74    INFERENCE 

TRANSFORMARE, INTRĂRI 2 2 2 8 2 2 1 2 1 -  -  0  0    SUMMATION 

Centrale electrice  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Centralele electrice cu 

termoficare –producători de 

energie pentru scopuri publice  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Centralele electrice cu 

termoficare - producători de 

energie pentru consumul 

propriu  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Centrale termice - producători 

de energie pentru scopuri 

publice   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Centrale termice - producători 

de energie pentru consumul 

propriu  2 2 2 8 2 2 1 2 1 -  -  0  0      

Rafinării de petrol  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Instalaţii petrochimice  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Instalaţii de lichifiere  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Entităţi de producere a 

mangalului  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Alte instalaţii de transformare  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

TRANSFORMARE, IEŞIRI  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Centrale electrice  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Centralele electrice cu 

termoficare – producători de 

energie pentru scopuri publice   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Centralele electrice cu 

termoficare - producători de 

energie pentru consumul 

propriu  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Centrale termice - producători 

de energie pentru scopuri 

publice   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Centrale termice - producători 

de energie pentru consumul 

propriu  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Rafinării de petrol  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Instalaţii petrochimice  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Instalaţii de lichifiere  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Entităţi de producere a 

mangalului  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Alte instalaţii de transformare  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Energie electrică utilizată în 

alte scopuri  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

PIERDERI  1 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0    LKV 

CONSUMUL FINAL  113 117 114 142 93 100 74 103 79 102 79 76  74    SUMMATION 

CONSUM FINAL 

ENERGETIC 113 117 114 142 93 100 74 102 79 102 79 76  74    SUMMATION 

INDUSTRIE 33 42 31 55 33 40 24 30 24 23 19 18  17    SUMMATION 

Industria metalurgică -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -          

Industria chimică şi 

petrochimică -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -          

Minirale nemetalice) 31 40 29 53 30 39 22 29 23 22 18 17  16  -5,3 CAGR 

Industria constructoare de -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -          

Echipamente de transport -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -          

Industria extractivă -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -          

Produse alimentare, băuturi şi 

tutun 2 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1  1    LKV 

Celuloză, hârtie şi activităţi de 

tipărire -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Prelucrarea lemnului şi 

producţia de mobilier -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Construcţii -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Industrie textilă şi articole din 

piele -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Alte activităţi industriale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

TRANSPORT -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Transportul aerian -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Transportul rutier -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      
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Transportul feroviar -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Transportul prin conducte -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Transportul naval -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Alte activităţi conexe de 

transport -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

ALTE DOMENII DE 

ACTIVITATE 80 75 83 87 60 60 50 72 55 79 60 58  57    SUMMATION 

Sectorul rezidenţial (populaţie) 52 47 59 61 42 42 31 54 36 62 44 43  43  -1,7 CAGR 

Comerţ şi servicii publice 28 28 24 26 18 17 18 17 18 16 15 14  13  -6,1 CAGR 

Agricultura/Sivicultura -  -  -  -  -  1 1 1 1 1 1 1  1      

Alte activitităţi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

CONSUMAT ÎN SCOPURI 

NEENERGETICE -  -  -  -  -  -  -  1 -  -  -  0  0      

Diferenţe statistice  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

4.2. Balanţa energetică de perspectivă a gazelor naturale (2010-2022)  

Mii de tone echivalent petrol, ktep 

OFERTA ȘI CONSUMUL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021(f) 
2022(f) CAGR 

2010-

2020 
Method 

Producţia primară -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    -  -      

Intrări din alte surse -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    -  -      

Import 960 931 885 833 851 815 838 835 913 854 868 869 866   INFERENCE 

Export -  -  -  -  -  -                    

Buncăraj -  -  -  -  -  -                    

Variaţia stocurilor 

2 -1 -  1 -1 1 -1 -1 2 -1 4       
STOCK 

CHANGES = 0 

CONSUMUL INTERN BRUT 962 930 885 834 850 816 837 836 911 855 872 869 866   INFERENCE 

TRANSFORMARE, INTRĂRI 434 413 400 380 396 365 369 360 381 349 352 345 339   SUMMATION 

Centrale electrice 1 -  -  1 1 -                  LKV 

Centralele electrice cu termoficare 

–producători de energie pentru 

scopuri publice 321 302 292 270 283 279 279 260 285 257 256 250 245 -2,2 CAGR 

Centralele electrice cu termoficare 

- producători de energie pentru 

consumul propriu 8 10 11 17 25 14 12 15 18 16 14 15 16 5,8 CAGR 

Centrale termice - producători de 

energie pentru scopuri publice 60 55 53 49 46 39 43 49 40 35 40 38 37 -4,0 CAGR 

Centrale termice - producători de 

energie pentru consumul propriu 44 46 44 43 41 33 35 36 38 41 42 42 42 -0,5 CAGR 

Rafinării de petrol -  -  -  -  -  -                    

Instalaţii petrochimice -  -  -  -  -  -                    

Instalaţii de lichifiere -  -  -  -  -  -                    

Entităţi de producere a mangalului -  -  -  -  -  -                    

Alte instalaţii de transformare -  -  -  -  -  -                    

TRANSFORMARE, IEŞIRI -  -  -  -  -  -                    

Centrale electrice -  -  -  -  -  -                    

Centralele electrice cu termoficare 

– producători de energie pentru 

scopuri publice -  -  -  -  -  -                    

Centralele electrice cu termoficare 

- producători de energie pentru 

consumul propriu -  -  -  -  -  -                    

Centrale termice - producători de 

energie pentru scopuri publice -  -  -  -  -  -                    

Centrale termice - producători de 

energie pentru consumul propriu -  -  -  -  -  -                    

Rafinării de petrol -  -  -  -  -  -                    

Instalaţii petrochimice -  -  -  -  -  -                    

Instalaţii de lichifiere -  -  -  -  -  -                    

Entităţi de producere a mangalului -  -  -  -  -  -                    

Alte instalaţii de transformare -  -  -  -  -  -                    

Energie electrică utilizată în alte 

scopuri -  -  -  -  -  -                    

PIERDERI 72 70 64 64 68 58 50 49 44 30 24 24 24   LKV 

CONSUMUL FINAL 456 447 421 390 386 393 418 427 486 476 496 500 504   SUMMATION 

CONSUM FINAL ENERGETIC 456 447 421 390 386 393 418 427 486 476 496 500 504   SUMMATION 

INDUSTRIE 63 66 63 58 55 60 61 59 76 64 69 70 70 0,9 CAGR 

Industria metalurgică -  -  -  -  -  -                    

Industria chimică şi petrochimică -  -  -  -  1 1 1 1 1 1 2 2 2   LKS 

Minirale nemetalice) 47 47 44 38 31 35 33 31 42 37 43 43 42 -0,9 CAGR 

Industria constructoare de -  1 -  -  1 -      1             

Echipamente de transport -  -  -  1 -  -                    

Industria extractivă -  -  -  -  -  -                    

Produse alimentare, băuturi şi 

tutun 13 15 17 16 17 21 22 24 28 23 21 22 23 4,9 CAGR 

Celuloză, hârtie şi activităţi de 

tipărire 1 2 1 -  2 1 1 1 1 1 1 1 1   LKS 

Prelucrarea lemnului şi producţia 

de mobilier -  -  -  1 1 -  1               LKS 

Construcţii 1 -  1 1 1 1 1 1 1 1         LKS 

Industrie textilă şi articole din 

piele 1 1 -  1 1 1 1   1 1 2 2 2   LKS 

Alte activităţi industriale -  -  -  -  -  -  1 1 1           LKS 

TRANSPORT 7 2 11 6 8 20 25 24 25 20 11 11 11   SUMMATION 

Transportul aerian -  -  -  -  -  -                    

Transportul rutier 1 2 2 1 1 13 19 17 19 14 7 7 7   LKV 
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Transportul feroviar -  -  -  -  -  -                    

Transportul prin conducte 6 -  9 5 7 7 6 7 6 6 4 4 4   LKV 

Transportul naval -  -  -  -  -  -                    

Alte activităţi conexe de transport -  -  -  -  -  -                    

ALTE DOMENII DE 

ACTIVITATE 386 379 347 326 323 313 332 344 385 392 416 419 422   SUMMATION 

Sectorul rezidenţial (populaţie) 294 277 250 234 239 226 236 250 286 293 327 330 334 1,07 CAGR 

Comerţ şi servicii publice 90 100 94 88 82 85 94 92 96 96 86 86 85 -0,45 CAGR 

Agricultura/Sivicultura 2 2 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3   LKV 

Alte activitităţi -  -  -  -  -  -                    

CONSUMAT ÎN SCOPURI 

NEENERGETICE -  -  -  -  -  -                    

Diferenţe statistice -  -  -  -  -  -                    

4.3. Balanţa energetică perspectivă a produselor petroliere (2010-2022)  

Mii de tone echivalent petrol, ktep 

OFERTA ȘI CONSUMUL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021(f) 
2022(f) CAGR 

2010-

2020 
Method 

Producţia primară  11 13 11 10 8 7 7 5  5  5  6 5  5    LKV 

Intrări din alte surse  -  -  -  -  -  -  -  0  0  0  0 0  0    LKV 

Import  738 824 761 810 799 851 920 958  1026  1029  971 984  1009    INFERENCE 

Export  9 14 18 34 18 14 15 34  27  9  20 20  20  -  LKV 

Buncăraj  -  -  -  -  -  -  -  0  0  0  0 0  0    LKV 

Variaţia stocurilor  
36 -11 10 -1 14 -15 -16 -8  2  7  -11 0  0    

STOCK 
CHANGES = 0 

CONSUMUL INTERN BRUT 776 812 764 785 803 829 896 937 1002 1018 946 969 994   INFERENCE 

TRANSFORMARE, INTRĂRI 38 34 34 36 28 23 30 24  19  8  7 6  6    SUMMATION 

Centrale electrice  -  -  -  -  -  -  -  0  0  0  0 0  0      

Centralele electrice cu termoficare 

–producători de energie pentru 

scopuri publice   -  -  -  -  -  -  -  0  0  0  0 0  0      

Centralele electrice cu termoficare 

- producători de energie pentru 

consumul propriu  19 14 11 14 11 7 11 9  6  2  0 0  0      

Centrale termice - producători de 

energie pentru scopuri publice   -  -  -  -  -  -  -  0  0  0  0 0  0      

Centrale termice - producători de 

energie pentru consumul propriu  2 1 1 1 -  -  1 1  1  1  0 0  0    LKV 

Rafinării de petrol  -  -  -  -  -  -  -  0  0  0  0 0  0      

Instalaţii petrochimice  17 19 22 21 17 16 18 14  12  5  7 6  6  -8,5 CAGR 

Instalaţii de lichifiere  -  -  -  -  -  -  -  0  0  0  0 0  0      

Entităţi de producere a mangalului  -  -  -  -  -  -  -  0  0  0  0 0  0      

Alte instalaţii de transformare  -  -  -  -  -  -  -  0  0  0  0 0  0      

TRANSFORMARE, IEŞIRI  20 18 18 18 18 11 15 14 8 4  7 7 7   SUMMATION 

Centrale electrice  -  -  -  -  -  -  -  0  0  0  0 0  0      

Centralele electrice cu termoficare 

– producători de energie pentru 

scopuri publice   -  -  -  -  -  -  -  0  0  0  0 0  0      

Centralele electrice cu termoficare 

- producători de energie pentru 

consumul propriu  -  -  -  -  -  -  -  0  0  0  0 0  0      

Centrale termice - producători de 

energie pentru scopuri publice   -  -  -  -  -  -  -  0  0  0  0 0  0      

Centrale termice - producători de 

energie pentru consumul propriu  -  -  -  -  -  -  -  0  0  0  0 0  0      

Rafinării de petrol  -  -  -  -  -  -  -  0  0  0  0 0  0      

Instalaţii petrochimice  20 18 18 18 18 11 15 14  8  4  7 7  7    LKV 

Instalaţii de lichifiere  -  -  -  -  -  -  -  0  0  0  0 0  0      

Entităţi de producere a mangalului  -  -  -  -  -  -  -  0  0  0  0 0  0      

Alte instalaţii de transformare  -  -  -  -  -  -  -  0  0  0  0 0  0      

Energie electrică utilizată în alte 

scopuri  -  -  -  -  -  -  -  0  0  0  0       LKV 

PIERDERI  4 4 4 5 4 3 4 2  3  3  3 3  3    LKV 

CONSUMUL FINAL  754 792 744 762 789 814 877 925 988 1011 943 967  992    SUMMATION 

CONSUM FINAL ENERGETIC 722 762 701 720 740 778 840 889 925 953 871 889 908     

INDUSTRIE 11 9 30 16 10 4 9 18  37  37  36 36  36    SUMMATION 

Industria metalurgică -  -  -  -  -  -  -  0  0  0  0 0  0      

Industria chimică şi petrochimică -  -  -  1 -  -  -  0  0  0  0 0  0      

Minirale nemetalice) 2 1 21 8 -  -  3 12  25  27  22 22  22    LKV 

Industria constructoare de -  -  -  -  -  -  -  0  0  0  0 0  0      

Echipamente de transport -  -  -  -  -  -  -  0  0  0  0 0  0      

Industria extractivă 1 1 1 2 2 1 1 1  4  3  4 4  4    LKV 

Produse alimentare, băuturi şi 

tutun 3 2 2 2 4 -  2 1  1  1  0 0  0    LKV 

Celuloză, hârtie şi activităţi de 

tipărire -  -  -  -  -  -  -  0  0  0  0 0  0      

Prelucrarea lemnului şi producţia 

de mobilier -  -  -  -  -  -  -  0  0  0  0 0  0      

Construcţii 5 5 6 3 4 3 3 4  7  6  10 10  10    LKV 

Industrie textilă şi articole din 

piele -  -  -  -  -  -  -  0  0  0  0 0  0      

Alte activităţi industriale -  -  -  -  -  -  -  0  0  0  0 0  0      

TRANSPORT 586 623 554 584 605 637 686 703  727  745  667 677  687    SUMMATION 

Transportul aerian 19 20 23 22 25 25 33 47  55  49  12 11  11  -4,5 CAGR 

Transportul rutier 553 590 516 552 576 604 638 644  665  687  648 658  669  1,6 CAGR 

Transportul feroviar 14 13 14 9 1 6 13 10  6  7  5 5  5    LKV 

Transportul prin conducte -  -  -  -  -  -  -  0  0  0  0         
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Transportul naval -  -  -  -  1 1 1 1  0  1  0 0  0    LKV 

Alte activităţi conexe de transport -  -  1 1 2 1 1 1  1  1  2 2  2    LKV 

ALTE DOMENII DE 

ACTIVITATE 125 130 117 120 125 137 145 168  161  171  168 176  185    SUMMATION 

Sectorul rezidenţial (populaţie) 44 59 62 63 64 66 69 66  62  58  56 57  59  2,4 CAGR 

Comerţ şi servicii publice 19 10 4 3 5 5 4 3  1  1  0 0  0    LKV 

Agricultura/Sivicultura 62 61 51 54 56 66 72 99  98  112  112 119  126  6,1 CAGR 

Alte activitităţi -  -  -  -  -  -  -  0  0  0  0         

CONSUMAT ÎN SCOPURI 

NEENERGETICE 32 30 43 42 49 36 37 36  63  58  72 78  85  8,4 CAGR 

Diferenţe statistice  -  -  -  -  -  -  -  0  0  0  0         

4.4. Balanţa energetică perspectivă a biocombustibililor şi deşeurilor (2010-2022)  

Mii de tone echivalent petrol, ktep 
OFERTA ȘI 

CONSUMUL 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021(f) 

2022(f) CAGR 

2010-2020 
Method 

Producţia primară  505 535 580 585 641 644 698 760 787 653 668 673 688   INFERENCE 

Intrări din alte surse  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0 0     

Import  -  -  -  -  -  -  -  2 3 1 2 2 2   LKV 

Export  4 -  1 -  4 2 -  -  -  -  1 0 0   LKV 

Buncăraj  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0 0     

Variaţia stocurilor  

11 2 -5 -1 -8 8 -  -2 3 4 -10 0 0   

STOCK 
CHANGES = 

0 

CONSUMUL INTERN 

BRUT 512 537 574 584 629 650 698 764 787 650 659 675 690   INFERENCE 

TRANSFORMARE, 

INTRĂRI 12 10 5 8 12 21 20 20 23 22 21 24 25 7,0 CAGR 

Centrale electrice  -  -  -  1 1 -  -  2 4 3 4 4 5   LKS 

Centralele electrice cu 

termoficare –producători 

de energie pentru scopuri 

publice   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0 0   LKS 

Centralele electrice cu 

termoficare - producători 

de energie pentru 

consumul propriu  -  -  -  -  3 10 9 5 4 4 3 3 4   LKS 

Centrale termice - 

producători de energie 

pentru scopuri publice   -  -  -  -  -  -  1 1 1 -  0 0 0   LKS 

Centrale termice - 

producători de energie 

pentru consumul propriu  12 10 5 6 7 9 9 10 13 13 12 13 14   LKS 

Rafinării de petrol  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0 0     

Instalaţii petrochimice  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0 0     

Instalaţii de lichifiere  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0 0     

Entităţi de producere a 

mangalului  -  -  -  1 1 2 1 2 1 2 2 2 2   LKS 

Alte instalaţii de 

transformare  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0 0   LKS 

TRANSFORMARE, 

IEŞIRI  -  -  -  -  1 -  -  -  -  -  0         

Centrale electrice  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0         

Centralele electrice cu 

termoficare – producători 

de energie pentru scopuri 

publice   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0         

Centralele electrice cu 

termoficare - producători 

de energie pentru 

consumul propriu  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0         

Centrale termice - 

producători de energie 

pentru scopuri publice   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0         

Centrale termice - 

producători de energie 

pentru consumul propriu  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0         

Rafinării de petrol  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0         

Instalaţii petrochimice  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0         

Instalaţii de lichifiere  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0         

Entităţi de producere a 

mangalului  -  -  -  -  1 -  -  -  -  -  0         

Alte instalaţii de 

transformare  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0         

Energie electrică 

utilizată în alte scopuri  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0         

PIERDERI  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0         

CONSUMUL FINAL 500 527 569 576 618 629 678 744 764 628 638 652 665  
SUMMATIO

N 

CONSUM FINAL 

ENERGETIC 
500 527 569 576 615 620 669 733 751 619 621 635 648 

  
SUMMATIO

N 

INDUSTRIE 

1 1 1 1 2 1 1 -  1 -  1 1 1   
SUMMATIO

N 

Industria metalurgică -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0 0     

Industria chimică şi 

petrochimică -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0 0     

Minirale nemetalice) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0 0     

Industria constructoare de -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0 0     

Echipamente de transport -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0 0     
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Industria extractivă -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0 0     

Produse alimentare, 

băuturi şi tutun -  -  -  1 1 1 1 -  1 -  1 1 1   LKV 

Celuloză, hârtie şi 

activităţi de tipărire -  -  1 -  1 -  -  -  -  -  0 0 0     

Prelucrarea lemnului şi 

producţia de mobilier 1 1 -  -  1 -  -  -  -  -  0 0 0     

Construcţii -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0 0     

Industrie textilă şi 

articole din piele -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0 0     

Alte activităţi industriale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0 0     

TRANSPORT -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0 0     

Transportul aerian -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0 0     

Transportul rutier -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0 0     

Transportul feroviar -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0 0     

Transportul prin conducte -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0 0     

