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LISTA ABREVI ER I LOR
ANRE

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

BERD

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

CESEC

Grupul pentru conectarea rețelelor de gaze naturale din Europa Centrală
și de Sud-Est (Central and South Eastern Europe energy connectivity)

CET

Centrală Electrică de Termoficare

GNL

Gaz natural lichefiat

Ktep / ktoe

Kilotone de echivalent petrol (Kilotonne of oil equivalent)

Mtep

Milioane Tone Echivalent Petrol

MEI

Ministerul Economiei și Infrastructurii

OST

Operator de transport și de sistem

SCE

Secretariatul Comunității Energetice

SNT

Sistemul Național de Transport

PDSNT

Planul de Dezvoltare al Sistemului Naţional de Transport gaze naturale

tep

Tone Echivalent Petrol

UE

Uniunea Europeană

Prezenta cercetare se bazează atât pe date provenite din surse externe, în principal
cele mai recente date publicate de EUROSTAT şi de Direcţia Generală pentru Energie a
Comisiei Europene (Observatorul pieţei), cât şi pe date interne, care provin de la Biroul
Naţional de Statistică, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, S.A. „Moldovagaz”, S.R.L. „Moldovatransgaz”, precum şi din documentele de politici ale ţării.
Lucrarea abordează aspecte tehnice și nu are ca obiect dezbaterea aspectelor politice,
cum ar fi acumularea datoriei istorice către S.A.D. „Gazprom” corespunzătoare gazelor
naturale furnizate Transnistriei.
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INTRO DUC ER E
Disputele periodice dintre compania rusă de gaze naturale S.A.D. „Gazprom” și cea
ucraineană „Naftogaz” continuă să testeze securitatea energetică a Republicii Moldova,
întrucât 99,9% din importul gazelor naturale se efectuează din Federația Rusă și traversează ruta ucraineană.
Sfârșitul anului 2019, spre exemplu, a devenit una dintre cele mai tensionate perioade
pentru Guvernul de la Chișinău, deoarece riscul întreruperii livrărilor de gaze naturale
rusești prin Ucraina devenise iminent ca urmare a două cauze complementare: întârzierea găsirii unui compromis în cadrul consultărilor tripartite dintre UE, „Gazprom” și
„Naftogaz” privind viitorul tranzitului de gaze rusești și expirarea contractului curent
dintre S.A. „Moldovagaz” și S.A.D. „Gazprom”. În aceste condiții și având în vedere lipsa
interconectării cu partea europeană, lipsa facilităților naționale de stocare a gazelor naturale, precum și a mixului energetic slab diversificat, R. Moldova rămâne, în continuare,
extrem de dependentă și fragilă la capitolul securității energetice.

„

Pe plan internațional, această constatare este confirRepublica Moldova –
mată și de Indicele „Trilema Energetică” al Consiliului
pe ultimele locuri în topul
Mondial pentru Energie (i.e. World Energy Council’s
securității energetice
Trilemma Index 2019), conform căruia R. Moldova
se situează printre ultimele poziții la capitolul securității energetice, clasându-se pe locul
120 din totalul celor 128 de țări evaluate.1 Astfel, dependența înaltă față de importul
resurselor energetice (atât pentru gazele naturale, cât și energie electrică) are drept consecință un nivel scăzut al securității aprovizionării, fapt confirmat și de criza energetică
din ianuarie 2009, când mii de gospodării moldovenești au înghețat la propriu din cauza
sistării gazului rusesc. Acest rezultat denotă capacitatea slabă a R. Moldova de a răspunde cererii naționale de energie actuale și viitoare, precum și de a rezista și a se recupera
rapid de la șocurile sistemului energetic în cazul unei întreruperi a aprovizionării surselor
de energie.
În urma întreruperilor repetate ale aprovizionării cu gaze (crizele energetice declanşate
în anii 2006-2007 și 2009), R. Moldova s-a văzut pusă în postura de a grăbi procesul de
diversificare a surselor de energie și rutelor de aprovizionare, precum și de a accelera
procesul liberalizării și formării unei piețe interne de energie. În acest sens, începând cu
anul 2010, R. Moldova, fiind parte contractantă a Tratatului Comunității Energetice, și-a
asumat angajamente clare de a transpune acquis-ul energetic al UE în vederea creării
unor piețe competitive a gazelor naturale și energiei electrice, precum și integrării acestora la piața internă a UE. Aceste angajamente au fost dezvoltate ulterior în Acordul de
Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, semnat în 2014.
Conform acestor angajamente, R. Moldova a transpus cel de-al doilea pachet energetic
(i.e. Directivele 2003/55/CE și 2003/54/CE privind normele comune pentru piața internă
de gaze naturale și energie electrică) și parțial al treilea pachet energetic (i.e. Directivele
1

Consiliului Mondial pentru Energie, Indicele „Trilema Energetică” 2019, https://trilemma.worldenergy.org/
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2009/72/CE și 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă a energiei
electrice și în sectorul gazelor naturale și Regulamentele 714/2009 și 715/2009 privind
condițiile de acces la rețelele pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și
cele pentru transportul gazelor naturale) în legislația primară națională (prin Legea nr. 107
din 27.05.2016 cu privire la energia electrică, Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire
la gazele naturale și Legea nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică). Separarea
activităţilor de transport de cele de producere şi furnizare pe piaţa de gaze urma să fie
efectuată până la 1 ianuarie 2020, conform derogărilor obținute de R. Moldova pentru
punerea în aplicare a art. 9 (1) din Directiva 2009/73/CE privind normele comune pentru
piaţa internă în sectorul gazelor naturale. La nivel instituțional, rolul și independența
Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) au fost îmbunătățite
prin implementarea noii Legi nr. 174/2017 cu privire la energetică. Separarea legală a
activităților de distribuție și furnizare a gazelor naturale a fost realizată, iar ANRE a emis
tarife de distribuție distincte. De asemenea, se aplică tarife reglementate de transport
aprobate de reglementat
Corelate cu dezvoltarea pieței angro, mecanismele de echilibrare a gazelor trebuie să
fie stabilite prin intermediul legislației secundare, în conformitate cu Legea nr. 108 din
27.05.2016 privind gazele naturale. În acest sens, Regulile pieței de gaze naturale au
fost aprobate de ANRE la sfârșitul anului 2019, cu aplicare din decembrie 2020. Pentru
a depăși vulnerbailitățile moștenite din trecut, R. Moldova a îndeplinit, cu anumite
întârzieri, condițiile de bază care să permită existența unei piețe angro în domeniul
gazelor, cu excepția separării operatorului de transport gaze.
Cu toate acestea, piața angro nu s-a dezvoltat pe măsura așteptărilor, în principal din
cauza lipsei surselor și rutelor alternative de gaze naturale, care să permită crearea unei
concurențe reale pe piață, respectiv prezența mai multor jucători care să concureze și,
astfel, să diminueze actuala ofertă externă de monopol. Contrar așteptărilor care reies
din interesul național al țării, acest proces decurge mult mai lent decât era preconizat.
Un motiv de îngrijorare îl constituie dezvoltarea proiectelor alternative de infrastructură, cum ar fi „Fluxul turcesc” (TurkStream) și „Nord Stream-2”, în care rolul Ucrainei
în calitatea sa de țară de tranzit pentru livrările de gaze devine tot mai incert. Aceste
proiecte noi vin să submineze în mod semnificativ și securitatea națională a R. Moldova,
deoarece ambele conducte înconjoară nu numai Ucraina, ci și R. Moldova.
După cum arată rezultatele testelor de stres realizate la finele anului 2014 de către
Comisia Europeană, în situația unei întreruperi a livrărilor de gaz natural din Federația
Rusă prin Ucraina către piețele UE pentru o perioadă cuprinsă între una și șase luni, R.
Moldova ar fi fost printre cele mai sever afectate state din vecinătatea UE2. Această
situație relevă că interconectările, capacitățile de stocare ale gazului și calitatea
infrastructurii sunt deficitare. În consecință, R. Moldova riscă să ajungă într-o situație
2

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliului privind reziliența pe termen scurt a sistemului european de gaze naturale. Pregătirea pentru o posibilă întrerupere a aprovizionării din Est în timpul
toamnei și iernii 2014/2015, https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_energystresstests_energycommunityfocusgroup.pdf
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vulnerabilă – să rămână complet fără gaze sau, în condițiile lipsei de alternative,
„Gazprom”-ul să fie mai rigid la stabilirea prețului pentru combustibilul achiziționat. În
această situație, asigurarea căilor alternative este deja o chestiune de securitate, nu
doar de fezabilitate economică.

***
Scopul acestei lucrări este de a explora căile și sursele alternative de aprovizionare a R. Moldova cu gaze naturale, identificând totodată măsurile întrerpinse de autoritățile naționale
și provocările cu care se confruntă în realizarea dezideratului aferent securității energetice.
Din cauza ritmului evoluțiilor înregistrate în sector, cititorii trebuie să țină cont de faptul că
studiul conține doar informații disponibile până în luna septembrie 2020.
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1. PREZENTAREA GENERALĂ A SECTORULUI GAZELOR NATURALE
ÎN REPUBLICA MOLDOVA
R. Moldova este un stat care își asigură, în mare parte, propriul consum de resurse
energetice din import. În acest context, securitatea aprovizionării cu gaze naturale a
țării rămâne a fi una dintre preocupările principale ale guvernanților, în situația în care R.
Moldova este un importator net de energie (74% în 20173), gazele naturale achiziţionate
dintr-o sursă unică reprezentând sursa majoră de combustibil.
Preocuparea rămâne a fi valabilă în contextul tensiunilor dintre Federația Rusă și Ucraina,
dat fiind faptul că Federația Rusă continuă să fie deocamdată singurul nostru furnizor de
gaze, iar Ucraina – singura țară de tranzit de interconectare prin care are loc aprovizionarea R. Moldova cu gaze naturale4. Decizia de prelungire a contractelor existente cu S.A.D.
„Gazprom” a depins și de evoluția relațiilor contractuale post 2019 dintre NAK „Naftogaz
Ukrainî” și S.A.D. „Gazprom”, legate de tranzitul gazelor naturale rusești pe teritoriul Ucrainei, inclusiv pe culoarul de conducte Transbalcanice.
Figura 1: Resursele energetice utilizate pentru
producerea energiei electrice și termice

Diversificarea aprovizionării cu
energie primară în R. Moldova
este destul de slabă, având în vedere că gazul natural reprezintă
mai mult de jumătate din consumul național brut de energie (cca
53% în 2018), produsele petroliere și biocombustibili – aproximativ 24% și respectiv 20%, în timp
ce cărbunelui îi revin cca 3%5.
Prin comparație, structura mixului energetic al UE-27 este foarte diferită de cea a R. Moldova
în ceea ce priveşte participarea
gazelor naturale (fiind de numai
24,4%6 faţă de cele cca 53% în R.
Moldova, adică aproape jumătate), astfel încât impactul acestei
dependenţe este diferit. Rezer-

3

Securitatea energetică pusă la punct. De ce este important să știm, cum este consumată energia în Moldova,
https://www.euneighbours.eu/ro/east/eu-in-action/stories/securitatea-energetica-pusa-la-punct-de-ce-este-important-sa-stim-cum

4

La etapa actuală, gazul este predominant din F. Rusă, deși tehnic o cantitate mică ar fi posibil să fie livrată și
din România.

5

Conform datelor publicate de Agenția Internațională pentru Energie în 2020, https://www.iea.org/reports/
moldova-energy-profile#key-energy-data

6

Agenția Europeană pentru Mediu, Consumul de energie primară a combustibilului în Europa, https://www.
eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/primary-energy-consumption-by-fuel-7/assessment
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vele de petrol ale R. Moldova sunt foarte mici. Ele sunt situate în partea de sud a ţării,
fiind extrase în raionul Cahul, în timp ce rezervele identificate în raionul Cantemir nu au
fost încă exploatate.
În lumina politicii UE de promovare a generării energiei electrice prin tehnologii cu emisii
de carbon reduse, utilizarea gazului natural (și nu a cărbunelui) trebuie percepută ca o
precondiţie favorabilă implementării în R. Moldova a unei politici coerente cu cea a UE
privind mixul energetic viitor.
În anul 2017, după cum este reflectat și în figura 1, pentru producerea de energie electrică
și termică în sectorul de transformare au fost utilizate preponderent gazele naturale în
proporție de 91,1%. Aproape toată energia electrică și termică este generată de gaze
naturale, cu o contribuție marginală din hidro și alte surse regenerabile de energie.
Diagrama de mai jos reflectă Consumul de Energie Primară (coloana din stânga), precum
și Consumul Final de Energie (coloana din dreapta). Produsele petroliere reprezintă ponderea majoră (32,4%), urmată de gaze naturale (29,51%) și biomasă (25,49%). Merită a
fi specificat faptul că în anii 1990, consumul de energie primară în R. Moldova era de
2,676 kg echivalent petrol per capita, scăzând în timp la o pătrime din acel consum (928
kg echivalent petrol per capita în 2014, date publicate în 2020), principalul motiv fiind
pierderea marii industrii, cunoscută a fi una foarte energofagă7.
Provocările înregistrate pe partea de consum a energiei finale denotă că sectorul rezidențial este cel mai mare consumator de energie (în jur de 1,385 Mtep în 2018 sau cca
50% din consumul final național) – sector care nu produce valoare adăugată, cu potențial de eficientizare de până la 40%. Sectorul transporturilor reprezintă al doilea cel mai
mare consumator de energie (în jur de 0,758 Mtep sau cca 27,2% din consumul final) și
Figura 2: Acoperirea cererii naționale cu energie în 2018, ktoe

Consumul de energie primară, ktoe

Consumul final de energie, ktoe

Sursă: Biroul Național de Statistică
7

Hotărîrea Nr. 102 din 05.02.2013 cu privire la Strategia energetică a R. Moldova pînă în anul 2030, Art. 16,
http://lex.justice.md/md/346670/
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principalul motor al creșterii consumului de petrol, care ar putea fi redus prin aplicarea
unor măsuri complexe și costisitoare de economisire a energiei.
Având la bază datele respective, provocările actuale ale țării pe partea de consum al
energiei primare sunt îngrijorătoare, luând în considerare că:
−
−
−
−

Energia electrică este importată în mărime de 80%
Produsele petroliere sunt importate în proporție de 99%
Gazele naturale sunt importate practic în proporție de 100%
Cărbunele este, de asemenea, importat în proporție de 100%8.

