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Anexa nr. 1 

la Hotărîrea Guvernului nr.  

din                               2017 

 

 

RAPORT 

privind monitorizarea securității aprovizionării  

cu energie electrică și cu gaze naturale 

 

Introducere 

 

1. Balanța energetică doar pentru malul drept al Republicii Moldova (fără 

Transnistria)
1
 pentru ultimul an disponibil 2015 este prezentat în figurile 1-4. 

 

 
 

Figura 1. Aprovizionare totală primară energetică cu forma de energie (1000 

toe;%) 

 

În  aprovizionarea primară totală
2
 cu energie a țării produsele petroliere și 

gazele naturale sunt resursele energetice predominante (35%, și, respectiv, 

34,7%). Gazul natural este 100% importat din Rusia (Gazprom), iar produse 

petroliere sunt importate din România, Bulgaria, Rusia și alte țări. 

Biocombustibilul și deșeurile reprezintă 13,6% (în 2011 doar 9,3%). Cărbunele 

și electricitatea reprezintă 4,3% și respectiv 12,3%. Din cauza importului de 

resurse energetice primare, dependența energetică a Republicii Moldova este 

foarte mare, aproximativ 88%. 

                                                           
1
 Sursa: Biroul Național de Statistică. Echilibrul energetic nu acoperă malul stâng al Moldovei (Transnistria). 

2
 Denotă consumul intern brut de energie, inclusiv energia utilizată în transformări (de exemplu, centralele electrice, CET-uri, 

etc.), pierderile în sisteme de transport de energie către consumatorii finali și consumul final de energie. 
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Figura 2. Consumul final total de energie conform formelor de energie  

(1000 toe; %) 

La nivelul consumului final de energie, produsele petroliere reprezintă cea 

mai mare parte (38,1%), urmate de gazele naturale (18,5%) și energia electrică 

(15,0%). Biocombustibilul și deșeurile au o pondere de 14,1%, energia termică 

furnizată prin intermediul sistemelor centralizate de alimentare - 9,5% și 

cărbunele - 4,7%. 

 

 
Figura 3. Consumul total final de energie pe sectoare (1000 toe; %) 

 

Consumul final de energie pe sectoare demonstrează că 9,9% din energie 

este consumată de industrie, 30,5% de transport și 57,5% din energie este 

consumată de alte sectoare, ale căror detalii sunt prezentate în continuare în 

figura 4.  

 
Figura 4. Consumul final de energie în alte sectoare (1000 toe; %) 
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În  compartimentul „Alte sectoare” predomină sectorul rezidențial, care 

reprezintă 72,6% din consumul total, urmat de „Servicii publice și comerț” - 

21,3% și „Agricultură” - 6,1%. 

 

2. În general, sectorul energetic al Republicii Moldova este plin de 

dificultăți. Dependența ridicată de gazele și energia electrică de import, datoriile 

istorice, sistemele învechite de generare a energiei electrice și termice, sistemele 

centralizate de alimentare cu energie termică ineficiente, împreună cu tarifele 

stabilite cu mult sub nivelurile economice în trecut, au contribuit la performanța 

slabă a sectorului de astăzi. 

 

3.  Republica Moldova este o țară de tranzit și un importator considerabil 

de energie, după cum s-a menționat mai sus, cu doar 12% din cererea de energie 

primară satisfăcută din resursele energetice indigene în malul drept. O astfel de 

dependență majoră de energie face ca economia țării să fie foarte vulnerabilă la 

orice perturbare externă în aprovizionarea cu energie, fluctuațiile prețurilor 

energiei, cu un grad mare de imprevizibilitate în viitor. Situația existentă 

reprezintă, de asemenea, o amenințare pentru securitatea socială și un risc grav 

pentru o dezvoltare durabilă a economiei naționale pe viitor. 

 

4.  Republica Moldova este săracă în resurse energetice. Ea nu are 

rezerve de cărbune și petrol. În ceea ce privește sursele de energie regenerabile 

(SER), potențialul nu este pe deplin exploatat, în special sursele eoliane și solare, 

din cauza constrângerilor sistemelor tehnice și cadrului juridic. Datorită 

activităților intensive în agricultură, biomasa este considerată ca fiind una dintre 

cele mai importante surse de energie regenerabilă, care poate fi exploatată la un 

grad extins în scopuri energetice. 

 

5.  În conformitate cu Strategia energetică a Republicii Moldova până în 

2030 („Strategia energetică“) principalele sectoare de energie care trebuie să fie 

dezvoltate în viitor rămân aceleași, cum ar fi energia electrică, gaz, termoficare, 

energie din surse regenerabile și eficiența energetică. 

 

6.  Sistemul  de energie electrică din Moldova funcționează ca  o parte a 

IPS/UPS (Figura 5) sistem de energie electrică care  nu este sincronizat cu 

sistemul ENTSO-E (UCTE) din celelalte țări ale Comunității Energetice (CE), 

ceea  ce împiedică  RM să acceseze piața internă a energiei electrice în restul 

țărilor CE și mai departe în UE, și reprezintă un impediment serios pentru 

investiții în generarea de energie în Republica Moldova și în consolidarea rețelei 

de alimentare spre CE și UE.  
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Figura 5. Principalele rețele de transmisie sincrone în Europa și CSI 

 

7.  Diversificarea aprovizionării cu energie primară este destul de slabă, 

de exemplu gazele naturale reprezintă cca. 34,7% din totalul de energie primară a 

țării. Gazul natural este furnizat din Rusia, prin Ucraina și malul stâng al 

Nistrului (Transnistria). Este consumat predominant de companiile energetice în 

sectorul central de transformare (centrale termoelectrice, CET-uri, Centrale  

Termice) - 44,7%, urmate de industrie - 7,3%, sectorul rezidențial - 28,9% și 

Comerț și servicii publice - 10,4%. 

 

8.  RM este o țară / cale importantă de tranzit pentru asigurarea 

aprovizionării cu gaze naturale la nivel regional (gazul rusesc prin Ucraina și RM 

spre România, Bulgaria, Turcia și Macedonia). În 2014 a fost finalizată 

construirea unei noi interconexiune cu România (Iași-Ungheni), dar, pentru a 

pune pe deplin în funcțiune această interconexiune, este necesar, de asemenea, să 

se construiască o altă conductă de gaz: Ungheni - Chișinău, a cărei construcție 

este planificată să înceapă în 2018.  

 

9.  Operațiunile de afaceri din sectorul gazelor naturale sunt realizate de 

către Moldovagaz SA, în cazul în care Gazprom SA din Federația Rusă este 

acționar majoritar. Ca urmare a existenței unei singure surse de import și de 

furnizare a gazelor naturale la tarife reglementate, în conformitate cu Rezoluția 

nr. 408 ANRE din 06.04.2011, piața gazelor naturale din Republica Moldova 

este considerată ca fiind necompetitivă. 

 

10. În condiții de resurse energetice interne insuficiente, eficiența 

energetică este o piatră de temelie a strategiei energetice de viitor, pentru că 

îmbunătățirea eficienței energetice este una dintre activitățile care pot fi 

controlate de către stat. Cu toate acestea, în scopul de a proteja progresele și de a 
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sprijini o dezvoltare durabilă, țara are nevoie de un cadru instituțional foarte 

puternic, care urmează să fie obținut printr-un mecanism de reformă 

administrativă bine argumentată, de consolidare a capacităților și de dezvoltare 

și, în  final, de un suport al  partenerilor pentru dezvoltarea politicilor și 

planurilor și punerea în aplicare a acestora.  

În ceea ce privește politicile de eficiență energetică, primul Plan de 

Acțiune pentru Eficiență Energetică Naţională (PAEEN) pentru perioada 2013-

2015 a fost adoptat în februarie 2013. Guvernul a adoptat în decembrie 2016 cel  

de-al doilea PAEEN pentru perioada 2016-2018, care înlocuiește deja primul 

PAEEN. Fondul pentru eficiență energetică a fost înființat în iunie 2012, cu 

scopul de a promova, dezvolta și a  sprijini financiar proiectele de investiții în 

domeniul eficienței energetice și a surselor regenerabile de energie. 

În ceea ce privește sursele regenerabile de energie (SER), potrivit datelor 

disponibile, potențialul tehnic global al SER este estimat la 113,4 PJ, din care cel 

solar (50,4 PJ) și cel eolian (29,4 PJ) reprezintă aproximativ 70% din potențialul 

total de SER, în timp ce restul este biomasa (21,5 PJ sau 19%) și hidro (12,1 PJ 

sau 11%). Cu toate acestea, încă mai trebuie de studiat care tehnologii sunt 

adecvate pentru a intra pe piața de energie din surse regenerabile sau care 

urmează să fie promovate prin intermediul sistemelor de stimulare coordonate de 

stat pentru a nu pune în pericol stabilitatea tehnică a sistemului electroenergetic 

moldovenesc (SEM), precum și să nu implice o  creştere prea ridicată pentru 

tarifele de energie electrică, care ar putea cauza probleme sociale și / sau să nu 

fie justificată din punct de vedere macro-economic al Republicii Moldova. 

 

11. Acest raport se bazează pe datele și informațiile disponibile pentru 

anul 2015, care include numai malul drept al râului Nistru, luate din rapoartele 

anuale ale Biroului Național de Statistică și ANRE. 

 

 

I. Electricitate 

 

12. Descrierea dată în această secțiune se va face numai pentru sectorul 

energiei electrice din Republica Moldova, fără Transnistria, având în vedere că 

sectorul energiei electrice a acestei regiuni nu este monitorizat de către 

instituțiile de stat din Moldova. Trebuie să fie menționat faptul că doar doi 

participanți de pe piața de energie electrică din regiunea transnistreană au 

solicitat și au obținut licențe de la ANRE: o licență pentru producerea de energie 

electrică pentru MGRES și o licență de furnizare pentru Energocapital SA.   

 

1.1. Operatorii de piaţă de bază şi descrierea rolului lor 
 

13. În afară de ramura executivă a puterilor administrației de stat 

desemnate pentru Guvernul Republicii Moldova (GRM), ministerul de resort 

responsabil pentru energie este Ministerul Economiei (ME), care, în conformitate 

cu Legea cu privire la energetică este responsabil pentru administrarea sectorului 
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energetic și fiind în primul rând responsabil pentru politicile din sectorul 

energetic și dezvoltarea cadrului juridic. Ca o autoritate guvernamentală centrală, 

ME este, de asemenea, responsabil pentru SF cu energie (electricitate, gaz, 

petrol, termoficare etc.). Alte responsabilități ale ME includ:  

a) elaborarea și promovarea politicilor de stat și a strategiilor în sectorul 

energetic; 

b) elaborarea conceptelor și programelor de dezvoltare a sectorului 

energetic; 

c) monitorizarea punerii în aplicare a programelor de dezvoltare și de 

investiții; 

d) elaborarea actelor normative în domeniul energeticii; 

e) dezvoltarea relațiilor energetice internaționale, inclusiv privind 

achiziționarea resurselor energetice strategice, atragerea investițiilor, dezvoltarea 

interconexiunilor energetice și dezvoltarea pieței de energie; 

f) gestionarea proprietății energetice de stat; 

g) susţinerea concurenței și limitarea prezenței monopoliste în sectorul 

energetic. 

Referitor la SF, ME elaborează și implementează măsuri pentru a asigura 

securitatea energetică în țară. 

 

14. ANRE este o autoritate publică de reglementare cu statut de persoană 

juridică care nu este subordonat nici unei alte autorități publice sau private. 

ANRE ca o autoritate publică independentă, care sprijină introducerea unor 

mecanisme de piață în sectorul energetic și reglementează sectorul protejînd în 

același timp interesele clienților și investitorilor, are următoarele competențe de 

bază: 

a) supraveghează respectarea legilor și reglementărilor în domeniul 

energetic; 

b) promovează și asigură o concurență loială și o funcționare eficientă a 

piețelor de energie, monitorizează nivelul și eficiența de deschidere a pieței și a 

concurenței pe piețele de energie angro și cu amănuntul; 

c) eliberează licențe pentru activitățile de pe piața de energie (în 

conformitate cu Legea privind gazele naturale, Legea privind energia electrică, 

Legea cu privire la energia termică și promovarea cogenerării, Legea cu privire 

la promovarea utilizării energiei regenerabile și Legea cu privire la piața 

produselor petroliere); 

d) monitorizează respectarea condițiilor de licență și aplică prevederile 

legilor enumerate mai sus; 

e) monitorizează planurile de investiții ale operatorilor de sisteme; 

f) stabilește și aprobă standarde și cerințe pentru serviciile de transport, 

distribuție și furnizare; 

g) promovează politica tarifară adecvată conform interesului atât a 

producătorilor, cât și a clienților; 

h) aprobă tarifele reglementate calculate pe baza metodologiilor aprobate 

și monitorizează aplicarea acestora; 
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i) supraveghează aplicarea principiilor de costuri necesare și justificate 

de către operatorii reglementaţi pentru activitățile reglementate; 

j) supraveghează drepturile și protecția clienților, etc. 

Rolul specific al ANRE în asigurarea SF constă în aprobarea costurilor de 

întreținere a sistemului energetic și a investițiilor planificate de către companiile 

de transport și distribuție. 

 

15. Consiliul Concurentei este autoritatea pentru protejarea implementării 

în mod corespunzător a dispozițiilor Legii privind concurența. 

 

16. Pe de alta parte este industria energetică. Principalii jucători pe piaţă 

sunt întreprinderile din sisteml energetic - următoarele entităţi  juridice: 

 

16.1. Generarea: 

a) Termoelectrica SA în Chișinău;  

b) CET-Nord SA în Bălți; 

c) ÎS Nodul Hidroenergetic Costești (producător reglementat); 

d) MGRES; 

e) CET în industria zahărului (nereglementat). 

f) 17 centrale electrice mici care generează energie din SER (E-SER), 

(producători la tarife reglementate). 

Termoelectrica SA și CET Nord SA sunt producătorii reglementați de 

energie electrică și energie termică. 

 

16.2. Transportul (inclusiv furnizarea central.): IS Moldelectrica este 

operatorul unic de stat al reţelei de transport şi de sistem a energiei (OST) din 

Republica Moldova, care este specializată în centralizarea serviciilor de transport 

și dispecerizare operativă a sistemului energetic al Republicii Moldova. 

IS Moldelectrica administrează rețeaua de transport intern pe malul drept 

al râului Nistru. În ceea ce privește SF, OST este de obicei responsabil pentru: 

a) Asigurarea de servicii auxiliare (de rezervă, de control al sarcinii-

frecvenței și energiei de echilibrare) necesare pentru operarea sistemului 

energetic; 

b) Dispecerizarea sistemului energetic; 

c) Managementul congestiilor; 

d) Achiziționarea de energie pentru acoperirea pierderilor în sistemul de 

transport; 

e) Dezvoltarea și întreținerea sistemului de transmisie a puterii; 

f) Conectarea / deconectarea la / de la grila de utilizatori ai sistemului.  

Activitatea de transportare, inclusiv tarifele sunt reglementate de ANRE. 

 

16.3. Distribuția constă din 3 operatori de rețele de distribuție (OSD): 

RED Nord, RED Nord-Vest (de stat) și RED Union Fenosa (privat), acesta din 

urmă acoperind aproximativ 70% din teritoriul Moldovei (fără Transnistria). În 

ceea ce privește SF, OSD sunt de obicei responsabili pentru: 
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a) Asigurarea de echilibrare a energiei necesare pentru clienții lor; 

b) Dispecerizarea unităților de generare a energiei electrice conectate la 

sistemul de distribuție; 

c) Achiziționarea de energie pentru acoperirea pierderilor în sistemul de 

distribuție; 

d) Dezvoltarea și întreținerea sistemului de distribuție a energiei electrice; 

e) Conectarea / deconectarea la / de la grila de utilizatori ai sistemului. 

 

16.4.  Furnizare la tarife reglementate:  

a) ÎCS "Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" SRL (GNFFE) care a 

fost creată ca urmare a separării activităților de către SCS RED Union Fenosa 

SA (separarea activităților de distribuție și furnizare), în conformitate cu Legea 

privind energia electrică (care transpune Directiva UE 2003 / 54 / CE); 

b) SA "Furnizarea Energiei Electrice Nord", care a fost creată ca 

urmare a separării activităților RED Nord și RED Nord-Vest (separarea 

activităților de distribuție și furnizare). 

Ambele companii acționează în calitate de furnizori de ultimă instanță în 

domeniile lor respective de aprovizionare. 

 

16.5.  Furnizare la tarife nereglementate:  

a) Energocom SA este un furnizor de energie electrică de stat și 

comerciant pe piața en-gros, responsabil pentru gestionarea contractelor de 

energie electrică de import cu Ucraina; 

b) Energocapital SA, Compania de furnizare din Transnistria, care 

furnizează energie electrică produsă de MGRES către Energocom SA. 

c) Alți 10 furnizori licențiaţi în prezent de către ANRE. Cu toate 

acestea, acești furnizori nu sunt activi pe piața de energie electrică. 

 

16.6. Funcții mixte (de rețea / generare): sunt realizate de Dnestrenergo 

SA, Compania din Transnistria care gestionează partea de Est (malul stâng al 

Nistrului) a rețelelor de energie electrică și hidrocentrala Dubăsari, care nu este 

reglementată de către instituțiile din Moldova; 

 

16.7. Clienții finali: începând cu 1 ianuarie 2015 toți clienții finali sunt 

declarați eligibili și au dreptul de a cumpăra energie electrică de la orice 

generator sau furnizor, inclusiv din străinătate.  