Transportul naval -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0 0     

Alte activităţi conexe de 

transport -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0 0     

ALTE DOMENII DE 

ACTIVITATE 499 526 568 575 613 619 668 733 750 619 620 634 647   
SUMMATIO

N 

Sectorul rezidenţial 

(populaţie) 490 521 559 567 600 609 658 720 737 608 610 624 637 2,2 CAGR 

Comerţ şi servicii publice 8 5 8 7 12 9 9 12 12 10 9 9 9   LKV 

Agricultura/Sivicultura 1 -  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   LKV 

Alte activitităţi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0         

CONSUMAT ÎN 

SCOPURI 

NEENERGETICE -  -  -  -  3 9 9 11 13 9 17 17 17   LKV 

Diferenţe statistice  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0         

4.5. Balanţa energetică de perspectivă a energiei electrice (2010-2022)  

Mii de tone echivalent petrol, ktep 

OFERTA ȘI 

CONSUMUL 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021(f) 

2022(f) 
CAGR 

2010-

2020 

Method 

Producţia primară  7 7 3 4 5 4 4 5 6 10 8 8  8    LKV 

Intrări din alte surse  258 213 209 161 224 283 286 195 219 246 279 286  293    INFERENCE 

Import  2 57 73 125 63 2 -  97 82 55 14 14  14    LKV 

Export  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0  0      

Buncăraj  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0  0      

Variaţia stocurilor  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0  0      

CONSUMUL INTERN 

BRUT 
267 277 285 290 292 289 290 297 307 311 301 308 315  INFERENCE 

TRANSFORMARE, 

INTRĂRI 7 7 3 4 5 4 4 5 6 10 8 8  8    SUMMATION 

Centrale electrice  7 7 3 4 5 4 4 5 6 10 8 8  8  1,3 CAGR 

Centralele electrice cu 

termoficare –producători 

de energie pentru 

scopuri publice   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0  0      

Centralele electrice cu 

termoficare - 

producători de energie 

pentru consumul propriu  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0  0      

Centrale termice - 

producători de energie 

pentru scopuri publice   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0  0      

Centrale termice - 

producători de energie 

pentru consumul propriu  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0  0      

Rafinării de petrol  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0  0      

Instalaţii petrochimice  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0  0      

Instalaţii de lichifiere  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0  0      

Entităţi de producere a 

mangalului  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0  0      

Alte instalaţii de 

transformare  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0  0      

TRANSFORMARE, 

IEŞIRI  91 87 80 78 83 81 78 77 82 81 85 85 84   SUMMATION 

Centrale electrice  7 7 3 5 6 5 4 5 7 11 10 10  11  3,6 CAGR 

Centralele electrice cu 

termoficare – 

producători de energie 

pentru scopuri publice   81 78 74 70 71 73 70 68 71 67 72 71  70  -1,2 CAGR 

Centralele electrice cu 

termoficare - 

producători de energie 

pentru consumul propriu  3 2 3 3 6 3 4 4 4 3 3 3  3    LKV 

Centrale termice - 

producători de energie 

pentru scopuri publice   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0         

Centrale termice - 

producători de energie 

pentru consumul propriu  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0         

Rafinării de petrol  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0         

Instalaţii petrochimice  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0         

Instalaţii de lichifiere  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0         

Entităţi de producere a -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0         
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mangalului  

Alte instalaţii de 

transformare  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0         

Energie electrică 

utilizată în alte scopuri  17 16 14 14 17 16 16 15 14 18 17 17  17    LKV 

PIERDERI  52 50 50 50 40 33 37 37 38 37 35 35  35    LKV 

CONSUMUL FINAL  282 291 298 306 313 317 311 317 331 327 326 332  339      

CONSUM FINAL 

ENERGETIC 282 291 298 306 313 317 311 317 331 327 326 332 339     

INDUSTRIE 68 70 71 75 77 65 64 65 67 62 58 58  59    SUMMATION 

Industria metalurgică -  -  -  -  1 -  -  -  -  -  0         

Industria chimică şi 

petrochimică 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3  3    LKV 

Minirale nemetalice) 14 14 12 15 12 14 11 11 12 13 13 13  13    LKV 

Industria constructoare 

de -  -  -  -  3 4 4 4 4 3 2 2  2    LKV 

Echipamente de 

transport 4 4 4 4 1 -  -  -  1 1 1 1  1    LKV 

Industria extractivă 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  -  LKV 

Produse alimentare, 

băuturi şi tutun 25 26 29 30 34 34 34 34 33 30 28 28  29  1,1 CAGR 

Celuloză, hârtie şi 

activităţi de tipărire 1 1 1 1 1 -  -  1 1 1 1 1  1    LKV 

Prelucrarea lemnului şi 

producţia de mobilier 6 6 6 5 5 1 1 1 1 1 1 1  1    LKV 

Construcţii 1 1 1 1 1 -  1 1 1 1 1 1  1  -  LKV* 

Industrie textilă şi 

articole din piele 3 3 3 3 3 3 4 5 5 4 3 3  3  -  LKV 

Alte activităţi industriale 11 11 11 12 11 4 4 3 4 4 4 4  4  -  LKV 

TRANSPORT 4 5 4 5 5 5 6 7 6 4 3 3 3   SUMMATION 

Transportul aerian -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0         

Transportul rutier 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3  3    LKV 

Transportul feroviar -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0         

Transportul prin 

conducte -  1 1 2 1 1 2 3 2 -  0 0  0    LKV 

Transportul naval -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0         

Alte activităţi conexe de 

transport -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0         

ALTE DOMENII DE 

ACTIVITATE 210 216 223 226 231 247 241 245 258 261 265 271 278   SUMMATION 

Sectorul rezidenţial 

(populaţie) 130 133 135 139 143 144 140 141 142 144 150 152  154  1,4 CAGR 

Comerţ şi servicii 

publice 75 78 84 82 84 99 97 100 110 111 108 112  116  3,7 CAGR 

Agricultura/Sivicultura 5 5 4 5 4 4 4 4 6 6 7 7  7    LKV 

Alte activitităţi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0         

CONSUMAT ÎN 

SCOPURI 

NEENERGETICE -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0         

Diferenţe statistice  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0         

4.6. Balanţa energetică de perspectivă a energiei termice (2010-2022)  

Mii de tone echivalent petrol, ktep 

OFERTA ȘI 

CONSUMUL 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021(f) 

2022(f) CAGR 

2010-

2020 

Method 

Producţia primară -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -      

Intrări din alte surse -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -      

Import -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -      

Export -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -      

Buncăraj -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -      

Variaţia stocurilor 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

STOCK 
CHANGES = 0 

CONSUMUL INTERN 

BRUT -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -      

TRANSFORMARE, 

INTRĂRI -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -      

Centrale electrice -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -      

Centralele electrice cu 

termoficare –producători 

de energie pentru scopuri 

publice -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -      

Centralele electrice cu 

termoficare - producători 

de energie pentru 

consumul propriu -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -      

Centrale termice - 

producători de energie 

pentru scopuri publice -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -      

Centrale termice - 

producători de energie 

pentru consumul propriu -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -      

Rafinării de petrol -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -      

Instalaţii petrochimice -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -      

Instalaţii de lichifiere -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -      

Entităţi de producere a 

mangalului -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -      

Alte instalaţii de 

transformare -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -      

TRANSFORMARE, 287 272 259 254 250 239 253 245 255 230 223 217  212  -2,5 CAGR 
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IEŞIRI 

Centrale electrice -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -          

Centralele electrice cu 

termoficare – producători 

de energie pentru scopuri 

publice 167 159 153 140 137 143 147 145 153 137 136 134  131    LKS 

Centralele electrice cu 

termoficare - producători 

de energie pentru 

consumul propriu 20 19 16 25 29 15 18 20 17 13 10 10  10    LKS 

Centrale termice - 

producători de energie 

pentru scopuri publice 53 48 46 41 40 43 47 42 43 36 34 33  33    LKS 

Centrale termice - 

producători de energie 

pentru consumul propriu 47 46 44 48 44 38 41 38 42 44 43 42  42    LKS 

Rafinării de petrol -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0        

Instalaţii petrochimice -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0        

Instalaţii de lichifiere -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0        

Entităţi de producere a 

mangalului -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0        

Alte instalaţii de 

transformare -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0        

Energie electrică 

utilizată în alte scopuri -  -  -  -  -  2 3 2 2 1 1 1  1    LKV 

PIERDERI 47 40 41 40 40 35 37 40 39 34 34 34  34    LKV 

CONSUMUL FINAL 240 232 218 214 210 202 213 203 214 195 188 184  179      

CONSUM FINAL 

ENERGETIC 240 232 218 214 210 202 213 203 214 195 188 184  179      

INDUSTRIE 51 47 43 52 58 39 44 46 46 48 43 42  42  -1,7 CAGR 

Industria metalurgică -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Industria chimică şi 

petrochimică 1 1 -  1 1 -  -  1 1 4 5 5  5    LKS 

Minirale nemetalice) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Industria constructoare de -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Echipamente de transport -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Industria extractivă -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Produse alimentare, 

băuturi şi tutun 47 43 -  47 53 37 42 43 43 42 37 36  36  -  LKS 

Celuloză, hârtie şi 

activităţi de tipărire 1 1 40 1 1 -  -  -  -  -  -  0  0  -  LKS 

Prelucrarea lemnului şi 

producţia de mobilier -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0    LKS 

Construcţii -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Industrie textilă şi articole 

din piele 2 2 -  2 2 2 2 2 2 2 1 1  1  -  LKS 

Alte activităţi industriale -  -  2 1 1 -  -  -  -  -  -  0  0    LKS 

TRANSPORT -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Transportul aerian -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Transportul rutier -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Transportul feroviar -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Transportul prin conducte -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Transportul naval -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Alte activităţi conexe de 

transport -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

ALTE DOMENII DE 

ACTIVITATE 189 185 175 162 152 163 169 157 168 147 145 141  138    SUMMATION 

Sectorul rezidenţial 

(populaţie) 132 128 118 109 107 118 123 115 122 109 109 107  105  -1,9 CAGR 

Comerţ şi servicii publice 56 56 56 53 44 45 46 42 46 38 36 34  33  -4,3 CAGR 

Agricultura/Sivicultura 1 1 1 -  1 -  -  -  -  -  -  0  0    LKV 

Alte activitităţi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

CONSUMAT ÎN 

SCOPURI 

NEENERGETICE -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

Diferenţe statistice -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0      

4.7. Balanţa energetică de perspectivă – Toate produsele energetice (2010-2021)  

Mii de tone echivalent petrol, ktep 

OFERTA ȘI CONSUMUL  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  2020 2021 (f) 2022 (f) 

Producţia primară  523 555 594 599 654 655 709 770 798 668 682 686  701  

Intrări din alte surse  258 213 209 161 224 283 286 195 219 246 279 286  293  

Import  1813 1937 1832 1924 1801 1766 1818 2012 2109 2031 1935 1946  1965  

Export  13 14 19 34 22 16 15 34 27 9 21 20  20  

Buncăraj  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0  

Variaţia stocurilor  52 -15 8 -7 12 -2 -2 4 12 -  -18 0  0  

CONSUMUL INTERN BRUT 2633 2676 2624 2643 2669 2686 2796 2939 3087 2874 2857 2898 2940 

TRANSFORMARE, INTRĂRI 493 466 444 436 443 415 424 411 430 389 388 383  378  

Centrale electrice  8 7 3 6 7 4 4 7 10 13 12 13  13  
Centralele electrice cu termoficare 
–producători de energie pentru 

scopuri publice   321 302 292 270 283 279 279 260 285 257 256 250  245  
Centralele electrice cu termoficare - 
producători de energie pentru 

consumul propriu  27 24 22 31 39 31 32 29 28 22 17 18  19  
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Centrale termice - producători de 
energie pentru scopuri publice   60 55 53 49 46 39 44 50 41 35 40 38  37  
Centrale termice - producători de 

energie pentru consumul propriu  60 59 52 58 50 44 46 49 53 55 54 55  56  

Rafinării de petrol          -  -  -  -  -  -  -  0  0  

Instalaţii petrochimice  17 19 22 21 17 16 18 14 12 5 7 6  6  

Instalaţii de lichifiere  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0  

Entităţi de producere a mangalului  -  -  -  1 1 2 1 2 1 2 2 2  2  

Alte instalaţii de transformare  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0  

TRANSFORMARE, IEŞIRI  398 377 357 350 352 331 346 336 345 315 315 309  303  

Centrale electrice  7 7 3 5 6 5 4 5 7 11 10 10  11  
Centralele electrice cu termoficare 

– producători de energie pentru 

scopuri publice  248 237 227 210 208 216 217 213 224 204 208 205  202  
Centralele electrice cu termoficare - 
producători de energie pentru 

consumul propriu  23 21 19 28 35 18 22 24 21 16 13 13  13  
Centrale termice - producători de 

energie pentru scopuri publice  53 48 46 41 40 43 47 42 43 36 34 33  33  
Centrale termice - producători de 

energie pentru consumul propriu  47 46 44 48 44 38 41 38 42 44 43 42  42  

Rafinării de petrol  20 18 -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0  

Instalaţii petrochimice  20 18 18 18 18 11 15 14 8 4 7 7  7  

Instalaţii de lichifiere  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0  

Entităţi de producere a mangalului  -  -  -  -  1 -  -  -  -  -  -  0  0  

Alte instalaţii de transformare  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0  
Energie electrică utilizată în alte 

scopuri  17 16 14 12 17 18 19 17 16 19 18 18  18  

PIERDERI  176 165 159 155 152 129 128 128 124 104 96 96  96  

CONSUMUL FINAL  2345 2406 2364 2390 2409 2455 2571 2719 2862 2670 2739 2711 2754 

CONSUM FINAL ENERGETIC 2313 2376 2321 2348 2357 2410 2525 2671 2786 2581 2672 2616 2652 

INDUSTRIE 227 235 239 257 235 209 203 218 251 234 226 225  225  
Industria metalurgică -  -  -  -  1 -  -  -  -  -  -  0  0  
Industria chimică şi petrochimică 3 4 3 5 6 5 5 6 6 8 10 10  10  
Minirale nemetalice) 94 102 106 114 73 88 69 83 102 99 96 95  93  
Industria constructoare de -  1 -  -  4 4 4 4 5 3 2 2  2  
Echipamente de transport 4 4 4 5 1 -  -  -  1 1 1 1  1  
Industria extractivă 2 2 2 3 3 2 2 2 5 4 5 5  5  
Produse alimentare, băuturi şi tutun 90 88 50 98 112 94 103 103 107 97 88 89  90  
Celuloză, hârtie şi activităţi de 

tipărire 3 4 43 2 4 1 1 2 2 2 2 2  2  
Prelucrarea lemnului şi producţia de 

mobilier 7 7 6 6 7 1 2 1 1 1 1 1  1  
Construcţii 7 6 8 5 6 4 5 6 9 8 11 11  11  
Industrie textilă şi articole din piele 6 6 3 6 6 6 7 7 8 7 6 6  6  
Alte activităţi industriale 11 11 13 13 12 4 5 4 5 4 4 4  4  

TRANSPORT 597 630 569 595 618 662 717 734 758 769 681 691  701  
Transportul aerian 19 20 23 22 25 25 33 47 55 49 12 11  11  
Transportul rutier 558 596 521 556 581 621 661 665 688 705 658 668  679  
Transportul feroviar 14 13 14 9 1 6 13 10 6 7 5 5  5  
Transportul prin conducte 6 1 10 7 8 8 8 10 8 6 4 4  4  
Transportul naval -  -  -  -  1 1 1 1 -  1 -  0  0  
Alte activităţi conexe de transport -  -  1 1 2 1 1 1 1 1 2 2  2  
ALTE DOMENII DE 

ACTIVITATE 1489 1511 1513 1496 1504 1539 1605 1719 1777 1669 1674 1700  1727  
Sectorul rezidenţial (populaţie) 1142 1165 1183 1173 1195 1205 1257 1346 1385 1274 1296 1314  1332  
Comerţ şi servicii publice 276 277 270 259 245 260 268 266 283 272 254 255  257  
Agricultura/Sivicultura 71 69 60 64 64 74 80 107 109 123 124 131  138  
Alte activitităţi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0  
CONSUMAT ÎN SCOPURI 

NEENERGETICE 32 30 43 42 52 45 46 48 76 67 89 95  102  
Diferenţe statistice  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0  

4.8. Indicatorii energetici cheie şi prognoza valorilor lor pentru anii 2021 și 2022 

Mii tone echivalent petrol, ktep 
Key Energy 

Indicators 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  2020 2021 (f) 2022 (f) 

Net energy imports       1 800         1 923          1 813         1 890        1 779         1 750        1 803        1 978        2 082        2 022        1 914        1 926        1 945    

Net energy imports 

(inc. Other sources)       2 058         2 136          2 022         2 051        2 003         2 033        2 089        2 173        2 301        2 268        2 193        2 212        2 239    

Efficiency of the 

transformation sector         80,7           80,9            80,4           80,3          79,5           79,8          81,6             82             80             81             81             81             80    
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5. Fluxuri-cheie de energie a Balanţei energetice 

5.1. Fluxuri-cheie de energie - Balanţa energetică cumulativă (ktep, 2010-2022) 

Consumul intern brut privind toate grupele de combustibili corespunde seriei: 2633 ktep (2010), 

2857 ktep (2020), 2898 ktep (2021f), 2940 ktep (2022f).   

Consumul final privind toate grupele de combustibili corespunde seriei: 2345 ktep (2010), 2670 

ktep (2020), 2711 ktep (2021f), 2754 ktep (2022f).  

Structura repartiţiei consumului final pe ramurile economiei pentru anii 2010 şi 2020 (cotele de 

consum final) se prezintă în diagramele din Fig.5. Devierile consumului final pe ramurile economiei 

prezentate în unităţi de măsură ktep şi procente sunt următoarele: 

a) Industria – 227 ktep (2010), 226 ktep (2020). Prognoza pentru anii 2021,2022 - 225 ktep. 

b) Transport - 597 ktep (2010), 681 ktep (2020). Prognoza pentru anul 2021: 691 ktep şi pentru 

anul 2022 – 701 ktep. 

c) Sectorul rezidenţial - 1142 ktep (2010), 1296 ktep (2020). Prognoza pentru anul 2021: 1314 

ktep şi pentru anul 2022 la nivel de 1352 ktep. 

d) Comerţ şi servicii publice – 276 ktep (2010), 254 ktep (2020). Prognoza pentru anul 2021: 

255 ktep şi pentru anul 2022 la nivel de 257 ktep. 

e) Agricultura/Sivicultura - 71 ktep (2010), 124 ktep (2020). Prognoza pentru anul 2021: 131 

ktep şi pentru anul 2022 la nivel de 138 ktep. 

f) Consumat în scopuri neenergetice – 32 ktep (2010), 89 ktep (2020). Prognoza pentru anul 

2021: 95 ktep şi pentru anul 2022 la nivel de 102 ktep. 

Transformare, ieșiri s-au diminuat de la 493 ktep (2010) până la 388 ktep (2020). Se prognozează 

păstrarea tendinţei de scădere uşoară şi pentru anii 2021 şi 2022, respectiv, la nivel de cca 383 ktep 

(2021) şi 378 ktep (2022). 

Pierderile de energie au o dinamică de micşorare de la 176 ktep (2010) până la 96 ktep (2020). 