O asemenea dependență majoră de importurile de energie face ca economia țării să fie
foarte vulnerabilă la orice perturbare externă în aprovizionarea cu energie și la fluctuațiile prețurilor energiei – elemente 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, importurile fiind majoritar de resurse fosile.
Datorită existenței unei singure surse de import și furnizare a gazelor naturale la tarife
reglementate, piața gazelor naturale în R. Moldova este considerată a fi non-competitivă. În acest sens, Strategia energetică a țării9 scoate în evidență trei direcții primordiale
de canalizare a eforturilor sale către 2030 în următoarele sfere:
− Asigurarea securității aprovizionării cu energie, inclusiv în partea ce ține de sectorul gazelor naturale prin diversificarea căilor și surselor de aprovizionare, concomitent cu consolidarea rolului R. Moldova de culoar de tranzit bidirecțional al gazelor
naturale;
− Dezvoltarea piețelor concurențiale de energie și integrarea lor regională și europeană;
− Asigurarea durabilității sectorului energetic și combaterea schimbărilor climatice.
1.1.

Structura instituțională a sectorului energetic

Activitățile din sectorul gazelor naturale sunt supravegheate de către:
− Ministerul Economiei și Infrastructurii care, în calitatea sa de organ central de specialitate al administrației publice, este responsabil de elaborarea și realizarea politicilor statului în domeniul energetic, având totodată rolul de a elabora și promova
spre adoptare legislația primară;
− Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) este responsabilă de
politicile statului în reglementarea și asigurarea unei funcționări eficiente a sectorului energetic, având totodată rolul de elaborare și promovare a legislației secundare, de emitere a licențelor în sector, de stabilire a tarifelor reglementate ș.a.
8

Agenția Internațională pentru Energie, https://www.iea.org/reports/moldova-energy-profile#energy-statistics

9

Hotărârea de Guvern nr. 102 din 05.02.2013 cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova până în
2030, http://lex.justice.md/md/346670/
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Creată în 1999 în baza hotărârii Parlamentului R. Moldova nr. 1556-XIII din 26 februarie
1998 cu privire la reorganizarea și privatizarea complexului de gaze din R. Moldova și a
hotărârii Guvernului nr. 1068 din 21.10.1998 cu privire la crearea în complexul de gaze
al R. Moldova a unei societăţi pe acţiuni moldo-ruse, S.A. „Moldovagaz” este principala
companie de gaze din R. Moldova, care oferă servicii de:
− Furnizare, livrând consumatorilor gaze achiziționate de la compania-mamă S.A.D.
„Gazprom”;
− Transport de gaze și tranzit prin filiala S.R.L. „Moldovatransgaz” și S.R.L. „Tiraspoltransgaz” (în regiunea transnistreană);
− Distribuție de gaze prin intermediul celor 12 întreprinderi de distribuție amplasate
pe malul drept al râului Nistru și 6 întreprinderi de distribuție și furnizare în regiunea transnistreană;
− Tranzit de gaze prin conductele Transbalcanice.
S.A. „Moldovagaz” este o societate pe acțiuni moldo-rusă, în care S.A.D. „Gazprom” deține 50,0% + 1 din acțiuni și controlează alte 13,44% ale Comitetului de administrare
a proprietăţii Transnistriei (predate în gestiunea S.A.D. „Gazprom”). Alte 35,33% dintre
acțiuni sunt deținute de Guvernul R. Moldova și restul – de persoane fizice și juridice de
drept privat din R. Moldova. Hotărârea Parlamentului menționată mai sus aduce unele
limitări în ceea ce privește nivelul acțiunilor moldovenești în companie, care nu poate fi
mai mic de 35%. Prin urmare, orice modificare a structurii capitalului urmează a fi adoptată prin decizie parlamentară. În acest sens, putem conchide că votul concernului rus
este majoritar în deciziile S.A. „Moldovagaz”. Totuși, activitatea companiei S.A. „Moldovagaz” este supusă prevederilor Legii 108 din 27.05.2016 privind gazele naturale, dar și
legislației naționale care reglementează activitatea de monopol și concurența pe piață.
Figura 3: Actorii cheie din sectorul gazelor naturale – înaintea separării prevăzute a
operatorilor sistemelor de transport și distribuție
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După cum este reflectat și în figura de mai sus, S.A. „Moldovagaz” reprezintă un jucător-cheie în sectorul gazelor naturale, care controlează atât activitatea de transport, cât
și cea de distribuție (S.R.L. „Moldovatransgaz” și cele 12 întreprinderi de distribuție a gazelor naturale). În ce privește filiala amplasată în Transnistria – S.R.L. „Tiraspoltransgaz”,
aceasta desfășoară activitățile într-o manieră integrată pe verticală.
Î.S. „Vestmoldtransgaz” a fost creată în 2014, fiind responsabilă de operaționalizarea interconectorului Iași – Ungheni. Ulterior, în 2018, aceasta a fost privatizată de compania
românească S.A. „Transgaz” prin intermediul S.R.L. „Eurotransgaz”, deschisă în R. Moldova în vederea realizării construcției gazoductului Iași – Ungheni – Chișinău.
Activitățile de producție, transport, distribuție și furnizare a gazelor naturale sunt realizate în baza licențelor emise de ANRE. Transportul și distribuția gazelor naturale sunt
complet reglementate. Accesul părților terțe este garantat prin cadrul legislativ și tarifele reglementate sunt stabilite pentru aceste activități, calculate în mod transparent în
baza metodologiilor publicate.
ANRE nu este recunoscută și nu deține competență în aplicarea reglementărilor în regiunea transnistreană, prin urmare, activitatea desfășurată de S.R.L. „Tiraspoltransgaz” nu
se află sub nicio supraveghere centrală de reglementare.
1.2. Modalitățile actuale de asigurare a livrării gazelor naturale, inclusiv tranzit
Întreaga cantitate de gaze naturale necesară R. Moldova este furnizată de S.A.D.
„Gazprom”, prin Ucraina. Consumul actual de gaze al țării este de aproximativ 2,7 – 3,0
miliarde de m³/an, din care 1 miliard m³/an – malul drept al râului Nistru și 1,7 – 2,0 miliarde m³/an – în regiunea Transnistria. De menționat că circa 60% din consumul de gaze
al Transnistriei îl reprezintă Termocentrala MGRES – Cuciurgan, care produce cca 70%
din energia electrică consumată de malul drept10 11. Prin urmare, în cazul sistării importului de gaze naturale, R. Moldova poate rămâne nu numai fără gaze, dar și parțial fără
energie electrică, deoarece Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan, situată în Transnistria (furnizorul de bază), funcționează în baza gazelor rusești, ca materie primă. Restul
consumului se datorează concentrării în această regiune a întrerpinderilor industriale
mari, cum ar fi S.A. „Uzina Metalurgică Moldovenească” din Râbniţa, S.A. „Combinatul
de Ciment din Râbnița”, S.A. „Moldavkabel” din Bender ș.a.
R. Moldova este o țară importantă de tranzit pentru gazele naturale din Federația Rusă,
fiind pe ruta conductelor de gaze Transbalcanice, acestea traversând frontiera dinspre
Ucraina și ieșind spre România, Bulgaria și Turcia, inclusiv cu ramificații către Grecia și
10

Perspectivele dezvoltării sectorului Gazelor Naturale Lichefiate în R. Moldova, 27.11.2018, https://ec.europa.eu/
energy/sites/ener/files/documents/moldova_-_lng_situation.pdf

11

S.A. „Moldovagaz”, Rezultatele celei de-a VI-a reuniuni a operatorilor sistemului de transport gaze responsabili
de realizarea reversului transbalcanic, 17.12.2019, https://www.moldovagaz.md/rom/centrul-de-presa/rezultatele-celei-de-a-vi-ea-reuniune-a-operatorilor-sistemului-de-transport-gaze-responsabili-de-realizarea-reversului-transbalcanic
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România, Bulgaria și Turcia, inclusiv cu ramificații către Grecia și Macedonia. Lungimea totală a
(gestionate de S.R.L. „Moldova ransgaz”, filială a S.A. „Moldovagaz”
miliarde m³/an.
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O altă conductă de interconectare a sistemului de transport al gazelor naturale din R.
Moldova - ACB, face legătura cu Ucraina în partea de Nord și Est a țării și traversează R.
Moldova pentru a conecta două părți ale rețelei de gaze din Ucraina. Această conductă, cu o
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Volumul total de gaze furnizate R. Moldova este măsurat și livrat de pe teritoriul Ucrainei, prin SMG Grebeniki, SMG Alekseevka și SMG Ananiev. Tradițional, fluxul de gaze
din F. Rusă traversează Ucraina prin Transnistria, prin intermediul a două conducte de
transport: Ananiev-Cernăuţi-Bogorodchany (ACB) și Şebelinka-Dnepropetrovsk-Krivoi
Rog-Ismail (ŞDKRI).
În practică, rata de utilizare a capacității tuturor conductelor transfrontaliere este de doar
circa 45% – 55%, ceea ce înseamnă că aproximativ 19 miliarde m³/an de gaze naturale
sunt tranzitate prin ruta sudică – prin conductele de gaze Transbalcanice (în 2019 volumul
gazelor scăzând la 10 miliarde m³/an) și cca 1 miliard m³/an prin cea nordică14.
12

Agenția Internațională pentru Energie, https://www.iea.org/reports/moldova-energy-profile/energy-security#abstract

13

Agenția Internațională pentru Energie, https://www.iea.org/reports/moldova-energy-profile/energy-security#abstract

14

Agenția Internațională pentru Energie, https://www.iea.org/reports/moldova-energy-profile/energy-security#abstract
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Tabelul 1: Lista punctelor de intrare relevante ale rețelei de transport a gazelor naturale a
SRL „Moldovatransgaz”
Nr.