În concluzie, pe piața de energie electrică a Republicii Moldova sunt 4 

producători licențiaţi, 1 operator de sistem de transportare, 3 operatorii de 

sisteme de distribuție, 2 furnizori la tarife reglementate, 13 furnizori la tarife 

nereglementate, și 17 E- SER (producători de electricitate din surse regenerabile) 

la tarife reglementate.  
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1.2. Cadrul de bază legislativ și de reglementare relevant în sector 

 

17. În scopul de a promova dezvoltarea sectorului energiei electrice, 

cadrul legal a fost dezvoltat în mod constant în ultimii ani, având ca obiectiv clar 

alinierea acesteia la cadrul european și acquis-ul relevant privind energia 

electrică a Comunității Energetice. 

 

18. Legea cu privire la energia electrică nr. 107 din 27 mai 2016, care a 

transpus Directiva 2009/72 / CE privind normele comune pentru piața internă de 

energie electrică și de abrogare a Directivei 2003/54 / CE (al treilea pachet 

energetic) și, astfel, a creat cadrul necesar pentru punerea sa în aplicare, în 

special prin: 

a) Definirea competențelor respective ale autorităților guvernamentale, 

obiectivelor, îndatoririlor, atribuțiilor și drepturilor ANRE; 

b) Definirea sarcinilor, drepturile și responsabilităților producătorilor, 

operatorilor de sisteme de transport, operatorilor de sisteme de distribuție și 

furnizorilor de energie electrică;  

c) Definirea conceptului de obligații servicii publice și reguli de bază 

pentru impunerea unor astfel de obligații, care se pot referi la securitate, inclusiv 

securitatea furnizării, regularitatea, calitatea și prețul furnizărilor, precum și 

protecția mediului, inclusiv eficiența energetică, energia din surse regenerabile și 

protecția climei; 

d) Separarea, desemnarea, certificarea și independența operatorului de 

sistem de transport și de distribuție; 

e) Dezvoltarea rețelei și competențelor de a lua decizii de investiții; 

f) Definirea conceptului de protecție a clientului, și în primul rând, a 

clienților vulnerabili, care pot face referire la sărăcia energetică; 

g) Definirea organizării de piață, liberalizării de piață și accesului terților 

la sistemele de transport și distribuție, etc. 

 

19. O noua Lege pentru promovarea utilizării surselor regenerabile de 

energie, care transpune Directiva 2009/28/CE din 23 aprilie 2009 a 

Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea utilizării energiei 

din surse regenerabile și pentru modificarea și de abrogare Directivele 

2001/77/CE și 2003/30/CE a fost adoptată la 26 februarie 2016. Noua lege cu 

privire la SER este importantă pentru problemele de E- SER, care pot avea, de 

asemenea, un impact asupra SF cu energie electrică. 

 

20. Legea cu privire la energia termică și promovarea cogenerării a fost 

adoptată la 29 mai 2014 și parțial a transpus Directiva 2012/27/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența 

energetică, care modifică Directivele 2009/125/CE și 2010/30/UE și directivele 

abrogate 2004/8/CE și 2006/32 / CE. Această lege prevede, de asemenea, 

transferul unor competențe de reglementare în sectorul termoenergetic (cum ar fi 
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aprobarea tarifelor pentru activitățile din sectorul termoenergetic), de la 

autoritățile locale la ANRE. 

 

21. În afară de legislația primară, există o serie de acte normative 

secundare aprobate de ANRE, în special cu privire la aspecte cum ar fi acordarea 

de licențe, reguli de piață, investiții, tarife, protecția consumatorilor, accesul și 

conectarea la rețeaua de energie electrică, contractarea, furnizarea și facturarea 

energiei, garanții de proveniență, etc.  

 

22. Ca urmare a adoptării Legii cu privire la energia electrică nr. 107 din 

27 mai 2016 și noii Legi privind promovarea utilizării energiei din surse 

regenerabile, unele acte normative în vigoare, aprobate de ANRE trebuie să fie 

modificate pentru a se conforma cu noua legislație primară, și mai multe acte 

normative noi trebuie să fie dezvoltate și puse în aplicare pentru a asigura o 

implementare corespunzătoare a acestor legi. 

 

1.2. Soldul de energie electrică (2013-2015) 
1.3.  

23. Elementele selectate ale echilibrului de energie electrică pentru ultimii 

trei ani (2013-2015) sunt prezentate în tabelul 1. 

 

Tabelul 1. Soldul de energie electrică din 2013-2015 

 

NS Categorie 

2013 2014 2015 

GWh 

% din 

total GWh 

% din 

total GWh 

% din 

total 

1 Producția locală - total 

747,

9 18,3 

788,

2 19,1 

792,

8 19,1 

 

Din care:             

 

Termoelectrica  (CHP-1 și 

CHP-2) 

647,

3 15,9 

660,

4 16,0 

670,

5 16,1 

 

CHP Nord 49,4 1,2 50,1 1,2 53,2 1,3 

 

HPP Costești 44,6 1,1 58,3 1,4 49,8 1,2 

 

Industria zahărului 4,7 0,7 16,2 0,4 2,2 0,1 

 

RES 1,9 0,5 3,2 0,1 17,1 0,4 

2 Achiziții și importuri - total  

3331

,2 81,7 

3341

,5 80,9 

3360

,1 80,9 

 

din care de la:             

 

MGRES 

1875

,5 46,0 

2610

,8 63,2 

3342

,5 80,5 

 

Ucraina 

1455

,7 35,7 

730,

7 17,7 17,6 0,4 

3=2+

1 

Total disponibil pentru 

sistem (consumul brut) 

4079

,1 100 

4129

,7 100 

4152

,9 100 

4 Achiziționat - total 

4079

,1 100 

4129

,7 100 

4152

,9 100 

 

Din care prin:             
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RED Union Fenosa  

2941

,9 72,1 

2981

,7 72,2 

237,

6 5,7 

 

GNFFE         

2730

,7 65,8 

 

RED North 662 16,2 

689,

7 16,7 

436,

2 10,5 

 

RED Nord-West 

355,

8 8,7 

363,

3 8,8 

236,

5 5,7 

 

FEEN         

363,

7 8,8 

 

IS Moldelectrica          45,8 1,1 

 

Clienţii eligibili 

112,

2 2,8 87,6 2,1 94,6 2,3 

 

Termoelectrica 7,2 0,2 7,4 0,2 7,8 0,2 

5 

Consum de energie 

electrică - total 

3551

,4 100 

3645

,9 100 

3717

,2 100 

 

din care:             

 

 a) Clienții non-casnici - total 

1946

,2 54,8 

1989

,7 54,6 

2053

,8 55,3 

 

b) Clienții casnici 

1605

,2 45,2 

1656

,2 45,4 

1663

,4 44,7 

 

sau de furnizor de energie 

electrică:             

 

RED Union Fenosa  

2550

,3 71,8 

2626

,1 72,0     

 

GNFFE         

2684

,3 72,2 

 

RED Nord 

579,

7 16,3 

613,

7 16,8 

368,

7 9,9 

 

RED Nord-West 

305,

2 8,6 

313,

5 8,6 

199,

6 5,4 

 

FEEN         

363,

7 9,8 

 

Clienţii eligibili 

109,

0 3,1 85,2 2,3 93,1 2,5 

 

Termoelectrica 7,2 0,2 7,4 0,2 7,8 0,2 

6 Pierderi - total 

527,

7 12,9 

483,

8   

435,

7   

 

Din care:             

 

Pierderi transport 

117,

0 2,9 

112,

5 2,7 

110,

1 2,7 

 

Pierderi de distribuție 

410,

7 10,4 

371,

3 9,2 

325,

6 8,1 

7=3-

5-6 Diferențe  0   0   0   

 

24. În perioada 2013-2015, consumul de energie electrică în Republica 

Moldova a fost în continuă creștere. În 2013, consumul a crescut cu 2,1% 

comparativ cu 2012, în 2014 cu 2,7% față de anul precedent și în 2015 cu 2% 

față de 2014. În această perioadă, consumul de energie electrică a crescut cu 
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6,8% (2015 vs. 2012). Cea mai importantă creștere a consumului de energie 

electrică a fost înregistrat în sectorul non-casnic - 7,8%. Consumul de către 

consumatorii casnici în această perioadă a crescut cu 5,6%. 

 

25. Toate cererea de energie electrică în această perioadă a fost acoperită 

de producția locală și de import. Producția anuală locală în această perioadă a 

fost de aproximativ 745-793 GWh. În acest context, este necesar să se ia în 

considerare faptul că producția locală de energie electrică rămâne cu mult sub 

nivelul de consum, producția internă (malul drept al Nistrului), care acoperă doar 

19% din cerere, rămânând la același nivel ca și în anii anteriori. O astfel de 

situație denotă o stare de dependență ridicată de energie electrică și de 

vulnerabilitate în ceea ce privește SF, în ciuda faptului că, în această perioadă, 

producția internă a crescut în mod constant. În 2014 producția locală a crescut cu 

5,4% față de 2013, în timp ce în 2015 - cu 0,6% față de anul precedent. Cea mai 

mare creștere a producției de energie electrică locală a fost înregistrată de către 

producătorii de E- SER: de la 1,9 GWh la 17,1 GWh (mai mult de 9 ori). Ca și în 

perioadele anterioare, ponderea principală a producției locale aparține 

producătorilor CET (mai mult de 91%).  

 

26. Restul cererii de energie electrică este, în general, acoperit de 

importurile din Ucraina și achiziții de la MGRES. În această perioadă de la 

MGRES a fost procurată aproximativ 77,7% din cererea de electricitate rămase, 

sau 63,3% din totalul cererii Republicii Moldova. Din Ucraina în 2013-2015 au 

fost importate 2204 GWh (20,2% din cererea rămasă sau 17,8% din totalul 

cererii). Dar, având în vedere criza de energie din Ucraina, în 2014, importul din 

această țară a fost într-un declin puternic. Deci, în 2014, importul de energie 

electrică din Ucraina s-a ridicat la numai 730,7 GWh, ceea ce este de 2 ori mai 

puțin decât cantitatea de energie electrică importată în 2013. În 2015 importurile 

din Ucraina, practic, au fost sistate și s-au ridicat doar la 17,6 GWh (0,4% din 

cererea Republicii Moldova). Trebuie remarcat faptul că energia electrică 

importată din Ucraina este în primul rând achiziționată în scopuri de echilibrare a  

sistemului de energie electrică, deoarece nu există o capacitate de generare de 

energie electrică corespunzătoare și suficientă în Republica Moldova pentru a 

oferi rezervele de sistem necesare și energia de echilibrare. Prin urmare, 

importurile de energie electrică din Ucraina sunt foarte importante pentru 

Republica Moldova în ceea ce privește SF.  

 

27. Din păcate, această situație poate fi îmbunătățită doar foarte puțin 

peste cel puțin un termen mediu de 3-5 ani. Ca urmare a dotării slabe a țării cu 

resurse naturale de energie, cu combustibili fosili și poziția geopolitică a țării în 

afară de valorificarea limitată de energie din surse regenerabile de energie pentru 

producerea de energie electrică, Strategia Energetică 2030 nu ia în considerare 

diversificarea combustibililor fosili în generarea de energie electrică până în 

2030. 
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28. Un alt risc pentru SF este fiabilitatea tehnică destul de limitată și, în 

consecință, disponibilitatea energiei existente și a CET-urilor din cauza ratei 

foarte ridicate de uzură a instalațiilor. Toate centralele electrice și CET-urile au o 

vechime de cel puțin 30-50 de ani. Rata foarte mare de uzură în producția de 

energie și de transport (transport și distribuție) a instalațiilor au efecte negative 

severe atât asupra performanței tehnice (disponibilitatea capacității, eficiența 

conversiei combustibilului, dependența de sarcina termică, problemele asociate 

cu aprobarea tarifelor, etc.), cât și a celei economice a unităților  producătoare de 

energie, reprezentând astfel un risc pentru SF. 

 

1.4. Capacitățile existente ale sistemului energetic 

 

1.4.1 Generare 
 

29. Principalii producători ai energiei electrice în Republica Moldova sunt: 

a) MGRES (1964-1982) în Transnistria, 2,520 MW, cărbune, gaze 

naturale și păcură cu combustibil lichid, capacitate instalată de 2520 MW / 

capacitate disponibilă cca. 1.700 MW, deținut și operat de Inter RAO EES 

Corporation din Federația Rusă din 2005; 

b) Termoelectrica SA, care include: 

- Sursa 1 (CET-2 din Chișinău) (1976-1980), cu gaz natural, 

capacitatea instalată de 240 MWe / capacitate disponibilă de 210 MWe și 

capacitate termică instalată de 239 Gcal/h. 

- Sursa 2 (CET-1 din Chișinău) (1951-1961), cu gaz natural, 

capacitate electrică instalată 66 MWe (capacitate disponibilă de aproximativ 40 

MWe) și capacitate termică 254 Gcal/h.  

c) CET Nord din Bălți (1956-1970), activează pe bază de gaz natural, 

instalate 24 MWe disponibile 24 MWe și capacitate termică 342 Gcal/h, din care 

200 Gcal/h constituie capacitatea a două cazane doar de energie termică. Datorită 

faptului că echipamentul existent al centralei nu este vechi, se consideră că 

capacitatea de energie termică disponibilă este aproximativ aceeași ca și cea 

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

capacitatea proiectată. CET Nord funcționează numai pe timp de iarnă, pentru o 

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

necesară. Aceasta furnizează numai energie termică, fără apă caldă din cauza 

indisponibilității infrastructurii. 

d) 7 CET-uri din fabricile de zahăr (1956-1981), ce activează pe  bază de 

gaze naturale și păcură, instalate 98 MWe / capacitate disponibilă pentru rețeaua 

de energie de aproximativ 20 MWe (restul este autoconsum); 

e) Hidrocentrala Dubăsari (1954-1966) din Transnistria, capacitatea 

instalată de 48 MW / capacitate disponibilă 48 MW; 

f) Hidrocentrala Costești (1978), capacitatea instalată de 16 MW / 

capacitate disponibilă fiind la fel, cu toate acestea cel mai mult timp atunci când 

această unitate generatoare de energie produce electricitate, capacitatea sa nu 

este mai mare de 10 MW în mediu; 
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g) 17 E-SER -uri mici centrale electrice care produc electricitate din SER, 

cu o capacitate totală instalată de 5,2 MW.  

 

30. Evoluția capacității instalate a centralelor electrice care utilizează surse 

regenerabile și evoluția E-SER din diferite tipuri de SER (energie solară, biogaz 

produs din biomasă și eoliană) în 2011-2015 sunt prezentate în Figura 6. 

Capacitatea totală instalată a tuturor centralelor electrice care produc E-

SER este în jur de 5,2 MW (1,26 MW - solară; 1,13 MW - eoliană; 2,81 MW - 

biomasă (biogaz)). Energia electrică produsă din biogaz are cea mai mare 

pondere în cantitatea totală de energie electrică produsă din SER în 2015 (84,6% 

din totalul energiei electrice), urmată de electricitate din energia eoliană (9,0%) 

și, respectiv, energia electrică produsă din energie solară (6,4% ). 

 

 
Figura 6. Evoluția SER a capacității instalate de energie și electricitate produsă de 

diferite SER 

 

31. Capacitatea nominală de generare a energiei instalate pe întregul 

teritoriu al Republicii Moldova este de 3,021.7 MW. Dar, în situația actuală, nu 

mai mult de aproximativ 1310 MW (43%) din această capacitate este de fapt 

disponibilă pentru malul drept al Nistrului. În ceea ce privește doar malul drept al 

Nistrului, dintr-un total de 453 MW de capacități de generare a energiei electrice 

instalate (inclusive fabrici de zahăr și E-SER), care nu reprezintă mai mult de 

15% din capacitatea totală instalată a țării, nu mai mult de 275 MW (61%) pot fi 

utilizate efectiv în acest moment, în timp ce pe de altă parte, datorită 

aranjamentelor contractuale, nu mai mult de 840 MW (33% din capacitățile 

instalate de MGRES în Transnistria) sunt  disponibile. 
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1.4.2. Transportul   
 

32. Operatorul sistemului de transportare al energiei IS Moldelectrica 

gestionează rețeaua internă de transportare a energiei electrice, care include 

5,977.5 km de linii de transportare de 400kV, 330kV, 110kV și de asemenea 

livrează 25,877.4 km linii de distribuție de 35 și 6-10 kV nivelurile (Tabelul 2 și 

Figura 7).  

 

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

electrice 
Nivelul de tensiune 

(kV) 

Linii Transformatoare 

 Lungime (km) Număr Capacitate instalata 

(MVA) 

În sistem de transport 

 

400 

330 

110 

 

Transmisie – total 

 

202.5  

532.4  

5,231.1 

 

5,977  

                  1*) 

5 (3*) 

166 (131*)  

500* 

2,515 (1,525*) 

3,687 (2,413*)  

În sistem de distribuție   

35 

6-10 

 

Distribuție - total 

1,378.4  

24,499.0  

 

25,877.4 

133 (47*) 

             14,698 

(1*) 

 

846 (294*) 

3,464 (5.6*) 

 

Notă: * Deținută de IS Moldelectrica 

 

33. Liniile de distribuție de medie tensiune (TM), sunt, în principal, de tip 

radial. 

 

34. Interconexiunile de înaltă tensiune (TI) cu țările vecine includ: 

a) 1 linie de 400 kV cu România; 

b) 7 linii de 330kV cu Ucraina; 

c) 11 linii de 110kV cu Ucraina; 

d) 4 linii de 110kV cu România. 