Pentru perioada duratei de prognozare nu se aşteaptă schimbări a nivelului pierderilor, deci pentru 

anii 2021 şi 2022 acest indicator se va păstra la nivelul anului 2020 şi va avea valorea de cca 96 

ktep pe an. De menționat, că pierderile a tuturor tipurilor de combustibil sunt reduse an de an, iar 

eforturile de a economisi energie și de a crește eficiența combustibilului duc la o scădere lentă a 

pierderilor. Se așteaptă ca tendința de micșorarea a pierderilor se va menține și pe viitor. 

Totuşi, pentru cazul realizării unui scenariu optimist bazat pe promovarea investiţiilor în sector se 

poate aştepta o menţinere a tendinţei de micşorare a nivelului pierderilor. 

În cadrul ramurilor economiei repartiţia privind consumul final de resurse energetice şi energie a 

fost următoarea: 

а) în Industrie cea mai semnificativă diminuare a consumului este caracteristică pentru ramurile 

Minerale nemetalice 94 ktep (2010) şi 96 ktep (2020). Prognoza pentru a.2021 – 95 ktep, 

a.2022- 93 ktep. În ramura Produse alimentare, băuturi şi tutun - 90 ktep (2010) şi 88 ktep 

(2020). Pentru anii 2021 şi 2022 se prognozează consumul final la nivel de 89, 90 ktep. 

b) în sectorul Transport cel mai mare consum a fost caracteristic pentru Transportul rutier. 

Trendurile evoluţiei compartimentului Transport şi a categoriei Transportul rutier au 

caracteristicile practic paralele. Consumul pe categoria ”Transportul rutier” va spori de la 

558 ktep (2010) până la 658 ktep (2020); se prognozează o creştere a consumului în 

transportul rutier până la cca 668 ktep (2021) şi creşterea până la 679 ktep (2022); 

c) în compartimentul Alte domenii de activitate cea mai înaltă creştere este prognozată pentru 

sectorul: rezidenţial (populaţie) – 1142 (2010), 1296 (2020) şi prognozate 1314 (2021), 

1332 (2022) ktep. Creşterea prognozată pentru sectorul Agricultura/Sivicultura - 71 ktep în 

2010 cu atingerea valorilor de 124 ktep (2020), 131 (2021) şi 139 ktep (2022). 

În tabelele compartimentelor notate cu nr. 3 și nr. 4 a BE 2020 consumul intern brut se poate calcula 

prin două metode. Prima metodă constă în sumarea valorilor rândurilor de jos în sus.  
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La utilizarea metodei a doua se face sumarea datelor din primele șase rânduri de sus în jos a 

primelor șase rânduri. Astfel se obține valoarea Consumului intern brut. Concomitent, utilizarea 

acestor două metode de calcul al consumului intern brut permite verificarea corectitudinii 

calculelor. În continuare sunt prezentate rezultatele analizei efectuate după metoda a doua de calcul 

al consumului intern brut (de sus în jos).  

Producția de combustibili primari și resurse energetice tinde să crească de la 523 (2010) la 682 

(2020) ktep. Pentru 2021 și 2022, se așteaptă majorarea consumului cu atingerea, respective ale 

valorilor de  686 și 701 ktep. Principala contribuție privind creșterea producerii de combustibil 

primar îi revine biocombustibilului.  

Intrări din alte surse au fost la nivel de 258 (2010) și 279 (2020) ktep. Se prognozează intrări 

resurse energetice din alte surse la nivel de 286 ktep (2021) și 293 ktep ( 2022). 

Importul sumar al tuturor tipurilor de combustibili a fost la nivel de 1813 (2010) și 1935 (2020) 

ktep. Se prognozează păstrarea importului sumar de resurse pentru 2021 și 2022, la nivelul 1946 

ktep (2021) și 1965 ktep (2022).  

Exporturile totale de resurse energetice din țară au constituit cca 21 ktep per an (2020). Valorile de 

export așteptate în 2021 și 2022 sunt de 20 ktep.  

 

Buncăre internaționale au o valoare de 0 (zero) în întreaga serie de timp.  

 

Variația stocurilor, conform metodologiei, indiferent de valorile din anii precedenți, nu sunt 

previzionate pentru anii următori, dar sunt indicate ca 0 (pentru 2021 și 2022). 

 
În figura 5 se prezintă informaţii, în formă grafică, ce caracterizează tendinţele de evoluţie ale 

consumurilor şi structura consumurilor de energie în perioada 2010-2022. Cu cifre sunt indicate 

valorile în ktep. 
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Fig.5. Caracteristici cantitative privind evoluţia consumurilor de energie 

în ţară în perioada 2010-2020 şi prognoza pentru 2021 şi 2022 

5.2. Fluxuri-cheie de energie - Balanţa energetică a cărbunelui (ktep, 2010-2022)  

Consumul total brut a cărbunelui s-a micşorat de la 116 ktep (2010) până la 79 ktep (2020). Pentru 

perioada de prognoză la 76 (2021) și 74 (2022) ktep. 

Consumul final al cărbunelui de asemenea are tendinţa de diminuare de la 113 ktep (2010) până 79 

ktep (2020). Pentru perioada de prognoză se așteaptă, scădere la 76 (2021) și 74 (2022) ktep. 

Cea mai mare cotă a consumului final a cărbunelui a fost în Industrie şi în compartimentul Alte 

domenii de activitate, inclusiv Sectorul rezidenţial (populaţie) şi sectorul Comerţ şi servicii publice. 

Consumul cărbunelui (a vedea fig. 6): 

• în Industrie: 33 ktep (2010), 19 ktep (2020); se prognozează consumul final al 

cărbunelui la nivel de 18 ktep (2021) şi 17 ktep (2022), deci consumul acestui tip de 

combustibil va avea o tendinţă slabă de diminuare; 
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• în Sectorul rezidenţial s-a depistat o majorare a consumului final al cărbunelui de la 52 

ktep (2010) până la 44 ktep (2020). Tendința ulterioară este în creştere uşoară, astfel 

consumul este prognozat în 2021 și în 2022- 43 ktep;  

• în sectorul Comerţ şi servicii publice s-a depistat o micşorare a consumului final al 

cărbunelui de la 28 ktep (2010) până la 15 ktep (2020). Tendința ulterioară rămâne în 

diminuare și este prognozat un volum de consum pentru anii 2021de 14 ktep și 2022-13 

ktep.  

 

  
  

   
 

Fig.6. Consumul brut, final al cărbunelui şi consumul în industrie, sectorul rezidenţial,  

comerţ şi servicii publice 

5.3. Fluxuri-cheie de energie – Balanţa energetică a gazelor naturale (ktep, 2010-2022)  

 

Consumul intern brut al gazelor naturale s-a micşorat de la 962 ktep (2010) până la 872 ktep 

(2020); se prognozează micşorarea la nivel de 869 ktep (2021) şi 866 ktep (2022) (Fig.7). 

 

Consumul final al gazelor naturale și-a schimbat tendința, care a scăzut pentru perioada 2010-2014, 

iar din 2015 are loc o creștere treptată a consumului de gaz natural. Astfel, din 2015 pînă 2020 

persistă tendinţa de creştere a gazelor de la valoarea 393 ktep (2015) până la 496  ktep (2020). 

Această tendiţă se va păstra şi în următorii ani, deci volumul consumului final al gazelor naturale se 

prognozează la nivel de 500 ktep (2021) şi 504 ktep (2022). 

În sectorul Тransformare, Intrări se menține tendința de reducere a consumului de la valoarea 434 

ktep (2010) până la 352 ktep (2020). Această tendiţă se va păstra şi pentru anii 2021şi 2022, deci 

volumul consumului final al gazelor naturale se prognozează la nivel de 345 ktep (2021) şi 339 ktep 

(2022).  

Consumul final al gazelor în Industrie și-a schimbat tendința descendentă (2010-2014) de la 63 

(2010) la 55 (2014) ktep pe tendința ascendentă din ultimii 4 ani - de la 60 (2015) la 69 (2020). 
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Astfel, consumul final al gazelor în industrie, în total, a crescut nesemnificativ de la 63 ktep (2010) 

până la 69 ktep (2020). Se prognozează consumul brut la nivel de70 ktep (2021 și 2022). 

 

Cele mai semnificative consumuri ale gazelor naturale sunt în următoarele ramuri ale industriei: 

a) ramura Minerale nemetalice. Consumul final s-a micșorat treptat de la 47 ktep (2010) până 

la 43 ktep (2020). Se prognozează la nivel de 43 ktep (2021), 42 ktep (2022). 

b) ramura Produse alimentare, băuturi şi tutun. După o creştere treptată a consumului final al 

gazelor naturale de la 13 ktep (2010) până la 28 ktep (2018), apare o descendenţă la 21 ktep 

(2020). Pentru anii 2021 - 2022 se prognozează o creştere neînsemnată a consumului final al 

gazelor naturale de 22 ktep (2021) şi 23 ktep (2022). 

c) În sectorul transporturilor. După o creştere semnificativă a consumului de gaze naturale în 

perioada 2016-2018, de la 7 ktep în 2010 la 25 ktep în 2018, are loc o scădere a consumului 

la 11 ktep (2020) la nivelul a.2012. Astfel, se prognozează păstrarea nivelului de consum 

pentru perioada 2021și 2022 la nivel de cca 11 ktep.  

d) În sectorul rezidenţial (populaţie) consumul final al gazelor naturale a atins nivelul de 294 

ktep (2010), fiind de 327 ktep (2020), şi în perspectivă acest consum se prognozează la nivel 

de 330 ktep în 2021 şi de 334 ktep in 2022. 

e) Consumul final al gazelor naturale în sectorul Comerţ şi servicii publice a scăzut de la 90 

ktep (2010) până la 86 ktep (2020). Se prognozează un consum la nivel stabil de 86-85 ktep 

în anii 2021şi 2022. 
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Fig.7. Indicatori de consum ai gazelor naturale în ţară în perioada 2010-2022 

5.4. Fluxuri-cheie de energie – Balanţa produselor petroliere, ktep (2010-2022)  

Consumul intern brut al produselor petroliere a crescut de la 776 ktep (2010) până la 946 ktep 

(2020); se prognozează acest consum la nivel de 969 ktep (2021) şi 994 ktep (2022) (Fig.8). 

Consumul final al produselor petroliere a crescut de la 754 ktep (2010) până la 943 ktep (2020), se 

prognozează acest consum la nivel de 967 ktep (2021) şi 992 ktep (2022). 

Consumul cel mai evident al produselor petroliere s-a depistat în Transport (ramura Transportul 

rutier ) şi Alte domenii de activitate. 

În Transport consumul final s-a majorat de la 586 ktep (2010) până la 667 ktep (2020), şi se 

prognozează o majorare până la nivelul de 677 ktep (2021) şi 687 ktep (2022). 

În Transportul rutier consumul final s-a majorat de la 553 ktep (2010) până la 648 ktep (2020), 

şi se prognozează la nivelul de 658 ktep (2021) şi 669 ktep (2022), se menţine tendinţa de creştere. 

În Transportul aerian consumul final s-a micșorat de la 19 ktep (2010) până la 12 ktep (2020), 

şi se prognozează la nivelul de 11 ktep (2021 şi 2022).   

În Transportul feroviar consumul final s-a micșorat de la 14 ktep (2010) până la 5 ktep (2020), 

şi se prognozează la nivelul de 5 ktep (2021-2022).  

 

Pentru segmentul Alte domenii de activitate consumul final al produselor petroliere a fost la 

următorul nivel pentru sectoarele: 

a) Sectorul rezidenţial - s-a majorat de la 44 ktep (2010) până la 56 ktep (2020), şi se 

aşteaptă la nivelul de 57 ktep (2021) şi 59 ktep (2022), în care se manifestă tendinţa de 

creştere usoară a consumului final al produslor petroliere în acest segment. 

b) Sectorul Comerț și servicii publice - micșorarea de la 19 ktep (2010) până la 0 ktep 

(2020), iar valoarea așteptată se preconizează la nivel de 0 ktep (2021-2022). Se 

menţine tendință evidentă de micșorare a consumului final al produselor petroliere. 

c) Sectorul Agricultura/Sivicultura - majorarea de la 62 ktep (2010) pînă la 112 ktep 

(2020), şi se prognozează 119 ktep (2021) şi 126 ktep (2022). Tendinţa generală – o 

creştere stabilă a consumului final al produselor petroliere în agricultură şi sivicultură.  

Consumuri în scopuri neenergetice au tendinţa de creştere de la 32 ktep (2010) până la 72 ktep 

(2020), şi se majorarează în perspectivă la valorile 78 ktep (2021) şi 85 ktep (2022). Motivele 

creșterii mari a consumului de produse petroliere în scopuri non-energetice sunt reparația 

drumurilor în țară și implementarea HG nr. 314 din 20-05-2020 „Cu privire la aprobarea 

Programului de reparații autostrăzile publice naționale și programe periodice de reparații/întreținere 

auto național, local, comunal drumuri publice și străzi”, Publicat: 29-05-2020 în Monitorul Oficial 

nr. 126-130, articolul nr. 413 (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121590&lang=ru. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121590&lang=ru
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Fig.8. Indicatorii ce caracterizează consumul de produse petroliere în perioada 2010-2022 

 

5.5. Fluxuri-cheie de energie – Balanţa biocombustibililor şi deşeurilor, ktep ( 2010-2022)  

Consumul inern brut al biocombustibililor: după o ascendenţă stabilă de la 512 ktep (2010) până la 

787 ktep (2018), a parvenit o scădere la 659 ktep (2020); se prognozează creştere la 675 ktep (2021) 

şi 690 ktep (2022).  

Consumul final al biocombustibilului: după trendul de creştere stabilă de la 500 ktep (2010) până la 

764 ktep (2018), a parvenit o diminuare la 638 ktep (2020), dar cu o creştere în perspectivă la 652 

ktep (2021) şi 665 ktep (2022). 

Cel mai mare consum final al biocombustibilului este caracteristic pentru Sectorul rezidenţial. 

Trendul în acest sector, de asemenea, este semnificativ: 490 ktep (2010) până la 737 ktep (2018), 

apoi o descendenţă semnificativă la 610 ktep (2020), cu o prognoza la nivel de 624 ktep (2021) şi 

637 ktep (2022), fig 9. 
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Fig.9. Dinamica sporirii consumului de resurse energetice regenerabile în perioda 2010-2020 

şi prognoza pentru anii 2021 şi 2022. 

 

5.6. Fluxuri-cheie de energie electrică (ktep, 2010-2022)   

 

Consumul intern brut al energiei electrice de asemenea este în creştere de la 267 ktep (2010) până 

la 301 ktep (2020); în perspectivă va fi o creştere până la 308 ktep (2021) şi 315 ktep (2022). 

Consumul final al energiei electrice a crescut de la 282 ktep (2010) până la 327 ktep (2020); în 

perspectivă se aşteaptă creşterea până la 332 ktep (2021) şi 339 ktep (2022). 

Producerea proprie a energiei electrice s-a micşorat de la 91 ktep (2010) până la 85 ktep (2020); în 

perioada de prognoză producerea se estimează la nivelul de 85 ktep (2021) şi 84 ktep (2022). 

Importul energiei electrice din Ucraina a constituit 2 ktep (2010) şi 14 ktep (2020).  

Valoarea calculată pentru cea de-a doua sursă de aprovizionare cu energie electrică (CERS 

Moldovenească) este format ca „INFERENCE”, în funcție de raportul dintre consumul intern brut, 

producția proprie și importurile din Ucraina. Cantitățile obținute conform „INFERENCE” arată 

valori de 286, 293 ktep (2021, 2022). 

Consumul final a energiei electrice pe sectoarele economiei: 

a) Industria: micşorarea consumului de la 68 ktep (2010) pînă la 58 ktep (2020), iar în 

perspectivă menținerea consumului 58 ktep (2021) și 59 ktep (2022). 

b) Total pe segmentul Alte domenii de activitate (energie electrică) se depistează tendinţa 

de creştere de la 210 ktep (2010) până la 265 ktep (2020), iar în perspectivă până la 271 

ktep (2021) şi 278 ktep (2022). 

 

Pentru segmentul Alte domenii de activitate consumul final al energiei electrice a fost pe sectoare 

următorul: 

a) Sectorul rezidenţial - s-a majorat de la 130 ktep (2010) până la 150 ktep (2020); 

consumul se aşteaptă la nivelul 152 ktep (2021) şi 154 ktep (2022), în care se manifestă 

tendinţa de creştere a consumului final. 

b) Sectorul Comerţ şi servicii publice  – o creştere de la 75 ktep (2010) până la 100 ktep 

(2020), iar valoarea aşteptată se preconizează la nivel de 112 ktep (2021) şi 116 ktep 

(2022). Se menţine tendinţă de creştere a consumului final de energie electrică. 

c) Sectorul Agricultura/Sivicultura - consum mic la nivel de 5-7 ktep pe an pentru întreaga 

perioadă examinată.  
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Fig.9. Dinamica consumului de energie electrică şi prognoza pe 2021 şi 2022 
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5.7. Fluxuri-cheie de energie – energia termică, ktep (2010-2022)  

 

Producerea energiei termice produsă centralizat are tendinţa de diminuare de la 287 ktep (2010) 

pînă la 223 ktep (2020), cu păstrarea acestei tendinţe şi în perioada de prognoză: 217 ktep (2021) şi 

212 ktep (2022) (Fig.10). 

Consumul final al energiei termice are aceeaşi tendinţă ca şi consumul brut, micşorarea volumului 

utilizat de la 240 ktep (2010) până la 188 ktep (2020). Această tendinţă se va păstra şi pentru 

următorii doi anii: 184 ktep (2020) şi 179 ktep (2022). 

 

Consumul energiei termice în ramurile economiei: 

 Industria – descreştere de la 51 ktep (2010) până la 43 ktep (2020), iar în perspectiva 

apropiată tendinţa se va păstra, constituind valorile de prognoză egale cu 42 ktep (2021-

2022). 

 Sectorul Rezidenţial (populaţie) - micşorarea consumului de energie termică din reţeaua 

centralizată de la 132 ktep (2010) până la 109 ktep (2020) cu păstrarea acestei tendinţe 

pentru următorii ani: 107 ktep (2021) şi 105 ktep (2022). 

 Sectorul Comerţ şi servicii - tendinţa de micşorare a consumului de energie termică produsă 

centralizat de la 56 ktep (2010) până la 36 ktep (2020). Această tendinţă se păstrează şi 

pentru perioada de prognoză: 34 ktep (2021) şi 33 ktep (2022). 

  

  

 
Fig.10. Dinamica evoluţiei indicilor de producere centralizată şi consum  

a energiei termice în perioada 2010-2022 
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5.8. Fluxuri-cheie de energie per sector 

În acest compartiment se prezintă informaţia în formă ilustrativă a consumului de combustibil după 

tip şi energiei pe ramurile economiei: 

1) Caracteristicile consumului final al combustibilului pe ramuri în unităţi naturale sunt 

prezentate în ktep. Se prezintă în formă generalizată informaţia ce caracterizează dinamica 

consumului fiecărui grup de combustibil cu evidenţierea ramurilor în care s-a consumat cel 

mai mult combustibil în format generalizat (Fig.11 şi Fig.12). 

2) Repartiţia consumului final al combustibilului este prezentată în procente pe ramuri şi pe 

tipurile de combustibil. Graficile prezentate, de asemenea, contribuie la evidenţierea 

ramurilor economiei cu cel mai semnificativ consum de combustibil în perioada examinată, 

dar în format mai detaliat această informație se prezintă în Fig.13, Fig.14. 