Denumirea punctelor de intrare

Amplasarea

Capacitatea
tehnică m³/24 h

1

Alekseevka
Ananiev – Cernăuţi – Bogorodichany (ACB)

Ucraina

24 900 000

2

Grebenichi
Ananiev – Tiraspol – Ismail (ATI)

Ucraina

80 200 000

3

Grebeniki
Razdelinaia – Ismail (RI),
Şebelinka – Dnepropetrovsk – Krivoi Rog – Ismail (SDKRI)

Ucraina

30 000 000

4

Limanscoe
Tiraspol – Odesa (TO 3)

Ucraina

9 000 000

5

PMG Todireşti
Iaşi – Ungheni – Chişinău (IUC)

R. Moldova
Î.S. Vestmoldtransgaz

5 000 000

6

Ananiev
Ananiev – Cernăuţi – Bogorodichany (ACB

Ucraina

48 000 000

Sursă: S.R.L. „Moldovatransgaz”, Planul de dezvoltare a rețelelor de transport al gazelor naturale pentru
perioada
2020-2029,
https://www.moldovatransgaz.md/storage/app/media/uploaded-files/plan-dedezvoltare-2020-2029-10-let-rom-181219anexa1.pdf

Contractul de furnizare a gazelor cu S.A.D. „Gazprom” a fost încheiat de S.A. „Moldovagaz” în 2006, iar din 2012 a fost prelungit anual, exceptând anii 2017 – 2019, când
prelungirea a fost realizată pentru trei ani consecutiv15. Prelungirea existentă a expirat
la sfârșitul lunii decembrie 2019, fiind semnat un nou Acord suplimentar la Contractul
actual de furnizare a gazelor naturale în R. Moldova (inclusiv pentru regiunea transnistreană) până la 31 decembrie 2020 la condițiile actuale, pentru volume ce vor acoperi
consumul național. Astfel, în R. Moldova sunt prevăzute a fi furnizate prin intermediul
stației de măsurare Grebiniki 8 milioane de m³ zilnic și prin punctul Alexeevka – 4 milioane de m³, iar la necesitate volumele pot fi crescute, se arată într-un comunicat al
Guvernului16.
Un contract cu același istoric de prelungire a fost încheiat pentru tranzitul de gaze în
2010, tariful de tranzit fiind stabilit la 3 USD/1000 m³ și a fost plătit de către Gazprom
către S.A. „Moldovagaz” și S.R.L. „Tiraspoltransgaz” în părți egale.
Pe durata contractului de achiziție de gaze se aplică o formulă de stabilire a prețurilor
la gazele naturale cumpărate pentru consumatorii din R. Moldova, formulă bazată
pe valoarea medie aritmetică a prețului de vânzare a gazelor naturale de către S.A.D.
„Gazprom” în țările europene, ajustată trimestrial cu variația cotațiilor prețurilor la
15

Mihai Nicuț, Conducta făcută de Transgaz cu 150 mil. euro spre Republica Moldova e goală, nu transportă nicio
moleculă de gaz. Iar viitorul nu sună bine, 17.08.2020, https://www.economica.net/conducta-facuta-de-transgaz-cu-150-mil-euro-spre-republica-moldova-e-goala-nu-transporta-nicio-molecula-de-gaz-iar-viitorul-nu-suna-bine_188843.html

16

Guvernul RM, Premierul Chicu a convocat o ședință pentru a verifica situația privind furnizarea gazelor naturale, 31.12.2019, https://gov.md/ro/content/premierul-chicu-convocat-o-sedinta-pentru-verifica-situatia-privind-furnizarea-gazelor
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produsele petroliere. Celelalte condiții contractuale de furnizare, precum și cele de
tranzitare a gazelor naturale rămân neschimbate17.
Merită menționat că în 2019 aproximativ 60% din localitățile R. Moldova aveau acces
la gaze naturale18 la rețeaua de gaz. La 1 ianuarie 2019, rețeaua de transport intern era
formată din 1559,785 km de conducte19.
Astfel, în contextul noilor relații contractuale care urmează să fie stabilite în anii următori cu furnizorii de gaze, riscul pierderii rutei existente de aprovizionare cu gaze (însemnând tranzitul actual prin Ucraina) rămâne a fi iminent, având în vedere inclusiv faptul
că nu există depozite de stocare a gazelor în R. Moldova și nu există acces la gazele
naturale lichefiate (GNL). Eforturile de ajustare a infrastructurii, care să permită noi rute
de aprovizionare, prezintă o serie de provocări care trebuie luate în considerare, având
la bază datele primare enunțate în capitolul de mai jos.
1.3. Datele primare ale securității gazelor naturale importate
Pentru o mai bună înțelegere a originii dificultăților întâmpinate, se vor lua în considerare următoarele cerințe:
 Sarcina zilnică de vârf cu alimentarea de gaze a R. Moldova (fără regiunea Transnistria) – 8,6 mcm/zi (milioane metri cubi pe zi);
 Încărcarea zilnică a vârfului de gaz al R. Moldova (fără regiunea Transnistria) –
7,9 mcm/zi;
 Capacitatea nominală maximă a conductei Iași-Ungheni-Chișinău – 6,1 mcm/zi.
Din punct de vedere geografic, cel mai mare consum al gazelor este concentrat în mun.
Chișinău și mun. Bălți. Ponderea cea mai mare (de 35,9%) în structura consumului de
gaze în anul 2019 a revenit întreprinderilor din sectorul energetic, fiind urmată de consumatorii casnici (34,3%) și agenții economici (25,3%)20.
În vederea asigurării fiabilității aprovizionării cu gaze naturale (inclusiv în volum total sau
parțial pentru consumatorii din regiunea transnistreană), următoarele rute (descrise și
în tabelul 2) pot fi luate în considerare, acestea fiind listate și în Planul de dezvoltare a
rețelelor de transport al gazelor naturale pentru perioada 2020-2029, publicat de S.R.L.
„Moldovatransgaz”:

17

SA „Moldovagaz”, SA „Moldovagaz” și SAP „Gazprom” au semnatAcordul, care prelungeștepînă la 31 decembrie 2020 termenulcontractelorînvigoare, 31.12.2019, https://www.moldovagaz.md/rom/centrul-de-presa/
sa-moldovagaz-si-sap-gazprom-au-semnat-acordul-care-prelungeste-pana-la-31-decembrie-2020-termenul-contractelor-in-vigoare

18

Agenția Internațională pentru Energie, https://www.iea.org/reports/moldova-energy-profile/energy-security#abstract

19

S.R.L. „Moldovatransgaz”, Planul de dezvoltare a rețelelor de transport al gazelor naturale pentru perioada
2020-2029, pag. 4, htt12ps://www.moldovatransgaz.md/storage/app/media/uploaded-files/plan-de-dezvoltare-2020-2029-10-let-rom-181219anexa1.pdf

20

Raportul privind activitatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică în anul 2019, pag. 35-36
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− Din România (SMG „Ungheni”) prin conducta Iași – Ungheni – Chișinău (după finalizarea lucrărilor de construcție, necesar de a fi făcute, în particular pe partea
română);
− Din România de la SMG „Isaccea-Orlovka” prin sistemul GM „RI-ȘDKRI” și SMG
Căușeni până la SMG Grebeniki în regim de flux invers de gaze;
− Din Ucraina de la SMG „Alekseevka” prin GM „ACB” și SC Drochia și în modul direct (prin stația de contorizare a gazelor SMG Grebeniki).21
2223

Tabelul 2: Opțiuni alternative de diversificare a aprovizionării cu gaze naturale
Ruta
Provocări / Riscuri
Din România prin conduc- Realizabilă doar în cazul
ta Iași – Ungheni
finalizării lucrărilor pe
partea română, care se
prevăd nu mai devreme
de 2021.
Remarcă: nu poate asigura și consumul de
gaze al Transnistriei.
Ruta Transbalcanică, care Insuficientă pentru a
să asigure regimul invers face față cererii și ar
de gaze din Europa Cen- urma să fie utilizată în
trală prin punctul de in- combinație cu altă(e)
trare Isaccea/Orlovka în opțiune(i).
direcția Căușeni
Din sistemul ucrainean Volume
insuficiente
de transportare a gazelor disponibile pentru R.
din Europa Centrală prin Moldova în perioada de
punctul de intrare Alek- vârf a anului.
seevka

Statutul realizării
− Pe teritoriul R. Moldova, conducta Ungheni –
Chișinău este finalizată.
− Pe teritoriul României, conducta Onești – Gherăiești – Lețcani și două stații de comprimare se
planifică a fi finalizate către 2021.

− Pe 18 decembrie 2019, noul operator al reţelei
de gazoducte din Ucraina (GTSO) şi compania românească Transgaz au semnat un acord de interoperabilitate, menit să permită livrarea de gaze naturale
din România spre Ucraina şi R. Moldova la punctul
de interconectare Isaccea-Orlovka, începând cu data
de 1 ianuarie 202022.
− 27 decembrie 2019, SRL „Operatorul Sistemului
de Transport gaze al Ucrainei” GTSO, SRL „Moldovatransgaz” și S.A. „Moldovagaz” au semnat un acord
tripartit de interoperabilitate pentru toate punctele
de interconectare а sistemelor de transport ale R.
Moldova și Ucrainei (Alekseevka, Grebeniki, Căuşeni,
Ananiev, Limanskoe) pentru livrarea și tranzitul de
gaze naturale începând cu 1 ianuarie 202023.

Trebuie de menționat că aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor R. Moldova
dintr-o direcție (din partea de nord, centrală sau sudică) este imposibilă din cauza capacității insuficiente a conductelor de gaze din partea centrală a țării – mun. Chișinău
(tranziție de la Dn=1020 mm la Dn=530 mm), restricția reieșind din calculul hidraulic al
modurilor de funcționare a conductelor24.
21

S.R.L. „Moldovatransgaz”, Planul de dezvoltare a rețelelor de transport al gazelor naturale pentru perioada 20202029, pag. 16, https://www.moldovatransgaz.md/storage/app/media/uploaded-files/plan-de-dezvoltare2020-2029-10-let-rom-181219anexa1.pdf

22

Focus energetic, România şi Ucraina, acord privind tranzitul gazelor, 18 decembrie 2019,
https://www.focus-energetic.ro/romania-si-ucraina-acord-privind-tranzitul-gazelor-63245.html

23

SA „Moldovagaz”, Acordul Tripartit de interconectare este semnat, 27 decembrie 2019,
https://www.moldovagaz.md/rom/centrul-de-presa/acordul-tripartit-de-interconectare-este-semnat

24

S.R.L. „Moldovatransgaz”, Planul de dezvoltare a rețelelor de transport al gazelor naturale pentru perioada 2020-
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În dependență de sursa de import și viitoarele contracte care vor fi încheiate, furnizarea
de gaze naturale ar putea fi realizată și printr-o combinație a acestor rute, cu condiția de
a avea capacitățile tehnice necesare de transportare, care să permită acest fapt.
De menționat că până la asigurarea interconectării sistemelor electroenergetice ale R.
Moldova – România în regim sincron, din motive de securitate și stabilitate a sistemului
de energie electrică din regiune (i.e. R. Moldova și regiunea Odessa din Ucraina), este
necesară o producție minimală de energie electrică la Centrala Termoelectrică Moldovenească (MGRES).

2029, pag. 16, https://www.moldovatransgaz.md/storage/app/media/uploaded-files/plan-de-dezvoltare2020-2029-10-let-rom-181219anexa1.pdf
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2. ASP EC T ELE T EHNI C E PRI VI ND SECURI TAT EA
AP ROVI ZI O NĂRI I C U GAZE NAT URALE
Reţelele magistrale de transport al gazelor naturale ale R. Moldova, în prezent, sunt
insuficient de dezvoltate pentru a asigura o securitate deplină în alimentarea consumatorilor pe calea furnizărilor de bază şi a celor alternative, în egală măsură. Mai exact, R.
Moldova dispune de legături prin reţele magistrale de gaze naturale doar cu Ucraina, pe
unde sunt efectuate livrările de gaze naturale din Federaţia Rusă, și recent cu România,
însă pentru valorificarea interconectării, lucrări importante urmează a fi făcute pe partea
română, pentru a permite fluxul de gaze la presiunea necesară.
În scopul evaluării soluțiilor alternative sunt prezentate, în continuare, aspectele tehnice
legate de asigurarea aprovizionării cu gaze naturale:
2.1. Interconectarea Sistemului de Transport al Gazelor Naturale din Republica Moldova cu Sistemul de Transport al Gazelor Naturale din România
Prima provocare de pe agenda Guvernului este extinderea interconectorului Iași – Ungheni (faza I) către Chișinău (faza II), fiind apreciată ca o investiție menită să asigure un
nivel înalt de securitate energetică a R. Moldova, prin diversificarea surselor și direcțiilor
de aprovizionare cu gaze naturale; dezvoltarea infrastructurii naționale de gaze naturale
și conectarea sistemului de transport al gazelor naturale din R. Moldova la rețeaua statelor membre ale Uniunii Europene (prin România). Cu cât mai curând R. Moldova va avea
funcțională ruta respectivă, cu atât mai devreme autoritățile de la Chișinău vor putea
avansa semnificativ în ceea ce ține de îmbunătățirea nu doar a securității energetice, dar
și a securității naționale a țării. În acest sens, au fost depuse eforturi substanțiale (reflectate parțial în tabelul 3) în accelerarea construcției respective pentru a reuși finalizarea
tronsonului până la Chișinău către 31 iulie.
Având în vedere complexitatea proiectului, a apărut necesitatea elaborării unui șir de
studii25 în vederea asigurării unui impact minim asupra mediului, unui impact social
și asupra patrimoniului cultural al R. Moldova, fapt ce a tergiversat construcția propriu-zisă a gazoductului, cu finalizarea acestuia abia în cinci ani, dintre care mai bine
de trei ani au fost dedicați studiilor și acțiunilor pregătitoare (inclusiv privatizarea Î.S.
„Vestmoldtransgaz”), care să permită demararea lucrărilor de construcție propriu-zise. În
acest sens, contractele pentru lucrări au fost semnate cu executanții, în aprilie 201926.
Prin analogie, cei 43,2 km care reprezintă faza I a interconectorului de gaze de la Iași
(România) la Ungheni (R. Moldova) au fost construiți în 2013 - 2014 (cu un diametru
de 500 mm). Acesta a fost proiectat pentru o alimentare cu gaze de 1,5 miliarde m³ de
25

Spre exemplu, studiul de fezabilitate a fost elaborat în 2015; Evaluarea impactului asupra mediului și eliberarea Acordului de mediu au fost asigurate în iulie 2016.