Interconexiunea TI între Moldova și România este formată de linia aeriană 

de 400kV Vulcănești-Isaccea, și patru linii de 110kV. Dar aceste interconexiuni 

sunt utilizate numai în cazuri excepționale, privind principiile funcționării de 

bază, dat fiind faptul că Moldova nu este sincronizată cu sistemul energetic al 

României. Există o necesitate critică de a soluționa problema interconexiunii și 

sincronizării sistemului energetic al Moldovei cu România, care ar putea oferi 

posibilitatea de integrare a pieței de energie electrică a Moldovei cu piața de 

energie românească, precum și liniile de TI suplimentare pentru a îndeplini 

fiabilitatea și criteriul de siguranță și pentru a crește capacitatea de 

interconexiune în viitor. 

 



18 

 

\\172.17.20.4\Operatori\004\ANUL 2017\HOTARARI\7454\7454-redactat-ro.docx 

35. Rețeaua de transport a Republicii Moldova a fost o dată optimizată și 

construită pentru a servi nevoilor sistemului interconectat al fostei Uniuni 

Sovietice, când era încă sincronizat cu România, Bulgaria și majoritatea țărilor 

din Europa de Est (SUDEL). Astăzi, după ce România și toate aceste țări au 

aderat la rețeaua ENTSO-E, sistemul energetic moldovenesc deconectat 

demonstrează anumite limitări în stabilitatea operațională și posibilitățile de 

schimb de putere. 

 

 
Figura 7. Schema rețelei de transport la TI în Republica Moldova  

 

1.4. Securitate tehnologică și operațională a sistemului energetic 

 

1.5.1. Aranjamente contractuale 

 

36. Conform Legii privind energia electrică, Regulilor pieței de energie 

electrică și licențelor emise, fiecare furnizor de energie electrică la tarife 

reglementate ar trebui să semneze contracte bilaterale pentru achiziționarea de 

energie electrică la cel mai mic preț care îi va permite să acopere cererea tuturor 
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clienților săi finali, precum și cu privire la toate aceste contracte ar trebui să fie 

notificată autoritatea de reglementare (ANRE). 

 

37. Furnizorii de energie electrică și clienții eligibili sunt obligați să 

cumpere energia electrică produsă de CET-uri, centralele hidroelectrice și SER 

pe malul drept al Nistrului, care de facto reprezintă energia electrică produsă pe 

malul drept în prezent. În acest sens, Legea cu privire la energia electrică 

promovează crearea unui furnizor central de energie, care trebuie să cumpere 

energia electrică produsă prin cogenerare de către CET-uri, hidrocentrale și SER 

și o vinde la toți furnizorii și clienții eligibili, în funcție de cota de piață. 

 

38. Pentru restul de energie electrică necesară, furnizorii și clienții eligibili 

semnează contracte bilaterale negociate de obicei pe o bază anuală. În prezent, în 

Republica Moldova există 3 furnizori activi:  

a) Furnizarea Energiei Electrice Nord SA  (FEEN), furnizor la tarife 

reglementate; 

b) GNFFE, furnizor la tarife reglementate; 

c) Energocom SA, furnizor la tarife nereglementate. 

FEEN este o companie de stat, care a fost creată ca urmare a separării 

activităților de distribuție și furnizare ale RED Nord și RED Nord-Vest. GNFFE 

este o companie privata care a fost creată de Gas Natural Fenosa, ca urmare a 

separării activităților de distribuție și furnizare ale RED Union Fenosa. GNFFE 

cumpără energie electrică de la MGRES și de la Energocom SA. Energocom SA 

este o companie de stat, care importă energie electrică din Ucraina și cumpără 

energie electrică de la Energocapital SA (electricitate de la MGRES). Toată 

energia electrică care este achiziționată din Ucraina și de la Energocapital SA de 

către Energocom SA, este vândută FEEN, GNFFE (inclusiv energia electrică 

pentru echilibrare) și clienților eligibili, conform contractelor semnate. 

 

39. Toate contractele privind achiziția de energie electrică de către 

furnizorii din străinătate ar trebui să fie prezentate ANRE pentru a fi coordonate 

și la OST (IS Moldelectrica), pentru  a  fi  examinate din punctul de vedere al 

posibilității tehnice de a pune în aplicare astfel de contracte. 

 

40. Fiecare furnizor de energie electrică și consumatorii eligibili semnează 

contracte cu IS Moldelectrica pentru furnizarea de servicii de transport de către 

OST și cu operatorii de rețele de distribuție pentru serviciile de distribuție. 

 

1.5.2. Achiziția de energie electrică 

 

41. În afară de energia electrică cumpărată de la MGRES ca fiind parte a 

sistemului interconectat și sincronizat IPS/UPS, importul de energie electrică 

este tehnic posibil, de asemenea, din România, numai în regim de funcționare de 

insulă datorită standardelor de frecvență diferite ale ENTSO-E. 
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42. În cazul unei defecțiuni a unității de generare la MGRES, sarcina este 

acoperită de sistemul energetic din Ucraina. 

 

43. Cu excepția Energocom SA, există 13 alți furnizori independenți de 

energie electrică la tarife nereglementate (autorizate de ANRE), care ar face 

concurență pentru a furniza energie electrică mai ieftină, fie că ne referim la 

energia electrică de bază sau de echilibrare. Cu toate acestea, din cauza lipsei de 

credibilitate, puterii financiare a acestor furnizori, precum și a condițiilor de 

export de energie electrică de către Ucraina, nici un contract cu ei nu a fost 

înregistrat până în prezent. 

 

1.5.3. Rezerva de sistem 
 

44. Datorită capacității sale deficiente de generare a energiei pe malul 

drept al Nistrului (aproximativ 300 MW disponibili vs. 800 MW sarcinii de vârf 

pe timp de iarnă), condițiilor foarte specifice de generare a energiei (CET-uri ce 

activează  pe baza cererii de  energie termică și Hidrocentrale de capacitate mică) 

și tehnologiilor implicate, malul drept a Republicii Moldova nu are practic nici o 

rezervă de sistem energetic în timpul iernii și vara, când CET-urile existente nu 

funcționează în  general, din  cauza  lipsei  de  cerere de energie termică. Toate 

tipurile tipice de rezerve prevăzute în Normele tehnice ale rețelei de transport a 

energiei electrice (primare, secundare, terțiare rapide și terțiare lente) trebuie să 

fie, prin urmare, furnizate din exterior (Ucraina), inclusiv serviciile de control ale 

frecvenței. MGRES poate oferi oarecare rezerve, cu toate acestea, până acum nu 

a fost înregistrată stabilirea vreunui astfel de acord sau oarecare negocieri de 

prețuri. Normele Tehnice furnizează, de asemenea, condiții și cerințe în 

conformitate cu care sunt prevăzute rezervele. Pentru ca OST să poată contracta 

serviciile de sistem necesare și energia de echilibrare, este necesară o actualizare 

a Regulilor Pieței de Energie Electrică. 

 

1.5.4. Compensarea puterii reactive 
 

45. Pentru o funcționarea normală, rețeaua de transport intern este 

suficientă pentru nivelurile de consum curent. Cu toate acestea, în timpul 

lucrărilor de întreținere sau defecțiuni ale grilei ar putea apărea unele probleme 

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

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

consumată și aceasta impune necesitatea de a pune în aplicare echipamentul de 

control de tensiune corespunzător, care lipsește în acest moment.  

Una dintre problemele sistemului local se referă la partea de sud. În cazul 

în care pe linia 400 kV MGRES - Vulcănești se efectuează lucrări de întreținere, 

poate apărea situația când este dificil să se mențină nivelul de tensiune în limitele 

stabilite.  

De asemenea, datorită integrării dificile a sistemului energetic al 

Republicii Moldova la sistemul energetic din Ucraina, se observă un impact 
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semnificativ din sistemul UA care poate duce uneori la niveluri de tensiune prea 

mare sau prea mică în Republica Moldova, în care cazuri dispecerul din Moldova 

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

sistemul de transportare al Republicii Moldova și rămâne doar cu o singură 

opțiune - deconectarea liniilor de înaltă tensiune, în scopul de a reduce încărcarea 

lor. 

 

1.5.5. Managementul congestiilor 
 

46. ANRE a adoptat Regulamentului privind accesul la reţelele electrice 

de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor în 

sistemul electroenergetic, Hotărîrea nr. 353/2016 din 27 decembrie 2016. 

Principalele elemente ale acestui document sunt următoarele: 

a) Distribuirea capacității disponibile pe interconectări se face de către 

OST prin licitații efectuate anual și lunar; 

b) Distribuirea capacităților de interconexiune se efectuează pentru 

fiecare interconector sau pentru un grup de interconectori ai sistemului energetic 

al Republicii Moldova cu sistemele învecinate, și pentru fiecare direcție, în 

conformitate cu dispozițiile regulamentului menționat mai sus; 

c) Managementul congestiilor trebuie să asigure nediscriminarea și ar 

trebui să se bazeze pe mecanisme de piață, care vor oferi semnale economice 

eficiente participanților la piață și OST; 

d) OST definește produsele de capacitate pentru distribuirea capacității și 

capacitățile disponibile în cooperare cu OST-urile vecine;   

e) OST poate pune în aplicare o procedură de distribuire obișnuită OST-

ului vecin; 

f) Producătorii, furnizorii, clienții eligibili și entitățile juridice străine, 

care efectuează schimburile transfrontaliere de energie electrică, pot participa la 

distribuirea de capacitate a interconectorilor; 

g) Capacitatea interconectorilor, care nu este utilizată, va fi realocată; 

h) Pentru a asigura transparența procesului de distribuire a capacității, 

OST va stabili și publica anual și lunar pe site-ul său: capacitatea totală 

disponibilă de transmisie a fiecărui interconector, capacitatea de transmisie netă 

a fiecărui interconector, capacitatea de transmisie distribuită fiecărei marje de 

rezervă de interconexiune și de transmitere. OST coordonează toate aceste cifre 

cu OST din țările vecine. 

Condiția prealabilă pentru adoptarea noului regulament a fost promulgarea 

prealabilă a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii privind 

energia electrică. 

 

1.5.6. Pierderile de energie electrică în rețea 
 

47. Aproximativ 70-75% din echipamentul sectorului energetic este uzat. 

Pe durata anilor 2001-2010, pierderile în rețelele de distribuție a energiei 

electrice a scăzut de la un nivel de peste 29% până la un nivel de 13%, după ce 
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operatorii de rețele de distribuție au fost delimitați să investească în rețea și să 

îmbunătățească performanța lor în conformitate cu reglementările aprobate de 

ANRE. În 2012, pierderile raportate de către operatorii de rețele de distribuție au 

reprezentat 11,93% (Red Nord - 9,89%, RED Nord-Vest -11,9%; RED Union 

Fenosa - 12,39%). În perioada 2013-2015 pierderile de distribuție au continuat să 

fie reduse. Deci, în 2015 pierderile de distribuție a scăzut până la un nivel de 

8,46% (RED Nord - 9,19%, RED Nord-Vest -9,32%; RED Union Fenosa - 

8,21%) (tabelul 3). 

 

Tabelul 3. Pierderile de energie electrică în sistemul de distribuție  

 

  2001 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

RED Nord 28,4 14,39 10,43 9,89 9,89 9,83 8,53 9,19 

RED Nord-West 39,9 20,07 12,98 12,39 11,9 11,7 11,3 9,32 

RED Union Fenosa 28 21,44 13,68 13,11 12,39 10,75 9,45 8,21 

Total în sistemul de 

distribuție 
29,21 20,16 13,06 12,5 11,93 10,68 9,46 8,46 

Notă: * Inclusiv pierderi tehnice și  comerciale 

 

48. Este evident că situația cu pierderi s-a îmbunătățit foarte mult în 

ultimul deceniu, la toți operatorii de rețele de distribuție. Pierderile reale în 

intervalul 28-40% încă în anul 2001 au fost reduse la 8-9,5% în 2015. Din punct 

de vedere tehnic, sunt posibile îmbunătățiri suplimentare, numai cu investiții 

considerabile în sistemul de distribuție, ceea ce ar determina, prin urmare, 

majorarea tarifelor reglementate datorită valorii crescute a activelor 

contabilizate. 

 

1.5.7. Calitatea serviciilor operatorilor de rețele de distribuție 

 

49. Calitatea distribuției de energiei electrică în perioada anilor 2013-2015 

a fost evaluată în conformitate cu prevederile Regulamentului privind calitatea 

serviciilor de transport și distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărîrea 

ANRE nr. 282/2016 la 11 noiembrie 2016.  

Analiza calității serviciului de distribuție a energiei electrice se efectuează 

luând în considerare trei aspecte de bază: 

• continuitatea alimentării cu energie electrică a consumatorilor;  

• rezolvarea solicitărilor clienților legate de calitatea energiei electrice;  

• calitatea relațiilor dintre operatori distribuție / furnizorii și consumatori 

de energie electrică. 

 

49.1. Continuitatea alimentării cu energie electrică. Conform 

Regulamentului, continuitatea aprovizionării este analizată cu ajutorul 

indicatorilor generali de continuitate (SAIDI, SAIFI și CAIDI), care reflectă 

situația generală asupra companiei în ceea ce privește întreruperile neplanificate 



23 

 

\\172.17.20.4\Operatori\004\ANUL 2017\HOTARARI\7454\7454-redactat-ro.docx 

(de urgență) și indicatorii garantați care privesc fiecare consumator final în mod 

individual. 

Indicatorii de continuitate depind de durata întreruperilor, de numărul de 

consumatori afectați de întrerupere și de numărul total de clienți deserviți de 

către operatorul de distribuție. 

Indicatorul SAIDI reflectă durata medie a întreruperii furnizării de energie 

în sistem în perioada de gestiune și este calculat pentru întreruperile generate din 

diferite motive. Situația în perioada 2012-2015 pentru operatorul de distribuție 

este prezentată în Figura 8. 

 

 
Figura 8. Evoluția indicatorilor SAIDI în 2012-2015 (protocol) 

 

Potrivit raportului Consiliului European de Reglementare în domeniul 

energetic (CEER) „CEER Raportul 5.2 Benchmarking privind continuitatea 

Furnizării Energiei Electrice“, publicat în februarie 2015, nivelul indicatorului 

SAIDI în diferite țări ale Uniunii Europene, în 2013, variază de la 30 până la 350 

minute. În acest context, indicatorii înregistrați în Moldova în anul 2015 sunt 

comparabili cu unele țări ale UE. 

În afara indicatorului SAIDI, operatorii de distribuție raportează anual 

valorile indicatorului SAIFI - frecvența medie a întreruperilor în rețea. Evoluția 

acestui indicator în perioada anilor 2007-2015 este prezentată în Figura 9. 
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Figura 9. Evoluția indicatorilor SAIFI  în 2007-2015 

 

Din datele prezentate în Figura 9 se poate observa că în anul 2015 

indicatorul SAIFI a fost redus pentru RED Union Fenosa și RED Nord-Vest, și a 

rămas la același nivel pentru RED Nord.  

Valoarea indicatorului SAIFI este direct influențată de starea rețelelor 

electrice – cu cât mai ineficiente sunt rețelele de distribuție, cu atât mai multe 

întreruperi vor surveni și valoarea indicatorului SAIFI va fie mai mare. 

Îmbunătățirea stării rețelelor implică investiții în reparații capitale și 

reconstrucția rețelelor. Deci, valoarea indicatorului SAIFI poate fi influențată de 

operatorii de rețea prin ajustarea corespunzătoare a programelor de investiții. 

 

49.2. Indicatorii de continuitate garantată. Printre indicatori generali, care 

afectează distribuția operatorilor de rețea ar putea fi sancționate de ANRE, prin 

reduceri tarifare, Regulamentul stabilește, de asemenea, indicatori garantați, care 

sunt stabiliţi pentru fiecare consumator final individual. De exemplu, 

regulamentul stabilește durata întreruperii permise (planificată sau neplanificată), 

numărul permis de întreruperi pe parcursul unui an etc. 

Din rapoartele transmise pentru anul 2015, au fost 87883 de cazuri în care 

consumatorii de energie electrică au avut dreptul de a solicita despăgubiri de la 

operatorul rețelei de distribuție pentru nerespectarea numărului permis de 

întreruperi planificate și neplanificate. În comparație cu anul precedent, numărul 

acestor cazuri a scăzut de două ori (cu 86 429 de cazuri), ceea ce denotă o 

îmbunătățire semnificativă a continuității furnizării energiei electrice către 

consumatorii finali. Deși regulamentul prevede plata compensațiilor către 

consumatorii finali, care au suferit pe urma depășirii numărului permis de 

întreruperi, în anul 2015 s-au înregistrat doar 3 cereri de plată pentru despăgubiri 

(două de la RED Union Fenosa și una de la RED Nord cu o sumă mică a 

despăgubirii).  

Calitatea energiei electrice furnizate către consumatorii finali rămâne o 

problemă serioasă. Exprimată în termeni monetari, această problemă a provocat 
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în cursul anului 2012 operatorilor rețelei de distribuție daune materiale în sumă 

de 724 884 MDL (34 683 EUR), dintre care RED Union Fenosa a plătit clienților 

finali 691 966 MDL (33 108 EUR) și RED Nord - 32 918 MDL (1.575 EUR). În 

majoritatea cazurilor, s-au plătit bani pentru repararea aparatelor electrice 

deteriorate ale consumatorilor în urma alimentării cu energie electrică, încălcând 

parametrii standard stabiliți. 