3) Repartiţia cotelor de consum după grupurile de combustibil, % (Fig.15) 

4) Repartiţia cotelor de consum a combustibilului pe ramurile economiei,% ( Fig.16) 

5.8.1. Consumull total final şi repartiţia lui după grupul de combustibil şi pe ramurile economiei, ktep 

 

Consumul final total de combustibil în 2020 a constituit 2857 ktep, prognoza pentru 2021 este de 

2898 ktep, pentru 2022 - 2940 ktep. 

Consumul de cărbune în 2010-2020 s-a menținut în diapazonul 113-79 ktep, în 2021 și 2022 este de 

așteptat la nivelul de 76-74 ktep. 

Consumul de gaze în 2010 s-a majorat de la 456 ktep în 2010 la 496 ktep în 2020, în 2021 și 2022 

se prognozează la același nivel de 500 și 504 ktep. 

Consumul de produse petroliere este în continuă creștere: de la 754 ktep în 2010 la 943 ktep în 

2020,  dinamica creșterii în 2021 și 2022 este așteptată în aceleași volume - 967 ktep (2021) și 992 

ktep (2022). 

Consumul de biocombustibili a crescut constant de la 500 ktep (2010) la 764 ktep (2018). În 2020, a 

avut loc o scădere semnificativă la 638 ktep . Pentru 2021 și 2022,  se așteaptă ca dinamica generală 

va rămâne aproximativ la aceeași cantitate de 15-20 ktep. 

Consumul de energie electrică tinde să crească ușor anual, trecând de la 282 ktep (2010) la 326 ktep 

(2020). Se așteaptă ca în 2021 consumul va fi de 332 ktep, în 2022 - 339 ktep. 

Consumul de energie termică din surse centralizate scade anual cu 4-10 ktep. În 2010 consumul de 

energie termică a fost de 240 ktep, în 2020 - 188 ktep. Se așteaptă ca aceeași tendință să continue în 

2021 cu consum de 184 ktep, în 2022 - 179 ktep. 

 
Fig. 11. Informaţii generalizate privind consumul total brut şi consumul final al diferitor tipuri  

de combustibil şi pe ramurile economiei exprimat în unităţi naturale, ktep 
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5.8.2. Consumul total final şi repartiţia lui după grupul de combustibil şi ramurile economiei, % 

În distribuție procentuală, consumul pe grupuri de combustibili s-a modificat în următoarele 

proporții (2020/2010): 

- la cărbune: reducere de la 4,8% la 3%; 

- la gaze naturale: reducere de la 19,4% la 18,6%;   

- la produse petroliere: creștere de la 32,2% la 35,3%; 

- la biocombustibili: creștere de la 21,3% la 23,9%; 

- la energie electrică: 12% la 12,2%;  

- la energie termică: reducere de la 10,2% la 7%. 

 

 
 

Fig.12. Informaţii generalizate privind consumul final a diferitor grupe de combustibil  

în ramurile economiei, % 

5.8.3. Consumul de resurse energetice pe grupe de combustibil în perioada 2010-2020(fact) şi 
prognoza pentru anii 2021 şi 2022, ktep 

Consumul final de combustibili pe sectoarele economice este repartizată procentual (2020/2010) și 

prognozate după cum urmează: 

1) Principalul consum de cărbune a fost în industrie, sectorul rezidențial, sectorul 

comercial/publice:  

a) consumul de cărbune în industrie scade de la 33 ktep (2010) la 19 ktep (2020), pentru 2021 

și 2022 este de așteptat în cantitate de 18 și 19 ktep;  

b) consumul de cărbune în sectorul rezidențial a scăzut de la 52 ktep (2010) la 44 ktep (2020) și 

este așteptat în 2021 la 43 ktep, în 2022 - 43 ktep;  

c) sectorul comercial/instituțional a înregistrat o scădere a consumului de cărbune de la 28 ktep 

(2010) la 13 ktep (2020), se preconizează că această tendință va continua pentru anii 2021-2021 - 14 

și 13 ktep. 

2) Consumul de biomasa – în sector rezidențial se așteaptă o tendință de creștere constantă. 

Consumul în 2021 și 2022 se prognozează în cantitate de 624 și 637 ktep respectiv. 

3) Consumul final de gaze naturale este disponibil în toate domeniile economiei, dar în cele 

mai mari cantități în următoarele sectoare: 

- în industrie este la nivelul de 63-69 ktep, prognoza pentru 2021 și 2022 - la nivelul de 70 ktep; 

- în sectorul rezidențial este de 294÷327 ktep, prognoză pentru 2021 și 2022 la 330-334 ktep; 

- în sectorul comercial/instituțional este de 90÷86 ktep, prognoză pentru 2021 și 2022 la 85-86 

ktep. 
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4) Cel mai mare consum de produse petroliere a fost în sectorul transporturilor, există o 

creștere de la 686 ktep (2010) la 667 ktep (2020), aceeași tendință este așteptată în 2021 - 677 ktep 

și 2022 - 687 ktep. Creșterea consumului de produse petroliere a fost, de asemenea, în sectorul 

rezidențial de la 44 ktep (2010) la 56 ktep (2020), prognoza pentru 2021-2022 este așteptată la 57-

59 ktep. Consumul de produse petroliere în sectorul comercial/instituțional arată, de asemenea, o 

tendință ascendentă de la 32 ktep (2010) la 72 ktep (2020). Se așteaptă ca această dinamică să 

continue în 2021-2022 la 120 și 78-85 ktep. 

5) Consumul de energie electrică a crescut în sectorul rezidențial de la 130 ktep (2010) la 150 

ktep (2020), în 2021 și 2022 se așteaptă la nivelul de 152 și 154 ktep. În sectorul 

comercial/instituțional, consumul a crescut de la 75 ktep (2010) la 108 ktep (2020), în 2021 și 2022 

se așteaptă să fie la 112 și 116 ktep. În industrie, există o ușoară scădere de la 68 ktep (2010) la 58 

ktep (2020), în 2021 și 2022 este de așteptat la 58-59 ktep. 

6) Consumul de căldură a fost în principal în trei sectoare: 

- în sectorul rezidențial, există o scădere de la 132 ktep (2010) la 109 ktep (2020), se 

preconizează în 2021 și 2022 la 107 și 105 ktep. 

- în sectorul comercial/instituțional, consumul a scăzut de la 56 ktep (2010) la 36 ktep 

(2020), în 2021 și 2022 se așteaptă să fie la 34 și 33 ktep. 

- în industrie există o scădere de la 51 ktep (2010) la 43 ktep (2020), în 2021 și 2022 

este prevăzut la nivelul de 42 ktep. 

 

  

  

  
Fig.13. Caracteristica consumurilor de combustibil după tipurile utilizateşi prognoza evoluţiei pentru 

anii 2021 şi 2022 
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5.8.4. Consumul de resurse energetice în ramurile economiei în perioada 2010 şi 2020. Prognoza 
pentru anii 2021 şi 2022, ktep 

Acest paragraf conține descrierea structurii consumului de combustibile pe sectoare economice. În 

sectorul transporturilor și al agriculturii predomină utilizarea produselor petroliere, precum și a 

gazului natural.  

 

În sectorul industrial, s-au folosit aproape toate tipurile de combustibili în proporții semnificative; 

situația este aceeași în sectoarele rezidențial și comercial/instituțional. 

 

  

 
 

 

  
 

 

Fig.14. Caracteristica consumurilor de combustibil după grupele utilizate  

şi prognoza evoluţiei pentru anii 2021 şi 2022 

 

 

5.8.5. Cota repartiției consumului tipului de combustibil de ramurile economiei, în % 

În ceea ce privește ponderea consumului de combustibil pe sectoare economice pognozată în 2021-

2022 este după cum urmează: 

1) Cărbune: industrie 24-29%; sectorul rezidențial 46-58%; sectorul 

comercial/instituțional 18-25%. 

2) Gaze naturale: în industrie 14%; în sectorul rezidențial 65-66%; în sectorul rezidențial 

17-20%; alte industrii 5%. 
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3) Produse petroliere: sectorul transporturilor 69-78%; sectorul agricol 6-11%; alte 

sectoare 10%. 

4) Biocombustibili: în sectorul rezidențial 96-98%. 

5) Energie electrică: industrie-19%; sectorul rezidențial 45-46%; sectorul 

comercial/instituțional 27-34%;  

6) Energie termică: sectorul rezidențial 55-58%; industrie 21-25%; sectorul 

comercial/instituțional 18-23%. 

 

 

 

  

  

  
 

  

  

  

Fig.15. Repartiţia cotelor de consum a grupelor de combustibil de către ramurile economiei 

şi prognoza evoluţiei pentru anii 2021 şi 2022, % 
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5.8.6. Cota consumului ramurilor economiei a diferitor tupuri de combustibil, % 

 

  
  

  
  

  
Fig.16. Repartiţia cotelor de consum a combustibililor de către ramurile economiei 

şi prognoza evoluţiei pentru anii 2021 şi 2022, %  

 

5.9. Analiza calitativă a tendinţelor privind consumul de combustibil şi energie  

 

Analiza precedentă a fost realizată din punctul de vedere al consumului total brut şi al consumului 

final. 
Vom menţiona, că pentru Republica Moldova extrem de interesantă se prezintă problema analizei 

compartimentului „Importul resurselor energetice”. 

Analiza segmentului Import s-a efectuat pentru fiecare grupă de combustibil similar ca şi anterior 

(analiza consumului) cu sistematizarea rezultatelor în formă de tabel 4. În tabelul 4 s-a inclus 

coloana în care se prezintă concluzii calitative privind tendinţele de evoluţie pe termen scurt. 

 

Analiza tendinţelor depistate s-a efectuat după aceeaşi procedură ca pentru cazul analizei 

consumurilor: valoarea primului an din seria temporală (2010), valoarea pentru ultimul an al seriei 

temporale (2020), valoarea prognozată pentru 2021 și 2022, concluzii calitative privind evoluţia 

tendinţei importului combustibilului examinat. Pentru cărbune, produse petroliere şi gazele naturale 

se evidenţiază în calitate de poziţii de bază indicatorii „Import”, „Consumul total brut”, iar pentru 

energia termică şi biocombustibili se utilizează indicatorii „Producere”. Pentru energia electrică se 

utilizează indicatorii „Producere” şi „Import”. 
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Tabelul 4. Analiza tendinţelor pentru anii 2020-2021, 2021-2022 şi formularea concluziilor 

calitative, ktep 

Tipul de 

combustibil 

 
Indicato- 

rul 

 

Anul 

 

Real 

Valoarea, 
 (ktep) 

prognoza 

 

Real 

Valoarea, 
 (ktep) 

prognoza 

Concluzie 

   
Statistica 

2019 
Ciclul 6 

2020-2021 
Statistica 

2020 
Ciclul 7 

2021-2022 
 

Cărbune Import  

 

2010 116  116  Ciclul 6 2020-2021 

În realitate, importurile de cărbune s-au dovedit a fi mai 

mari decât valoarea prevăzută în ciclul anterior (cu 16,3%). 
Valoarea de bază (2018), care a fost luată în considerare la 

calcularea previziunilor în ciclul 2019-2020, a fost 

modificată de BNS în BE-2019 de la 80 la 85 ktep. 
Conform estimărilor prognozate obținute, pe baza datelor 

actualizate ale BNS, consumul de cărbune în 2020 și 2021 

va fi de aproximativ 100 ktep 
Ciclul 7 2021-2022 

Importurile reale de cărbune în 2020 au fost mai mici decât 

se aștepta (-20%). În prognoza actuală,  
se așteaptă în continuare o scădere ușoară a consumului de 

cărbune de la 80 ktep (real 2020) la 76-74 ktep (2022). 

2019 92    

2020  101 80  

2021  101  76 

2022    74 

Gaze naturale Import 
 

2010 962  962  Ciclul 6 2020-2021 
Valoarea de bază (2018), care a fost luată în considerare la 

calcularea previziunilor în ciclul 2019-2020, a fost 

modificată de BNS în BE-2019 de la 911 la 913 ktep. 
Consumul real de gaze a fost puținr mai mic decât cel 

prevăzut (cu 6,3%). 

Se preconizează că tendința generală descendentă a 
consumului de gaze naturale în 2010-2019 (cu 3-6 ktep pe 

an) va continua, iar importurile de gaze în 2020-2021 se 

vorconstitui respectiv  849 și 843 ktep. 
Ciclul 7 2021-2022 

Importurile reale de gaze naturale au coincis practic cu 

valoarea prognozată (-2,2%). Consumul total de gaze 
naturale este de așteptat să rămână la același nivel, iar 

volumul importului de gaze în 2021-2022 va constitui 869-

866 ktep. 

2019 854    

2020  849 868  

2021  843  869 

2022    866 

Produse 

petroliere 

Import 2010 738  738  Ciclul 6 2020-2021 

Importurile de produse petroliere în 2019 aufost mai mici ca 

valoarea prognozată cu cca (-3,1%). Tendința generală de 
creștere a importurilor a încetinit și această scădere va fi la 

nivel de aproximativ 20-30 ktep pe an. Se așteaptă ca în 

2020 și 2021 importurile de produse petroliere să fie 
respectiv la nivelul de 1058-1095 ktep 

Ciclul 7 2021-2022 

Importurile de produse petroliere în 2020 s-au dovedit a fi 
mai mici decât prognoza cu (-8,9%). Tendința generală 

ascendentă a importurilor a încetinit. Se așteaptă ca 

importurile de produse petroliere în 2021 și 2022 să 
constituie 969 ktep și 994 ktep, respectiv. 

2019 1029    

2020  1058 971  

2021  1095  969 

2022    994 

Consum  

total brut  

2010 776  776  Ciclul 6 2020-2021 

Consumul brut de produse petroliere în 2019 a fost sub 
valoarea pognozată la nivel de  (minus 2,1%). Tendința 

generală de creștere a consumului brut de produse petroliere 

a încetinit, de asemenea, și această descreștere se estimează 
la nivel 18-30 ktep pe an. Se preconizează că în 2020 și 

2021 consumul brut de produse petroliere va fi la nivelul de 

1054-1091 ktep 
Ciclul 7 2021-2022 

Consumul brut de produse petroliere în anul 2020 s-a 

dovedit a fi mai mic decât valoarea prognozată la nivelul (-
11,4%). Tendința generală ascendentă a consumului brut de 

produse petroliere a încetinit, fiind estimată la 15-16 mii 

ktep per an. Se așteaptă ca consumul brut de produse 
petroliere va atinge nivelul de 984-1009 ktep în 2021 și 

2022, respectiv. 

2019 1018    

2020  1054 946  

2021  1091  984 

2022    1009 

Biomasa Producere 2010 505  505  Ciclul 6 2020-2021 

Producția de biomasă a scăzut semnificativ în 2019 din 
cauza secetei. Se așteaptă ca creșterea producției în 2020 și 

2021 să aibă loc, dar în volume mult mai mici (cu 10-15 

ktep pe an ), și să aibă respectiv valorile absolute anuale 
pentru 2020 și 2021 la nivel de  666-683 ktep 

Ciclul 7 2021-2022 

 Prognoza pentru producerea de biomasă a coincis practic 
cu valorile reale pentru 2020 - diferența a constituit (-0,2%). 

Se așteaptă o creștere ușoară la nivel de 5-15 ktep în 2021-
2022 (673-688 ktep). 

2019 653    

2020  666 668  

2021  683  673 

2022    688 
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Energia 
electrică 

Producere  2010 91  91  Ciclul 6 2020-2021 
Pentru 2020 și 2021 producția de energie electrică este 

prognozată la nivelul anului 2019 (79-81 ktep). 

Ciclul 7 2021-2022 
Producția reală de energie electrică a depășit ușor valorile 

prognozate (+ 5,8%). Pentru 2021 și 2022 producția de 

energie electrică este prognozată la nivel de 80-85 ktep. 

2019 81    

2020  80 85  

2021  79  85 

2022    84 

Import  CERSM Ucraina CERSM Ucraina Ciclul6 2020-2021 

Importurile de energie electrică și volumul acestora vor 

depinde de contractele de furnizare. Importul va constitui 
volumul anului precedent.  

Ciclul 7 2021-2022 

Importurile de energie electrică și volumul acestora vor 
depinde de contractele de furnizare. Importul va constitui 

volumul anului precedent.  

2010 258 2 258 2 

2019 246 55   

2020 254 55 279 14 

2021 263 55 286 14 

2022   293 14 

Consum 

 intern 
brut 

2010 267  267  Ciclul 6 2020-2021 

Consumul de energie electrică prevăzut în ultimul ciclu a 
coincis cu cifrele reale pentru 2019. Pentru 2020 și 2021, 

este prognozată o creștere de 8-9 ktep per an.- 319(2020), 

328 ktep (2021) 
Ciclul 7 2021-2022 

Consumul real brut de energie electrică a fost sub valoarea 

pognozată cu (-5,9%). Pentru 2021 și 2022 consumul brut 
de energie electrică este prognozat cu o creștere ușoară cu 

7-8 ktep la nivelul anului 2020 (308-315 ktep). 

2019 311    

2020  319 301  

2021  328 308  

2022  328 315  

Energia 
termică 

(sisteme 

centralizate 
de 

alimentare) 

Producere 2010 287  287  Ciclul 6 2020-2021 
Producția de energie termică  pentru 2019 și 2020 se 

prognozează cu o scădere de 5-6 ktep per an. 

Pentru 2020 și 2021 producția de energie termică este 
prognozată la nivel 219-224 ktep. 

Ciclul 7 2021-2022 

Producția reală de energie termică a coincis cu valoarea 
prognozată (diferența de 0,4%). Pentru 2021 și 2022 

producția de energie termică este prognozată la nivelul 212-

224 ktep. 

 2019 230    

 2020  224 223  

 2021  219  217 

 2022    212 

      

5.10. Tendinţe privind evoluţia consumului pe grupe de combustibil  

Тabelul 5. Tendinţe aşteptate a consumului intern brut în Ciclul 6 și Ciclul 7-curent 

 Pentru anii 2020-2021 valoarea aşteptată a consumului brut: 

Ciclul 6 

Pentru anii 2021-2022 valoarea aşteptată a consumului brut: 

Ciclul 7 

Cărbune Conform estimărilor prognozate obținute, pe baza datelor 

actualizate ale BNS, consumul de cărbune în 2020 și 2021 va fi de 

aproximativ 100 ktep 

Se așteaptă în continuare o scădere ușoară a consumului de 

cărbune de la 80 ktep (real 2020) la 76-74 ktep (2022). 

Gaze 
 naturale 

Se preconizează că tendința generală descendentă a consumului de 
gaze naturale în 2010-2019 (cu 3-6 ktep pe an) va continua, iar 

importurile de gaze în 2020-2021 va fi la nivel de 849 și 843 ktep. 

Consumul total de gaze naturale se așteaptă să rămână la același 
nivel, iar volumul importului de gaze în 2021-2022 va constitui 

869-866 ktep. 

Produse 
petroliere 

Tendința generală de creștere a consumului brut de produse 
petroliere a încetinit cu 18-30 ktep pe an. Se preconizează că în 

2020 și 2021 consumul brut de produse petroliere va fi la nivelul 

de 1054-1091 ktep 

Tendința generală de creștere a consumului brut de produse 
petroliere este estimată la 15-16 mii ktep per an. Se așteaptă ca 

consumul brut de produse petroliere va atinge nivelul de 984-1009 

ktep în 2021 și 2022, respective. 

Biocom-

bustibil 

Se preconizează că creșterea producției în 2020 și 2021 va avea loc 

cu 10-15 ktep pe an, iar valorile absolute anuale ale producerii vor 

constitui  666-683 ktep. 