26

Î.S. ,,Vestmoldtransgaz”, Achiziții, https://www.vmtg.md/index.php/achizitii
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gaze/an27 (scenariul nr. 1 – cu o presiune de 38 bar la frontiera România – R. Moldova)
sau 2,2 miliarde m³/an (scenariul nr. 2 – cu presiunea de 45 bar la frontiera România – R.
Moldova).
Pentru o mai bună înțelegere a măsurilor întreprinse de autoritățile de la Chișinău, în
continuare este prezentat sumarul acțiunilor întreprinse pentru construcția gazoductului:
Tabelul 3: Activități întreprinse
 A fost realizat Studiul de Fezabilitate al investiției pentru construcția gazoductului, finanțat de BERD și efectuat de firma Fichtner (Germania). Primele rezultate ale studiului au
fost prezentate în iulie 2015.
 A fost semnat contractul nr. 499 din 22.11.2016 între Ministerul Economiei al RM, Î.S.
,,Vestmoldtransgaz” și S.N.T.G.N. ,,Transgaz” S.A. din România pentru serviciile de executare a lucrărilor de proiectare a obiectului: ,,Conducta de interconectare a Sistemului Național
de Transport al Gazelor Naturale din România cu Sistemul de Transport al Gazelor Naturale din
R. Moldova pe direcția s. Todirești, raionul Ungheni – municipiul Chișinău” (Faza II a implementării proiectului ,,Conducta de interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din
România cu sistemul de Transport Gaze Naturale din R.Moldova”).28
 A fost adoptată Legea 105 din 09.06.2017 privind declararea utilității publice pentru lucrările de interes naţional de construcţie a conductei de transport gaze pe direcția Ungheni-Chișinău și implementarea unor măsuri pentru operarea, exploatarea și întreținerea
conductei de transport gaze naturale Iași–Ungheni–Chișinău, ulterior modificată prin Legea 183 din 26.07.2018 în vederea facilitării procesului de expropriere a terenurilor și,
prin urmare, inițierea lucrărilor de construcție a gazoductului.
 La data de 01.09.2017 a fost eliberat certificatul de urbanism pentru lucrările de utilitate
publică de interes național privind construcția conductei de transport de gaze naturale pe
direcția Ungheni – Chișinău, planificate pe teritoriul raioanelor Ungheni, Nisporeni, Călărași, Strășeni și municipiul Chișinău.29
 La data de 19.09.2017 a fost semnat contractul pentru serviciile de descărcare arheologică a siturilor aflate pe traseul gazoductului Ungheni-Chișinău.
 La data de 03.10.2017, SRL „Moldovatransgaz” a eliberat avizul de conectare a sistemului
de transport de gaze naturale existent cu sistemul de transport de gaze naturale al Î.S.
„Vestmoldtransgaz”.
 La data de 04.10.2017, SRL „Chișinău-Gaz” a eliberat condițiile tehnice pentru conectarea
gazoductului Ungheni-Chișinău la rețelele de distribuție ale municipiului Chișinău.

27

Guvernul RM, Premierul Iurie Leancă a inaugurat gazoductul Iași-Ungheni, alături de omologul său român și de
Comisarul European pentru Energie, 27.08.2014, https://gov.md/ro/content/premierul-iurie-leanca-inaugurat-gazoductul-iasi-ungheni-alaturi-de-omologul-sau-roman-si-de

28

Î.S. ,,Vestmoldtransgaz”, Planul de Dezvoltare a Rețelelor de Transport al Gazelor Naturale 2017-2026, anul 2017,
https://www.vmtg.md/images/doc/PLAN-DE-DEZVOLTARE.pdf

29

A fost eliberat certificatul de urbanism pentru construcția gazoductului Ungheni-Chișinău, 01.09.2017
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 La data de 26.10.2017 SRL „Ungheni-Gaz” a eliberat avizul cu privire la conectarea gazoductului Ungheni-Chișinău cu rețelele de distribuție din regiune.
 În baza hotărârii nr. 261 din 28.03.2018 a fost semnat contractul de vânzare-cumpărare
a complexului patrimonial unic Î.S. ,,Vestmoldtransgaz” de Ministerul Economiei și Infrastructurii, Agenția Proprietății Publice și ,,Eurotransgaz” SRL.
 La data de 05.09.2018 a fost eliberată Autorizația de construire.
 La data de 06.09.2018 a fost semnat Certificatul de finalizare a procesului de privatizare
a Î.S. „Vestmoldtransgaz” cu ,,Eurotransgaz” SRL Moldova, urmare a îndeplinirii integerale
a condițiilor contractului de vânzare/cumpărare.
 La data de 18.10.2018, prin Actul de primire-predare semnat de către Comisia instituită de Ministerul Economiei și Infrastructurii în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 501 din
01.07.2014 și Ordinului Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 202 din 16.10.2017,
la balanța Î.S. „Vestmoldtransgaz”, au fost transmise componentele Proiectului ,,Conducta
de interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din România cu sistemul de
Transport Gaze din Republica Moldova, faza I”.30
 La data de 18.02.2019, au fost lansate lucrările/licitațiile aferente construcției conductei
de interconectare (Complexul operațional Vestmoldtransgaz de la Ghidighici).
 În aprilie 2019, s-a finalizat contractarea celor 7 loturi de lucrări aferente gazoductului
Ungheni - Chișinău.
 Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis pe data de 2 mai 2019.
 Pe 7 august, anunțul finalizării gazoductului a fost efectuat de premierul României, Ludovic Orban, de altfel, acesta fiind termenul-limită atribuit conform contractului de privatizare condiționat.

În contextul analizării interconectorului respectiv, există trei aspecte problematice
care trebuie cunoscute:
1. Rețele slabe de gaze pe ambele părți, astfel încât este nevoie de un ritm
sincronizat al lucrărilor de extindere pe partea României de la Iași la Onești (un
important punct de conectare la rețeaua de gaze a României), iar pe partea R.
Moldova de la Ungheni la Chișinău (principalul centru de consum cu 60% din
consumul național și un punct de conectare la rețeaua națională de gaze a R.
Moldova);
2. Capacitatea proiectată în ambele scenarii (în funcție de presiunea din rețeaua României) este insuficientă pentru a acoperi vârfurile zilnice ale consumului de iarnă de pe malul drept al râului Nistru;
3. Interconectorul nu a fost niciodată destinat să acopere consumul de gaze
din regiunea transnistreană.
Astfel, aspectele invocate la pct. 2 și 3 pot fi soluționate doar prin combinarea
acestei rute de aprovizionare cu alte soluții alternative.

30

Î.S. „Vestmoldtransgaz”, Despre noi, https://www.vmtg.md/index.php/despre-noi
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Referitor la primul aspect, având în vedere perspectiva oferită de conducta de interconectare dintre România şi R. Moldova, sunt necesare o serie de dezvoltări în sistemul
românesc de transport al gazelor naturale, astfel încât să poată fi asiguraţi parametrii
tehnici adecvaţi cerinţelor de consum din regiunile vizate, inclusiv transportul de gaze
către R. Moldova. În conformitate cu Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale (PDSNT) în perioada 2019 – 202831, se planifică în acest sens o serie
de lucrări ale căror costuri se ridică la cca 174,25 mil euro, dintre care 46,3 mil euro
reprezintă un grant din fondurile structurale europene:
• Construcția unei conducte noi de transport de gaze naturale pe direcția Onești–
Gherăiești cu o lungime de 104,1 km, 700 mm diametru, 55 bar presiune nominală;
• Construcția unei conducte noi de transport de gaze naturale pe direcția Gherăești–Lețcani, cu o lungime de 61,05 km, 700 mm diametru, 55 bar presiune nominală, această conductă urmând să înlocuiască conducta existentă Gherăești–Iaşi
pe tronsonul Gherăești–Lețcani, al cărui diametru este de 400 mm;
• Construcția unei stații noi de comprimare la Onești, cu o putere instalată de 9,14
MW (2 compresoare a câte 4,57 MW fiecare; unul activ și unul de rezervă);
• Construcția unei stații noi de comprimare la Gherăești, cu o putere instalată de
9,14 MW (2 compresoare a câte 4,57 MW fiecare – unul activ și altul de rezervă).
Prin realizarea acestui proiect, conform S.A. „Transgaz”, presiunea necesară şi capacitatea de transport a gazelor naturale va putea fi asigurată pentru 1,5 mlrd. m³/an la frontieră cu R. Moldova. Termenul estimat pentru punerea în funcțiune a proiectului este anul
2021. Merită precizat că odată cu actualizarea periodică a Planului de dezvoltare a S.A.
„Transgaz” au fost operate modificări în ceea ce privește termenul preconizat pentru
punerea în aplicare a proiectului, anterior fiind stabilit pentru 2017, apoi extins pentru
2019 (a se vedea tabelul 4).
Valoarea investiției, de asemenea, a fost modificată, fiind majorată până la 174,25 mil.
euro. Modificările respective este important să fie urmărite, dat fiind faptul că impactează atât perioada funcționalității depline a conductei Iași – Ungheni – Chișinău, cât și
costul de transportare a gazului pentru consumatorii finali. Acest fapt derivă din modificările recente operate în cazul calculării tarifelor de intrare – ieșire, care prevăd că în
funcție de creșterea costului infrastructurii până la acel punct este așteptat să crească și
tariful la graniță, pe partea României.
În R. Moldova, același operator de transport gaze, S.A. „Transgaz” a achiziționat în cadrul
unui concurs investițonal desfășurat în 2018 Î.S. „Vestmoldtransgaz” – compania care
deținea partea moldovenească a interconectorului Iași – Ungheni (cca 11 km). Contractul de vânzare-cumpărare a intrat în vigoare la data de 6 septembrie 2018, după ce R.
Moldova a îndeplinit toate condițiile suspensive cerute de investitor.

31

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ, Planul de dezvoltare a sistemului național de transport gaze nuturale 2019 –
2028, Pag. 53-54 https://www.transgaz.ro/sites/default/files/uploads/users/admin/Plan%20dezvoltare%20
2019%20-%202028.pdf
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Tabelul 4: Modificările operate cu privire la interconectarea sistemului de transport gaze
naturale din Republica Moldova cu cel din România

Lungimea
conductelor
Termenul
estimat pentru
finalizare
Valoarea totală
estimată a
proiectului
Caracteristici
tehnice

PDSNT
2014-202339
163 km

PDSNT
2017-202640
165 km

PDSNT
2018-202741
165,15 km

PDSNT
2019-2028
165,15 km

2017

2019

2019

2021

110 mil. Euro

131,7 mil. Euro

174,25 mil. Euro

174,25 mil. Euro

Stația de comprimare
Onești – 9,14 MW,
2 compresoare x
4,57 MW
Staţia de comprimare
Gherăeşti, 9,14 MW
(2 compresoare x
4,57 MW)

Stația de comprimare
Onești – 9,14 MW,
2 compresoare x
4,57 MW
Staţia de comprimare
Gherăeşti, 9,14 MW
( 2 compresoare x
4,57 MW)

2 (două) stații de
comprimare

Staţia de
comprimare
Onești, Gherăiești Oneşti – 6 MW
(2 x 3 MW);
Staţia de
comprimare
Gherăeşti, 4 MW
(2 x 2 MW)

Realizarea proiectului Ungheni – Chișinău a fost prevăzută pentru un termen de maxim
23 de luni (începând din 6 septembrie 2018) și constă în construcția unei conducte de
transport de gaze naturale în lungime de circa 110 km și cu un diametru de 600 mm, a
trei stații de predare a gazelor naturale (două în Chișinău și una în Ungheni) şi construcția și dotarea centrului de dispecerizare și dirijare de la Ghidighici. Rețeaua de transport
de gaze naturale pe ruta Ungheni – Chișinău reprezintă cea de-a doua etapă a proiectului de interconectare Iași – Ungheni cu mun. Chișinău, care este cel mai mare consumator de gaze naturale (aproximativ 60% din 1,2 miliarde m³/anual). Acest gazoduct este
fezabil în condițiile în care stațiile de comprimare a gazului vor fi construite pe teritoriul
României și va fi modernizată infrastructura gazifieră conform PDSNT Transgaz. Bugetul
estimat al proiectului pe teritoriul R. Moldova a constituit inițial 93 milioane euro, iar pe
teritoriul României – 174,25 milioane euro. În acest sens, rămâne importantă finalizarea
lucrărilor și pe partea română, pentru a permite operaționalizarea și funcționalitatea
deplină a gazoductului.
Referitor la cel de-al doilea aspect, merită menționat faptul că la 21 mai 2015, în baza
Hotărârii Nr. 396 din 16.06.2015, prim-miniștrii ambelor țări au semnat un memorandum de înţelegere interguvernamental dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul
32

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ, Planul de dezvoltare a sistemului național de transport gaze nuturale 2014
– 2023, Pag. 44-45, https://www.transgaz.ro/sites/default/files/plan_de_dezvoltare_pe_10_ani_2014__2023_14.12.2014.pdf

33

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ, Planul de dezvoltare a sistemului național de transport gaze nuturale 2017
– 2026, Pag. 50-51, https://www.transgaz.ro/sites/default/files/uploads/users/admin/plan_de_dez_2017__2026.pdf

34

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ, Planul de dezvoltare a sistemului național de transport gaze nuturale 2018 –
2027, Pag. 46-47, https://www.transgaz.ro/sites/default/files/Downloads/PDSNT%202018-2027.pdf
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României privind realizarea proiectelor necesare interconectării reţelelor de gaze naturale şi energie electrică din Republica Moldova şi România, document care prevede
asigurarea de către România a unui flux de gaze la frontieră de 250 000 m³/oră (6 mil
m³/zi) la o presiune de 45 bari.
Cu privire la cel de-al treilea aspect, nu există nicio modalitate prin care noul interconector cu România să poată să asigure partea transnistreană cu gaze.
Funcționarea în timp real a rețelei de gaze care asigură conexiunea cu România
Toate elementele prevăzute la punctul 2.1. în ceea ce privește presiunea și
disponibilitatea gazului la frontiera dintre România și R. Moldova sunt teoretice,
fiind în corespundere cu funcționarea normală a rețelei de gaze într-o zi cu consum
mediu.
În eventualitatea unor condiții meteorologice dificile, caracterizate de temperaturi
scăzute, se anticipează creșterea semnificativă a consumului în întreaga regiune.
În consecință, se prevăd două dificultăți în ceea ce privește rețelei de gaze din
România, și anume:
i. Creșterea similară a consumului de gaze în România, ceea ce ar conduce
eventual la scăderea volumului de gaze disponibil pentru R. Moldova;
ii. Scăderea presiunii în întreaga rețea de transport a gazului.
Aceste impedimente vor limita posibilitatea furnizării gazelor pentru R. Moldova
prin noul interconector.