 

1.6. Furnizarea de energie electrică 

 

1.6.1. Diversitatea furnizării de energie electrică 
 

50. Electricitatea este furnizată clienților de către 2 furnizori de energie 

electrică (până în 2015 -3 furnizori) la tarife reglementate, în special, GNFFU 

(RED Union Fenosa) și FEEN (RED Nord și RED Nord-Vest). În afară de 

aceasta, sunt 15 furnizori angro la tarife nereglementate, însă în realitate doar doi 

din ei sunt activi, unul pe malul drept al Nistrului (Energocom SA) și unul pe 

malul stâng (Transnistria) - Energokapital SA. Toți furnizorii sunt licențiați de 

ANRE. 

 

51. Volumele achiziționate și vânzările de energie electrică către clienții 

finali, inclusiv prețurile medii respective pentru ultimii 3 ani (2013-2015) sunt 

prezentate în Tabelul 4. 

 

Tabelul 4. Energie electrică achiziționată și livrată consumatorilor 

finali (mln. KWh) 

 

Indicatori Unitate 2013  2014  2015  

Schimbări 

2014/2013  2015/2014  

Cantitate % Cantitate % 

Total de energie electrică 

achiziționate de către furnizorii 

de energie electrică 

mln. kWh 3, 959.7 4, 034.7 4, 050.4 +75.0 +1,9 +15.7 +0,4 

mln. MDL 3, 903.9 4, 265.4 5, 383.3 +361.5 +9,3 +1, 118 +26,2 

Prețul mediu al energiei 

electrice achiziționate 
bani/kWh 98.59 105.72 132.91 +71 3 +7,2 27.2 +25,7 

Furnizare totală de energie 

electrică consumatorilor finali 

(cu excepția. clienților eligibili) 

mln. kWh 3.,435.2 3, 553.3 3, 616.2 +118.1 +3,4 +62.9 +1,8 

mln. MDL 5, 386.7 5, 573.6 6, 066.6 +186.9 +3,5 +493.0 +8,9 

Tarif mediu pentru energia 

electrică furnizată (excl. TVA) 
bani/kWh 156.81 156.86 167.76 +0.05 +0,0 +10.9 +6,9 

Notă: MDL (Lei Moldovenești), 1 MDL = 100 Bani 

 

52. Toți furnizorii de energie electrică, cu excepția clienților eligibili, au 

achiziționat în 2015 energie electrică în valoare de 4.050 mln. KWh (cu 1,9% 

mai mult decât în 2014), în timp ce cantitatea de energie electrică furnizată 



26 

 

\\172.17.20.4\Operatori\004\ANUL 2017\HOTARARI\7454\7454-redactat-ro.docx 

clienților finali a crescut cu 3,4% față de anul precedent (3 393,9 milioane kWh), 

datorită pierderilor reduse din rețeaua de distribuție. Structura consumului (cu 

clienți eligibili) pentru perioada 2013-2015 este prezentată în tabelul 5. 

 

Tabelul 5. Structura consumului de energie  

electrică pe categorii de clienți 
 

  

2013 2014 2015 2014 / 2013 2015 / 2014 

mln. 
% 

mln. 
% 

mln. 
% 

mln. 
% 

mln. 
% 

kWh kWh kWh kWh kWh 

Consumul total 3 551,4  100 
3 

645,9  
100 3717,2 100 94,5 2,7 71,3 1,9 

 Casnic - total 1 605,2  45,2 
1 

656,2  
45,4 1 663,3  44,7 51 3,2 7,1 0,4 

din care:                     

   urban  876,4 24,7 887,3 24,3 879,8 23,7 10,9 1,2 -7,5 -0,8 

 rural  728,8 20,5 768,9 21,1 783,5 21,1 40,1 5,5 14,6 1,9 

Non-casnic   
1 946, 

2  
54,8 

1 

989,7  
54,6 2 053,8  55,3 43,5 2,2 64,1 3,2 

 

53. La sfârșitul anului 2015, cei trei operatori de distribuție au servit un 

număr total de 1.342.703 de clienți, dintre care 1.268.081 (99,4%) sunt clienți 

casnici și 74.622 (5,6%) - clienți non-casnici. Clienții sunt deserviți de RED 

Union Fenosa - 65%, RED Nord - 22% și RED Nord-Vest - 13%. 

 

54. La nivel național, majoritatea (99,6%) instalațiilor ale clienților sunt 

conectate la rețele electrice de tensiune joasă. Cu toate acestea, numai 13 

instalații electrice de consumatori sunt conectate la linii de 35 kV-110 kV și 

5649 instalații sunt conectate la linii de tensiune medie de 6-10 kV.  

 

55. În 2015, a fost un singur client eligibil care și-a folosit efectiv dreptul 

de eligibilitate și și-a schimbat furnizorul de energie electrică. 

 

1.7. Cererea maxima (de vârf) de energie electrică 

 

1.7.1. Cererea maxima (de vârf) de energie electrică 
 

56. În afara celor 2 hidrocentrale, generarea de energie electrică la CET-

uri și CTE pe ambele maluri ale Nistrului se bazează aproape în întregime pe 

gazele naturale importate din Federația Rusă prin Ucraina. Prin urmare, practic 

nu există nici un fel de combustibil, sau  alte opțiuni de resurse energetice în 

Republica Moldova, ceea ce reprezintă un risc considerabil pentru SF. 

 

57. Variația tipică a sarcinii în sezonul de iarnă se situează între sarcina 

minimă de bază de 330-370 MW și sarcina maximă de 700-760 MW, iar în 

sezonul de vară se situează în intervalul de la min. 260 și max. 610 MW. Sarcina 
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maximă / minimă lunar în zilele lucrătoare caracteristice (fiecare a treia miercuri 

din lună) pentru anul 2015 este prezentată în Figura 10 și curbele de sarcină 

lunare în Figura 11. S-au înregistrat vârfurile absolute ale sarcinii anuale de 756 

MW la 02.18.2015 la ora 19.00 și 750 MW la 16 decembrie 2015 la ora 18.00. 

Factorul dintre sarcina maximă de vârf și sarcina minimă de bază este, prin 

urmare, mai mult de două ori (sau mai mult de 100%) atât în timpul iernii, cât și 

în perioada de vară. 

 
Figura 10. variațiile de sarcină în zilele de lucru caracteristice în 2015 (MW) 

 
Figura 11.  Curbele de sarcină în zilele de lucru caracteristice în 2015 (MW) 

 

58. Un exemplu de diagramă de sarcină medie zilnică pentru o lună cu cea 

mai mare valoare Smin de 376 MW și o cerere de vârf anuală absolută de 756 

MW la 18 februarie 2015 la ora 18.00 este prezentată în Figura 12, care 

demonstrează un model tipic de cerere-ofertă pentru Republica Moldova. Este 

necesar să se observe că, indiferent de creșterea consumului de energie, cererea 
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maximă anuală absolută în anul 2015 a fost mai mică decât cea din 2012 (836 

MW la 2 februarie, ora 18.00). 

 

 

 
Figura 12. Diagrama sarcinii și satisfacerea cererii într-o  

zi de vârf absolut în 2015 (MW) 

 

59. Cererea de energie termică din partea unităților de cogenerare (CET-1, 

CET-2 și CET Nord), precum și hidrocentrala Costești funcționează numai într-

un mod de sarcină de bază. Partea rămasă a sarcinii de bază și a părții variabile a 

cererii de sarcină maximă sunt acoperite din achizițiile de la MGRES și din 

importurile din Ucraina. În timp ce producția de energie electrică din MGRES 

demonstrează un model destul de standard de generare a energiei electrice al 

acestei centrale electrice, care într-o mare măsură tinde să urmeze curba de 

sarcină, rolul Ucrainei este de a umple golurile și de a asigura echilibrarea 

energiei SEM. Uneori, o parte din producția din MGRES este utilizată și pentru 

exportul de energie electrică către România, care este implementat în regim de 

funcționare de bază.  

 

1.7.2. Modurile de echilibrare a cererii  

de energie și riscurile asociate 
 

60. În conformitate cu regulile pieței de energie electrică, toți furnizorii de 

energie electrică la tarife reglementate și clienții eligibili trebuie să semneze 

contracte de echilibrare a energiei cu furnizorii de energie de echilibrare. În 

prezent, toate părțile responsabile de echilibru, de ex. cei doi furnizori existenți 

de energie electrică la tarife reglementate și clienții eligibili au semnat contracte 

cu Energocom SA pentru energia de echilibrare furnizată din Ucraina. 

 

61. Legea privind energia electrică nr. 107 din 27 mai 2016 stabilește un 

mecanism centralizat de echilibrare, în care sarcina / serviciile de echilibrare ar 
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trebui să fie asigurate de OST (IS Moldelectrica), poate conduce la o utilizare 

mai eficientă a furnizorilor de energie de echilibrare și, prin urmare, la costuri de 

echilibrare mai mici. Legea privind energia electrică prevede, de asemenea, 

crearea în viitor a unei piețe organizate de echilibrare a energiei electrice.  

 

1.8. Investiții planificate în noua infrastructură a sistemului energetic 

 

1.8.1. Mediul de investiții: Generalități 
 

62. În conformitate cu Legea privind energia electrică, dezvoltarea 

rețelelor de transport și distribuție este obligația operatorilor de sistem (OST și 

OSD) bazată pe planuri de dezvoltare pe termen lung, mediu și scurt și planuri de 

investiții, care vor fi aprobate de către ANRE conform Regulamentului de 

planificare, Aprobare și Executare a Investițiilor - Hotărîrea nr. 283 din 15 

noiembrie 2016. 

 

63. Dezvoltarea noilor centrale electrice va fi realizată de investitori 

privați, în urma licitațiilor organizate de Guvernul Republicii Moldova. 

 

64. Conform metodologiilor tarifare existente, OST și OSD sunt obligați 

să investească cel puțin sursele financiare pe care le colectează în cadrul 

componentei de depreciere a tarifului. În ultima metodologie tarifară aprobată de 

ANRE s-au stabilit și sumele corespunzătoare; cu toate acestea, ele nu sunt 

legate de valoarea deprecierii. 

 

65. În baza legislației existente, alocarea responsabilităților între 

instituțiile Administrației Publice Centrale (APC) este după cum urmează: 

a) Autorizații pentru construirea noilor centrale electrice care depășesc 

capacitatea de 20 MW, precum și pentru creșterea capacității de peste 20 MW în 

instalațiile existente de către Guvernul Republicii Moldova, care este, de 

asemenea, responsabil pentru organizarea licitaţiilor respective (Guvernul 

Republicii Moldova); 

b) Aprobă planul național de acțiune privind energia din surse 

regenerabile; 

c) Stabilește mecanisme, scheme de sprijin și stimulente pentru atingerea 

obiectivelor politicii de stat în domeniul energiei regenerabile (Guvernul 

Republicii Moldova); 

d) Aprobă Regulamentul privind licitația pentru statutul de producător 

eligibil de energie electrică din surse regenerabile (de către Guvernul Republicii 

Moldova); 

e) Aprobarea planurilor de dezvoltare și investiții pentru sistemele de 

transport și distribuție pe termen lung, mediu și scurt (de către ANRE); 

f) Autorizații tehnice în domeniul securității industriale și certificat 

privind securitatea echipamentelor care urmează a fi utilizate la obiectele 

industriale periculoase (de către Ministerul Economiei); 
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g) Licențe pentru desfășurarea activităților privind generarea, transportul, 

distribuția și furnizarea energiei electrice la tarife reglementate sau 

nereglementate (de către ANRE); 

h) Expertiza ecologică de stat și evaluarea impactului asupra mediului (de 

către Ministerul Mediului și subdiviziunile sale); 

i) Certificatele de planificare și autorizațiile de construcție pentru lucrări 

/ construcții de utilități publice de interes național (de către Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și subdiviziunile sale); 

j) Autorizație pentru conectarea la rețea (OST și OSD). 

Autoritățile publice locale (APL) sunt responsabile pentru eliberarea 

certificatelor de planificare și a autorizațiilor de construcție. 

 

1.8.2. Scoaterea planificată din utilizare a capacităților existente de 

producere a energiei electrice și noi proiecte și capacitate planificate de 

generare a energiei 
 

66. Integrarea generării de energie E- SER. Integrarea generatoarelor de 

energie electrică E- SER în SEM implică mai multe probleme, care pot fi cauza 

unor probleme tehnice serioase pentru operațiunile din SEM și pot reprezenta un 

risc pentru SF, cu excepția cazului în care sunt soluționate anticipat în mod 

corespunzător. 

Condițiile existente necesită prezența instrumentelor de control pentru 

OST, posibilitatea de a expedia (controlul puterii active și reactive generate, 

conectare / deconectare, control de tensiune în timp real, manual sau automat) și 

de a monitoriza (tehnologie de colectare a datelor electrice și digitale în timp 

real) noi surse de energie, atât din surse regenerabile cât și convenționale, pentru 

a asigura securitatea funcționării sistemului național de energie electrică și 

respectarea acordurilor contractuale. 

O altă incertitudine este lipsa de date privind potențialul eolian, ceea ce ar 

permite o planificare mai optimă de dezvoltare a sistemului energetic. Lipsa de 

planificare a integrării SER centralizate (capacități și locație) conduce la 

incertitudinile în cadrul procesului de aprobare a proiectului. Lipsa unui 

mecanism reglementat de prioritizare a proiectelor SER face foarte dificilă 

planificarea măsurilor de consolidare a rețelei de distribuție / transport. 

Stabilitatea SEM depinde în mare măsură de stabilitatea sistemului 

energetic din Ucraina / CSI. Integrarea pe scară largă a generațiilor intermitente 

de energie regenerabilă, precum eoliană și instalațiile solare, combinate cu un 

scenariu de import ridicat al energiei electrice, ar putea conduce la probleme 

operaționale.  

Controlul de frecvență al SEM este asigurat de OST din Ucraina. Acest 

lucru este acceptabil atunci când nevoile de echilibrare a energiei electrice sunt 

mici, adică nu depășesc 50 MW. În cazul  în care această valoare este mai mare, 

practica actuală și costurile asociate pentru acoperirea acesteia ar putea să nu fie 

acceptabile pentru sistemul energetic ucrainean. Pentru a depăși această 

problemă, există doar două soluții: (i) în absența oricărei piețe de echilibrare, de 
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a plăti pentru energia de echilibrare necesară conform solicitărilor Ucrainei, 

exercitând o poziție de monopol și care preț ar fi mult mai mare decât importurile 

de electricitate regulate sau (ii) de a deconecta întreaga regiune a SEM atunci 

când frecvența nu poate fi menținută în limitele prevăzute de standardele 

relevante. 

Integrarea potențială pe scară largă a generației intermitente de energie 

regenerabilă în Moldova va necesita schimbări semnificative în practicile 

operaționale ale utilităților. Îmbunătățirea flexibilității generării convenționale 

prin adăugarea de unități de generare mai rapidă și reducerea nivelului minim de 

sarcină pe turbinele cu abur reprezintă o soluție potențială. Metodele 

suplimentare pot include încorporarea previziunilor privind energia eoliană și 

energia solară în procesul de planificare pentru o zi înainte a utilităților. Pot fi 

utilizate și alte mijloace de absorbție a variabilității energiilor regenerabile, cum 

ar fi satisfacerea cererii și stocarea energiei. 

 

67. Noi proiecte planificate de transport a energiei și capacitate. Având în 

vedere poziția sa geografică dintre două sisteme energetice puternice ale 

României și Ucrainei, configurația rețelei regionale de transport și potențialul de 

producere a energiei electrice, Moldova a avut întotdeauna un avantaj strategic, 

dar care nu a fost exploatat pe deplin în ultimul deceniu. În strategia energetică 

2030, Guvernul Republicii Moldova își stabilește prioritățile strategiei energetice 

ca consolidare a conexiunilor bidirecționale de transmisie între sistemele IPS / 

UPS și ENTSO-E pentru a întări poziția Republicii Moldova în calitate de țară de 

tranzit energetic, precum și consolidarea comercială completă și exploatarea 

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

Diversificarea sursei de energie electrică către Moldova nu are alte 

alternative decât dezvoltarea rețelei de transport a energiei electrice. Proiectele 

de interconectare a Moldovei cu piața internă a energiei electrice a UE prin 

intermediul noilor linii electrice, precum și consolidarea rețelelor interne sunt 

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

Moldova. 

Beneficiul final al dezvoltării și intensificării concurenței poate fi asigurat 

numai prin aderarea la o piață energetică mai mare, o participare care nu va 

apărea pentru Moldova fără o interconectare asincronă / sincronă a rețelei sale la 

sistemul ENTSO-E. Conexiunea cu oferte ale UE, împreună cu o securitate 

sporită, prețuri mai bune de pe piață, având în vedere perspectiva de a îmbunătăți 

concurența, ceea ce va duce până la urmă la un preț final pentru energie mai 

puțin constrângător pentru clienții din Moldova. 

ÎS „Moldelectrica“ este în curs de dezvoltare continuă a interfețelor 

electrice între Republica Moldova - România și Republica Moldova - Ucraina. In 

ultimii 10 ani, au fost inițiate și parțial finalizate mai multe studii de fezabilitate 

cu scopul de a determina măsurile necesare pentru a spori securitatea electrică a 

Republicii Moldova. În acest scop, au fost întreprinse o serie de acțiuni:  

- A fost elaborat un studiu de fezabilitate pentru construcția LEA (linii 

electrice aeriene) de 400 kV Bălți-Suceava, după care a fost determinat costul 



32 

 

\\172.17.20.4\Operatori\004\ANUL 2017\HOTARARI\7454\7454-redactat-ro.docx 

construcției LEA  (aproximativ 36 milioane EUR numai din partea Moldovei) și, 

de asemenea, beneficii tehnice după finalizarea acestei construcții. Studiul a vizat 

o interconectare sincronă.  