Se așteaptă o ușoară creștere la nivel de 5-15 ktep în 2021-2022 

673-688 ktep. 

Energia 
electrică 

Consumul de energie electrică prevăzut în ultimul ciclu a coincis 
cu cifrele reale pentru 2019. Pentru 2020 și 2021, este prognozată 

o creștere de 8-9 ktep per an.- 319(2020), 328 ktep (2021) 

 

Pentru 2021 și 2022 este prognozată o creștere a consumului brut 
de energie electrică cu 7-8  ktep la nivel anului 2020 (308-315 

ktep). Importurile de energie electrică și volumul acestora vor 

depinde de contractele de furnizare. Importul va constitui volumul 
anului precedent. 

Pentru 2021 și 2022 producția de energie electrică este prognozată 

la nivel anului 2020 (80-85 ktep). 

Energia 
termică  

Producția de căldură din surse centralizate scade cu o medie de 5-6 
ktep pe an. Pentru 2020 și 2021 producția de energie termică este 

prognozată la nivel  219-224  ktep. 

Pentru 2021 și 2022 producția de energie termică este prognozată 
la nivel 212-224 ktep. 

 

5.11. Diagramele fluxurilor de combustibil şi energie  

Vizualizarea fluxurilor de combustibil şi energie s-a realizat prin diagramele respective cu atribuirea 

fiecărei grupe de combustibil a unei culori proprii. Diagramele sunt realizate pentru cazul anilor 

(2021 şi 2022), şi elucidează integrat datele incluse în tabelele notate ca Toate produsele (All 

products) din compartimentul 3. În diagrame se evidenţiază informaţia care se referă la producere, 

import, export, transformare în alte grupe de combustibil şi energie, utilizarea directă, pierderi, 

consumul final pentru fiecare ramură a economiei.  
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Fig.17. Diagrama fluxurilor de energie pentru anul 2021 
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Fig.18. Diagrama fluxurilor de energie pentru anul 2022
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6. Analiza incertitudinii şi prognoza de calitate 

6.1. Analiza incertitudinii  

Perspectivele pe termen scurt se axează pe posibilele tendinţe şi nu sunt un instrument de analiză a 

condiţiilor de forţă majoră, condiţionate de situaţii stresante, care sunt dificil sau imposibil de prezis 

(crize, proteste sociale, creşteri ale preţurilor, condiţii meteorologice extreme, de război, etc.). 

Precizia prognozei depinde de: 

 calitatea informaţiei documentelor primare utilizate pentru elaborarea prognozei; 

 calitatea previziunilor privind situaţia economică din ţară. 

6.2. Analiza previziunilor de calitate  

 

Informaţia în formă generalizată a analizei comparative privind prognoza balanţei energetice pe termen 

scurt pentru anii 2020- 2021 (elaborat de Institutul de Energetică) pentru toate grupurile de combustibil şi 

unele compartimente din tabelele standard (Consumul total brut, consumul final, import) sunt prezentate 

în Tabelul 6. 

Estimarea calităţii şi preciziei prognozelor realizate se poate face în baza informaţiei acumulate pe 

parcursul la anul 2020 pentru care sunt datele statistice oficiale. Devierile dintre valorile prognozate ale 

ciclului 6 şi valorile statistice oficiale din anul 2020 se prezintă în tabelul 6. 

Tabelul 6. Comparaea rezultatelor previziunilor privind consumul de combustibil şi energie pentru anul 

2020 şi valorile reale conform datelor statisticii oficiale pentru anul 2020  
 

Tipul de 

combustibil 

Consumul brut pentru anul 

2020, ktep 
 

Diferenţă 

% 

 

Concluzie 

Prognoza, ciclul 

6 2020-2021 

EB-2020,  

de facto 

Cărbune  

(import) 
101 80 -20,7% 

Importurile reale de cărbune în 2020 au fost mai mici decât valoarea prevăzută în ciclul 

anterior. În prognoza actuală, se așteaptă în continuare o scădere ușoară a consumului de 
cărbune de la 80 ktep (real 2020) la 76-74 ktep (2022). 

Gaze naturale 

(import) 
849 868 -2,2% 

Importurile reale de gaze naturale au coincis cu valoarea prognozată (-2,2%). Consumul 

total de gaze naturale se așteaptă să rămână la același nivel, iar volumul importului de 

gaze în 2021-2022 va constitui 866-869 ktep. 

Produse petroliere 

(import) 
1058 971 -8,9% 

Importurile de produse petroliere în 2020 s-au dovedit a fi mai mici decât prognoza cu (-
8,9%). Tendința generală ascendentă a importurilor a încetinit. Este de așteptat ca 

importurile de produse petroliere în 2021 și 2022 să constituie 969 ktep și 994 ktep, 

respectiv. 

Biocombustib 

 (producere) 
666 668 -0,2% 

Prognoza pentru producerea de biomasă a coincis cu valorile reale pentru 2020 - 
discrepanța a constituit (-0,2%). Se așteaptă o ușoară creștere la nivel de 5-15 ktep în 

2021-2022 665-690 ktep. 

Energie electrică 

(CIB) 
319 301 -5,9% 

Consumul Intern  Brut de energie electrică s-a dovedit a fi mai mic decât cel prognozat cu 

(-5,9%). Pentru 2021 și 2022 consumul brut de energie electrică este prognozat cu o 

creștere ușoară cu 7-8 ktep la nivelul anului 2020 (308 -315 ktep). 
 

Energie termică 

(producere) 
224 223 -0,4% 

Producția reală de energie termică a coincis cu valoarea prognozată (discrepanța de 

0,4%). Pentru 2021 și 2022 producția de energie termică este prognozată la nivelul 212-

217 ktep. 

 

Pentru 2021-2022: 

• Cărbune: Consumul de cărbune se estimează că va atinge 74-76 mii tep. 

• Gaze naturale: O reducere preconizată a consumului de gaze, dar în cantități mici, cu 3-6 ktep per 

an. Consumul va fi de 866-869 ktep. 

• Produse petroliere: Se preconizează că importurile vor crește cu cca. 18-30 ktep per an. 

Consumul este estimat la nivel de 969-994 ktep.  

• Biomasa: Majorarea consumului biocombustibilu lui cca cu 10-15 ktep per an. Consumul este 

estimat la nivel de 665-690 ktep.  

• Energie electrică: Este prognozată creșterea de 8-9 ktep per an. Consumul total se prognozează la 

nivel de 308-315 ktep.  

• Energie termică (producere): Se preconizează o scădere, dar în valori mici, cu 3-5 ktep per an. 

Producția energiei termice va constitui cca 212-217 ktep.  
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6.3. Analiza necesităţii de a ajusta datele privind condiţiile climatice  

Dinamica evoluţiei valorilor medii a temperaturii anuale se preia din sursa statbank.statistica.md. În prima 

și a doua sursă consultată se prezintă informația meteo numai pentru perioada anilor 2019-2020. În 

prezenta analiză aceste date au fost utilizat pentru constatare că condițiile climaterice sunt relativ constate 

și aceste date sunt transferate și pentru perioada analizătă la orizontul anului 2020. Variațiile temperaturii 

pentru anii 2019-2020 se consideră nesemnificative, Tabelul 7.  

Tabelul 7. Average air temperature by Months, Meteorological station and Year26 

 
Briceni Chisinau Cahul 

 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Annual average 10,6 10,7 12,2 12,7 12,6 13,1 

January -3,8 0,1 -2,6 1,5 -1,6 1,1 

February 1,6 2,5 2,3 4,4 2,9 4,9 

March 5,8 5,8 7,4 8,4 8,4 8,6 

April 10,0 10,0 10,5 11,8 10,5 11,6 

May 15,3 12,7 17,0 14,4 17,1 15,4 

June 21,7 20,0 23,5 21,8 22,6 21,7 

July 19,8 20,5 22,1 23,7 22,8 23,9 

August 21,0 21,6 23,8 24,0 24,0 24,5 

September 16,1 17,8 18,6 20,8 18,9 21,0 

October 10,5 12,8 12,3 14,6 12,8 15,3 

November 6,5 4,1 7,9 4,8 9,3 5,6 

December 2,1 1,0 3,5 1,8 3,8 3,6 

Source: State Hidrometeorological Service 

Contact: Agriculture and environment statistics Division 
tel. 067770018, 067770682, elena.orlov@statistica.gov.md, ludmila.lungu@statistica.gov.md 

 

Încheiere 

 

Prognoza pe termen scurt elaborată pentru perioada anilor 2021-2022 (ciclu 7) indică următoarele 

caracteristici privind dinamica preconizată de evoluţie a consumului total brut pe grupurile respective de 

combustibil:  
 

Cărbune – Consum relativ stabil la nivelul de 74-76  ktep. 

Gazele naturale – Tendinţa de diminuare a consumului cu cca. 3-6 ktep per an. Consumul va constitui 866-869 

ktep. 

Produse petroliere - Majorarea consumului produselor petroliere cu cca. 18-30 ktep per an. Consumul este estimat 

la nivel de 969-994 ktep. 

Biocombustibil – Majorarea consumului biocombustibilului cu cca. 10-15 ktep per an. Consumul este estimat la 

nivel de 665-690 ktep.  

Energia electrică  – Majorarea consumului energiei electrice cu cca 8-9 ktep per an. Consumul total se 

prognozează la nivel de 308-316 ktep.  

Energia termică –Micşorarea consumului energiei termice cu cca. la 3-5 ktep per an. Producția energiei termice va 

constitui cca 212-217 ktep  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
26 http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/en/10%20Mediul%20inconjurator/10%20Mediul%20inconjurator__MED010/MED010100reg.px/table/table  

http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/en/10%20Mediul%20inconjurator/10%20Mediul%20inconjurator__MED010/MED010100reg.px/table/table
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Anexa 1  

NOI DOCUMENTE ÎN DOMENIUL ENERGIEI ADOPTATE ÎN 2021: 

 

PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA  
 

DECRET Nr. 264 din 08-12-2021 cu privire la aprobarea semnării Acordului de împrumut dintre 

Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării 

Proiectului „Eficiența energetică în Republica Moldova”. Publicat : 10-12-2021 în Monitorul Oficial Nr. 

302-306 art. 453 

 

DECRET Nr. 250 din 29-11-2021 pentru promulgarea Legii privind compensarea diferenței de preț 

pentru consumul gazelor naturale/energiei termice în perioada rece a anului. Publicat : 30-11-2021 în 

Monitorul Oficial Nr. 292 art. 416 

 

DECRET Nr. 239 din 9 noiembrie 202l privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de 

împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare  în vederea 

realizării Proiectului ,,Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți (,,CET-Nord" SA)" –Faza II 

 

DECRET Nr. 228 din 10-11-2021 privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut 

dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare  în vederea realizării 

Proiectului „Eficiența energetică în Republica Moldova”. Publicat : 12-11-2021 în Monitorul Oficial Nr. 

279 art. 378 

 

DECRET Nr. 100 din 12-05-2021 pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea Legii nr. 1435/2002 

pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele natural utilizate de locuitorii unor 

localități din raioanele Dubăsari și Căușeni și ai satului Varnița din raionul Anenii Noi. Publicat : 21-05-

2021 în Monitorul Oficial Nr. 122-128 art. 150 

 

Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova-Energetica 

 

Hotărîrea Guvernului Nr. 401 din 08-12-2021 cu privire la aprobarea limitelor 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. Publicat : 10-12-2021 în Monitorul Oficial Nr. 302-306 art. 684 

 

Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale Nr. 15 din 07-12-2021 cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind restituirea cheltuielilor, legate de acordarea compensării diferenței de preț pentru 

consumul gazelor naturale/energiei termice pentru consumatorii casnici în legătură cu majorarea 

prețurilor reglementate la gazele naturale/tarifelor reglementate la energie termică. Publicat : 10-12-2021 

în Monitor Nr. 302-306 art. 1393. 

 

Hotărîrea Guvernului Nr. 336 din 17-11-2021 pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării 

Amendamentului nr. 4 la Contractul de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de 

Investiţii „Transportul energiei electrice de către „Moldelectrica”, semnat la 26 iunie 2012. Publicat : 19-

11-2021 în Monitorul Oficial Nr. 280-284 art. 607. 

 

Hotărîrea Guvernului Nr. 335 din 17-11-2021 cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

privind compensarea cheltuielilor pentru consumul gazelor naturale/energiei termice în perioada rece a 

anului. Publicat : 19-11-2021 în Monitorul Oficial Nr. 280-284 art. 606 

 

Hotărîrea Guvernului Nr. 274 din 20-10-2021 cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului 

Contractului  de finanțare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții pentru realizarea 
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Proiectului „Eficiența energetică în Republica Moldova” și acordarea împuternicirilor pentru negocierea 

acestuia. Publicat : 22-10-2021 în Monitorul Oficial Nr. 256-260 art. 527 

 

Hotărîrea Guvernului Nr. 73 din 26-05-2021 cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 600/1997 

privind reglementarea consumului de resurse energetice, apă şi canalizare în sistemul bugetar. Publicat : 

28-05-2021 în Monitorul Oficial Nr. 129-136 art. 127 

 

LEGE Nr. 61 din 22-04-2021 cu privire la modificarea Legii nr. 1435/2002 pentru  compensarea 

diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localități din 

raioanele Dubăsari și Căușeni și ai satului Varnița din raionul Anenii Noi. Publicat : 21-05-2021 în 

Monitorul Oficial Nr. 122-128 art. 151 

 

Hotărîrea Guvernului Nr. 19 din 12-02-2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 cu 

privire la modul de aplicare a facilităților fiscal și vamale aferente realizării proiectelor de asistență 

tehnică şi investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica  

Moldova este parte. Publicat : 19-02-2021 în Monitorul Oficial Nr. 51-56 art. 51  

 

Ordin Ministerului Economiei și Infrastructurii Nr. 19 din 08-02-2021 cu privire la aprobarea 

Amendamentului la documentul normativ NCM G.04.04:2012/А2:2021 „Instalații termice, de ventilare şi 

condiționare a aerului. Alimentare cu căldură pe apartamente a blocurilor de locuit cu termogeneratoare 

pe combustibil gazos”. Publicat : 19-02-2021 în Monitorul Oficial Nr. 51-56 art. 178 

 

Hotărârile ANRE  

Energie electrică  

Hotărîre Nr. 548 din 20-11-2021 privind ajustarea extraordinară a prețului la energia electrică produsă și 

tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „CET-Nord” 

 

Hotărîre Nr. 361 din 25-08-2021 privind tarifele pentru serviciile auxiliare prestate de Î.C.S. „Premier 

Energy Distribution” S.A.. Publicat : 01-09-2021 în Monitorul Oficial Nr. 206-208 art. 1084 

 

Hotărîre Nr. 362 din 25-08-2021 cu privire la modificarea Hotărârii ANRE nr. 256 din  21.06.2021 cu 

privire la punerea în aplicare a măsurilor provizorii necesare pentru organizarea și funcționarea pieței 

energiei electrice. Publicat : 01-09-2021 în Monitorul Oficial Nr. 206-208 art. 1085 

 

Hotărîre Nr. 354 din 13-08-2021 privind stabilirea cheltuielilor de bază aferente activității de producere a 

energiei electrice și termice, activității de distribuție și furnizare a energiei termice de către S.A. „CET-

Nord”. Publicat : 20-08-2021 în Monitorul Oficial Nr. 197-201 art. 1053 

 

Hotărîre Nr. 180 din 27-04-2021 pentru modificarea Regulamentului privind racordarea la rețelele 

electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului de administrație al ANRE nr. 168/2019 din 31 mai 2019. Publicat : 28-05-2021 în Monitorul 

Oficial Nr. 129-136 art. 529 

 

Hotărîre Nr. 121 din 19-03-2021 privind stabilirea cheltuielilor de bază aferente activității de producere a 

energiei electrice și termice, activității de distribuție și furnizare a energiei termice de către S.A. 

„Termoelectrica" Publicat : 26-03-2021 în Monitorul Oficial Nr. 82-85 art. 329 

 

Hotărîre Nr. 91 din 10-03-2021 privind ajustarea tarifelor fixe la energia electrică produsă din surse 

regenerabile de energie de către producătorii care au obținut statutul de producător eligibil în anul 2020. 

Publicat : 16-03-2021 în Monitorul Oficial Nr. 77 art. 298 
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Hotărîre Nr. 42 din 26-01-2021 privind prețurile reglementate de furnizare a energiei electrice de către  

Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. Publicat : 29-01-2021 în Monitorul Oficial Nr. 22-32 art. 92 

 

Hotărîre Nr. 43 din 26-01-2021 privind prețurile reglementate de furnizare a energiei electrice de către 

S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”. Publicat : 29-01-2021 în Monitorul Oficial Nr. 22-32 art. 93 

 

Hotărîre Nr. 40 din 26-01-2021 privind tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat 

de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. Publicat : 29-01-2021 în Monitorul Oficial Nr. 22-32 

art. 90 

 

Hotărîre Nr. 41 din 26-01-2021 privind tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat 

de către S.A. „RED Nord”. Publicat : 29-01-2021 în Monitorul Oficial Nr. 22-32 art. 91 

 

Hotărîre Nr. 39 din 26-01-2021 privind  prețul reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul 

central de energie electrică. Publicat : 29-01-2021 în Monitorul Oficial Nr. 22-32 art. 89 

 

Energie termică 

Hotărîre Nr. 547 din 20-11-2021 privind ajustarea extraordinară a prețului la energia electrică produsă și 

tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica” 

 

Hotărîre Nr. 549 din 20-11-2021 privind ajustarea extraordinară a tarifului pentru energia termică livrată 

consumatorilor de către S.A. „Apă-Canal Chișinău” Publicat : 26-11-2021 în Monitorul Oficial Nr. 286-

289 art. 1338 

 

Hotărîre Nr. 550 din 20-11-2021 privind ajustarea extraordinară a tarifului pentru energia termică livrată 

consumatorilor de către Î.M. „Termogaz-Bălți” 

 

Hotărîre Nr. 551 din 20-11-2021 privind ajustarea extraordinară a tarifului pentru energia termică livrată 

consumatorilor de către S.A. „Comgaz-Plus” 

 

Hotărîre Nr. 552 din 20-11-2021 privind ajustarea extraordinară a tarifului pentru energia termică livrată 

consumatorilor de către Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” 

 

Hotărîre Nr. 553 din 20-11-2021 privind ajustarea extraordinară a tarifului pentru energia termică livrată 

consumatorilor de către Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” 

 

Hotărîre Nr. 01 din 15-01-2021 privind tariful la energia termică livrată consumatorilor de către S.A. 

„Comgaz-Plus”. Publicat : 29-01-2021 în Monitorul Oficial Nr. 22-32 art. 76 

 

Gaze naturale 

Hotărîre Nr. 503 din 09-11-2021 privind aprobarea prețurilor provizorii reglementate pentru furnizarea 

gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz” în contextul obligației de serviciu public. Publicat : 12-11-

2021 în Monitorul Oficial Nr. 274-278 art. 1290 

 

Hotărîre Nr. 447 din 12-10-2021 privind aprobarea tarifelor de tipul intrare/ieșire pentru serviciul de 

transport al gazelor natural prestat de către S.R.L. „VESTMOLDTRANSGAZ”. Publicat : 15-10-2021 în 

Monitorul Oficial Nr. 249-253 art. 1216 

 

Hotărîre Nr. 409 din 21-09-2021 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor 

natural prestat de către S.R.L „COMPANIA DOBOȘ”. Publicat : 01-10-2021 în Monitorul Oficial Nr. 