2.2. Soluții alternative pentru furnizarea gazului în Republica Moldova
Există două căi complementare noului interconector cu România, posibile pentru furnizarea de gaze naturale în R. Moldova:
a. Fluxul invers de gaze pe conducta de tranzit T1 Transbalcanică (din Sud-Vest spre
Nord-Est);
b. Din Europa Centrală prin rețeaua ucraineană de transport de gaze.
Pentru ambele opțiuni, există date incomplete disponibile, fiind necesare cercetări și
evaluări suplimentare. De asemenea, în afară de alte investiții în ajustarea infrastructurii
de transport al gazelor în alte țări, sunt necesare lucrări în R. Moldova cel puțin la conducta de tranzit T1 Transbalcanică pentru asigurarea fluxului fizic invers al gazului pe
teritoriul R. Moldova.
În condițiile expirării contractelor de reglementare a regimului conductelor ce asigură
tranzitul gazului rusesc pe teritoriul României către Bulgaria, Turcia și țările din Balcani
(conductele T1, T2, T3), capacitățile oferite de acest sistem de conducte pot crea o
legătură suplimentară de aprovizionare cu gaze naturale între piața europeană – Peninsula Balcanică și R. Moldova (respectiv Ucraina). Expirarea contractelor aferente
conductei T1 a făcut posibilă operaționalizarea conceptului coridorului Transbalcanic în
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regim bidirecțional, asumată în fața instituțiilor europene de către operatorii de transT1 a făcut
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port din Grecia, Bulgaria, România, Ucraina și R. Moldova.conductei
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de transport și-au asumat angajamentul de
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posibilă transportarea în flux invers (reverse-flow) a gazelor naturale, acțiune menită să
de transport și au asumat angajamentul de a îndeplini cerințel
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2.2.1. Fluxul fizic revers pe conducta de tranzit T1 Transbalcanică (din Sud-Vest spre
Nord-Est)
Conform Directoratului General Figura 5: Gazoductul Transbalcanic
pentru energie din cadrul Comisiei
Europene, Grupul pentru conectarea rețelelor de gaze naturale din
Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC) a examinat trei opțiuni pentru
realizarea fluxului invers de gaze
pe culoarul Transbalcanic, însemnând de-a lungul traseului de la
Grecia către R. Moldova și Ucraina,
și anume:
 Opțiunea (1) – 1,5 miliarde m³
de gaze/an pe T1 (capacitate
disponibilă minimă);
 Opțiunea (2) – 3,2 miliarde m³
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 Opțiunea (3) – Toată capacitatea posibilă pe T1 - T3 (~
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Această opțiune urmează să

al

Grupul p
naturale
(CESEC

Moldova


O
gaze/an
minimă)

O


O
posibilă
gaze/an)
ă
necesită
semnific

Realizar
obligație
pentru
statele
membre,
conform
pachetului
35
Ministerul Afacerilor Externe al României, Securitate energetică, https://mae.ro/node/1602
T1 rezervarea exclusivă a expirat în 201
36
Analiza preliminară realizată de Transgaz ilustrează că, din punct de vedere tehnic, este posibil ca conducta
pentru
alimentarea
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a R.1,Moldova
și Ucrain
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fie evaluată la o etapă ulterioară, întrucât necesită existența unei cereri semnificative pe piață pentru livrarea gazelor.
Realizarea fluxului invers reprezintă o obligație pentru statele membre, conform pachetului III energetic. Pentru prima dintre cele trei conducte Transbalcanice – T1 rezervarea
exclusivă a expirat în 2016 și teoretic poate fi deja utilizată pentru alimentarea cu gaze
a R. Moldova și Ucrainei în regim de flux invers (de la sud spre nord), posibile surse de
gaze în acest caz fiind din Peninsula Balcanică (e.g. Turkish Stream, coridorul sudic TAP/
TANAP sau terminalul de gaze naturale lichefiate din Grecia).
În urma discuțiilor avute între operatorii sistemelor de transport și de sistem din R.
Moldova și Ucraina s-a ajuns la concluzia că opțiunea (1) va acoperi doar cererea de
gaze a consumatorilor transfrontalieri din Ucraina și R. Moldova (raioanele de Sud) din
Orlovka – Căușeni. În această situație, operatorii sistemelor de transport de gaze din
R. Moldova și Ucraina au găsit soluția tehnică prin care opțiunea (1) poate fi realizată
fără investiții, doar prin schimbarea schemelor tehnice existente pe secțiunea Orlovka –
Căușeni a sistemului de conducte Transbalcanice.
Punerea în aplicare a Opțiunilor (2) și (3) impune operatorilor de transport participanți
investiții considerabile. Este important de menționat faptul că S.R.L. „Moldovatransgaz”
nu reflectă nicio sursă financiară pentru astfel de investiții, prin urmare, e posibil să fie
nevoie de sprijin financiar eventual extern.
Conform informațiilor oferite inițial de S.A. „Transgaz”, conexiunea dintre T1 și sistemul
național de transport din România (SNT) ar putea duce la o capacitate de transmitere
fizică maximă de la SNT la T1 de 1,5-2,2 miliarde m³/an și o capacitate maximă fizică de
la T1 la SNT de 6 miliarde m³/an.
Clarificările din 2019 furnizate de Bulgartransgaz și Transgaz România au dus la concluzia că în fluxul invers pe conducta de gaz T1 pot fi furnizate 12,4 mil. cm/zi în stația de
gaze Orlovka.
Până în noiembrie 2019, existau încă incertitudini cu privire la:
- Punerea în funcțiune a gazoductului de 120 km de la conducta Turkish Stream
până la granița dintre Turcia și Bulgaria;
- Construirea și punerea în funcțiune a gazoductului de 11 km de la granița turcă
până la T1, pe sol bulgar;
- Capacitatea stațiilor de compresie din Bulgaria, capabile să asigure presiunea necesară a gazului la pomparea acestuia în flux invers.
Toate aceste aspecte au fost soluționate până la sfârșitul anului 2019. De asemenea, au
fost soluționate probleme administrative, în principal Acordurile de interoperabilitate dintre Bulgaria și România și cel dintre România și Ucraina privind fluxul invers pe conducta
de gaze Transbalcanice T1. Spre exemplu, pe 18 decembrie 2019, noul operator al reţelei
de gazoducte din Ucraina (GTSO) şi compania românească Transgaz au semnat un acord
de interoperabilitate, menit să permită furnizorilor să transporte începând cu data de 1
ianuarie 2020 gaze naturale „fără nicio dificultate” printr-o nouă rută de aprovizionare
– din sudul Europei şi Turcia via Bulgaria şi România spre Ucraina şi mai departe spre R.
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Moldova. Capacitățile considerate de sursa citată sunt mai mari decât cele preconizate, astfel capacitatea disponibilă la punctul de interconectare Isaccea – Orlovka pe direcţia
Ucraina-România se prevede a fi de 17,8 milioane m³ pe zi, în timp ce în direcţia opusă
– disponibilă la o capacitate de 15,8 milioane m³ pe zi. Conform directorului general al Reţelei de gazoducte din Ucraina (GTSO), Sergiy Makogon, „aceasta este o decizie istorică, deoarece creează o rută suplimentară pentru importul de gaze naturale în Ucraina, în primul rând
pentru a furniza gaze consumatorilor din R. Moldova şi consumatorilor ucraineni din regiunea
Odessa, amplasată în apropiere de graniţă. Acest acord va permite livrarea de gaze în sezonul
de iarnă fără întreruperi, chiar şi în situaţia unei posibile încetări a tranzitului gazelor din Rusia”.
Din acest gaz, se presupune că până la 4 milioane m³ pe zi vor fi destinate Ucrainei pentru
a furniza regiunii Odessa, într-un schimb de gaze cu S.A. „Moldovagaz” (un volum similar
va fi furnizat din Ucraina la nordul R. Moldova, în punctul de interconectare Alekseevka).
Totodată, la 27 decembrie 2019, SRL „Operatorul Sistemului de Transport gaze al Ucrainei”, SRL „Moldovatransgaz” și S.A. „Moldovagaz” au semnat Acordul tripartit de operare
pentru toate punctele de interconectare а sistemelor de transport ale R. Moldova și
Ucrainei (Alekseevka, Grebeniki, Căuşeni, Ananiev, Limanskoe) pentru livrarea și tranzitul
de gaze naturale începând cu 1 ianuarie 202037. Acest acord de interoperabilitate soluționează și utilizarea conductei de gaze T1 în Ucraina de Sud și R. Moldova, care trece
frontiera de aproximativ opt ori și furnizează gaze consumatorilor din ambele țări. În
acest sens, a fost creat un punct de tranzacționare virtuală.
Semnarea acestor acorduri de interoperabilitate între Ucraina și R. Moldova și între România și Ucraina (Isaccea - Orlovka) este importantă, dat fiind faptul că detaliază procedura privind transferul de gaze peste graniță, inclusiv în partea ce ține de măsurarea
volumului de gaze.
2.2.2. Asigurarea cu gaze din conducta T1 – Onești
O altă opțiune de furnizare explorată vizează transportarea gazului prin Sistemul Național de Transport al României către R. Moldova prin conducta de tranzit T1 în flux invers,
așa cum este descris în această secțiune.
Conform Planului de dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale PDSNT
2019 – 2028, printre proiectele propuse pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii se numără și interconectarea sistemului național de transport gaze naturale cu conducta de transport internațional gaze naturale T1 și fluxul reversibil Isaccea (proiectul
7.3, inclus și în PCI/2017 la poziția 6.24.10)38.
Acest proiect constă în asigurarea lucrărilor necesare conexiunii Isaccea cu Onești, important nod gazier din România, care teoretic poate permite transportarea gazelor spre
37

SA „Moldovagaz”, Acordul Tripartit de interconectare este semnat, 27 decembrie 2019, https://www.moldovagaz.md/rom/centrul-de-presa/acordul-tripartit-de-interconectare-este-semnat
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SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ, Planul de dezvoltare a sistemului național de transport gaze nuturale 2019
– 2028, Pag. 50, https://www.transgaz.ro/sites/default/files/uploads/users/admin/Plan%20dezvoltare%20
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T1 în punctul Isaccea. Astfel, fluxul reversibil al gazelor se va putea asigura odată ce
interconectarea sistemului național de transport cu conducta T1 este finalizată. Merită
remarcat faptul că prin implementarea sa se creează și posibilitatea preluării în sistemul
românesc de transport al gazelor naturale descoperite în Marea Neagră, pentru valorificarea acestora pe piața românească și cele regionale.
Deși anterior proiectul fusese programat să fie finalizat la sfârșitul anului 2019, conform
noului Plan de dezvoltare a S.A. „Transgaz” termenul-limită a fost amânat până în 2020.
Din câte se cunoaște, presiunea din sistemul de transport al gazelor din România este
mai mică, decât cea din rețeaua de transport gaze din R. Moldova. Pentru a asigura
injectarea cu gaze în conducta Transbalcanică T1, PDSNT S.A. „Transgaz” nu prevede
soluții de creștere a presiunii pe sensul Onești – T1. În aceste condiții este puțin probabilă asigurarea cu gaze din rețeaua României prin această rută (Onești – T1 – Moldova).
2.2.3. Conductele de gaz de la Marea Neagră până la T1
Conform aceluiași Plan investițional, se desprind alte două opțiuni, care, odată realizate, ar permite furnizarea gazului din România spre R. Moldova prin conducta de gaze
Transbalcanice T1 în flux invers, de această dată implicând exploatări off-shore în Marea
Neagră:
1) Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de transport pentru preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării Negre (proiectul 7.2, inclus în PCI 2017 la poziția 6.24.4/5).
Noua conductă de gaz Tuzla – Podișor va fi de 308,2 km cu un diametru de 1200/1000
mm. Conform S.A. „Transgaz”, această conductă se va interconecta cu actuala conductă
internațională de transport gaze naturale T1.
2) Noi dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la țărmul Mării Negre (proiectul 7.6,
inclus în PCI la poziția 6.24.10-3). Caracteristicile conductei arată astfel – 25 km în
lungime și 500 mm diametrul, de la țărmul Mării Negre până la conducta existentă de
transport internațional de gaze naturale T139.
În noul PDSNT 2019 - 2028 al Transgaz, termenele-limită pentru ambele proiecte au fost
amânate până în 2021, în funcție de luarea deciziei de finanțare a proiectelor off-shore,
precum și în dependență de graficele de realizare a acestora. Merită remarcat că aceste
opțiuni ar putea fi disponibile pe termen mediu.
O întrebare deocamdată fără răspuns este dacă gazoductul de la țărmul Mării Negre –
Podișor va avea o interconectare cu conducta de gaze Transbalcanică T1. Cele mai recente Planuri de Dezvoltare ale companiei române, inclusiv cel din 2019 - 2028, prevăd
că o astfel de legătură va exista, însă nu sunt oferite detalii și există incertitudini tehnice
dacă o astfel de conexiune este posibilă.
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2.2.4. Transportarea gazului din Europa Centrală prin rețeaua ucraineană de transport
O posibilitate de furnizare a gazului către R. Moldova este din zona Europa Centrală,
prin rețeaua de transport de gaze a Ucrainei, după cum este reflectat în figura de mai
jos:
Figura 6: Rețeaua de transport gaze a Ucrainei