- În perioada 2014-2016, cu sprijinul UE, a fost elaborat un studiu de 

fezabilitate pentru interconectarea sincronă a sistemelor energetice din Moldova 

și Ucraina cu sistemul energetic ENTSO-E, care are ca scop analiza 

posibilităților tehnice de interconectare cu sistemul ENTSO-E. Acest scenariu 

este cel mai potrivit și constă în deconectarea sistemelor energetice ale 

Republicii Moldova și ale Ucrainei de la sistemul IPS / UPS și conectarea la 

sistemul ENTSO-E. 

În plus față de studiul de fezabilitate pentru interconectarea sincronă se 

realizează un studiu de fezabilitate pentru interconectarea sistemelor energetice 

ale Republicii Moldova și ale României prin instalarea stațiilor back-to-back 

(interconectare asincronă). Acest scenariu permite întreținerea interconectării cu 

Ucraina, precum și menținerea schimburilor de energie cu România. Acest studiu 

analizează următoarele scenarii: 

- Instalarea unei stații back-to-back cu capacitate energetică de până la 600 

MW la Vulcănești și construirea unei LEA Vulcănești-Chișinău (un proiect strict 

necesar). În prezent, studiul este în curs de desfășurare și estimarea aproximativă 

pentru investiții se ridică la suma de 200 de milioane EUR. 

- Instalarea unei stații back-to-back cu o capacitate energetică de 300 MW 

la stația Bălți și construcția LEA 400 kV Bălți-Suceava, valoarea investiției fiind 

estimată la circa 90 mln. EURO. Acest proiect va finaliza studiul de fezabilitate 

elaborat în perioada 2008-2009. 

- Instalarea unei stații back-to-back cu o capacitate energetică de 300 MW 

și construcția LEA de 400 kV Strășeni-Ungheni-Iași. În momentul de față nu s-a 

stabilit bugetul de investiții, pentru că nu s-a stabilit încă punctul de legătură din 

România. 

Pe baza acestor studii se va determina cea mai bună opțiune pentru 

dezvoltarea interfeței cu România, care va deschide diversificarea pieței energiei 

electrice în Republica Moldova, iar punerea în aplicare a acestor proiecte va 

permite aderarea la sistemul ENTSO-E în viitor. 
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Figura 13. Planuri pentru noi interconexiuni ale Moldovei cu România și Ucraina 

 

În ceea ce privește interconectorul energetic cu Ucraina, congestiile 

actuale pe interconectarea Republica Moldova - Ucraina limitează importul din 

Ucraina, precum și viitoarele posibilități de tranzit de energie electrică. Pentru a 

spori capacitatea interconectării Republica Moldova - Ucraina, o a doua linie 

330kV Balti-CHE Dnestrovsk de 123 km (87 km în Moldova) ar permite 

creșterea capacității de import prin „interfața de control”). Studiul de fezabilitate 

pentru partea moldovenească a fost finalizat. Costurile sunt estimate la minim 15 

milioane EUR, din care 6 milioane EUR din partea ucraineană și 9 milioane 

EUR din partea moldovenească. Ca și în cazul proiectului precedent, efectuarea 

oricăror etape ulterioare ar putea depinde de proiectul de interconectare la 

sistemul ENTSO-E, precum și de costurile finale și de posibilitățile de finanțare. 

Ca o continuare a lucrărilor de reabilitare și consolidare a rețelei de 

transport a energiei electrice, IS Moldelectrica modernizează rețeaua de transport 

prin asistență financiară în valoare totală de 39,3 mil. EUR, din care împrumutul 

BERD constituie 14,3 milioane EUR, împrumutul BEI constituie 17 milioane 

EUR și 8 milioane EUR sunt subvenția oferită de fondul de investiții 

„Neighbourhood Investment Facility” (NIF).  

Soluția "back-to-back" se bazează pe linia existentă 400kV Vulcănești-

Isaccea, ca soluție minimă, cu extensii prin celelalte două LEA. În cazul unui 

scenariu de conectare asincron, LEA 330kV Bălți - CHE Dnestrovsk reprezintă 

un proiect suplimentar, pentru a extinde posibilitățile de import din Ucraina. 
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II. Gaz 

 

Descrierea Sistemului de Gaze
3
 din Moldova (SGM) prezentată în acest 

document se referă în principal la teritoriul situat pe malul drept al Nistrului. 

 

2.1. Participanții de bază de pe piață și descrierea rolului lor 

 

68. Participanții de bază de pe piață sunt: 

a) Moldovagaz SA este o singură societate integrată pe verticală, având 

astfel o poziție de monopol prin controlul întregului lanț al activităților de gaz 

(import, tranzit, transport, distribuție angro, distribuție și furnizare cu 

amănuntul). Ea este desemnată ca operator național al sistemului de gaze și 

furnizor dominant. Ea semnează contractul de import cu SA „Gazprom” și un 

acord de utilizare a rezervelor de gaze în Ucraina. Acționarii săi sunt SA 

Gazprom (50%), administrația publică centrală a RoM (36,6%), autoritățile 

regionale din regiunea transnistreană (13,4%); 

b) 2 operatori de sisteme de transport din partea dreaptă a Moldovei: SRL 

Moldovatransgaz (subsidiară a Moldovagaz SA) și IS Vestmoldtransgaz care 

administrează noua conductă Iași-Ungheni (interconectarea cu sistemul de gaze 

din România); 

c) 12 operatori regionali de distribuție (toate filialele Moldovagaz SA);  

d) 12 operatori de sisteme de distribuție și furnizori la tarife reglementate; 

e) 2 furnizori la tarife nereglementate; 

f) 1 operator de transport în partea stângă a Republicii Moldova 

(Transnistria) - SRL Tiraspoltransgaz (filiala a Moldovagaz SA);  

g) 5 operatori de sisteme de distribuție din Transnistria (filiale ale SRL 

Tiraspoltransgaz). 

 

69. Conform regulilor pieței gazelor naturale, statutul operatorului național 

al sistemului de gaze a fost atribuit asociației Moldovagaz SA. Potrivit statutului 

din 1 ianuarie 2016, pe piața gazelor naturale există 11 furnizori licențiați care 

funcționează la tarife reglementate, două la tarife nereglementate, un operator de 

sistem de transport (OST) - SRL Moldovatransgaz și 23 deținători de licențe 

pentru distribuția gazelor naturale (Întreprinderile Transnistriei din domeniul 

gazelor naturale nu sunt reglementate de autoritățile moldovenești).  

 

70. În conformitate cu Decizia ANRE nr. 408 din 6 aprilie 2011, piața de 

gaze naturale din Republica Moldova este determinată ca fiind necompetitivă 

datorită unei singure surse de import, importurile fiind realizate de un furnizor la 

tarife reglementate - Moldovagaz SA. 

                                                           
3
 Termenul „gaz” din această secțiune se referă în întregime la gazele naturale. Alte gaze care pot fi utilizate în lanțul de 

aprovizionare din sectorul gazelor naturale (de exemplu, GNL, biogaz, gaze sintetice, diverse tipuri de gaze derivate etc.) nu sunt încă 

dezvoltate în RM, deci nu sunt incluse în raport. 
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2.2. Cadrul de reglementare 

 

71. Legea privind gazele naturale nr. 108 din 27 mai 2016, care transpune 

Directiva 2009/73/CE, este principala lege din sectorul gazelor naturale. 

În plus, există unele decizii ale ANRE în domeniul gazelor naturale care 

sunt relevante: 

a) Regulile pieței gazelor naturale; 

b) Regulamentul privind furnizarea și utilizarea gazelor naturale; 

c) Regulamentul privind măsurarea gazelor naturale în scopuri 

comerciale; 

d) Regulamentul privind extinderea rețelei de gaze naturale; 

e) Norme tehnice pentru rețeaua de transport / transmisie de gaze; 

f) Normele tehnice ale rețelelor de distribuție a gazelor; 

g) Metodologia de calculare și aplicare a tarifelor la gazele naturale; 

h) Metodologii de calcul a pierderilor de gaze naturale în rețelele de 

transport și de distribuție etc. 

 

2.3. Diversificarea surselor și rețelelor de alimentare cu gaze 

 

72. Există o diversificare insuficientă a aprovizionării cu energie primară 

în Republica Moldova, deoarece gazele naturale reprezintă mai mult de 34,7% 

din cantitatea totală de energie primară a malului drept. Gazul este furnizat 

predominant din Rusia (în anul 2015 - 1007,4 milioane m
3
 sau 99,9% din total) și 

doar 0,1% (1,1 mil m
3
) importuri de gaze din România prin interconectarea 

conductei noi Iași - Ungheni care a fost pusă în funcțiune în 2014. 

 

73. Moldova este o țară importantă de tranzit pentru gazele naturale 

rusești, fiind pe ruta din Ucraina în România, Bulgaria și Turcia, inclusiv ramuri 

în Grecia și FYR din Macedonia. Lungimea totală a celor trei conducte de tranzit 

din Moldova este de 247 km (SRL Moldovatransgaz) cu o capacitate totală de 

34,6 miliarde m
3
 / an. 

O altă interconectare a gazoductului cu Ucraina din nordul țării trece prin 

Moldova pentru a conecta două părți ale rețelei ucrainene. Această conductă, cu 

o capacitate de 9,1 miliarde m
3
/an, are un rol important în securitatea 

aprovizionării pentru Moldova, deoarece se conectează la instalațiile de 

depozitare Bogorodchany din Ucraina. 

 

74. În practică, rata de utilizare a capacității tuturor conductelor 

transfrontaliere este de circa 45-55%, circa 20 miliarde m
3
/an de gaze naturale 

sunt tranzitate prin traseul sudic și 1,3-2 miliarde m
3
/an prin ruta nordică.  

Rețeaua națională este utilizată doar parțial. Rețeaua de transport intern se 

întinde pe o lungime de 1.550 km. Nu există instalații de depozitare a gazelor în 

Moldova și nu există acces la GNL (gaz natural lichefiat). 
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75. Trebuie de menționat că de fapt toate raioanele Republicii Moldova au 

acces la gaze naturale, iar 918 de localități din totalul de 1533 sunt gazificate 

(59,9%).   

 

76. Interconectarea conductei cu România (Iasi-Ungheni) a fost pusă în 

funcțiune în 2014, dar în prezent se poate utiliza doar la un nivel foarte scăzut al 

capacității datorită mai multor constrângeri tehnice care limitează cantitatea de 

gaze naturale care poate fi injectată în sistemul de transmisie moldovenesc a 

gazului natural de la această interconexiune. Pentru a utiliza interconexiunea 

Iași-Ungheni la capacitate maximă, este necesar să se dezvolte gazoductul 

Ungheni-Chișinău, care urmează să fie construit până la sfârșitul anului 2019. 

 

77. În prezent, prioritatea privind dezvoltarea infrastructurii în sectorul 

gazelor al Republicii Moldova este proiectul de construcție a conductei Ungheni-

Chișinău. 

Acest proiect prevede construirea a cca 120 km de conducte de gaz (Ø600 

mm) cu un buget estimativ de aproximativ 112 mln EURO. Autoritățile 

moldovenești intenționează să finalizeze acest proiect la sfârșitul anului 2019. Se 

estimează că finanțarea va fi din împrumuturi și o componentă a subvenției, care 

va fi contractată de IFI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Conducta de gaze naturale pe teritoriul Republicii Moldova 
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Astfel, conectarea reală a sistemului de transport al gazelor naturale din 

Moldova la sistemul României va fi pe deplin fezabilă nu mai devreme de 2019, 

cu un obiectiv de termen scurt de a oferi alternative de aprovizionare cu gaze în 

situații de urgență și un obiectiv strategic de termen lung de a beneficia de 

Legăturile românești existente cu alte țări europene. 

 

78. În același timp, este necesar să se țină cont de faptul că interconectarea 

cu România va fi pe deplin fezabilă dacă va fi construită stația de pompare de 

gaze (pe teritoriul României) și va fi consolidată rețeaua de transport de gaze în 

această regiune. 

 

2.4. Securitatea tehnologică și calitatea și nivelul de întreținere a rețelei 

 

79. Regulamentul privind calitatea serviciului de transport și distribuție a 

gazelor naturale a fost aprobat de ANRE la 9 iunie 2011 și a fost implementat 

începând cu data de 11 noiembrie 2011.  

Conform rapoartelor deținătorilor de licență privind indicatorii de calitate 

pentru anul 2015, care au fost transmise către ANRE, toate societățile legate de 

grupul Moldovagaz au înregistrat 1323 întreruperi planificate, comparativ cu 

1672 întreruperi înregistrate în 2013. Operatorii de rețele au raportat că, în toate 

aceste cazuri, reconectarea a fost efectuată în timp util în conformitate cu 

regulamentul, ceea ce a condus la un indicator general de performanță de 100%. 

Toate cazurile de întreruperi au fost anunțate de operatorii de rețea anticipat, cu 

cel puțin 3 zile înainte, ceea ce corespunde cerințelor stabilite prin Regulamentul 

ANRE.  

Printre alți operatori de rețea, care nu fac parte din grupul Moldovagaz, s-

au raportat 59 de întreruperi planificate, toate anunțate în prealabil și rezolvate în 

timp, conform cerințelor existente..  

 

80. Durata întreruperii planificate este prezentată în tabelul 6. 

 

Tabelul 6. Durata întreruperilor planificate în sectorul  

gazelor naturale, 2015 

 

Total 

întreruperi 

planificate 

din care până la: 

24 h 48 h 72 h 120 h 

Total pe sectoare 1382 1225 42 36 29 

 
100,0 % 88,6 % 3,0 % 2,6 % 2,0 % 

 OSD Moldovagaz 
1323 1166 42 36 29 

100,0 % 88,1 % 3,2 % 2,7 % 2,2 % 

Alți OSD 
59 59 - - - 

100,0 % 100,0 % - - - 
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81. Numărul total de întreruperi neplanificate înregistrate în anul 2015 a 

fost de 246, comparativ cu 360 întreruperi înregistrate în 2013 de companiile 

afiliate grupului Moldovagaz. Toți ceilalți OSD au înregistrat 29 de întreruperi 

neplanificate în 2015. Durata întreruperilor neplanificate este indicată în Tabelul 

7.  

 

Tabelul 7. Durata întreruperilor neplanificate 

 în sectorul gazelor naturale, 2015 

 

 

Total 

întreruperi 

neplanificate 

din care până la: 

36 h 54 h 72 h 120 h 

Total pe sectoare 
246 243 1  2 

100,0 % 98,8 % 0,4 % - 0,8 % 

OSD al grupului Moldovagaz  

217 214 1 - 2 

100,0 % 98,6 % 0,5 % - 0,9 % 

88,2 % 88,2 % 100,0 % - 100,0 % 

Alți OSD  

29 29 - - - 

100,0 % 100,0 % -  - 

11,8 % 11,8 % - - - 

 

82. În 2015, toți OSD au primit 9399 de solicitări de conectare, dintre care 

peste 94% au fost acceptate și aproximativ 6% au fost refuzate. Cele mai multe 

cereri de conectare au fost primite de către OSD a grupului Moldovagaz (94%). 

Informații detaliate privind solicitările de conectare sunt prezentate în Tabelul 8. 

 

Tabelul 8. Cereri de conectare la rețelele  

de distribuție a gazelor în 2015 

 

 

Total 

solicitări de 

conectare 

Din care:  

acceptate respinse 

Segmentul total de gaze 
9690 9119 571 

100,0 % 94,1 % 5,9 % 

OSD al grupului Moldovagaz  
9399 8828 571 

97,0 % 94,0 % 100,0 % 

Alți OSD 
291 291 - 

3,0 % 6,0 % - 
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83. Planuri de dezvoltare și investiții ale OST și OSD legate de grupul 

Moldovagaz.  

Conform prevederilor noii legi privind gazele naturale, OST și OSD vor 

realiza dezvoltarea rețelelor de transport (distribuție) de gaze naturale în scopul 

creșterii cererii de gaze naturale, astfel încât să se asigure fiabilitatea și 

continuitatea aprovizionării consumatorilor. Costurile de dezvoltare eficiente 

pentru dezvoltarea rețelelor de gaze naturale sunt suportate de OST / OSD și sunt 

luate în considerare la stabilirea tarifelor pentru serviciul de transport / distribuție 

a gazelor naturale, la  momentul când acestea au fost efectuate în conformitate cu 

condițiile licenței, metodologia de calculare a tarifelor și Regulamentul privind 

principiile de planificare, aprobare și efectuare a investițiilor în sectorul gazelor 

naturale și modul de recuperare a acestora prin intermediul tarifelor, emise de 

ANRE. 

În contextul acestei obligații, OST / OSD sunt obligați să dezvolte și, după 

o consultare prealabilă cu participanții la piață în cauză, să prezinte ANRE spre 

aprobare un plan de dezvoltare a rețelelor de transport pentru următorii zece ani 

(pentru rețeaua de distribuție - pentru trei ani). La elaborarea planurilor de 

dezvoltare a rețelei, operatorii de sistem trebuie să țină cont de strategia 

energetică aprobată de Guvern și de datele statistice privind balanța energetică, 

oferta și cererea curentă și planificată. Aceste planuri de dezvoltare trebuie să 

includă măsuri eficiente pentru a asigura fiabilitatea sistemului de gaze naturale 

și securitatea aprovizionării cu gaze naturale. Planurile de dezvoltare trebuie să 

includă măsuri eficiente pentru a asigura fiabilitatea sistemului de gaze naturale 

și a securității aprovizionării cu gaze naturale și să informeze participanții la 

piața de gaze naturale despre principalele rețele de transport / distribuție a 

gazelor naturale, care urmează să fie reconstruite sau reabilitate în următorul 

deceniu. Să conțină informații privind investițiile care au fost deja înființate și să 

identifice noi investiții care trebuie efectuate în termen de trei ani și să ofere un 

interval de timp pentru punerea în aplicare a tuturor proiectelor de investiții. 