230-237 art. 1159 
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Hotărîre Nr. 410 din 21-09-2021 privind costurile de bază aferente serviciului de furnizare a gazelor 

naturale prestat de către S.R.L. „PROALFA-SERVICE”. Publicat : 01-10-2021 în Monitorul Oficial Nr. 

230-237 art. 1160 

 

Hotărîre Nr. 398 din 03-09-2021 cu privire la certificarea operatorului sistemului de transport al gazelor 

natural SRL „Vestmoldtransgaz”. Publicat : 10-09-2021 în Monitorul Oficial Nr. 212-218 art. 1106 

 

Hotărîre Nr. 355 din 13-08-2021 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, aprobare şi aplicare a 

preţurilor reglementate pentru furnizarea gazelor natural. Publicat : 15-10-2021 în Monitorul Oficial Nr. 

249-253 art. 1214 

 

Hotărîre Nr. 330 din 30-07-2021 privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către 

Î.C.S. „Nord Gaz-Sîngerei” S.R.L. Publicat : 06-08-2021 în Monitorul Oficial Nr. 186-189 art. 970 

 

Hotărîre Nr. 82 din 02-03-2021 privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către 

S.R.L. „Rotalin Gaz Trading”. Publicat : 05-03-2021 în Monitorul Oficial Nr. 66-72 art. 253 

 

Hotărîre Nr. 02 din 15-01-2021 privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către 

S.R.L. „Edineț-gaz”. Publicat : 29-01-2021 în Monitorul Oficial Nr. 22-32 art. 77 

 

Hotărîre Nr. 06 din 15-01-2021 privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către 

S.R.L. „ Florești-gaz”. Publicat : 29-01-2021 în Monitorul Oficial Nr. 22-32 art. 81 

 

Hotărîre Nr. 03 din 15-01-2021 privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către 

S.R.L. „Bălți-gaz”. Publicat : 29-01-2021 în Monitorul Oficial Nr. 22-32 art. 78 

 

Hotărîre Nr. 04 din 15-01-2021 privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către 

S.R.L. „Ialoveni-gaz”. Publicat : 29-01-2021 în Monitorul Oficial Nr. 22-32 art. 79 

 

Hotărîre Nr. 13 din 15-01-2021 privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către 

S.R.L. „Chișinău-gaz”. Publicat : 29-01-2021 în Monitorul Oficial Nr. 22-32 art. 88 

 

Hotărîre Nr. 11 din 15-01-2021 privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către 

S.R.L. „Taraclia-gaz”. Publicat : 29-01-2021 în Monitorul Oficial Nr. 22-32 art. 86 

 

Hotărîre Nr. 05 din 15-01-2021 privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către 

S.R.L. „Orhei-gaz”. Publicat : 29-01-2021 în Monitorul Oficial Nr. 22-32 art. 80 

 

Hotărîre Nr. 07 din 15-01-2021 privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către 

S.R.L. „Ștefan-Vodă-gaz”. Publicat : 29-01-2021 în Monitorul Oficial Nr. 22-32 art. 82 

 

Hotărîre Nr. 08 din 15-01-2021 privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către 

S.R.L. „Cimișlia-gaz”. Publicat : 29-01-2021 în Monitorul Oficial Nr. 22-32 art. 83 

 

Hotărîre Nr. 12 din 15-01-2021 privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către 

S.R.L. „Ungheni-gaz”. Publicat : 29-01-2021 în Monitorul Oficial Nr. 22-32 art. 87 

 

Hotărîre Nr. 09 din 15-01-2021 privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către 

S.R.L. „Cahul-gaz”. Publicat : 29-01-2021 în Monitorul Oficial Nr. 22-32 art. 84 

 

Hotărîre Nr. 10 din 15-01-2021 privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către 

S.R.L. „Gagauz-gaz”. Publicat : 29-01-2021 în Monitorul Oficial Nr. 22-32 art. 85 



IE Prognoza Balanţei Energetice de perspectivă pe termen scurt 2021—2022 
 

53 

Anexa 2  

 
 

Obiectul Descrierea Sursa 

 Energie solara  

Parcul fotovoltaic de pe 

acoperișul Serviciului 

Fiscal de Stat 

sistemul constituit din 22 de panouri 

fotovoltaice (55 kW) și 2 invertoare care 

produc aproximativ 60 000 kWh/an 

https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-parcul-

fotovoltaic-de-pe-acoperi-ul-serviciului-fiscal-de-

stat  

Colectoarele solare pentru 

producerea apei calde 

menajere (ACM)” pe 

acoperișul Instituției 

Medico-Sanitare Publice 

Spitalul Raional Ungheni 

sistemul este compus din 65 colectoare 

solare a câte 30 de tuburi vidate fiecare, 

cu suprafața de 2,4 m2, cu 11 vase de 

acumulare de 1 000 l, echipate cu 

încălzitoare electrice a câte 9 kW, unități 

de pompare a colectoarelor solare cu 

puterea de 0,25 kW fiecare, pompă 

turbionară de 0,37 kW, pompă de 

recirculare de 0,1 kW, vase de expansiune 

a câte 100 l fiecare și vase expansiune a 

câte 50 l 

https://aee.md/ro/news/proiect-implementat-cu-

succes-in-ora-ul-ungheni-cu-suportul-aee  

Sistem fotovoltaic instalat 

pe acoperișul 

Complexului Sportiv din 

satul Gura Galbenei, 

raionul Cimișlia  

50 panouri fotovoltaice mono cristaline 

cu capacitatea de 15,8 kW/h și un invertor 

trifazat de stocare a datelor, precum și un 

echipament necesar pentru crearea 

infrastructurii în vederea funcționării 

parcului fotovoltaic. 

https://aee.md/ro/news/un-nou-proiect-finan-at-

cu-suportul-aee-realizat-in-s-gura-galbenei-r-nul-

cimi-lia  

Sistem fotovoltaic instalat 

la Gimnaziul-Grădinița 

din satul Telița, r-l Anenii 

Noi,  

sistem fotovoltaic compus din 52 module 

solare cu puterea de 15860W. 

https://aee.md/ro/news/sistem-fotovoltaic-

instalat-la-gimnaziul-gradini-a-din-satul-teli-a-

raionul-anenii-noi-cu-suportul-aee  

Lucrări de eficientizare a consumului de energie 

Reabilitarea termică a 

grădiniței de copii nr. 223 

din com. Tohatin, mun. 

Chișinău 

înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare,  

izolarea termică a pereților exterior,  

izolarea termică a acoperișului 

https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-

reabilitarea-termica-a-gradini-ei-de-copii-nr-223-

din-com-tohatin-mun-chi-inau  

Reabilitarea termică a 

Liceului Teoretic „Hristo 

Botev” s. Valea Perjei,  

r-nul Taraclia 

înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare https://www.aee.md/index.php/ro/news/istorii-

de-succes-reabilitarea-termica-a-liceului-teoretic-

hristo-botev-s-valea-perjei-r-nul-taraclia  

Eficientizarea consumului 

de energie la IMSP 

Spitalul Clinic Municipal 

nr.1 din Chișinău 

înlocuirea ferestrelor pe o suprafață https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-

eficientizarea-consumului-de-energie-la-imsp-

spitalul-clinic-municipal-nr-1-din-chi-inau  

Reabilitarea termică a 

clădirii gimnaziului din 

satul Roșietici, raionul 

Florești 

înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-

reabilitarea-termica-a-cladirii-gimnaziului-din-

satul-ro-ietici-raionul-flore-ti  

Implementarea măsurilor 

de eficiență energetică în 

cadrul grădiniței-creșă 

nr.5 din orașul Rezina 

izolarea termică a pereților exteriori https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-

implementarea-masurilor-de-eficien-a-

energetica-in-cadrul-gradini-ei-cre-a-nr-5-din-

ora-ul-rezina  

Implementarea măsurilor 

în domeniul eficienței 

energetice la liceul 

teoretic din s. Corlăteni, r-

nul Râșcani 

izolarea termică a pereților exterior https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-

implementarea-masurilor-in-domeniul-eficien-ei-

energetice-in-cadrul-cladirii-liceului-teoretic-din-

s-corlateni-r-nul-ra-cani  

Reabilitarea termică a 

Grădiniței de copii 

„Andrieș” din satul 

Parcova, raionul Edineț 

înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare 

instalarea a două cazane pe biomasă de 

60 kW fiecare 

https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-

reabilitarea-termica-a-gradini-ei-de-copii-andrie-

din-satul-parcova-raionul-edine  

Reabilitarea termică a 

Centrului de sănătate 

Publică din raionul Orhei 

înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-

reabilitarea-termica-a-centrului-de-sanatate-

publica-din-raionul-orhei  

https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-parcul-fotovoltaic-de-pe-acoperi-ul-serviciului-fiscal-de-stat
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-parcul-fotovoltaic-de-pe-acoperi-ul-serviciului-fiscal-de-stat
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-parcul-fotovoltaic-de-pe-acoperi-ul-serviciului-fiscal-de-stat
https://aee.md/ro/news/proiect-implementat-cu-succes-in-ora-ul-ungheni-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/proiect-implementat-cu-succes-in-ora-ul-ungheni-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/un-nou-proiect-finan-at-cu-suportul-aee-realizat-in-s-gura-galbenei-r-nul-cimi-lia
https://aee.md/ro/news/un-nou-proiect-finan-at-cu-suportul-aee-realizat-in-s-gura-galbenei-r-nul-cimi-lia
https://aee.md/ro/news/un-nou-proiect-finan-at-cu-suportul-aee-realizat-in-s-gura-galbenei-r-nul-cimi-lia
https://aee.md/ro/news/sistem-fotovoltaic-instalat-la-gimnaziul-gradini-a-din-satul-teli-a-raionul-anenii-noi-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/sistem-fotovoltaic-instalat-la-gimnaziul-gradini-a-din-satul-teli-a-raionul-anenii-noi-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/sistem-fotovoltaic-instalat-la-gimnaziul-gradini-a-din-satul-teli-a-raionul-anenii-noi-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-reabilitarea-termica-a-gradini-ei-de-copii-nr-223-din-com-tohatin-mun-chi-inau
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-reabilitarea-termica-a-gradini-ei-de-copii-nr-223-din-com-tohatin-mun-chi-inau
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-reabilitarea-termica-a-gradini-ei-de-copii-nr-223-din-com-tohatin-mun-chi-inau
https://www.aee.md/index.php/ro/news/istorii-de-succes-reabilitarea-termica-a-liceului-teoretic-hristo-botev-s-valea-perjei-r-nul-taraclia
https://www.aee.md/index.php/ro/news/istorii-de-succes-reabilitarea-termica-a-liceului-teoretic-hristo-botev-s-valea-perjei-r-nul-taraclia
https://www.aee.md/index.php/ro/news/istorii-de-succes-reabilitarea-termica-a-liceului-teoretic-hristo-botev-s-valea-perjei-r-nul-taraclia
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-eficientizarea-consumului-de-energie-la-imsp-spitalul-clinic-municipal-nr-1-din-chi-inau
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-eficientizarea-consumului-de-energie-la-imsp-spitalul-clinic-municipal-nr-1-din-chi-inau
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-eficientizarea-consumului-de-energie-la-imsp-spitalul-clinic-municipal-nr-1-din-chi-inau
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-reabilitarea-termica-a-cladirii-gimnaziului-din-satul-ro-ietici-raionul-flore-ti
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-reabilitarea-termica-a-cladirii-gimnaziului-din-satul-ro-ietici-raionul-flore-ti
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-reabilitarea-termica-a-cladirii-gimnaziului-din-satul-ro-ietici-raionul-flore-ti
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-implementarea-masurilor-de-eficien-a-energetica-in-cadrul-gradini-ei-cre-a-nr-5-din-ora-ul-rezina
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-implementarea-masurilor-de-eficien-a-energetica-in-cadrul-gradini-ei-cre-a-nr-5-din-ora-ul-rezina
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-implementarea-masurilor-de-eficien-a-energetica-in-cadrul-gradini-ei-cre-a-nr-5-din-ora-ul-rezina
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-implementarea-masurilor-de-eficien-a-energetica-in-cadrul-gradini-ei-cre-a-nr-5-din-ora-ul-rezina
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-implementarea-masurilor-in-domeniul-eficien-ei-energetice-in-cadrul-cladirii-liceului-teoretic-din-s-corlateni-r-nul-ra-cani
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-implementarea-masurilor-in-domeniul-eficien-ei-energetice-in-cadrul-cladirii-liceului-teoretic-din-s-corlateni-r-nul-ra-cani
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-implementarea-masurilor-in-domeniul-eficien-ei-energetice-in-cadrul-cladirii-liceului-teoretic-din-s-corlateni-r-nul-ra-cani
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-implementarea-masurilor-in-domeniul-eficien-ei-energetice-in-cadrul-cladirii-liceului-teoretic-din-s-corlateni-r-nul-ra-cani
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-reabilitarea-termica-a-gradini-ei-de-copii-andrie-din-satul-parcova-raionul-edine
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-reabilitarea-termica-a-gradini-ei-de-copii-andrie-din-satul-parcova-raionul-edine
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-reabilitarea-termica-a-gradini-ei-de-copii-andrie-din-satul-parcova-raionul-edine
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-reabilitarea-termica-a-centrului-de-sanatate-publica-din-raionul-orhei
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-reabilitarea-termica-a-centrului-de-sanatate-publica-din-raionul-orhei
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-reabilitarea-termica-a-centrului-de-sanatate-publica-din-raionul-orhei
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Reabilitarea termică a 

Liceului Teoretic „Ion 

Creangă” din s.Hîrbovăț, 

r-nul Anenii Noi 

înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-

reabilitarea-termica-a-liceului-teoretic-ion-

creanga-din-s-hirbova-r-nul-anenii-noi  

Implementarea măsurilor 

de eficiență energetică la 

clădirea Liceului Teoretic 

,,Ștefan cel Mare” din 

satul Molovata, raionul 

Dubăsari 

izolarea termică a pereților exterior 

înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare   

https://aee.md/ro/news/implementarea-masurilor-

de-eficien-a-energetica-la-cladirea-liceului-

teoretic-tefan-cel-mare-din-satul-molovata-

raionul-dubasari  

Reabilitarea energetică a 

clădirii Liceului Teoretic 

din com. Grătiești, mun. 

Chișinău 

izolarea termică a pereților clădirii  https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-

reabilitarea-energetica-a-cladirii-liceului-

teoretic-din-com-gratie-ti-mun-chi-inau  

Reabilitarea energetică a 

Grădiniței de copii nr. 1, 

com. Grătiești, mun. 

Chișinău 

izolarea termică a pereților exteriori https://aee.gov.md/ro/news/istorii-de-succes-

reabilitarea-energetica-a-gradini-ei-de-copii-nr-

1-com-gratie-ti-mun-chi-inau  

Implementarea măsurilor 

de eficiență energetică la 

Consiliul Raional 

Cimișlia 

înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-

implementarea-masurilor-de-eficien-a-

energetica-la-consiliul-raional-cimi-lia  

Lucrări de eficientizare a 

consumului de energie la 

Spitalul Raional Ceadîr-

Lunga 

înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare și  

izolarea termică a pereților exteriori 

https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-lucrari-

de-eficientizare-a-consumului-de-energie-la-

spitalul-raional-ceadir-lunga  

Măsuri de eficiență 

energetică la Liceul 

Teoretic „Mihai 

Eminescu” din orașul 

Cahul 

înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare, 

izolarea termică a pereților exterior, 

izolarea termică a tavanelor 

https://aee.md/ro/news/masuri-de-eficien-a-

energetica-la-liceul-teoretic-mihai-eminescu-din-

ora-ul-cahul  

Implementarea măsurilor 

de Eficiență Energetică la 

Institutul de Genetică, 

Fiziologie și Protecția 

Plantelor al AȘM 

înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare https://aee.md/ro/news/implementarea-masurilor-

de-eficien-a-energetica-la-institutul-de-genetica-

fiziologie-i-protec-ia-plantelor-al-a-m  

Grădinița de copii din 

satul Ignăței, raionul 

Rezina reabilitată termic 

cu suportul AEE 

izolarea termică a pereților externi.  

izolarea termică a acoperișului.  

înlocuirea ferestrelor și ușilor. 

eficientizarea sistemului de iluminat 

interior 

https://aee.md/ro/news/gradini-a-de-copii-din-

satul-igna-ei-raionul-rezina-reabilitata-termic-cu-

suportul-aee  

Lucrări de eficientizare a 

consumului de energie la 

Grădinița de copii din 

satul Chițcanii Vechi, 

raionul Telenești 

izolarea termică a pereților și ușilor 

exterioare;  

izolarea termică a pereților exterior; 

eficientizarea sistemului de iluminat 

interior, Instalarea cazanului pe biomasă 

https://aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-

consumului-de-energie-la-gradini-a-de-copii-din-

satul-chi-canii-vechi-raionul-telene-ti  

Gimnaziul ,,Regele Mihai 

I”, din satul Cimișeni, 

raionul Criuleni, reabilitat 

termic cu sprijinul AEE 

izolarea termică a pereților exterior;   

izolarea termică a acoperișului de tip 

șarpant;  

renovarea acoperișului 

https://aee.md/ro/news/gimnaziul-regele-mihai-i-

din-satul-cimi-eni-raionul-criuleni-reabilitat-

termic-cu-sprijinul-aee  

Implementarea măsurilor 

în domeniul eficienței 

energetice în cadrul 

clădirii Grădiniței de copii 

„Andrieș” or. Șoldănești 

izolarea termică a pereților exterior, 

înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare, 

izolarea termică a acoperișului de tip 

șarpant,  

izolarea termică a plafoanelor spațiilor 

neîncălzite 

https://aee.md/ro/news/implementarea-masurilor-

in-domeniul-eficien-ei-energetice-in-cadrul-

cladirii-gradini-ei-de-copii-andrie-or-oldane-ti  

Lucrări de eficientizare a 

consumului de energie la 

IP Liceul Teoretic 

„Constantin Stere” din or. 