După cum s-a menționat anterior, există o interconectare în partea de nord a R. Moldova, în Alekseevka, pe conducta de gaze dintre Ucraina și R. Moldova, numită ACB, al
cărei diametru este de 1000 mm. De asemenea, Ucraina ar putea furniza gaze către R.
Moldova prin conductele de gaze Transbalcanice în flux normal, dacă aceste conducte
nu vor mai fi utilizate pentru tranzitul gazelor rusești. Contează însă costul de transport,
respectiv tarifele de transport ale gazelor prin rețeaua Ucrainei, care sunt relativ mari,
precum și prețul gazelor vândute pe respectivele piețe.
2.2.5. Posibilitățile de stocare a gazelor în Ucraina și România
O altă soluție pentru a asigura vârfurile consumului de iarnă din R. Moldova ar putea
fi utilizarea depozitelor subterane de gaze naturale din Ucraina sau România. Din nou,
fezabilitatea soluției depinde de condițiile tehnice, tarifele de transport și înmagazinare
practicate în aceste țări.
Din păcate, terminalele existente de gaze naturale lichefiate (GNL) sunt amplasate relativ departe de R. Moldova. Conform unui studiu lansat recent de către Comisia Euro-
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peană cu privire la „Perspectivele piețelor gazelor naturale lichefiate în statele din Parteneriatul Estic”, furnizarea GNL în R. Moldova de la terminalele amplasate în statele
vecine nu este o opțiune viabilă, din cauza competitivității scăzute față de prețurile
mici la gazele naturale importate prin conducte40. Așadar, una din provocările principale
în aprovizionarea cu GNL o reprezintă prețul relativ mare al gazelor lichefiate, precum și
suprapunerea tarifelor naționale de transport gaze, fapt ce necesită intervenție din partea ENTSO-G și a Comisiei Europene pentru a stimula concurența pe piața europeană a
gazelor, cu scopul de a face ca GNL să fie atractiv indiferent de numărul de țări parcurse
până la destinație.
Având în vedere securitatea aprovizionării pentru țară, autoritățile naționale sunt îndemnate în concluziile studiului menționat să analizeze opțiunea respectivă prin contractarea, la necesitate, fie și a unor volume mici de GNL.
Capacitatea de stocare subterană a gazelor naturale este asigurată în România prin șapte depozite cu o capacitate activă totală de 33,93 TWh (aproximativ 3,22 miliarde de
m³) pe ciclu de înmagazinare. Șase dintre acestea aparțin Depogaz, care deține 90% din
capacitatea totală de stocare și Depomureș, care operează instalația de depozitare a
gazelor subterane Târgu Mureș. Utilizarea capacității de stocare este de 70% din capacitatea tehnică curentă.
Cele mai apropiate depozite subterane de conducta Onești-Iași sunt Sărmășel (Depogaz) cu o capacitate de 800 de milioane de m³ și Târgu Mureș (Depomureș) cu o capacitate de aproximativ 300 de milioane de m³.
În ceea ce privește depozitele ucrainene, în cazul în care tranzitul prin Ucraina va fi
întrerupt, extragerea din depozite ar putea fi dificilă din cauza modificării presiunilor
din rețea. Cu toate acestea, o opțiune fiabilă care ar putea fi luată în considerare este
Bogorodchany, amplasat în imediata apropiere a R. Moldova, cu un volum de gaze de
lucru de 2,3 mlrd m³.
Tarifele de stocare a gazelor naturale în Ucraina stabilite pentru anul 2020 sunt:
- Pentru depozitare – 0,1900 UAH la 1000 de m³ pe zi (fără TVA);
- Pentru injectare –110,16 UAH la 1000 de m³ pe zi (fără TVA);
- Pentru retragere – 63,41 UAH la 1000 de m³ pe zi (fără TVA).
În prezent, doar instalațiile de stocare a gazelor din Ucraina pot fi luate în considerare,
accesul la cele românești va fi disponibil numai după finalizarea conductelor de gaze
Onești - Gherăiești - Iași - Ungheni - Chișinău și a stațiilor de comprimare conexe. Și
după finalizarea acestor lucrări accesul va fi limitat de capacitatea de interconexiune.
O altă soluție ar putea fi GNL ucrainean prevăzut în apropiere de Odessa, dar care depinde de disponibilitatea surselor de GNL în zona Mării Negre (prin strâmtoarea turcească, ceea ce este puțin probabil, sau de la un terminal de lichifiere din Georgia).
40

Studiul este finanțat de către Comisia Europeană la solicitarea celor 6 state PaE și realizat de un consorțiu condus de Stantec, pag. 23, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/52ff7d53-882e11ea-812f-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=37085&WT.ria_f=3608&WT.
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În concluzie, pentru a asigura securitatea energetică a țării, rutele care să asigure
posibilitatea fluxului invers de gaze prin punctul Isaccea/Orlovka către Căușeni și prin rețeaua ucraineană de transport de gaze ar trebui utilizate cumulativ pentru a acoperi consumul național în perioadele de vârf. În același timp, merită remarcat că cea de-a doua
opțiune, care să permită importul de gaze naturale din țările din Europa Centrală, este
incertă din cauza riscului de a nu avea capacități disponibile ale rețelelor ucrainene în
sezonul de vârf.
Utilizarea gazoductului Iași – Ungheni – Chișinău ar fi posibilă numai după finalizarea
lucrărilor de reconstrucție și modernizare pe partea română (care este cel mai probabil
începând cu iarna 2021-2022)41.

41

SA „Moldovagaz”, The gas sector of Moldova – National and Regional security issues, 08.10.2019, https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/tbrf_state_of_play_moldova_08102019-final.pdf
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3. ASP EC T ELE DE R EG LEM ENTARE AF ERENT E SECURI TĂȚ I I
GAZ E LOR NAT UR ALE
Pe lângă chestiunile tehnice descrise în secțiunea 2, cadrul de reglementare este important în contextul asigurării securității aprovizionării cu gaze, dat fiind faptul că gazul
natural se tranzacționează pe piețe în care se aplică regulile stabilite de reglementatori,
transportul gazelor se realizează în regim reglementat, pe baza tarifelor aprobate de
aceștia, iar supravegherea întregii activități este tot în sarcina reglementatorilor.
Începând cu 1 mai 2010, R. Moldova a devenit membru activ al Comunității Energetice,
astfel angajându-se să transpună cadrul legislativ comunitar, inclusiv pachetul II și III
energetic, în particular:
− Directiva 2009/73 din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă
în sectorul gazelor naturale;
− Regulamentul 715/2009 din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţelele
pentru transportul gazelor naturale;
− Directiva 2004/67 din 26 aprilie 2014 privind măsurile de garantare a securității
aprovizionării cu gaz natural.
Prin adoptarea în 2003 a Legii privind gazele naturale, R. Moldova a asigurat transpunerea
pachetului II energetic, iar operarea modificărilor la aceeași lege primară în anul 2016, și
mai recent – în 2017 a Legii privind energia, a condus la armonizarea parțială a cadrului
legislativ național cu pachetul III energetic, care odată implementat va permite R. Moldova inclusiv procurarea de gaze din hub-urile UE. Printre cele mai importante realizări
în ceea ce privește transpunerea pachetului III energetic se numără:
− Legea nr. 108 din 27.05.2016 privind gazele naturale, care extinde drepturile Agenției reglementatoare de a aplica sancțiuni financiare asupra companiilor de gaze,
precum și stabilește criteriile pentru emiterea licențelor de transport, distribuție,
furnizare și stocare;
− Hotărârea nr. 138 din 05.04.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale, care vine să reglementeze modul
de elaborare, evaluare și aprobare a planurilor de dezvoltare a rețelelor de distribuție a gazelor naturale, etapelor și procedurii aferente, precum și a responsabilităților părților implicate în procesul de dezvoltare a reţelelor;
− Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat la 19.04.2019, stabilește cadrul de reglementare secundar pentru desfășurarea activității de furnizare a
gazelor naturale la locurile de consum ale consumatorilor finali, respectiv relațiile
dintre furnizori, consumatorii finali și operatorii de sistem42;
− Regulamentul privind racordarea la rețelele de gaze naturale, aprobat la 19.04.2019,
vine să reglementeze acordarea unui acces efectiv la rețelele de gaze naturale potențialilor utilizatori de sistem și consumatori finali;
42