De asemenea, OST și OSD sunt obligați să elaboreze și să implementeze 

planuri anuale de investiții aprobate de ANRE. În conformitate cu obiectivele 

OST și OSD legate de grupul Moldovagaz, investițiile vor fi alocate 

infrastructurii existente, în special în dezvoltarea tehnică și tehnologică a 

sistemelor de livrare, de ex. reconstrucția, modernizarea instalațiilor și obiectelor 

existente, în particular: 

a) Înlocuirea stațiilor de distribuție a gazelor existente cu noua 

generație de servicii automatizate care oferă toate procesele tehnologice; 

b) Modernizarea sistemelor de transport și distribuție a gazelor pentru 

procesele de monitorizare; 

c) Sisteme de montare a supapei de comandă, telemetrie și sisteme de 

monitorizare pentru protecția catodică a conductelor de gaz subterane de oțel 

pentru funcționarea sigură a sistemului de gaze; 

d) Unități de înlocuire a fluxului de gaz în impulsul electronic modern; 

e) Dezvoltarea unei noi conducte de distribuție a gazelor naturale în 

localitățile deja conectate la sistemul de alimentare cu gaz care va oferi 
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posibilitatea conectării la rețeaua de distribuție a noilor clienți și creșterea 

livrărilor de gaze naturale; 

f) Continuarea reparației capitale a conductei de transport de gaze 

Razdelinaia - Ismail, etc. 

Dar, ținând seama de situația financiară a OST, OSD și situația financiară 

generală a Moldovagaz SA (cu o datorie față de Gazprom SA de peste 11 

miliarde de lei), este foarte dificil să se planifice investiții majore în sistem, care 

sunt strict necesare pentru asigurarea continuității furnizării de gaze către 

consumatori. 

Implementarea investițiilor depinde de mai mulți factori-cheie, printre care 

dezvoltarea eficientă a indicilor macroeconomici ai Republicii Moldova, precum 

și caracterul adecvat al politicii tarifare a ANRE, situația pieței gazelor naturale, 

solvabilitatea OST, OSD și Moldovagaz SA și abilitatea acesteia de a colecta 

plăți de la clienții săi. 

 

2.5. Securitatea aprovizionării și funcționarea  

sectorului în situații de urgență 

 

84. Legea privind gazele naturale nr. 108 din 27 mai 2016 prevede 

principiile și regulile de bază care reglementează obligațiile și comportamentul 

participanților la piața gazelor naturale în situații de urgență, coordonarea 

activităților în sectorul gazelor naturale, precum și acțiunile care trebuie 

întreprinse în cazul unor întreruperi efective în furnizarea de gaze naturale. 

 

85. Asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale se află în 

competența Guvernului Republicii Moldova, care aprobă Regulamentul privind 

situațiile de urgență pe piața gazelor naturale, Planul de acțiune preventiv și 

Planul de acțiune pentru situații de urgență pe piața gazelor naturale și structura 

Comisiei pentru supravegherea de urgențe pe piața gazelor naturale. 

Regulamentul privind situațiile de urgență pe piața gazelor naturale și 

Planul de acțiune pentru situațiile de urgență de pe piața gazelor naturale trebuie 

să includă măsuri clare, transparente și nediscriminatorii, care nu afectează 

concurența și funcționarea pieței gazelor naturale, în alte cazuri decât cele 

justificate.  

 

86. Regulamentul privind situațiile de urgență pe piața gazelor naturale va 

fi aprobat de Guvernul Republicii Moldova și va defini rolurile și funcțiile 

participanților la piața de gaze naturale, va stabili standardele minime de 

siguranță în aprovizionarea cu gaze naturale și va conține, în special, 

următoarele: 

a) Criterii pentru identificarea clienților protejați; 

b) Măsurile care trebuie luate de întreprinderea din sectorul gazelor 

naturale, pentru a asigura aprovizionarea cu gaze a consumatorilor protejați în 

următoarele cazuri: 
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i) La temperaturi extreme, înregistrate în timpul perioadei de vârf de șapte 

zile calendaristice, care apare statistic la fiecare 20 de ani; 

ii) În decursul unei perioade, dacă în decurs de cel puțin 30 de zile 

calendaristice cererea de gaze naturale este excepțional de ridicată, ceea ce se 

produce statistic la fiecare 20 de ani;  

iii) În decursul unei perioade, în cazul în care, în decursul a cel puțin 30 de 

zile calendaristice, rețelele principale de gaze naturale sunt afectate în condiții 

normale de iarnă. 

c) Criteriile de identificare a întreprinderilor din sectorul gazelor naturale 

care vor furniza gaze naturale consumatorilor protejați și criteriile de identificare 

a diferitelor categorii de riscuri majore pentru securitatea aprovizionării cu gaze 

naturale; 

d) Măsuri de reducere a riscurilor în caz de întrerupere a aprovizionării cu 

gaze naturale, ceea ce implică perturbarea infrastructurii de gaze naturale sau a 

sursei / căii de alimentare cu gaze în cazul unei cereri excepțional de mari de 

gaze naturale; 

e) Conținutul raportului care trebuie prezentat de întreprinderile din 

sectorul gazelor naturale privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale și 

alte obligații impuse întreprinderilor din sectorul gazelor naturale și altor 

autorități, entități competente, inclusiv obligațiile privind funcționarea în 

siguranță a sistemului de gaze naturale. 

 

87. Planul de acțiune pentru situații de urgență pe piața gazelor naturale va 

fi aprobat de Guvernul Republicii Moldova și va conține următoarele: 

a) Definirea nivelelor de criză; 

b) Determinarea rolului și funcțiilor Ministerului Mediului, a 

întreprinderilor din sectorul gazelor naturale, a Comisiei pentru supravegherea 

situațiilor de urgență pe piața gazelor naturale, a altor autorități responsabile și a 

consumatorilor industriali de gaze, luând în considerare diferențele în măsura în 

care acestea sunt afectate în caz de întrerupere în furnizarea gazelor naturale și să 

stabilească căi și mijloace de interacțiune a acestora din urmă cu organul central 

al administrației publice, specializat în domeniul energiei, cu Comisia pentru 

supravegherea de urgențe pe piața gazelor naturale pentru fiecare nivel de criză 

definit; 

c) Identificarea, acolo unde este cazul, a măsurilor și acțiunilor de 

reducere a impactului potențial al întreruperii aprovizionării cu gaze naturale 

asupra sistemului de încălzire și a furnizării de energie electrică produsă prin 

utilizarea gazelor naturale; 

d) Stabilirea măsurile și procedurilor detaliate care trebuie respectate 

pentru fiecare nivel de criză, inclusiv sistemele de asigurare a fluxului de 

informații, inclusiv pentru a permite întreprinderilor din sectorul gazelor naturale 

și consumatorilor industriali de gaze naturale să reacționeze la fiecare nivel de 

criză; 

e) Identificarea măsurilor care nu se bazează pe mecanismele de piață 

care să fie implementate în situațiile de urgență și să evalueze măsura în care 
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utilizarea acestor măsuri este necesară pentru rezolvarea situațiilor apărute în 

urma unei crize, să le identifice efectele și să definească procedurile necesare 

pentru punerea lor în aplicare; 

f) Descrierea mecanismelor aplicate pentru cooperarea cu țările care sunt 

în componența Comunității Energetice în cazul apariției crizelor, la toate 

nivelurile de criză; 

g) Descrierea detaliilor obligației de raportare impuse întreprinderilor din 

sectorul gazelor naturale în caz de alertă pentru fiecare dintre nivelurile de criză; 

h) Stabilirea unei liste a acțiunilor predefinite, care trebuie luate pentru 

asigurarea aprovizionării cu gaze naturale în situații de urgență, inclusiv 

acordurile comerciale între părți implicate în astfel de acțiuni și mecanismele de 

compensare pentru întreprinderile din sectorul gazelor naturale, listei 

consumatorilor finali întrerupți și ordinea în care furnizarea de gaze naturale 

către consumatorii finali va fi limitată și / sau sistată etc.  

 

88. De asemenea, Legea privind gazele naturale prevede că, la elaborarea 

planului de acțiune, trebuie luați în considerare următorii factori:  

a) Necesitatea de a asigura capacitățile de transmisie a gazelor naturale 

pentru a permite preluarea și livrarea volumelor de gaze naturale către zonele de 

risc; 

b) Necesitatea extinderii rețelelor de transport al gazelor naturale;  

c) Flexibilitatea sistemului de gaze naturale;  

d) Posibilitatea utilizării combustibililor alternativi de rezervă de către 

consumatorii industriali și producătorii de energie electrică și termică;  

e) Necesitatea dezvoltării capacității de interconectare pentru a permite 

schimburile transfrontaliere de gaze naturale;  

f) Cooperarea și coordonarea activităților OST și OSD;   

g) Posibilitatea diversificării surselor de aprovizionare cu gaze naturale;  

h) Necesitatea de a optimiza investițiile în infrastructură în vederea 

extinderii capacităților de transmisie, înlocuirea rețelelor cu durata de viață 

expirate, pentru a reduce pierderile de gaze naturale, pentru a asigura 

aprovizionarea cu gaze naturale și pentru a diversifica importurile de gaze 

naturale din diverse surse posibile, inclusiv de la terminalele de regazificare și 

interconexiunile bidirecționale.  

 

2.6. Importul și furnizarea de gaze 

 

89. Republica Moldova este un importator net de gaze naturale care 

reprezintă o sursă majoră de combustibil, procentul gazelor naturale în totalul 

aprovizionării cu energie primară fiind de aproximativ 34,7%. 

 

90. Tabelul 9 prezintă cantitățile de gaze naturale achiziționate și furnizate 

clienților finali pe malul drept a Nistrului, distribuite atât clienților finali, cât și 

furnizați direct prin intermediul rețelelor de transport. 
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Tabelul 9. Gaz natural achiziționat și furnizat consumatorilor finali în 

perioada 2001-2015 

 

Indicatori  Unitate 2001 2005 2010 2013 2014 2015 

Schimbări 

2014/2013 2015/2014 

Cantitate % Cantitate % 

1. Achiziționarea 

de gaze naturale - 

total 

mln. m
3
  1 127,0 1 418, 6 1 187, 8 1 031,2 1 053,1 1008,5* +21,9 +2,1 -44,6 -4,2 

mln. 

MDL  
1 131,8 1 364, 9 3 674, 0 4 922,2 5 658,7 4 847,3 +736,5 +15,0 811,4 -14,3 

2. Prețul mediu al 

gazului natural 

cumpărat 

$/1000 m
3
  

78,0 76,1 250,1 379,6 377,1 256,0 -2,5 -0,7 121,1 -32,1 

MDL/100

0 m
3
  

1 004 962 3 093 4 773 5 373 4 806 +600 +12,6 -567 -10,6 

3. 
Furnizarea de 

gaze naturale 

(prin rețele de 

distribuție și 

transport) - total
 

mln. m
3
 1 108,5 1 315, 0 1 089, 8 945,3 959,0 927,6 +13,6 +1,4 -31,4 -3,3 

mln. 

MDL 
1 004,0 1 551, 0 4 362, 2 5 786,7 5 867,3 5 794,0 +80,6 +1,4 -73,3 -1,2 

4. Tarif mediu 

pentru gazele 

naturale furnizate 

(inclusiv TVA) 

MDL/100

0 m
3
 

906 1 180 4 003 6 121 6 118 6 246 -3,0 -0,0 +128 +2,1 

Notă: * În anul 2015, importul de gaze naturale a fost realizat din Rusia 1007,4 

mln.m
3
 și din România 1,1 mln. m

3
   

 

În 2015, ca și în perioada anterioară, principalul furnizor de gaze naturale 

în Moldova a fost Moldovagaz SA, care a importat 1007,4 milioane m
3
 de gaz 

natural (99,9% din import total) de la Gazprom SA, Rusia. În 2015, al doilea 

importator de gaze naturale în Moldova a fost Energocom SA, care a livrat 1,1 

mln. m
3
 de gaz (0,1%) din România. Comparativ cu anul precedent, importul de 

gaze naturale a fost redus cu 4,2%.  

 

91. Nivelul consumului în Moldova depinde în cea mai mare parte de 

nivelul tarifelor de aprovizionare, care, la rândul său, depinde de doi factori 

principali: prețul gazului importat și cursul de schimb al MDL / $, astfel încât în 

perioada 2010-2015 prețul anual de import a crescut de 3,3 ori (de la 76,1 $ / 

1000 m
3
 la 250,1 $ / 1000 m

3
), tariful mediu local de aprovizionare a crescut de 

peste 4,3 ori și, ca urmare, consumul de gaze naturale de către consumatorii 

finali a scăzut cu 17% (de la 1315 milioane m
3 

la 1090 milioane m
3
). Această 

tendință a continuat și în perioada 2011-2015.   

 

92. În perioada 2011-2014 prețul de import, exprimat în MDL, a crescut 

cu 34,2%, având în vedere că în această perioadă rata de schimb a leului a 

crescut cu 20,8% (de la 11,8 MDL / $ la 14,25 MDL / $). 
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93. În 2015, prețul de achiziție al gazelor naturale importate a scăzut cu 

32,1% (de la 377,1 $ / 1000 m
3
 în 2014 la 256 $ / 1000 m

3
 în 2015). Dar, în 

același timp, rata de schimb a leului a crescut cu 31,7% (de la 14,25 MDL / $ la 

18,77 MDL / $). În consecință, tariful mediu anual a crescut cu 2,1% față de 

2014. Evoluția tarifelor de furnizare în Moldova în perioada 1997 - 2015 (în 

MDL și $) este prezentată în Figura 15.  

 

 
Figura 15. Evoluția tarifelor de furnizare a gazelor în perioada 1997-2015, $/1000 m

3 

 

Conform diagramei din figura 15, în perioada 1997 (prima aprobare 

tarifară de către ANRE) până în 2015, tarifele medii de furnizare în MDL au 

crescut mai mult de 13,7 ori. În dolari SUA, tarifele au cresc de numai 3,4 ori. O 

astfel de diferență mare se explică prin deprecierea MDL de peste 4 ori. 

Consumul de gaze naturale de către consumatorii finali în 2015 a fost de 

aproximativ 927,6 milioane m
3
, care este mai mic cu 3,3% față de 2014 și mai 

mic cu 12,5% față de anul 2011. 

În 2015, cantitatea de gaze naturale livrată consumatorilor finali din 

sistemul de transport a fost de 19,1 mln. m
3
, în timp ce cantitatea de gaze 

naturale livrată de sistemele de distribuție - 908,5 mln. m
3
.  

 

94. Trebuie remarcat faptul că ponderea fiecărei companii pe piața gazelor 

naturale din Moldova este diferită, deoarece numărul consumatorilor fiecărei 

companii este diferit. În același timp, structura consumatorilor și nivelul 

consumului lor este diferit. Acțiunile diferitelor companii de distribuție de pe 

piața gazelor naturale din RoM sunt prezentate în Figura 16. 
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Figura 16. Cota de participare a companiilor la piața gazelor naturale  

din Moldova în 2015, % 

 

2.7. Consumul de gaz 

 

95. După cum se arată în Figura 16, consumul de gaze naturale este 

concentrat în capitala Republicii Moldova - Chișinău, care consumă 64,6% din 

cantitatea totală de gaze naturale, și în Bălți, care consumă 9,1% din consumul 

total al Republicii Moldova. Gazele naturale consumate în Moldova sunt utilizate 

în principal pentru producția de energie electrică și termică.  

 

96. Moldova deține o cotă foarte mare de gaze naturale utilizate în 

consumul total de energie primară (34,7%) și se numără printre țările cu cea mai 

mare pondere de gaze naturale în producția de energie electrică și termică (cu 

mai mult de 90%).  

 

98. În contextul scăderii generale a consumului de gaze naturale în anul 

2015, se remarcă faptul că, pentru categoria sectorului energetic, consumul de 

gaze naturale a crescut cu 0,3%. Scăderea relevantă a fost înregistrată pentru 

categoria „alți agenți economici” (industrie, agricultură, transport, construcții 

etc.), unde consumul a scăzut cu 11,2%. Pentru gospodăriile casnice, scăderea a 

fost de circa 2,0% (Tabelul 10), în ciuda faptului că în 2015 și în anii precedenți 

OST și OSD aferenți grupului Moldovagaz au dezvoltat noi rețele de distribuție a 

gazelor naturale, la care au fost conectați noi consumatori.  

 

Tabelul 10. Componența consumului final de gaze naturale pe categorii de 

consumatori 

 

Categorii de 

consumatori 

2013 2014 2015 2014 / 2013 2015 / 2014 

mln. 

m
3
 

% 
mln. 

m
3
 

% 
mln. 

m
3
 

% mln.m
3
 % mln.m

3
 % 

Consumul 

final de gaze 

naturale, din 

care: 

945,4 100.0 959,0 100.0 927,6 100.0 +13,6 +1,4 -31,4 -33 

- 

Gospodăriile 

casnice 

278,1 29,4 277,1 28,9 271,6 29,3 -1,0 -0,3 -5,5 -2,0 
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- Instituții 

publice 
42,8 4,5 42,7 4,4 42,7 4,6 +0,3 +0,6 0 0 

- Sectorul 

energetic 
393,5 41,6 396,9 41,4 398,1 42,9 +3,4 +0,9 +1,2 +0,3 

- Alți agenți 

economici 
231,4 24,5 241,3 25,3 215,2 23,2 +10,9 +4,7 -27,1 

-

11,2 

 

99. În structura consumului de gaze naturale în anul 2015, cea mai mare 

pondere de 43% aparține clienților din sectorul energetic (CET și CT) care au 

crescut cu 2 puncte procentuale față de 2014. Ponderea clienților casnici a fost de 

29%, la fel ca și în ultimii 2 ani, dar a scăzut în comparație cu 2009-2012. 