Soroca 

 

izolarea termică a pereților exterior, 

înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare 

https://aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-

consumului-de-energie-la-ip-liceul-teoretic-

constantin-stere-din-or-soroca  

https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-reabilitarea-termica-a-liceului-teoretic-ion-creanga-din-s-hirbova-r-nul-anenii-noi
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-reabilitarea-termica-a-liceului-teoretic-ion-creanga-din-s-hirbova-r-nul-anenii-noi
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-reabilitarea-termica-a-liceului-teoretic-ion-creanga-din-s-hirbova-r-nul-anenii-noi
https://aee.md/ro/news/implementarea-masurilor-de-eficien-a-energetica-la-cladirea-liceului-teoretic-tefan-cel-mare-din-satul-molovata-raionul-dubasari
https://aee.md/ro/news/implementarea-masurilor-de-eficien-a-energetica-la-cladirea-liceului-teoretic-tefan-cel-mare-din-satul-molovata-raionul-dubasari
https://aee.md/ro/news/implementarea-masurilor-de-eficien-a-energetica-la-cladirea-liceului-teoretic-tefan-cel-mare-din-satul-molovata-raionul-dubasari
https://aee.md/ro/news/implementarea-masurilor-de-eficien-a-energetica-la-cladirea-liceului-teoretic-tefan-cel-mare-din-satul-molovata-raionul-dubasari
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-reabilitarea-energetica-a-cladirii-liceului-teoretic-din-com-gratie-ti-mun-chi-inau
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-reabilitarea-energetica-a-cladirii-liceului-teoretic-din-com-gratie-ti-mun-chi-inau
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-reabilitarea-energetica-a-cladirii-liceului-teoretic-din-com-gratie-ti-mun-chi-inau
https://aee.gov.md/ro/news/istorii-de-succes-reabilitarea-energetica-a-gradini-ei-de-copii-nr-1-com-gratie-ti-mun-chi-inau
https://aee.gov.md/ro/news/istorii-de-succes-reabilitarea-energetica-a-gradini-ei-de-copii-nr-1-com-gratie-ti-mun-chi-inau
https://aee.gov.md/ro/news/istorii-de-succes-reabilitarea-energetica-a-gradini-ei-de-copii-nr-1-com-gratie-ti-mun-chi-inau
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-implementarea-masurilor-de-eficien-a-energetica-la-consiliul-raional-cimi-lia
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-implementarea-masurilor-de-eficien-a-energetica-la-consiliul-raional-cimi-lia
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-implementarea-masurilor-de-eficien-a-energetica-la-consiliul-raional-cimi-lia
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-lucrari-de-eficientizare-a-consumului-de-energie-la-spitalul-raional-ceadir-lunga
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-lucrari-de-eficientizare-a-consumului-de-energie-la-spitalul-raional-ceadir-lunga
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-lucrari-de-eficientizare-a-consumului-de-energie-la-spitalul-raional-ceadir-lunga
https://aee.md/ro/news/masuri-de-eficien-a-energetica-la-liceul-teoretic-mihai-eminescu-din-ora-ul-cahul
https://aee.md/ro/news/masuri-de-eficien-a-energetica-la-liceul-teoretic-mihai-eminescu-din-ora-ul-cahul
https://aee.md/ro/news/masuri-de-eficien-a-energetica-la-liceul-teoretic-mihai-eminescu-din-ora-ul-cahul
https://aee.md/ro/news/implementarea-masurilor-de-eficien-a-energetica-la-institutul-de-genetica-fiziologie-i-protec-ia-plantelor-al-a-m
https://aee.md/ro/news/implementarea-masurilor-de-eficien-a-energetica-la-institutul-de-genetica-fiziologie-i-protec-ia-plantelor-al-a-m
https://aee.md/ro/news/implementarea-masurilor-de-eficien-a-energetica-la-institutul-de-genetica-fiziologie-i-protec-ia-plantelor-al-a-m
https://aee.md/ro/news/gradini-a-de-copii-din-satul-igna-ei-raionul-rezina-reabilitata-termic-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/gradini-a-de-copii-din-satul-igna-ei-raionul-rezina-reabilitata-termic-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/gradini-a-de-copii-din-satul-igna-ei-raionul-rezina-reabilitata-termic-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-consumului-de-energie-la-gradini-a-de-copii-din-satul-chi-canii-vechi-raionul-telene-ti
https://aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-consumului-de-energie-la-gradini-a-de-copii-din-satul-chi-canii-vechi-raionul-telene-ti
https://aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-consumului-de-energie-la-gradini-a-de-copii-din-satul-chi-canii-vechi-raionul-telene-ti
https://aee.md/ro/news/gimnaziul-regele-mihai-i-din-satul-cimi-eni-raionul-criuleni-reabilitat-termic-cu-sprijinul-aee
https://aee.md/ro/news/gimnaziul-regele-mihai-i-din-satul-cimi-eni-raionul-criuleni-reabilitat-termic-cu-sprijinul-aee
https://aee.md/ro/news/gimnaziul-regele-mihai-i-din-satul-cimi-eni-raionul-criuleni-reabilitat-termic-cu-sprijinul-aee
https://aee.md/ro/news/implementarea-masurilor-in-domeniul-eficien-ei-energetice-in-cadrul-cladirii-gradini-ei-de-copii-andrie-or-oldane-ti
https://aee.md/ro/news/implementarea-masurilor-in-domeniul-eficien-ei-energetice-in-cadrul-cladirii-gradini-ei-de-copii-andrie-or-oldane-ti
https://aee.md/ro/news/implementarea-masurilor-in-domeniul-eficien-ei-energetice-in-cadrul-cladirii-gradini-ei-de-copii-andrie-or-oldane-ti
https://aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-consumului-de-energie-la-ip-liceul-teoretic-constantin-stere-din-or-soroca
https://aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-consumului-de-energie-la-ip-liceul-teoretic-constantin-stere-din-or-soroca
https://aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-consumului-de-energie-la-ip-liceul-teoretic-constantin-stere-din-or-soroca
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Lucrări de eficientizare a 

consumului de energie 

Liceul Teoretic ,,Vasile 

Alecsandri” din orașul 

Călărași 

izolare termică a pereților, Izolare 

ferestrelor și ușilor exterioare,  

instalarea cazanelor pe gaz natural 

https://aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-

consumului-de-energie-liceul-teoretic-vasile-

alecsandri-din-ora-ul-calara-i  

Reabilitarea termică a 

edificiului Liceului 

Teoretic ,,Mihai 

Eminescu”, din orașul 

Hîncești 

izolarea termică a pereților 

izolarea ferestrelor și ușilor exterioare 

https://aee.md/ro/news/reabilitarea-termica-a-

edificiului-liceului-teoretic-mihai-eminescu-din-

ora-ul-hince-ti  

Proiect de eficiență 

energetică implementat în 

cadrul instituției 

educaționale din satul 

Gălășeni, raionul Rîșcani 

izolarea termică a pereților exterior, 

înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare,  

izolarea termică a acoperișului de tip 

șarpant, izolarea termică a plafoanelor 

spațiilor neîncălzite 

https://aee.md/ro/news/proiect-de-eficien-a-

energetica-implementat-in-cadrul-institu-iei-

educa-ionale-din-satul-gala-eni-raionul-ri-cani  

Renovarea clădirii 

Gimnaziului ,,M. 

Tanasoglo'', din localitatea 

Chirsova, UTA Gagauzia  

izolarea termică a pereților exterior,  

înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare, 

renovarea pereului clădirii 

https://aee.md/ro/news/renovarea-cladirii-

gimnaziului-m-tanasoglo-din-localitatea-

chirsova-uta-gagauzia-cu-suportul-aee  

Gimnaziul Valeriu 

Bulicanu din satul 

Boldurești, r-l Nisporeni,  

izolarea termică a pereților exterior, 

izolarea ferestrelor și ușilori, izolarea 

termică a acoperișului de tip șarpant 

https://aee.md/ro/news/gimnaziul-valeriu-

bulicanu-din-satul-boldure-ti-raionul-nisporeni-

reabilitat-termic-cu-suportul-aee  

Renovarea termică a 

clădirii căminului cultural 

din satul Semeni, raionul 

Ungheni  

înlocuirea ușilor exterioare, izolarea 

termică a pereților exterior, construcția 

centralei termice pe biomasă cu puterea 

totală de 50 kW, izolarea termică a 

acoperișului de tip tranșant 

https://aee.md/ro/news/renovarea-termica-a-

cladirii-caminului-cultural-din-satul-semeni-

raionul-ungheni-cu-suportul-aee  

Proiect de reabilitare 

termică realizat în satul 

Măgdăcești, raionul 

Criuleni  

izolarea termică a pereților exterior, 

izolarea termică a acoperișului de tip 

șarpant 

https://aee.md/ro/news/proiect-de-reabilitare-

termica-realizat-in-satul-magdace-ti-raionul-

criuleni-cu-sprijinul-agen-iei-pentru-eficien-a-

energetica  

Grădinița de copii 

,,Scufița Roșie”, din s. 

Șestaci, r-nul Șoldănești,  

izolarea termică a pereților exterior, 

înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare, 

izolarea termică a tavanului, 

eficientizarea sistemului de iluminat 

interior 

https://aee.md/ro/news/gradini-a-de-copii-scufi-

a-ro-ie-din-s-estaci-r-nul-oldane-ti-reabilitata-

termic-cu-suportul-aee  

Renovarea termică a IP 

Gimnaziul ,,Ion 

Dumeniuk” din s. 

Călugăr, r-nul Fălești,  

izolarea termică a pereților exterior, 

izolarea ferestrelor și ușilor exterioare, 

măsuri de renovarea acoperișului și a 

sistemului de scurgere 

https://aee.md/ro/news/renovarea-termica-a-ip-

gimnaziul-ion-dumeniuk-din-s-calugar-r-nul-

fale-ti-efectuata-cu-suportul-aee  

Lucrări de eficientizare a 

consumului de energie la 

clădirea gimnaziului 

,,Anatol Codru” din s. 

Molovata Nouă, r-nul 

Dubăsari 

izolarea termică a pereților exterior, 

izolarea termică a acoperișului de tip 

șarpant, înlocuirea ferestrelor și ușilor 

exterioare 

https://aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-

consumului-de-energie-la-cladirea-gimnaziului-

anatol-codru-din-s-molovata-noua-r-nul-dubasari  

Lucrări de eficientizare a 

consumului de energie la 

grădinița de copii 

,,Andrieș”, din orașul 

Ungheni 

izolarea termică a pereților exterior, 

înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare, 

instalarea cazanelor pe gaze naturale – 

3 cazane cu puterea de 80 kW, 

eeficientizarea sistemului de iluminat 

interior în număr de 330 bucăți 

https://aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-

consumului-de-energie-la-gradini-a-de-copii-

andrie-din-ora-ul-ungheni  

Reabilitarea termică a 

grădiniței de copii 

,,Scufița Roșie”, din s. 

Speia, r-nul Anenii Noi 

izolarea termică a pereților exterior, 

înlocuirea ferestrelor exterioare, izolarea 

termică a tavanului, eficientizarea 

sistemului de iluminat intern 

https://aee.md/ro/news/reabilitarea-termica-a-

gradini-ei-de-copii-scufi-a-ro-ie-din-s-speia-r-

nul-anenii-noi  

Lucrări de eficientizare a 

consumului de energie la 

clădirea Grădiniței de 

copii ,,Ghiocel”, din satul 

Țipala, raionul Ialoveni 

 

izolarea termică a pereților exterior, 

izolarea termică a plafoanelor spațiilor 

supuse umidității, 

https://aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-

consumului-de-energie-la-cladirea-gradini-ei-de-

copii-ghiocel-din-satul-ipala-raionul-ialoveni  

https://aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-consumului-de-energie-liceul-teoretic-vasile-alecsandri-din-ora-ul-calara-i
https://aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-consumului-de-energie-liceul-teoretic-vasile-alecsandri-din-ora-ul-calara-i
https://aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-consumului-de-energie-liceul-teoretic-vasile-alecsandri-din-ora-ul-calara-i
https://aee.md/ro/news/reabilitarea-termica-a-edificiului-liceului-teoretic-mihai-eminescu-din-ora-ul-hince-ti
https://aee.md/ro/news/reabilitarea-termica-a-edificiului-liceului-teoretic-mihai-eminescu-din-ora-ul-hince-ti
https://aee.md/ro/news/reabilitarea-termica-a-edificiului-liceului-teoretic-mihai-eminescu-din-ora-ul-hince-ti
https://aee.md/ro/news/proiect-de-eficien-a-energetica-implementat-in-cadrul-institu-iei-educa-ionale-din-satul-gala-eni-raionul-ri-cani
https://aee.md/ro/news/proiect-de-eficien-a-energetica-implementat-in-cadrul-institu-iei-educa-ionale-din-satul-gala-eni-raionul-ri-cani
https://aee.md/ro/news/proiect-de-eficien-a-energetica-implementat-in-cadrul-institu-iei-educa-ionale-din-satul-gala-eni-raionul-ri-cani
https://aee.md/ro/news/renovarea-cladirii-gimnaziului-m-tanasoglo-din-localitatea-chirsova-uta-gagauzia-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/renovarea-cladirii-gimnaziului-m-tanasoglo-din-localitatea-chirsova-uta-gagauzia-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/renovarea-cladirii-gimnaziului-m-tanasoglo-din-localitatea-chirsova-uta-gagauzia-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/gimnaziul-valeriu-bulicanu-din-satul-boldure-ti-raionul-nisporeni-reabilitat-termic-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/gimnaziul-valeriu-bulicanu-din-satul-boldure-ti-raionul-nisporeni-reabilitat-termic-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/gimnaziul-valeriu-bulicanu-din-satul-boldure-ti-raionul-nisporeni-reabilitat-termic-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/renovarea-termica-a-cladirii-caminului-cultural-din-satul-semeni-raionul-ungheni-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/renovarea-termica-a-cladirii-caminului-cultural-din-satul-semeni-raionul-ungheni-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/renovarea-termica-a-cladirii-caminului-cultural-din-satul-semeni-raionul-ungheni-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/proiect-de-reabilitare-termica-realizat-in-satul-magdace-ti-raionul-criuleni-cu-sprijinul-agen-iei-pentru-eficien-a-energetica
https://aee.md/ro/news/proiect-de-reabilitare-termica-realizat-in-satul-magdace-ti-raionul-criuleni-cu-sprijinul-agen-iei-pentru-eficien-a-energetica
https://aee.md/ro/news/proiect-de-reabilitare-termica-realizat-in-satul-magdace-ti-raionul-criuleni-cu-sprijinul-agen-iei-pentru-eficien-a-energetica
https://aee.md/ro/news/proiect-de-reabilitare-termica-realizat-in-satul-magdace-ti-raionul-criuleni-cu-sprijinul-agen-iei-pentru-eficien-a-energetica
https://aee.md/ro/news/gradini-a-de-copii-scufi-a-ro-ie-din-s-estaci-r-nul-oldane-ti-reabilitata-termic-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/gradini-a-de-copii-scufi-a-ro-ie-din-s-estaci-r-nul-oldane-ti-reabilitata-termic-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/gradini-a-de-copii-scufi-a-ro-ie-din-s-estaci-r-nul-oldane-ti-reabilitata-termic-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/renovarea-termica-a-ip-gimnaziul-ion-dumeniuk-din-s-calugar-r-nul-fale-ti-efectuata-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/renovarea-termica-a-ip-gimnaziul-ion-dumeniuk-din-s-calugar-r-nul-fale-ti-efectuata-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/renovarea-termica-a-ip-gimnaziul-ion-dumeniuk-din-s-calugar-r-nul-fale-ti-efectuata-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-consumului-de-energie-la-cladirea-gimnaziului-anatol-codru-din-s-molovata-noua-r-nul-dubasari
https://aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-consumului-de-energie-la-cladirea-gimnaziului-anatol-codru-din-s-molovata-noua-r-nul-dubasari
https://aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-consumului-de-energie-la-cladirea-gimnaziului-anatol-codru-din-s-molovata-noua-r-nul-dubasari
https://aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-consumului-de-energie-la-gradini-a-de-copii-andrie-din-ora-ul-ungheni
https://aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-consumului-de-energie-la-gradini-a-de-copii-andrie-din-ora-ul-ungheni
https://aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-consumului-de-energie-la-gradini-a-de-copii-andrie-din-ora-ul-ungheni
https://aee.md/ro/news/reabilitarea-termica-a-gradini-ei-de-copii-scufi-a-ro-ie-din-s-speia-r-nul-anenii-noi
https://aee.md/ro/news/reabilitarea-termica-a-gradini-ei-de-copii-scufi-a-ro-ie-din-s-speia-r-nul-anenii-noi
https://aee.md/ro/news/reabilitarea-termica-a-gradini-ei-de-copii-scufi-a-ro-ie-din-s-speia-r-nul-anenii-noi
https://aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-consumului-de-energie-la-cladirea-gradini-ei-de-copii-ghiocel-din-satul-ipala-raionul-ialoveni
https://aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-consumului-de-energie-la-cladirea-gradini-ei-de-copii-ghiocel-din-satul-ipala-raionul-ialoveni
https://aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-consumului-de-energie-la-cladirea-gradini-ei-de-copii-ghiocel-din-satul-ipala-raionul-ialoveni
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Reabilitarea energetică a 

clădirii Grădiniței de copii 

,,Lăstărel” din or.Călărași  

- https://aee.md/ro/news/reabilitarea-energetica-a-

cladirii-gradini-ei-de-copii-lastarel-din-ora-ul-

calara-i-realizata-cu-suportul-aee  

Lucrări de eficientizare a 

consumului de energie la 

clădirea IMSP Spitalul 

Raional din orașul 

Șoldănești 

izolarea termică a pereților exterior,  

înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare 

https://aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-

consumului-de-energie-la-cladirea-imsp-spitalul-

raional-din-ora-ul-oldane-ti  

Reabilitarea termică a 

grădiniței de copii din 

satul Rădoaia, rail 

Sîngerei 

izolarea termică a pereților exterior,  

înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare 

https://aee.md/ro/news/reabilitarea-termica-a-

gradini-ei-de-copii-din-satul-radoaia-raionul-

singerei-realizata-cu-suportul-agen-iei-pentru-

eficien-a-energetica  

Lucrări de eficientizare a 

consumului de energie la 

clădirea Instituției Publice 

Liceul Teoretic Țipala, din 

raionul Ialoveni 

izolarea termică a pereților exterior,   https://www.aee.md/ro/news/lucrari-de-

eficientizare-a-consumului-de-energie-la-

cladirea-institu-iei-publice-liceul-teoretic-ipala-

din-raionul-ialoveni  

Lucrări de eficientizare a 

consumului de energie la 

Grădinița de copii nr. 2 

,,Svetleacioc”, din satul 

Chirsova, UTA Găgăuzia 

izolarea termică a pereților exterior, 

înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare 

https://aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-

consumului-de-energie-la-cladirea-gradini-ei-de-

copii-nr-2-svetleacioc-din-satul-chirsova-uta-

gagauzia  

Măsuri de reabilitare 

energetică a clădirii 

Gradiniței de copii din s. 

Ciuciuieni, r-nul Sîngerei  

înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare, 

izolarea termică a pereților exterior, 

izolarea termică a acoperișului de tip 

șarpant 

https://aee.md/ro/news/masuri-de-reabilitare-

energetica-a-cladirii-gradini-ei-de-copii-din-s-

ciuciuieni-r-nul-singerei-realizate-cu-suportul-

aee  

Reabilitarea energetică a 

clădirii Blocului B al 

IMSP „Spitalul Raional 

Glodeni”  

înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare, 

izolarea termică a pereților exterior, 

izolarea termică a acoperișului de tip 

șarpant, izolarea termică a plafoanelor 

spațiilor neîncălzite, instalarea 

colectoarelor solare pentru producerea 

ACM: sistem compus din 12 colectoare 

solare a câte 20 de tuburi vidate, cu 2 vase 

de acumulare de 1000 l, echipate cu 

încălzitor electric de 9,5 kW. 

https://aee.md/ro/news/reabilitarea-energetica-a-

cladirii-blocului-b-al-imsp-spitalul-raional-

glodeni-realizata-cu-suportul-aee  

Izolarea termică a clădirii 

Gimnaziului ,,Mihai 

Eminescu” din s. 