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Noi reglementări în sectorul gazelor naturale, 22.04.2019,
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− Hotărârea nr. 420 din 22.11.2019 privind aprobarea Codului rețelelor de gaze naturale vine să reglementeze mecanismele de alocare a capacității, care să asigure licitații armonizate atunci când operatorii de rețele vor vinde accesul la
conducte, dar și structuri armonizate pentru serviciile de transport al gazului;
− Hotărârea nr. 321 din 13.12.2016 privind aprobarea Regulamentului privind accesul la
rețelele de transport al gazelor naturale și gestionarea congestiilor;
− Hotărârea nr. 534/2019 din 27.12.2019 privind aprobarea Regulilor pieței gazelor naturale, precum și a Codului rețelei privind mecanismele de alocare a capacității în
sistemele de transport al gazelor, normele privind interoperabilitatea și schimbul de
date, gestionarea congestiilor și a tarifelor de transmisie armonizate;
− Hotărârea nr. 535/2019 din 27.12.2019 privind aprobarea Metodologiei de calculare,
aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al gazelor
naturale ce nu a fost încă aplicată, obstacolul principal fiind cauzat de necesitatea
stabilirii mecanismului de compensare inter-OST. Acest mecanism va fi clarificat în
noua lege a gazelor naturale.
3.1. Separarea operatorilor sistemelor de transport și distribuție din sectorul gazelor
naturale
Cel de-al treilea pachet energetic al UE prevede obligativitatea aplicării „separării proprietății” operatorilor sistemelor de transport de gaze și de energie electrică. În esență,
Directivele UE privind gazele naturale – 2009/73/CE și energia electrică – 2009/72/CE
solicită companiei, care controlează un sistem de transport de energie electrică sau de
gaze să se asigure că este independentă de orice parte a activității sale sau de orice altă
activitate care produce gaze, generează energie electrică sau furnizează astfel de mărfuri. Aceasta se aplică întreprinderilor de gaze și energie electrică, astfel încât o companie care controlează un sistem de transport al energiei electrice trebuie să se asigure că
este independentă și față de producția sau furnizarea de gaze. De asemenea, compania
care controlează un sistem de transport de gaze trebuie să se asigure că este independentă de generarea sau furnizarea de energie electrică. Există trei modalități care să
permită asigurarea separării proprietății:
 Separarea proprietăților – această opțiune prevede ca aceeași persoană sau aceleași persoane care controlează OST să nu aibă dreptul să dețină, direct sau indirect, orice interes pentru companiile care produc, furnizează și stochează energie
electrică sau gaze.
 Operator independent de sistem („OIS”). Conform acestei opțiuni, compania integrată vertical deține, în continuare, rețeaua de transport, dar funcționarea rețelei
este realizată de un operator de sistem independent, o companie distinctă desemnată de către statul membru al UE și aprobat de către Comisia Europeană (pentru
statele membre).
 Operatorul independent de transport („OIT”) – această separare permite ca
proprietatea rețelei de transport să rămână la compania integrată vertical, dar
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impune companiei să respecte o serie de reguli suplimentare menite să asigure
independența întreprinderilor sale de furnizare și generare față de compania de
transport.
În legislația R. Moldova, mai cu seamă în Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale,
toate aceste opțiuni sunt specificate ca fiind aplicabile. Prin urmare, legislația primară
este pe deplin compatibilă cu cerințele UE în ceea ce privește opțiunile de separare a
operatorilor de transport al gazelor naturale. Teoretic vorbind, conform primului model,
S.A. „Moldovagaz” ar fi în poziție să piardă controlul asupra sistemului de transport, prin
vânzarea acestuia către un terț. În cazul celui de-al doilea model, compania păstrează infrastructura de transport în proprietate, dar operarea acesteia trece în totalitate la S.R.L.
„Moldovatransgaz”. A treia variantă limitează controlul S.A. „Moldovagaz” asupra S.R.L.
„Moldovatransgaz”, însă compania îşi menţine dreptul de a aproba planurile financiare şi
de a gestiona datoriile şi dividendele.
În contextul analizării respectării angajamentelor de către R. Moldova, merită evidențiate
următoarele aspecte. Spre deosebire de Ucraina, R. Moldova se află într-o situație mult
mai complicată în ceea ce privește sectorul gazelor, deoarece dificultățile cu care se
confruntă sunt cauzate de:
i. Proprietatea companiilor de gaze, care este una privată, în particular S.A. „Moldovagaz”, unde S.A.D. „Gazprom” deține controlul majoritar cu 50% + 1 din acțiuni și
controlează alte 13,44% din acțiuni atribuite către așa-numitele autorități transnistrene;
ii. Existența a trei OST-uri într-o țară relativ mică, și anume:
 S.R.L. „Moldovatransgaz”, o filială distinctă a S.A. „Moldovagaz”, care desfășoară
activități de transport al gazelor naturale. În conformitate cu cerințele Pachetului energetic II al UE, aceasta este separată atât juridic, cât și funcțional de alte
activități;
 S.R.L. „Vestmoldtransgaz”, care este deținută de SNTGN „Transgaz” România,
responsabilă de operarea interconectorului de gaze Iași - Ungheni pe teritoriul
R. Moldova, inclusiv extinderea acestuia către Chișinău. În viitor, se prevede și
exercitarea activității de distribuție, prin intermediul conductei ce va livra gaze
naturale către CET2, centrala principală de cogenerare din Chișinău.
 S.R.L. „Tiraspoltransgaz”, care este o filială distinctă a S.A. „Moldovagaz”, își desfășoară activitatea în regiunea transnistreană necontrolată de autoritățile centrale ale statului. În ciuda numelui său, este o companie integrată pe verticală,
desfășurând și activități de furnizare și distribuție.
Dintre cele trei companii, care desfășoară activități de transport al gazului, S.R.L. „Vestmoldtransgaz” rămâne a fi singura companie ce îndeplinește cerințele pentru certificare,
conform Pachetului energetic III al Uniunii Europene și se clasifică în prima opțiune de
„Separare totală a proprietăților”.
Potrivit art. 114 alin. (6) din Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale,
separarea operatorilor sistemelor de transport trebuia efectuată în termenul de până
la 1 ianuarie 2020, cu aplicarea unuia dintre modelele stabilite la art. 23 alin. (2). În
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acest sens, operatorii sistemelor de transport erau obligați să prezinte spre aprobare
Agenției, în prealabil, până la 1 ianuarie 2019, planul de implementare a unuia dintre modelele de separare și documentele aferente, iar Agenția era obligată să aprobe
planul de implementare a modelului selectat de separare în termen de 6 luni de la
prezentarea acestuia.
În ceea ce privește separarea S.R.L. „Moldovatransgaz”, a fost inițiat un grup de lucru
pentru a identifica cea mai potrivită soluție, sub supravegherea atentă a Secretariatului
Comunității Energetice. În 2019, proprietarul celor doi operatori de sisteme de transport - S.A. „Moldovagaz”, a elaborat un plan de separare pentru „Moldovatransgaz” și l-a
prezentat autorității moldovenești de reglementare a energiei (ANRE) pentru aprobare,
în ianuarie 2019. Urmare a studierii Planului de asigurare a independenței întreprinderilor
de transport al gazelor naturale din cadrul S.A. „Moldovagaz” și a consultării opiniei Secretariatului Comunității Energetice, Autoritatea de reglementare și-a exprimat patru luni
mai târziu poziția negativă cu privire la dispozițiile incluse în proiectul de plan și a solicitat o revizuire, bazată pe un model în deplină conformitate cu principiile de separare
descrise în Legea cu privire la gaze, precum și o listă detaliată de acțiuni, care trebuie
puse în aplicare pentru a asigura o separare adecvată. După cum menționează și SCE,
„Planul a fost echivoc, deoarece nu definea în mod clar modelul de separare și, prin urmare,
nu putea fi pus în aplicare, urmând să fie respins”. Astfel, un nou plan de separare, care să
opteze pentru un model independent de transportare (modelul 3 – „OIT”), a fost elaborat și prezentat inclusiv SCE în luna decembrie 2019.
Subiectul existenței a doi operatori de transport gaze în cadrul „Moldovagaz”, respectiv „Moldovatransgaz” și „Tiraspoltransgaz” a fost abordat și în cadrul reuniunii dedicate planului de separare a operatorului sistemului de transport (OST) al gazelor naturale
S.R.L „Moldovatransgaz” din 7 octombrie 2019 cu participarea inclusiv a Secretariatului Comunității Energetice, precum și în cadrul atelierului de lucru organizat la inițiativa Directoratului General pentru Energie (DG Energy) din cadrul Comisiei Europene
privind particularitățile asigurării unboundling-ului în sectorul gazelor din R. Moldova,
reuniune desfășurată pe 15 octombrie 2019 la Chișinău43. În urma acestor discuții,
separarea urmează a fi realizată doar pentru „Moldovatransgaz”, orice încercare de a
separa partea de transport pe zona geografică necontrolată de autoritățile centrale
fiind nefezabilă.
În urma prezentării repetate a cererii de aprobare a Planului de măsuri detaliat privind
separarea S.R.L. „Moldovatransgaz”, în data de 26.02.2020, Consiliul de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) l-a aprobat cu
termene concrete de finalizare a fiecărei acțiuni în parte, fiind astfel inițiat procesul
de separare. Planul respectiv prevede implementarea procesului de separare conform
Modelului III – Operator Independent de Transport – în 12 etape distincte, pe parcursul cărora vor fi realizate 23 de acțiuni de bază și 61 de acțiuni suplimentare, care ur43

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Atelierul privind procesul de separare în sectorul gazelor
naturale din RM, 15.10.2019, http://www.anre.md/atelierul-privind-procesul-de-separare-in-sectorul-gazelor-naturale-din-rm-3-50
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mează a fi îndeplinite până la 1 octombrie 2020.44 În conformitate cu Planul enunțat,
măsurile principale de asigurare a independenței operatorului sistemului de transport
sunt următoarele:
− Constituirea de către S.A. .„Moldovagaz” a unei noi întreprinderi, care va prelua
activitatea de furnizare a gazelor naturale;
− Datoria istorică a S.A. .„Moldovagaz” va rămâne sub responsabilitatea companiei-mamă, noul ITO fiind exonerat în acest sens;
− Atribuirea S.R.L. „Moldovatransgaz” a activelor aferente activității de transport al
gazelor naturale cu drept de proprietate;
− Renunțarea de către S.R.L. „Moldovatransgaz” la controlul deținut asupra S.R.L.
„Transautogaz”;
− În contextul păstrării activității de aprovizionare a S.A. .„Moldovagaz”, se prevede
crearea unei noi unități, pentru a evita conflictul de interese dintre S.A. .„Moldovagaz” și compania-fiică ITO;
− Furnizarea resurselor financiare necesare către OST;
− Aprobarea programului de conformitate a OST;
− Inițierea procedurii de certificare a OST;
− Entitatea corporativă separată implică necesitatea înregistrării logo-ului, graficului
companiei la Agenția de stat pentru proprietate intelectuală (AGEPI), urmând să fie
diferită decât cea a S.A. .„Moldovagaz”.
Figura 7: Schema separării operatorilor sistemelor de transport și distribuție din sectorul
gazelor naturale

44

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE a aprobat Planul de măsuri privind separarea operatorului sistemului de transport al gazelor naturale SRL „Moldovatransgaz”, 26.02.2020, http://www.anre.md/
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Planul privind separarea OST „Moldovatransgaz”, aprobat de către ANRE la 25.02.2020,
este în proces de executare/implementare de către S.A. „Moldovagaz”/S.R.L. „Moldovatransgaz”, sub monitorizarea ANRE.
Conform Planului de acțiuni, OST „Moldovatransgaz” urma să depună cererea de certificare către luna octombrie 2020, iar ulterior să fie examinată de ANRE și Comunitatea
Energetică.
În procesul de monitorizare a executării Planului de măsuri detaliat privind separarea
S.R.L. „Moldovatransgaz”, Agenția a constatat unele devieri de la Planul aprobat, care
se caracterizează prin depășirea termenelor de finalizare a unor măsuri planificate sau
tergiversarea aprobării deciziilor corespunzătoare ale Consiliului de administrație al S.A.
„Moldovagaz”. Motivul invocat ține de necesitatea coordonării unor decizii cu acționarii
majoritari – SAP „Gazprom”, Ministerul Economiei și Infrastructurii și Agenția Proprietății Publice sau de problemele legate de pandemia COVID-19. Pentru finalizarea implementării planului, „Moldovagaz” a solicitat inițial o amânare a termenului final cu șase
luni și a obținut de la ANRE și SCE o extindere de termen de patru luni.
3.2. Tariful pentru serviciul de transport al gazelor naturale
Reducerea tranzitului sau oprirea completă a fluxului de gaz rusesc prin conducta
Transbalcanică va avea drept consecință, comparativ cu anii precedenți, și o pierdere
uriașă de venituri pentru operatorii sistemelor de transport, inclusiv din Ucraina și R.
Moldova. Conform declarațiilor făcute de directorul general al operatorului reţelei de
gazoducte din Ucraina (GTSO), Serhiy Makogon, livrările spre Bulgaria şi Turcia nu se
mai derulează, toate solicitările fiind pentru România (în volum mult mai redus) şi R.
Moldova.
După cum se mai menționează într-un comunicat de presă al S.A. „Moldovagaz”, „odată
cu lansarea TurkStream, volumul de tranzit de gaze pe teritoriul țării noastre a scăzut și, în
consecință, au scăzut și veniturile operatorilor rețelelor de transport „Moldovatransgaz” și
„Tiraspoltranzgaz””.45 Spre deosebire de 2018, în anul 2019 volumul tranzitului de gaze
pe teritoriul R. Moldova a scăzut de aproape 2 ori, iar în anul curent se prognozează o
scădere de circa 17 ori, comparativ cu același an 2018. Această scădere este asociată cu
trecerea Turciei, Bulgariei și a altor țări europene la aprovizionarea cu gaze la TurkStream
și utilizarea altor rute, precum și o scădere generală a consumului de gaze în aceste țări46.
Luând în considerare faptul că costurile rețelelor de transport vor rămâne aceleași, nu
este exclus că pierderea de venituri ar putea fi compensată printr-o creștere a tarifelor
de transport.