Ponderea celorlalți agenți economici (cu excepția celor din sectorul energetic) a 

fost de 23%, care a scăzut cu 2% datorită celei mai importante scăderi pe 

categorii. Trebuie subliniat că ponderea consumului de gaze naturale a 

instituțiilor publice în perioada de referință a rămas în intervalul de 4-5%. 

 

2.8. Implementarea celui de-al treilea pachet  

energetic în sectorul gazelor naturale 

 

100. Moldova este membră a Comunității Energetice și s-a angajat să 

implementeze pachetele energetice 2 și 3. Pentru a asigura o mai bună 

coordonare a procesului de punere în aplicare, Guvernul Republicii Moldova a 

elaborat o foaie de parcurs care vizează punerea în aplicare a angajamentelor 

respective în perioada 2013-2020. 

 

101. Legea privind gazele naturale (nr. 123 din 2009) a stabilit cadrul 

legislativ de bază pentru piața gazelor naturale, în conformitate cu cel de-al 

doilea pachet energetic, în special cu Directiva 2003/55/CE.  

 

102. Astfel cum s-a descris mai sus, legea privind gazele naturale nr. 108 

din 27 mai 2016 transpune Directiva 2009/73/CE privind normele comune 

pentru piața internă a gazelor naturale, Directiva UE 2004/67/CE privind 

măsurile de protecție a securității furnizării gazelor naturale și Regulamentul UE 

nr. 715/2009 privind condițiile de acces la rețelele de transport al gazelor 

naturale. Această lege prevede implementarea integrală treptată a celui de-al 

treilea pachet energetic până în 2020
4
. 

 

103. În anul 2013, Moldovagaz SA a început să reorganizeze societățile de 

distribuție și, în primul rând, compania Chișinău-Gaz SRL, care este una dintre 

cele mai mari din cei 12 operatori regionali de distribuție (toate filialele 

Moldovagaz SA). „Moldovagaz” SA a preluat activitatea de aprovizionare, iar 

compania Chișinău-Gaz SRL a rămas doar o companie de distribuție (operator de 

distribuție), furnizând numai servicii de distribuție. Ulterior, începând cu ianuarie 

                                                           
4
 Pe baza Deciziei D/2012/04 /MC-EnC, Moldova a obținut derogări în ceea ce privește amânarea punerii în aplicare a articolului 

9 din Directiva 2009/73 / CE până la 1 ianuarie 2020 
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2016, toate celelalte companii de distribuție ale Moldovagaz SA au fost detașate, 

iar serviciul de aprovizionare este furnizat numai de către compania Moldovagaz 

SA. Toate cele 12 filiale ale Moldovagaz SA funcționează doar ca operatori de 

rețele de distribuție.  

 

104. Trebuie menționat faptul că procesul de punere în aplicare a celui de-

al Treilea Pachet Energetic în sectorul gazelor naturale al Republicii Moldova 

trebuie să fie luat în considerare în contextul evoluțiilor actuale, precum și pe 

cele pe termen mediu și scurt, pe baza realităților contractuale și de proprietate 

existente în țară. 

 

105. În ceea ce privește separarea OST, noua lege privind gazele naturale 

oferă trei modele ca opțiuni, așa cum este stabilită în Directiva 2009/73/CE: (1) 

separarea proprietății, (2) operatorul independent de sistem și (3) operatorul 

independent de transport. 

Cu toate acestea, autoritățile Republicii Moldova au ajuns la concluzia că 

punerea în aplicare a oricăruia dintre cele 3 modele prevăzute de Directiva UE 

2009/73 este legată la moment de dificultăți specifice care ar putea pune în 

pericol nu numai procesul de implementare, ci și dezvoltarea economică, 

politică, financiară și sociale ale țării. Cu toate acestea, posibilele eșecuri în 

implementarea separării Moldovagaz SA ar putea avea implicații iremediabile 

negative, prin urmare problema reprezintă cel mai grav risc atât pentru SF a țării, 

cât și pentru SF din țările învecinate, ținând seama de faptul că teritoriul 

Republicii Moldova este traversat de conductele de tranzit prin care Gazprom 

tranzitează gaze naturale către alte țări din Europa de Sud-Est. 

 

106. Ținând cont de perspectiva punerii în aplicare a celui de-al Treilea 

Pachet Energetic și pentru a avea garanții pentru activele din sectorul gazelor al 

Republicii Moldova, „Gazprom” SA a condiționat situația privind clarificarea 

situației activelor sale în cadrul Moldovagaz SA. 

 

107. Trebuie remarcat faptul că contractul anterior pe termen mai lung 

dintre Moldovagaz SA și Gazprom SA a expirat în 2011. De atunci, părțile nu au 

reușit să renegocieze și să semneze un nou contract pe termen lung, astfel încât 

în fiecare an acordul anterior este prelungit anual. Toate negocierile pentru un 

nou contract au fost perturbate de discuții privind punerea în aplicare a celui de-

al Treilea Pachet Energetic, inclusiv amenințările de posibila oprire a livrărilor 

de gaze către Moldova. 

 

108. Începând cu 2011, Republica Moldova a negociat cu partea rusă un 

nou cadru de cooperare în domeniul energiei și, în primul rând, un acord pe 

termen lung cu privire la aprovizionarea cu gaze și separarea juridică a datoriei 

pentru gazele livrate în regiunea Republicii Moldova și regiunea transnistreană, 

precum și restructurarea, care în prezent reprezintă peste 6 miliarde de US $, 

dintre care peste 87% sunt datoria regiunii transnistrene. 
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109. Consolidarea datoriei restante, după cum s-a explicat mai sus, 

necesită luarea în considerare a tuturor opțiunilor posibile privind remedierea 

situației foarte complicate, ceea ce presupune implementarea de reforme 

complexe în mai multe sectoare: gaz, energie electrică și termică. 

 

110. Prin urmare, ținînd seama de situația specială a Republicii Moldova și 

pe baza Deciziei D/2012/04/MC-EnC, Moldova a obținut derogări ce constau în 

amînarea punerii în aplicare a articolului 9 din Directiva 2009/73/CE privind 

normele comune pentru piața internă a gazelor naturale și abrogarea Directivei 

2003/55/CE pînă la 1 ianuarie 2020. Aceasta a fost o decizie pozitivă pentru 

dezvoltarea sectorului gazului din Moldova. 
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Anexa nr. 2 

la Hotărîrea Guvernului nr. 

din                               2017 

 

RAPORT  

referitor la îndeplinirea de către întreprinderile electroenergetice  

și de gaze naturale a obligațiilor de serviciu public 

 

Introducere 

 

1. Obiectivele principale ale Republicii Moldova în sectorul energetic 

sunt sporirea securității furnizării energiei prin diversificarea surselor de energie 

și asigurarea unor servicii accesibile și fiabile. Totodată, este necesar de a asigura 

un cadru legislativ, instituțional şi operațional pentru o concurență reală, pentru 

deschiderea efectivă a pieței energiei electrice și de gaze naturale, precum şi 

stabilirea prețului la vectorii energetici în mod transparent şi echitabil. 

 

2. Este de menționat că Republica Moldova a stabilit opțiunea clară de 

integrare în Uniunea Europeană și în piața ei internă a energiei. Astfel, accesul 

pe piața europeană a energiei pentru Republica Moldova este o provocare 

enormă, care va implica costuri majore în partea ce ține de dezvoltarea 

interconectărilor și întărirea infrastructurii energetice interne (gazele naturale și 

energia electrică). 

 

3. La 27 iunie 2014 a fost semnat Acordul de Asociere între Republica 

Moldova şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi 

statele membre ale acestora, care stabilește un nou cadru juridic pentru avansarea 

relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, spre o treaptă 

calitativ superioară, cea a asocierii politice și integrării economice cu Uniunea 

Europeană și se fundamentează pe o abordare inovativă și ambițioasă, incluzând 

componenta politică de asociere, componenta de liber schimb economic și 

implementarea  acquis-ul comunitar.  

 

4. Parte componentă a acquis-ul comunitar necesar a fi implementat este 

și armonizarea legislației ce reglementează sectoarele energeticii cu principiile 

sistemului de drept al Uniunii Europene, obligație asumată de Republica 

Moldova și în calitate de parte semnatară a Tratatului Comunității Energetice.  

 

5. Republica Moldova a transpus în legislația națională Directiva nr. 

2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind 

normele comune pentru piața internă a energiei electrice şi de abrogare a 

Directivei nr. 2003/54/CE, Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse 

regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 
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2003/30/CE, precum și Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a 

Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 

2004/8/CE şi 2006/32/CE, prin  aprobarea noii Legi nr. 107 din 27 mai 2016 cu 

privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 

193-203, art. 413), noii Legi nr. 10 din 26 februarie 2016 privind promovarea 

utilizării energie din surse regenerabile (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2016, nr. 67-77, art. 1147) și Legii nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la 

energia termică și promovarea cogenerării (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2014, nr.178-184, art. 415). 

 

6. În domeniul aprovizionării cu gaze naturale a fost adoptată Legea nr. 

108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art. 415) care a transpus parțial Directiva 

2009/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind 

normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale şi de abrogare a 

Directivei 2003/55/CE, precum şi prevederile Regulamentului (CE) nr. 715/2009 

al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile 

de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1775/2005, Directivei 2004/67/CE a Consiliului din 26 

aprilie 2004 privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaz 

natural. 

 

7. În contextul transpunerii Directivelor UE, scopul principal prevăzut în 

Legile menționate este de a crea cadrul legal necesar pentru funcționarea 

eficientă a sectorului energetic menit să aprovizioneze consumatorii cu energie și 

surse energetice în condiții de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, 

continuitate, calitate şi transparență, asigurarea accesului liber la piețele energiei 

electrice și a gazelor naturale, diversificarea surselor și căilor livrării energiei și 

surselor energetice, a echilibrului adecvat între ofertă şi cerere de energie, 

promovarea utilizării energiei produse din surse regenerabile şi energiei produse 

prin cogenerare. 

 

8. Unul din obiectivele fundamentale ale Directivelor nr. 2009/72/CE din 

13 iulie 2009 şi 2009/73/CE din 13 iulie 2009 este protecția drepturilor şi a 

intereselor consumatorilor. Astfel, consumatorii de energie electrică și gaze 

naturale trebuie să aibă posibilitatea de a beneficia de garanții caracteristice unui 

serviciu public garantat, în special în ceea ce privește securitatea furnizării 

energiei electrice și a gazelor naturale la parametrii de calitate bine definiți şi la 

tarife rezonabile şi transparente, precum şi sub aspectul creării de premise care să 

dea posibilitate consumatorilor de a alege furnizorul de energie electrică și gaze 

naturale. Existența unor căi de soluționare a litigiilor eficace și accesibile tuturor 

reprezintă garanția unei mai mari protecții a consumatorilor.  
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9. Sectoarele industriale și comerciale, inclusiv întreprinderile mici și 

mijlocii, precum și toți cetățenii care beneficiază de avantajele economice ale 

pieței interne, trebuie să poată beneficia de un nivel înalt de protecție, iar 

consumatorii casnici și întreprinderile mici, trebuie să aibă posibilitatea de a 

beneficia de garanții specifice serviciului public, în special în ceea ce privește 

siguranța alimentării și tarifele rezonabile, din motive de echitate, 

competitivitate.  

 

I. Sectorul electroenergetic 

 

1.1. Obligația de serviciu public 

 

10. Astfel, conform prevederilor Legii nr. 107 din 27 mai 2016 cu 

privire la energia electrică, care transpune prevederile Directivei nr. 2009/72/CE 

din 13 iulie 2009, precum şi unele principii ale Regulamentului (CE) nr. 

714/2009 din 13 iulie 2009, obligaţia de serviciu public este impusă 

întreprinderii electroenergetice în interesul economic general, care se poate referi 

la securitate, inclusiv la securitatea aprovizionării cu energie electrică, la 

continuitate, la calitate şi la preţurile furnizărilor, precum şi la protecţia mediului, 

şi care nu este discriminatorie şi nu denaturează concurența în afară de ceea ce 

este strict necesar pentru a realiza obligația de serviciu public în cauză. 

 

11. Obligația de serviciului public este impusă întreprinderilor 

electroenergetice care vor asigura realizarea activității de furnizor de serviciu 

universal, furnizor de ultimă opțiune și furnizor central de energie electrică. 

 

12. Conform prevederilor Legii cu privire la energia electric: 

Furnizor al serviciului universal este furnizorul care, în contextul 

obligaţiilor de serviciu public, este desemnat să asigure serviciul universal 

consumatorilor casnici şi societăţilor comerciale mici. 

Furnizor de ultimă opţiune, este desemnat să furnizeze, pentru o perioadă 

limitată de timp, energie electrică consumatorilor finali care şi-au pierdut 

furnizorul în anumite circumstanţe, în condiţii specifice reglementate, stabilite 

prin lege.  

Furnizor central de energie electrică este furnizorul desemnat de Guvern 

să procure energie electrică de la centralele electrice eligibile care produc din 

surse regenerabile de energie, precum şi energie electrică produsă de centralele 

electrice de termoficare urbane, şi să o furnizeze pe piaţa energiei electrice la 

preţuri reglementate, aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în 

Energetică (în continuare - ANRE). 

 

1.2. Furnizorul de serviciu universal și furnizorul de ultimă opțiune 

 

13. Implementarea Pachetului Energetic II a dus la faptul că, începînd 

cu 1 ianuarie 2015, operatorii de distribuție au fost obligați să separe, din punct 
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de vedere legal, activitatea de distribuție de activitatea de furnizare a energiei 

electrice la tarife reglementate. 

 

14. Astfel, în urma reorganizării prin dezmembrare a SA „Reţelele 

Electrice de Distribuţie Nord” şi SA „Reţelele Electrice de Distribuţie Nord-

Vest” a fost înființată SA ”Furnizare Energie Electrică Nord”, iar în urma 

dezmembrării ÎCS ”RED Union Fenosa” SA, a fost creată ÎCS "Gas Natural 

Fenosa Furnizare Energie" SRL, predecesoare a activității de furnizare a energiei 

electrice la tarife reglementate, preluînd și toate contractele de furnizare de 

energie electrică și respectiv toate drepturile și obligațiile care rezultă din 

contractele de furnizare de energie electrică la tarife reglementate încheiate cu 

consumatorii.   

 

15. Conform prevederilor art. 96, alin. (3), din Legea nr. 107, furnizorii 

care, la intrarea în vigoare a legii, deţin licenţă pentru furnizarea energiei 

electrice la tarife reglementate vor îndeplini obligaţiile de serviciu public privind 

prestarea serviciului universal şi privind furnizarea de ultimă opțiune pe o 

perioadă de 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în limitele 

teritoriului stabilit de Agenţie.  

 

16. La moment, licențe pentru activitate de furnizare a energiei electrice 

la tarife reglementate dețin două întreprinderi: ÎCS "Gas Natural Fenosa 

Furnizare Energie" SRL și SA ”Furnizare Energie Electrică Nord”. 

 

17. În contextul celor expuse, începînd cu 27 mai 2016, ÎCS "Gas 

Natural Fenosa Furnizare Energie” SRL și SA ”Furnizare Energie Electrică 

Nord”, îndeplinesc obligația de serviciului public prin prestarea activității de 

furnizor de serviciu universal și furnizor de ultimă opțiune. 

 

18. SA „Furnizare Energie Electrică Nord”, este furnizor de energie 

electrică pentru consumatorii din zona de nord şi nord-vest a Republicii 

Moldova.  

Societatea deţine licenţă pentru furnizarea  energiei electrice în teritoriul  

mun. Bălţi şi în cincisprezece unităţi administrativ-teritoriale: raionul Ungheni, 

raionul Floreşti, raionul Făleşti, raionul Rîşcani, raionul Sîngerei, raionul 

Glodeni, raionul Şoldăneşti, raionul Rezina, raionul Dubăsari, sat Coşniţa, 

raionul Donduşeni, raionul Soroca, raionul Edineţ, raionul Briceni, raionul 

Ocniţa și raionul Drochia. 

În perimetrul teritoriului licenţiat, SA " Furnizare Energie Electrică Nord" 

deservește circa 475,9 mii consumatori, dintre care 461 mii de consumatori 

casnici și 14, 9 mii consumatori noncasnici. 

 

19. ÎCS "Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" SRL deservește peste 

856 mii de consumatori, persoane fizice şi juridice, furnizează energie electrică 

în 21 de raioane, inclusiv în municipiul Chişinău, ceea ce constituie două treimi 
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din teritoriul ţării (Anexa nr. 2.1 Zona de acoperire a ÎCS "Gas Natural Fenosa 

Furnizare Energie" SRL). 