Baimaclia, r-l Cantemir  

înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare, 

izolarea termică a pereților exterior, 

izolarea termică a acoperișului de tip 

șarpant 

https://aee.md/ro/news/izolarea-termica-a-

cladirii-gimnaziului-mihai-eminescu-din-s-

baimaclia-r-nul-cantemir-realizata-cu-suportul-

aee  

Lucrări de eficientizare a 

consumului de energie la 

IMSP AMT Ciocana 

termoizolarea fațadelor cu vată mineral,  

termoizolarea acoperișului cu beton cu 

polistiren expandat, înlocuirea ferestrelor 

din profil de mase plastice 

https://aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-

consumului-de-energie-la-imsp-amt-ciocana  

Reabilitarea energetică a 

clădirii IMSP Spitalul 

Raional din orașul 

Călărași  

înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare, 

izolarea termică a pereților exterior,  

renovarea copertinei 

https://aee.md/ro/news/reabilitarea-energetica-a-

cladirii-imsp-spitalul-raional-din-ora-ul-calara-i-

realizata-cu-suportul-agen-iei-pentru-eficien-a-

energetica  

Renovarea termică a 

clădirii Școlii de muzică 

pentru copii din orașul 

Drochia 

izolarea termică a pereților exterior https://aee.md/ro/news/renovarea-termica-a-

cladirii-colii-de-muzica-pentru-copii-din-ora-ul-

drochia  

Proiect de eficiență 

energetică implementat în 

s. Mașcauți, r-l Criuleni 

înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare, 

izolarea termică a pereților exteriori cu 

polistiren expandat EPS 

https://aee.md/ro/news/proiect-de-eficien-a-

energetica-implementat-in-s-ma-cau-i-r-nul-

criuleni  

Lucrări de reabilitare 

termică la Gimnaziul din 

satul Izbiște, r-l Criuleni 

izolarea termică a pereților exterior, 

izolarea termică a acoperișului de tip 

șarpant 

https://aee.md/ro/news/lucrari-de-reabilitare-

termica-la-gimnaziul-din-satul-izbi-te-raionul-

criuleni  

Reabilitarea termică a 

clădirii căminului 

studențesc al Universității 

de Stat din Comrat  

înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare, 

izolarea termică a pereților exterior, 

izolarea termică a acoperișului 

https://aee.md/ro/news/reabilitarea-termica-a-

cladirii-caminului-studen-esc-al-universita-ii-de-

stat-din-comrat-realizata-cu-suportul-agen-iei-

pentru-eficien-a-energetica  

https://aee.md/ro/news/reabilitarea-energetica-a-cladirii-gradini-ei-de-copii-lastarel-din-ora-ul-calara-i-realizata-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/reabilitarea-energetica-a-cladirii-gradini-ei-de-copii-lastarel-din-ora-ul-calara-i-realizata-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/reabilitarea-energetica-a-cladirii-gradini-ei-de-copii-lastarel-din-ora-ul-calara-i-realizata-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-consumului-de-energie-la-cladirea-imsp-spitalul-raional-din-ora-ul-oldane-ti
https://aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-consumului-de-energie-la-cladirea-imsp-spitalul-raional-din-ora-ul-oldane-ti
https://aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-consumului-de-energie-la-cladirea-imsp-spitalul-raional-din-ora-ul-oldane-ti
https://aee.md/ro/news/reabilitarea-termica-a-gradini-ei-de-copii-din-satul-radoaia-raionul-singerei-realizata-cu-suportul-agen-iei-pentru-eficien-a-energetica
https://aee.md/ro/news/reabilitarea-termica-a-gradini-ei-de-copii-din-satul-radoaia-raionul-singerei-realizata-cu-suportul-agen-iei-pentru-eficien-a-energetica
https://aee.md/ro/news/reabilitarea-termica-a-gradini-ei-de-copii-din-satul-radoaia-raionul-singerei-realizata-cu-suportul-agen-iei-pentru-eficien-a-energetica
https://aee.md/ro/news/reabilitarea-termica-a-gradini-ei-de-copii-din-satul-radoaia-raionul-singerei-realizata-cu-suportul-agen-iei-pentru-eficien-a-energetica
https://www.aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-consumului-de-energie-la-cladirea-institu-iei-publice-liceul-teoretic-ipala-din-raionul-ialoveni
https://www.aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-consumului-de-energie-la-cladirea-institu-iei-publice-liceul-teoretic-ipala-din-raionul-ialoveni
https://www.aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-consumului-de-energie-la-cladirea-institu-iei-publice-liceul-teoretic-ipala-din-raionul-ialoveni
https://www.aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-consumului-de-energie-la-cladirea-institu-iei-publice-liceul-teoretic-ipala-din-raionul-ialoveni
https://aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-consumului-de-energie-la-cladirea-gradini-ei-de-copii-nr-2-svetleacioc-din-satul-chirsova-uta-gagauzia
https://aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-consumului-de-energie-la-cladirea-gradini-ei-de-copii-nr-2-svetleacioc-din-satul-chirsova-uta-gagauzia
https://aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-consumului-de-energie-la-cladirea-gradini-ei-de-copii-nr-2-svetleacioc-din-satul-chirsova-uta-gagauzia
https://aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-consumului-de-energie-la-cladirea-gradini-ei-de-copii-nr-2-svetleacioc-din-satul-chirsova-uta-gagauzia
https://aee.md/ro/news/masuri-de-reabilitare-energetica-a-cladirii-gradini-ei-de-copii-din-s-ciuciuieni-r-nul-singerei-realizate-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/masuri-de-reabilitare-energetica-a-cladirii-gradini-ei-de-copii-din-s-ciuciuieni-r-nul-singerei-realizate-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/masuri-de-reabilitare-energetica-a-cladirii-gradini-ei-de-copii-din-s-ciuciuieni-r-nul-singerei-realizate-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/masuri-de-reabilitare-energetica-a-cladirii-gradini-ei-de-copii-din-s-ciuciuieni-r-nul-singerei-realizate-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/reabilitarea-energetica-a-cladirii-blocului-b-al-imsp-spitalul-raional-glodeni-realizata-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/reabilitarea-energetica-a-cladirii-blocului-b-al-imsp-spitalul-raional-glodeni-realizata-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/reabilitarea-energetica-a-cladirii-blocului-b-al-imsp-spitalul-raional-glodeni-realizata-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/izolarea-termica-a-cladirii-gimnaziului-mihai-eminescu-din-s-baimaclia-r-nul-cantemir-realizata-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/izolarea-termica-a-cladirii-gimnaziului-mihai-eminescu-din-s-baimaclia-r-nul-cantemir-realizata-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/izolarea-termica-a-cladirii-gimnaziului-mihai-eminescu-din-s-baimaclia-r-nul-cantemir-realizata-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/izolarea-termica-a-cladirii-gimnaziului-mihai-eminescu-din-s-baimaclia-r-nul-cantemir-realizata-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-consumului-de-energie-la-imsp-amt-ciocana
https://aee.md/ro/news/lucrari-de-eficientizare-a-consumului-de-energie-la-imsp-amt-ciocana
https://aee.md/ro/news/reabilitarea-energetica-a-cladirii-imsp-spitalul-raional-din-ora-ul-calara-i-realizata-cu-suportul-agen-iei-pentru-eficien-a-energetica
https://aee.md/ro/news/reabilitarea-energetica-a-cladirii-imsp-spitalul-raional-din-ora-ul-calara-i-realizata-cu-suportul-agen-iei-pentru-eficien-a-energetica
https://aee.md/ro/news/reabilitarea-energetica-a-cladirii-imsp-spitalul-raional-din-ora-ul-calara-i-realizata-cu-suportul-agen-iei-pentru-eficien-a-energetica
https://aee.md/ro/news/reabilitarea-energetica-a-cladirii-imsp-spitalul-raional-din-ora-ul-calara-i-realizata-cu-suportul-agen-iei-pentru-eficien-a-energetica
https://aee.md/ro/news/renovarea-termica-a-cladirii-colii-de-muzica-pentru-copii-din-ora-ul-drochia
https://aee.md/ro/news/renovarea-termica-a-cladirii-colii-de-muzica-pentru-copii-din-ora-ul-drochia
https://aee.md/ro/news/renovarea-termica-a-cladirii-colii-de-muzica-pentru-copii-din-ora-ul-drochia
https://aee.md/ro/news/proiect-de-eficien-a-energetica-implementat-in-s-ma-cau-i-r-nul-criuleni
https://aee.md/ro/news/proiect-de-eficien-a-energetica-implementat-in-s-ma-cau-i-r-nul-criuleni
https://aee.md/ro/news/proiect-de-eficien-a-energetica-implementat-in-s-ma-cau-i-r-nul-criuleni
https://aee.md/ro/news/lucrari-de-reabilitare-termica-la-gimnaziul-din-satul-izbi-te-raionul-criuleni
https://aee.md/ro/news/lucrari-de-reabilitare-termica-la-gimnaziul-din-satul-izbi-te-raionul-criuleni
https://aee.md/ro/news/lucrari-de-reabilitare-termica-la-gimnaziul-din-satul-izbi-te-raionul-criuleni
https://aee.md/ro/news/reabilitarea-termica-a-cladirii-caminului-studen-esc-al-universita-ii-de-stat-din-comrat-realizata-cu-suportul-agen-iei-pentru-eficien-a-energetica
https://aee.md/ro/news/reabilitarea-termica-a-cladirii-caminului-studen-esc-al-universita-ii-de-stat-din-comrat-realizata-cu-suportul-agen-iei-pentru-eficien-a-energetica
https://aee.md/ro/news/reabilitarea-termica-a-cladirii-caminului-studen-esc-al-universita-ii-de-stat-din-comrat-realizata-cu-suportul-agen-iei-pentru-eficien-a-energetica
https://aee.md/ro/news/reabilitarea-termica-a-cladirii-caminului-studen-esc-al-universita-ii-de-stat-din-comrat-realizata-cu-suportul-agen-iei-pentru-eficien-a-energetica


IE Prognoza Balanţei Energetice de perspectivă pe termen scurt 2021—2022 
 

57 

Eficientizarea iluminatului public 

Eficientizarea iluminatului 

public în orașul Călărași – 

Licurici în inima Codrilor 

instalarea a 940 de corpuri de iluminat, 

au fost renovați circa 25 km ai sistemului 

de iluminat 

https://aee.md/ro/news/eficientizarea-

iluminatului-public-in-ora-ul-calara-i-licurici-in-

inima-codrilor 

Măsuri de eficiență 

energetică în cadrul 

sistemului de iluminat 

public din satul Șestaci, 

raionul Șoldănești 

modernizare/extindere a sistemului de 

iluminat public (SIP), prin utilizarea a 99 

corpuri de tip LED cu puterea de 29 W și 

39 W, inclusiv echipamentul/utilajul 

necesar pentru crearea infrastructurii în 

vederea funcționării SIP 

https://www.aee.md/index.php/ro/news/sistemul-

de-iluminat-stradal-din-satul-estaci-raionul-

oldane-ti-modernizat-cu-sus-inerea-aee 

Sistem de Iluminat Public 

stradal cu suportul AEE a 

fost instalat în s. Feștelița, 

r-nul Ștefan-Vodă 

a fost modernizat și extins Sistemul de 

Iluminat Public al satului Feștelița, 

utilizând 239 corpuri de iluminat de tip 

LED cu puterea de 40 W cât și 2 corpuri 

de iluminat cu panou fotovoltaic. A fost 

implementat Sistemul de control și 

monitorizare a iluminatului public prin 

intermediul PLC (POWER Line 

Comunication) 

https://aee.md/ro/news/un-sistem-de-iluminat-

public-stradal-cu-suportul-aee-a-fost-instalat-in-

s-fe-teli-a-r-nul-tefan-voda  

Sistem autonom de 

iluminat instalat în orașul 

Telenești, cu suportul AEE 

au fost instalate corpuri de iluminat 

autonome, care se alimentează de la 

soare, 2 piloni dotați cu corpuri de 

iluminat tip LED de 10 W, panouri solare 

cu capacitatea de generare până la 100 

W, sistem de stocare a energiei. Pilonii 

au integrat și un sistem de management 

al iluminării dotat cu un sistem de 

dimming cu senzor de mișcare, ce 

calculează nivelul de încărcare a bateriei 

și stocare a datelor. 

https://aee.md/ro/news/sistem-autonom-de-

iluminat-instalat-in-ora-ul-telene-ti-cu-suportul-

aee#  

Implementarea măsurilor 

de eficiență energetică în 

cadrul SIP din orașul 

Rezina 

pe traseu de 16,5 km, au fost montate 

562 de corpuri de iluminat de tip LED de 

diferite capacități 

https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-

implementarea-masurilor-de-eficien-a-

energetica-in-cadrul-sip-din-ora-ul-rezina  

Implementarea măsurilor 

de eficiență energetică în 

cadrul sistemului de 

iluminat din orașul 

Hîncești 

pe traseu de 20,636 km au fost montate 

527 de corpuri de tip LED  

https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-

implementarea-masurilor-de-eficien-a-

energetica-in-cadrul-sistemului-de-iluminat-din-

ora-ul-hince-ti  

Sistemul de iluminat din s. 

Carabetovca, r-nul 

Basarabeasca 

pe traseu de 10,5 km au fost montate 322 

de corpuri de tip LED  

https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-

sistemul-de-iluminat-din-s-carabetovca-r-nul-

basarabeasca  

Sistem autonom de 

iluminat, instalat în 

comuna Tohatin, mun. 

Chișinău  

sistem autonom de iluminat dotat cu 

corpuri de iluminat LED și panouri 

fotovoltaice. Sistemul autonom de 

iluminat este compus dintr-un panou 

solar pentru producerea energiei din 

surse regenerabile cu o putere de 150 W, 

un corp de iluminat de tip LED de 36 W, 

baterie pentru stocarea energiei și 

asigurarea funcționării autonome, un soft 

pentru gestionarea functionării sistemului 

și senzori pentru detectarea prezenței 

pietonilor sau automobilelor în aria de 

funcționalitate. 

https://aee.md/ro/news/sistem-autonom-de-

iluminat-instalat-in-comuna-tohatin-mun-chi-

inau-cu-suportul-aee  

Sistemul de iluminat din 

comuna Risipeni, raionul 

Fălești  

- https://aee.md/ro/news/sistemul-de-iluminat-din-

comuna-risipeni-raionul-fale-ti-modernizat-cu-

sprijinul-aee  

Inaugurarea Sistemului de 

Iluminat Public din parcul 

central al orașului 

Nisporeni 

instalarea a 84 corpuri de tip LED cu 

puterea de 20 W, inclusiv echipamentul 

și utilajul necesar pentru crearea 

infrastructurii în vederea funcționării SIP  

https://aee.md/ro/news/inaugurarea-sistemului-

de-iluminat-public-din-parcul-central-al-ora-ului-

nisporeni  

https://aee.md/ro/news/un-sistem-de-iluminat-public-stradal-cu-suportul-aee-a-fost-instalat-in-s-fe-teli-a-r-nul-tefan-voda
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https://aee.md/ro/news/sistemul-de-iluminat-din-comuna-risipeni-raionul-fale-ti-modernizat-cu-sprijinul-aee
https://aee.md/ro/news/sistemul-de-iluminat-din-comuna-risipeni-raionul-fale-ti-modernizat-cu-sprijinul-aee
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Implementarea măsurilor 

de eficiență energetică în 

cadrul Sistemului de 

Iluminat Public din satul 

Glinjeni, raionul 

Șoldănești 

- https://aee.md/ro/news/implementarea-masurilor-

de-eficien-a-energetica-in-cadrul-sistemului-de-

iluminat-public-din-satul-glinjeni-raionul-

oldane-ti  

Sistemul de iluminat public 

din satul Olișcani, raionul 

Șoldănești  

modernizare/extindere a sistemului de 

iluminat public (SIP), utilizând 54 

corpuri de tip LED cu puterea de 29 W și 

79 corpuri de tip LED cu puterea de 56 

W, inclusiv echipamentul/utilajul necesar 

pentru crearea infrastructurii în vederea 

funcționării SIP 

https://aee.md/ro/news/sistemul-de-iluminat-

public-din-satul-oli-cani-raionul-oldane-ti-

modernizat-cu-suportul-aee  

Altele 

Energie geotermală la 

Liceul Teoretic ,,Mihai 

Eminescu”, or. Comrat, 

UTA Găgăuzia 

pe lângă instalarea pompelor 

geotermale, au fost izolate termic 

acoperișul și pereții exteriori ai încăperii. 

https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-energie-

geotermala-la-liceul-teoretic-mihai-eminescu-or-

comrat-uta-gagauzia  

Construcția centralei 

termice pe bază de peleți în 

cadrul grădiniței din satul 

Boghiceni, raionul 

Hîncești 

construcția centralei termice pe bază de 

peleți 

https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-

construc-ia-centralei-termice-pe-baza-de-pele-i-

in-cadrul-gradini-ei-din-satul-boghiceni-raionul-

hince-ti  

 

 

Proiect inovațional pentru 

Moldova, implementat la 

Spitalul municipal de copii 

Nr.1 din Chișinău 

instalarea dispozitivului de dezinfectare 

a mâinilor cu senzor alimentat de un 

sistem solar fotovoltaic. Smart hand 

sanitizer cu o putere de circa 45 W va 

genera suficientă electricitate pentru a 

asigura pe deplin autonomia de 

funcţionalitate 24/24 pe perioda 

întregului an.  

https://aee.md/ro/news/proiect-inova-ional-

pentru-moldova-implementat-la-spitalul-

municipal-de-copii-nr-1-din-chi-inau  

 

 

 

https://aee.md/ro/news/implementarea-masurilor-de-eficien-a-energetica-in-cadrul-sistemului-de-iluminat-public-din-satul-glinjeni-raionul-oldane-ti
https://aee.md/ro/news/implementarea-masurilor-de-eficien-a-energetica-in-cadrul-sistemului-de-iluminat-public-din-satul-glinjeni-raionul-oldane-ti
https://aee.md/ro/news/implementarea-masurilor-de-eficien-a-energetica-in-cadrul-sistemului-de-iluminat-public-din-satul-glinjeni-raionul-oldane-ti
https://aee.md/ro/news/implementarea-masurilor-de-eficien-a-energetica-in-cadrul-sistemului-de-iluminat-public-din-satul-glinjeni-raionul-oldane-ti
https://aee.md/ro/news/sistemul-de-iluminat-public-din-satul-oli-cani-raionul-oldane-ti-modernizat-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/sistemul-de-iluminat-public-din-satul-oli-cani-raionul-oldane-ti-modernizat-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/sistemul-de-iluminat-public-din-satul-oli-cani-raionul-oldane-ti-modernizat-cu-suportul-aee
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-energie-geotermala-la-liceul-teoretic-mihai-eminescu-or-comrat-uta-gagauzia
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-energie-geotermala-la-liceul-teoretic-mihai-eminescu-or-comrat-uta-gagauzia
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-energie-geotermala-la-liceul-teoretic-mihai-eminescu-or-comrat-uta-gagauzia
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-construc-ia-centralei-termice-pe-baza-de-pele-i-in-cadrul-gradini-ei-din-satul-boghiceni-raionul-hince-ti
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-construc-ia-centralei-termice-pe-baza-de-pele-i-in-cadrul-gradini-ei-din-satul-boghiceni-raionul-hince-ti
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-construc-ia-centralei-termice-pe-baza-de-pele-i-in-cadrul-gradini-ei-din-satul-boghiceni-raionul-hince-ti
https://aee.md/ro/news/istorii-de-succes-construc-ia-centralei-termice-pe-baza-de-pele-i-in-cadrul-gradini-ei-din-satul-boghiceni-raionul-hince-ti
https://aee.md/ro/news/proiect-inova-ional-pentru-moldova-implementat-la-spitalul-municipal-de-copii-nr-1-din-chi-inau
https://aee.md/ro/news/proiect-inova-ional-pentru-moldova-implementat-la-spitalul-municipal-de-copii-nr-1-din-chi-inau
https://aee.md/ro/news/proiect-inova-ional-pentru-moldova-implementat-la-spitalul-municipal-de-copii-nr-1-din-chi-inau