 

20. Raporturile juridice dintre furnizorii de energie electrică, operatorii de 

sistem şi consumatorii finali pe piaţa cu amănuntul sunt reglementate de 

Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice aprobat prin 

Hotărîrea ANRE nr. 393 din 15 decembrie 2010 (cu modificările şi completările 

ulterioare). Procurarea şi furnizarea energiei electrice pe piaţa angro se realizează 

în conformitate cu principiile stabilite în Legea nr. 107 din 27 mai 2016 cu 

privire la energia electrică, precum şi în conformitate cu prevederile Regulilor 

pieţei energiei electrice, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administrație al 

ANRE nr. 212 din 9 octombrie 2015. 

 

21. Procurarea energiei electrice pe piaţa angro se efectuează de către 

furnizori, în baza contractelor bilaterale încheiate cu producătorii de energie 

electrică sau cu alţi furnizori. În nouă luni ale anului 2016 a fost procurată și 

furnizată energie electrică în cantitate de:  

a) ÎCS "Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" SRL: 

- de la producătorii autohtoni – 341,2 mil kWh 

- ” Moldovskaya GRES” SAÎ – 1635,1 mil kWh 

Energia electrică furnizată consumatorilor casnici – 847,6 mil. kWh, 

consumatorilor noncasnici – 1128,7 mil kWh. 

b) SA ”Furnizare Energie Nord”: 

- de la producătorii autohtoni – 119,6 mil kWh 

- ” Moldovskaya GRES” SAÎ – 555,9 mil kWh 

Energie electrică livrată consumatorilor casnici – 360,3 mil. kWh, 

consumatorilor noncasnici – 315,1 mil kWh. 

Informații detaliate cu privire la piaţa energiei electrice din Republica 

Moldova sunt prezentate în Anexa 2.2 Rezultatele monitorizării pieței de energie 

electrică. 

 

1.3. Furnizorul central de energie electrică 

 

22. Republica Moldova şi-a asumat obligația în cadrul Tratatului 

Comunităţii Energetice de a asigura, până în anul 2020, o pondere a energiei din 

surse regenerabile în consumul final brut de energie de cel puțin 17%, obiectiv 

care ulterior a fost stabilit şi în Legea privind promovarea utilizării energie 

regenerabile, nr. 10 din 26 februarie 2016. Asigurarea realizării acestui obiectiv 

naţional oferă comunității de afaceri stabilitate pe termen lung, indispensabilă 

efectuării unor investiții durabile în sectorul energiei regenerabile, care va reduce 

dependența de energia electrică şi de combustibilii fosili importați, va asigura 

creșterea gradului de utilizare a noilor tehnologii în domeniul energiei şi va 

contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.  
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23. Totodată, luînd în considerație toate aspectele pozitive, dezvoltarea 

noilor capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile necesită 

investiții considerabile, care evident influențează asupra nivelului prețurilor de 

producere a acestei energii. Este clar că în astfel de condiții, după cum arată şi 

practica internațională, gradul de competitivitate a producătorilor de energie 

electrică din surse regenerabile pe piețele de energie liberalizate este destul de 

limitat în raport cu alţi producători de energie electrică. Astfel, scopul principal 

al obiectivelor naționale în domeniul energiei regenerabile este de a atrage şi a 

proteja investitorii, de a asigura dezvoltarea continuă a tehnologiilor generatoare 

de energie provenite din surse regenerabile, de a asigura accesul liber şi 

nediscriminatoriu al producătorilor de energie electrică la reţelele electrice, 

precum și de a aplica anumite scheme de sprijin şi stimulente eficiente pentru 

încurajarea producerii şi utilizării energiei regenerabile. 

 

24. Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 

prevede aplicarea schemei de sprijin pentru promovarea utilizării energiei 

electrice produse din surse regenerabile, care constă în achiziționarea obligatorie 

a întregii cantități de energie electrică produsă din surse regenerabile, pe o 

perioadă de 15 ani, la tarifele fixe aprobate de ANRE - în cazul producătorilor 

eligibili
5 

 de energie electrică din SRE care deţin sau care urmează să deţină 

centrale electrice cu o putere electrică cumulate ce nu depăşeşte limita de 

capacitate stabilită de Guvern, sau la preţuri stabilite în cadrul licitaţiilor - în 

cazul celorlalți producători eligibili de energie electrică din SRE. 

 

25. Concomitent, Legea cu privire la energia electrică prevede şi 

obligativitatea achiziţionării de către furnizorul central de energie electrică a 

energiei electrice produse de centralele electrice de cogenerare urbane, la 

preţurile reglementate de către ANRE. 

 

26. Conform prevederilor lit. b), alin. (13), art. 96, cap. XV și prevederilor 

art. 30 și art. 45, alin. (6), lit. c) din Legea privind promovarea utilizării energiei 

din surse regenerabile, Guvernul, urmează să desemneze furnizorul central de 

energie electrică.  

 

27. Furnizorul central de energie electrică, urmează să activeze în 

conformitate cu prevederile Legii cu privire la energia electrică și Legii privind 

promovarea utilizării energiei din surse regenerabile și va avea următoarele 

atribuții de bază:  

a)  achiziționarea de la producătorii eligibili
 
care deţin sau care urmează să 

deţină centrale electrice cu o putere electrică cumulată mai mare decât limita de 

capacitate stabilită de Guvern, întreaga cantitate de energie electrică livrată în 

                                                           
5
 În conformitate cu Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, producătorul eligibil este definit ca 

producător de energie electrică din surse regenerabile care a obținut dreptul de a i se achiziționa întregul volum de energie 

electrică livrată în reţelele electrice, la prețurile stabilite în condițiile legii. 
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reţelele electrice, la prețurile stabilite în rezultatul licitațiilor desfășurate în 

condițiile Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile; 

b) achiziționarea de la producătorii eligibili
 
care deţin sau care urmează să 

deţină centrale electrice cu o putere electrică cumulată ce nu depăşeşte limita de 

capacitate stabilită de Guvern, întreaga cantitate de energie electrică livrată în 

reţelele electrice, la tarifele fixe, aprobate de ANRE; 

c) achiziționarea întregii cantități de energie electrică livrată în reţelele 

electrice de către centralele electrice de termoficare urbane, la tarife aprobate de 

ANRE; 

d) colectarea (anual, lunar şi zilnic) de la producătorii de la care 

achiziționează energie electrică şi prezentarea operatorului sistemului de 

transport şi/sau operatorilor sistemelor de distribuție a informației cu privire la 

prognoza livrării în reţelele electrice a cantității de energie electrică  produsă de 

producătorii cu care are încheiat contracte de achiziționare a energiei electrice, în 

conformitate cu Regulile pieței energiei electrice, aprobate de ANRE;  

e) determinarea, în baza informațiilor prezentate de operatorul sistemului 

de transport şi de operatorii sistemelor de distribuție, a cantităților lunare de 

energie electrică ce urmează a fi furnizate fiecărui furnizor şi consumator eligibil 

de energie electrică, în funcție de cotele deținute de aceștia pe piața energiei 

electrică şi prezentarea ANRE a informației respective; 

f) determinarea prețurilor medii lunare de achiziționare a energiei electrice 

de la producătorii de energie din surse regenerabile şi de la centralele electrice de 

termoficare în regim de cogenerare şi prezentarea ANRE a informației 

respective; 

g) vânzarea întregii cantități de energie electrică, achiziționată de la 

producătorii de energie din surse regenerabile şi de la centralele electrice de 

termoficare în regim de cogenerare, tuturor furnizorilor și consumatorilor 

eligibili de energie electrică, care își desfășoară activitatea pe piața internă a 

energiei electrice, în funcție de cotele lor deținute pe piață şi la prețurile 

reglementate, aprobate de ANRE. 

h) transferarea furnizorilor de energie electrică a garanțiilor de origine, ce 

corespund cantității de energie electrică furnizată acestora. 

i) colectarea plăților pentru energia electrică vândută furnizorilor și 

consumatorilor eligibili şi achitarea producătorilor de energie din surse 

regenerabile şi prin cogenerare, contravaloarea energiei electrice achiziționate de 

la aceștia.  

 

28. Ministerul Economiei, în scopul asigurării realizării prevederilor Legii 

cu privire la energia electrică, Legii privind promovarea utilizării energiei din 

surse regenerabile şi a Legii privind energia termică şi promovarea cogenerării, 

cât şi pentru a crea în Republica Moldova condiții necesare  de promovare a 

producerii şi utilizării energiei electrice din surse regenerabile şi prin cogenerare, 

pentru a încuraja atragerea noilor investiții în dezvoltarea capacităților de 

producere a energiei electrice, fapt ce nemijlocit va contribui la realizarea 

obligațiunilor asumate de către Republica Moldova în calitate de parte semnatară 
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la Tratatul Comunității Energetice, la dezvoltarea unei piețe de energie electrică 

sigure, concurențiale, precum şi la sporirea securității aprovizionării cu energie 

electrică a consumatorilor finali, în urma examinării a mai multor opțiuni 

posibile, a elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului privind desemnarea 

Furnizorului central de energie electrică. 

 

29. S-a identificat că, la etapa inițială, cea mai potrivită şi mai simplă 

opțiune este desemnarea în calitate de Furnizor central de energie electrică a 

întreprinderii energetice existente SA „Energocom”, în care statul deține 100% 

acţiuni. Aceasta se explică prin faptul că atribuțiile impuse Furnizorului central 

de energie electrică țin de furnizarea de energie electrică doar cu ridicata, iar SA 

„Energocom” este unicul furnizor de acest tip care actualmente deține licența 

corespunzătoare şi real activează pe piața energiei electrice din Moldova. Mai 

mult, SA „Energocom” este o întreprindere funcțională, are experiență 

îndelungată de furnizare a energiei electrice pe piața internă, asigurând din 

import şi de la centrala electrică ”Moldovskaya GRES” SAÎ din regiunea 

Transnistreană 70-80% din totalul cererii de energie electrică consumată în 

Republica Moldova. De asemenea, SA „Energocom” cunoaște bine specificul 

pieței de energie electrică, dispune de infrastructură şi personal necesar pentru 

desfășurarea activității de furnizare a energie electrice, cunoaște şi are experiență 

de lucru cu operatorul sistemului de transport, cu operatorii sistemelor de 

distribuție, cu furnizorii şi consumatorii eligibili de energie electrică, precum şi 

cu ANRE. Important este şi faptul că în cazul desemnării SA ”Energocom” se va 

obține cel mai mic cost unitar (lei/kWh) aferent realizării obligațiunilor impuse 

Furnizorului central de energie electrică şi, respectiv, cel mai mic preț de 

vânzarea a energie electrice în comparație cu celelalte opțiuni, dat fiind că în 

acest caz nu apare necesitatea costurilor mari manageriale suplimentare, costuri 

legate de crearea întreprinderii și înregistrarea acesteia.  

 

30. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la desemnarea Furnizorului 

central de energie electrică a fost supus avizării instituțiilor de resort și prezentat 

Guvernului spre aprobare în anul curent. 

 

II. Sectorul de gaze naturale 

 

31. Conform prevederilor Legii nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la 

gazele naturale care transpune prevederile Directivei 2009/73/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele 

comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale, obligaţia de serviciu 

public este impusă întreprinderii de gaze naturale în interesul economic general, 

în legătură cu securitatea, inclusiv securitatea aprovizionării cu gaze naturale, 

continuitatea, calitatea şi preţurile furnizărilor, precum şi în legătură cu protecţia 

mediului, în mod nediscriminatoriu, în calitate de măsură limitată în timp. 
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32. Lista întreprinderilor care au obligaţia de serviciu public se revizuie cu 

regularitate, din oficiu, în scopul determinării necesităţii menţinerii obligaţiilor 

respective. Impunerea obligaţiilor de serviciu public trebuie să garanteze accesul 

egal şi pe bază de reciprocitate al întreprinderilor de gaze naturale din ţările părţi 

ale Comunităţii Energetice la consumatorii finali din Republica Moldova. 

 

33. Obligaţiile de serviciu public se impun în special întreprinderilor de 

gaze naturale care desfăşoară activităţi reglementate privind transportul, 

distribuţia, stocarea și furnizarea gazelor naturale. 

 

34. Întreprinderilor de gaze natural, care desfăşoară activităţi reglementate 

privind transportul, distribuţia, stocarea și furnizarea gazelor natural, le pot fi 

impuse obligaţiile de serviciu public care ţin de securitatea aprovizionării cu 

gaze naturale; parametrii de calitate şi indicatorii de calitate stabiliţi, aplicarea 

preţurilor şi a tarifelor reglementate, protecţia mediului şi creşterea eficienţei 

energetice, protecţia sănătăţii, a vieţii şi a proprietăţii precum și măsurile de 

protecţie a consumatorilor finali.  

 

35. Obligaţiile urmează a fi îndeplinite în mod transparent, 

nediscriminatoriu şi uşor de verificat.  

 

36. În scopul asigurării dreptului consumatorilor casnici şi a societăţilor 

comerciale mici de a fi aprovizionaţi cu gaze naturale la parametrii de calitate 

stabiliţi, la preţuri reglementate, transparente, nediscriminatorii şi uşor de 

comparat, prin Hotărîrea nr. 287/2016 din 17 noiembrie 2016 privind impunerea 

serviciilor publice a Consiliului de administrație ANRE au fost impuse 

obligațiile de servicii publice de furnizare a gazelor la parametri de calitate şi 

indicatorii de calitate stabiliți și aplicarea preţurilor şi a tarifelor reglementate, pe 

teritoriile autorizate indicate în licențele titularilor – întreprinderile de gaze 

naturale, conform anexei 3.  

 

37. Reieșind din faptul că, obligațiile de servicii publice au fost impuse 

întreprinderilor de gaze naturale menționate în Anexa 2.3 abia la 17 noiembrie 

2016 și pînă la intrarea în vigoare a Regulamentului privind furnizarea gazelor 

natural, care urmează fi elaborat de către ANRE, informația mai detaliată 

referitor la îndeplinirea obligațiilor respective va fi prezentată în următorul 

Raport. 
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Anexa nr. 2.1.  

 

Zona de acoperire a ÎCS "Gas Natural  

Fenosa Furnizare Energie" SRL 
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Anexa 2.2 

Rezultatele monitorizării pieței de energie electrică 

 

Indicatorii  Unitatea de 

masura 
Trimestrul  III   Ianuarie-septembrie  

  2016   2016  

  Total  inclusiv:   Total  inclusiv:  

   SA "FEE 

Nord" 
ÎCS "GNF  

Furnizare 

Energie"

 SRL 

  SA "FEE 

Nord" 
ÎCS "GNF 

Furnizare 

Energie" 
SRL 

Cantitatea de energie electrică  
achiziționată  

mil. kWh  858,0  222,4  635,6   2651,9  675,5  1976,3  

 mil. lei  836,7  219,2  617,5   3035,5  774,4  2261,0  

 bani/kWh  97,5  98,6  97,2   114,5  114,6  114,4  

inclusiv:      

de  la  producătorii  autohtoni   mil. kWh  27,0  10,8  16,2   460,8  119,6  341,2  

 mil. lei  31,9  14,3  17,6   687,0  178,4  508,6  

 bani/kWh  118,1  132,1  108,8   149,1  149,1  149,1  

ponderea din total procurări  %  3,1  4,9  2,5   17,4  17,7  17,3  

din  exterior   mil. kWh  831,0  211,6  619,5   2191,0  555,9  1635,1  

 mil. lei  804,8  204,9  599,9   2348,5  596,1  1752,4  

 bani/kWh  96,8  96,8  96,8   107,2  107,22  107,2  

ponderea din total procurări  %  96,9  95,1  97,5   82,6  82,3  82,7  

Costul serviciului de transport  mil. lei  124,2  32,2  92,1   384,1  97,8  286,4  

 bani/kWh  14,50  14,50  14,50   14,50  14,50  14,50  

Costul serviciului de distribuție  mil. lei  488,4  144,6  343,8   1525,1  441,1  1084,0  

 bani/kWh  56,9  65,0  54,1   57,5  65,3  54,8  

Cantitatea de energie electrică livrată  
consumatorilor finali  

mil. kWh  858,0  222,4  635,6   2651,8  675,4  1976,3  

 mil. lei  1619,7  440,7  1179,0   5248,9  1385,6  3863,3  

 bani/kWh  188,8  198,2  185,5   197,9  205,1  195,5  

inclusiv:      

consumatori  casnici   mil. kWh  380,9  115,9  265,0   1207,9  360,3  847,6  

 mil. lei  749,2  240,6  508,6   2487,9  775,2  1712,7  

 bani/kWh  196,7  207,6  191,9   206,0  215,1  202,1  

ponderea în consumul total  %  44,4  52,1  41,7   45,6  53,3  42,9  

consumatori  noncasnici   mil. kWh  477,1  106,5  370,7   1443,9  315,1  1128,7  

 mil. lei  870,5  200,1  670,4   2761,0  610,4  2150,6  

 bani/kWh  182,4  187,9  180,9   191,2  193,7  190,5  

ponderea în consumul total  %  55,6  47,9  58,3   54,4  46,7  57,1  

Nivelul încasărilor pentru energia  
electrica livrată  

%  99,8  105,9  97,7   99,8  103,6  98,5  
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Anexa 2.3 

 

 

Lista furnizorilor de gaze naturale cărora li se impune  

obligația de serviciu public 

 

1. "Belvilcom" SRL  

2. ÎM "Rotalin Gaz Trading" SRL 

3. ÎCS "Nord Gaz Sîngerei" SRL 

4. "Moldovagaz" SA 

5. SC "Salcioara-Vascan" SRL 

6. “Darnic-Gaz” SA 

7. "Proalfa-Service" SRL 

8. "Pielart Service" SRL 

9. FPC "Lăcătuş" SRL 

10. "TIM INVEST" SRL 
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