45

S.A. „Moldovagaz”, Dezmințire, 17.01.2020, https://www.moldovagaz.md/rom/centrul-de-presa/comunicate-de-presa/dezmintire
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În cazul R. Moldova, la 27 decembrie 2019, ANRE a revizuit tariful pentru serviciul
de transport al gazelor naturale prestat de S.R.L. „Moldovatransgaz” prin majorarea
provizorie a acestuia de aproape opt ori, ajungând până la 251,67 lei/1000 m3 pentru a
face față reducerii debitului de gaze prin rețelele de transport.
Ponderea tarifului de transport în prețul gazelor pentru utilizatorii finali de sistem
este mică. Înainte de această creștere, tariful de transport a fost de aproximativ 32,32
lei/1000 m3, comparativ cu prețul gazelor la utilizatorii finali de 6000–6500 lei/1000 m3,
respectiv impactul creșterii tarifului de transport la utilizatorii finali va fi relativ mic.
În ceea ce privește Ucraina, având în vedere că tranzitul gazelor rusești continuă, nu
sunt de așteptat modificări majore la tarifele de transport reglementate.
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4. ANALI ZA RI SC URI LO R PRI VI ND SECURI TAT EA
AP ROVI ZI O NĂRI I C U GAZE Î N R. M O LDOVA
Furnizarea de gaze naturale a fost relativ stabilă pe parcursul celor peste 20 de ani. Factorii externi, preponderent ghidați de aspectele geopolitice, au amenințat această stabilitate printr-o posibilă reconfigurare a fluxurilor de gaze regionale. Eventualele semnale de îngrijorare au fost cunoscute cu suficient timp în avans, pentru a lua măsurile
cuvenite. Pentru a fi eficiente, astfel de măsuri nu au fost luate doar de R. Moldova, ci
coordonate cu țările vecine și din regiune.
4.1. Evaluarea securității aprovizionării cu gaze în perioada 2000–2019
Istoricul R. Moldova în aprovizionarea cu gaze este relativ recent, prima conductă de
gaze fiind construită în anul 1966. „Gazificarea” pe scară largă a țării a început în anul
1991, prin crearea unui Departament de stat cu acest scop. Prima lege cu privire la gaze
a fost emisă în 1998, punând bazele juridice de reglementare a sectorului gazelor naturale. În 1999, compania națională de gaze integrată pe verticală – S.A. „Moldovagaz”
este privatizată și intră sub controlul S.A.D. „Gazprom”47.
Teoretic vorbind, securitatea aprovizionării cu gaze a R. Moldova este foarte redusă din
cauza a doi factori primari, și anume:
− Dependența de o singură sursă de import: Compania rusă S.A.D. „Gazprom”, unde
furnizarea în R. Moldova și transportarea gazelor naturale în regim de tranzit este
efectuată în baza Contractului nr. 1ГМ-07-11 din 29.12.2006 privind condiţiile de livrare a gazelor naturale în R. Moldova şi a Contractului nr. 2ГM-11 din
31.12.2010 privind condiţiile de tranzitare a gazelor naturale pe teritoriul R. Moldova, încheiate între S.A.D. „Gazprom” şi S.A. „Moldovagaz”48 (valabile până în anul
2020 inclusiv).
− Dependența de o singură rută pentru furnizare: Prin sistemul de tranzit ucrainean
(conductele de gaz Transbalcanice).
Factologic vorbind, până în anul 2013 nu au fost întreprinse acțiuni care să permită diversificarea rutelor de aprovizionare și, prin urmare, a posibililor furnizori de gaze. Lucrările
efectuate au vizat doar extinderea rețelei „Gazprom” către R. Moldova prin Ucraina și
extinderea rețelei naționale de conducte, fără anumite intenții de interconectare cu România. Pentru exemplificare, menționăm gazoductul „strategic” Bălți - Ungheni, construit
cu un diametru în scădere spre Ungheni pentru a evita orice extindere transfrontalieră.
În 2013, am asistat la luarea unei decizii politice de interconectare a rețelelor de transport al gazelor din R. Moldova cu cele din România, în zona Iași - Ungheni. Lucrările au
47
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demarat pe data de 27 august 2013 și exact la un an de la startul construcției, interconectorul a fost inaugurat, fiind construit în principal cu sprijinul Uniunii Europene
și al României. După cum se menționează și în capitolele anterioare, inaugurarea respectivă a avut o semnificație simbolică, deoarece pentru operabilitatea deplină a gazoductului sunt necesare extensii nu doar pe partea R. Moldova, dar și a României. În
ciuda entuziasmului politic din ambele țări, lucrările au progresat lent și funcționalitatea
completă a acestui interconector ar putea fi atinsă abia către 2021, odată cu finalizarea
lucrărilor pe partea română, care să permită fluxul de gaze la presiunea necesară.
În contextul situației din Ucraina și al potențialului risc aferent întreruperii aprovizionării
cu gaze, în 2014 R. Moldova alături de alte 39 de state, inclusiv membre ale UE sau părți
contractante la Comunitatea Energiei, au participat într-un amplu exercițiu de test de
rezistență, lansat de către Comisia Europeană în scopul evaluării capacității sistemelor
naționale de gaze în a face față unei întreruperi severe a aprovizionării cu gaze rusești.
Exercițiul respectiv s-a dovedit a fi extrem de valoros, fiind prima dată când s-a realizat o astfel de imagine completă cu privire la consecințele posibile ale unei potențiale
întreruperi severe a aprovizionării cu gaz din est asupra sectorului european al gazului,
precum și cu privire la gradul de pregătire a acestuia din urmă pentru o asemenea situație. Rezultatele testului respectiv au conchis că impactul cel mai grav (din toate statele
evaluate), cauzat de orice perturbare a gazului din F. Rusă și/sau întreruperea gazului
prin Ucraina, va fi resimțit de consumatorii casnici, „în special de cei din R. Moldova”49.
În acest sens, a fost oferit drept exemplu faptul că gazul este consumat în principal în
termoficare și de către gospodării (76% din consumul total de gaz), iar generarea sa de
energie este în principal alimentată cu gaz (80% din producția de electricitate). Având în
vedere această situație și dificultate de a reduce consumul de gaze din cauza nivelului
scăzut de consum al industriei, R. Moldova va trebui să se bazeze pe trecerea la păcură
pentru încălzire și trecerea producției de energie electrică de la gaz la cărbune. În ceea
ce privește comutarea combustibilului și trecerea la electricitate, apare o problemă logistică importantă, și anume - lipsa stocurilor semnificative de petrol pentru încălzire și
a stocurilor de cărbune pentru producția de energie electrică.
Pentru a accelera integrarea piețelor de gaze europene și a diversifica aprovizionarea cu
gaze, în februarie 2015, 15 țări din UE și Comunitatea Energetică, printre care și R. Moldova, au înființat un grup de lucru la nivel înalt, cu inițiativă în domeniul interconexiunilor
gazelor în Europa Centrală și de Sud-Est, CESEC, considerată a fi potențial afectată.
Scopul grupului este de a coordona eforturile pentru a facilita proiectele transeuropene,
care diversifică aprovizionarea cu gaze în regiunea transfrontalieră, precum punerea în
aplicare a unor norme armonizate. În acest sens, a fost semnat atât Memorandumul de
Înțelegere referitor la abordarea comună pentru preîntâmpinarea provocărilor în domeniul diversificării aprovizionării cu gaze naturale și asigurarea securității livrabililor acestora, cât și Planul de Acțiuni cu lista de proiecte CESEC, care include și componenta de
49
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extindere a gazoductului Ungheni-Chișinău, precum și asigurarea fluxului invers de gaze
al conductei Transbalcanice.
O realizare importantă pentru siguranța energetică a țării (despre care s-a menționat
la pag. 23) o constituie includerea operatorilor naționali de transport și de sistem –
SA „Moldovagaz” și SRL „Moldovatransgaz” – în Memorandumul de Înțelegere, semnat
anterior de către țările participante în proiectul conductei Transbalcanice. Această realizare a permis angajarea companiilor naționale în antrenarea exercițiului de asigurare
a fluxului invers de gaze pe magistrala respectivă. Merită remarcat că participarea R.
Moldova în proiectul dat este de importanță vitală, deoarece în cazul unei eventuale sistări de gaze rusești, noul gazoduct Iași-Ungheni-Chișinău nu va putea asigura furnizarea
suficientă de gaze pentru a acoperi vârfurile zilnice ale consumului de iarnă de pe malul
drept al râului Nistru și nici consumul Transnistriei. Totodată, din perspectiva securității energetice a Ucrainei, în viziunea „tranzitului eventual de gaze zero” din direcția F.
Ruse (nord-sud), transportul gazelor din direcția sud-nord pe magistrala Transbalcanică
ar constitui o sursă importantă (și posibil unică) de aprovizionare cu gaze naturale a regiunii de sud a Ucrainei.
Un alt exemplu, care denotă succesul acestei platforme regionale, îl constituie acordul la
care s-a ajuns în cadrul reuniunii ministeriale desfășurate pe 01 aprilie 2019 la București cu
scopul de a evita condiționarea capacităților volumelor de gaze exportate cu necesitățile
pieței interne50. Acest aspect are o conotație politică importantă, dat fiind faptul că vine
să evite cuplarea consumului național cu cantitățile de la export, în sensul determinării
capacității volumului transmis de gaze, în baza consumului intern. Incapacitatea unui
stat de a rezista provocărilor în domeniul energiei sau mediului afectează și celelalte state,
prin urmare, principiul solidarității este perceput, în acest caz, ca un element-cheie pentru
garantarea securității energetice a regiunii.
4.2. Relațiile dintre Federația Rusă și Ucraina în sectorul gazelor
Începând cu 2014, relațiile politice dintre Federația Rusă și Ucraina s-au deteriorat brusc.
Nu a fost prima criză de gaze dintre cele două țări, cele mai recente crize anterioare fiind
în anii 2005 și 2009. În acest context și în vederea menținerii aprovizonării cu gaze către
Europa, S.A.D. „Gazprom” a accelerat acțiunile menite să elimine tranzitul de gaze prin
Ucraina și, astfel, să înlăture dependența față de Ucraina. În acest sens, au fost accelerate construcțiile a două proiecte:
- TurkStream (prin Marea Neagră, către Turcia cu conexiuni către Grecia și Bulgaria;
figura 8);
- Nord Stream-2 (prin Marea Nordului, către Germania, figura 9).
Relațiile contractuale dintre companiile ucrainene și S.A.D. „Gazprom” urmau să expire
la sfârșitul anului 2019. Ideal pentru concernul rus ar fi fost să fie finalizate conductele
50

Comisia Europeană, Concluziile Reuniunii Ministeriale CESEC, București, 01.04.2019, https://ec.europa.eu/
energy/sites/ener/files/documents/cesec_conclusions_bucharest_final.pdf
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noi de gaze până la această dată, întârzierile în construcții însă au făcut ca această opțiune să devină irealizabilă.
Figura 8: Conductele de gaze planificate între F. Rusă și Turcia, inclusiv TurkStream

Figura 9: Nord Stream-2

Pe de altă parte, Ucraina s-a pregătit rapid și începând cu noiembrie 2015 a oprit toate
importurile de gaze din Federația Rusă, dezvoltând o piață internă a gazelor în conformitate cu reglementările UE, ceea ce a condus și la formarea unei piețe cu peste 70 de
furnizori activi. În prezent, gazul consumat este originar din extracțiile realizate atât per
intern, cât și transportate de pe piețele UE (i.e. Polonia, Ungaria și Slovacia). Pentru a
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sprijini alimentarea cu gaz, Ucraina, de asemenea, se bazează pe instalațiile de stocare a
gazului de aproximativ 30 de miliarde de metri cubi.51
În contextul celor menționate, se desprind două teze de relevanță, și anume, faptul că:
− Ucraina este bine pregătită în ceea ce privește independența gazelor față de concernul rus S.A.D. „Gazprom” prin dezvoltarea unor rute alternative (e.g. fluxul invers de gaze), dezvoltarea producției interne și a pieței de gaze;
− Federația Rusă nu a reușit să pună în funcțiune în timp util conductele alternative
de gaze pentru a ocoli Ucraina. În ceea ce privește TurkStream, printre preocupările
existente s-au regăsit întârzierile înregistrate de „Bulgartransgaz” (Bulgaria) în construcția extensiei conductei de gaz către Macedonia de Nord și Serbia.
În această dispută privind gazele naturale și schimbarea fluxurilor regionale, R. Moldova
s-a aflat într-un pericol de a deveni „victimă colaterală”, fapt pentru care atât Ucraina,
cât și F. Rusă ar fi fost în poziție de a da vina una pe cealaltă.
Pentru a rezolva disputa privind gazele între F. Rusă și Ucraina și pentru a asigura continuarea tranzitului de gaze prin Ucraina, Comisia Europeană a organizat în anul 2019 mai
multe întâlniri tripartite la nivel înalt, coordonate de vicepreședintele Comisiei, Maroš
Šefčovič.
4.3. Evaluarea securității gazelor aprovizionate în 2020
4.3.1. Provocările de ordin tehnic
În ianuarie 2020, securitatea aprovizionării cu gaz în R. Moldova era de așteptat să atingă cea mai mică valoare, din cauza mai multor factori cumulativi, cum ar fi:
− Finalizarea contractului de furnizare a gazelor naturale între „Moldovagaz” și
„Gazprom”;
− Eventualitatea stopării de către concernul rus a livrării de gaze prin Ucraina;
− Întârzierea finalizării construcției de interconectare deplină a sistemului de transport gaze naturale cu cel din România, fapt care și în prezent împiedică funcționarea deplină a acestuia;
− Alte rute de aprovizionare cu gaze nu erau clar disponibile, nefiind testate și fără
să asigure aprovizionarea cu gaze pe întreg teritoriul țării (e.g. fluxul invers de gaze
naturale pe conducta Transbalcanică și transportarea gazului din Europa Centrală
prin rețeaua ucraineană de transport, prin Alekseevka).
Stabilirea într-un interval scurt de timp a noilor rute de furnizare a gazelor este riscantă,
deoarece acțiunile și construcția trebuie să fie efectuate în principal în afara R. Moldova,
respectiv nu sunt sub controlul autorităților moldovenești. De asemenea, este posibil ca
51
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o nouă soluție tehnică să nu funcționeze corect de la bun început, de obicei fiind necesară parcurgerea unei etape de testare.
În cazul neprelungirii contractelor existente cu S.A.D. „Gazprom”, relațiile dintre participanții la piața gazelor naturale ale R. Moldova ar urma să fie realizate în conformitate
cu cerințele noilor documente normative, armonizate cu codurile europene de rețea.
Astfel, asigurarea transportării gazelor naturale va fi pusă direct pe seama operatorilor
licențiați ai sistemelor de transport, care vor fi responsabili de gestionarea fluxurilor de
gaze naturale și oferirea posibilității transportării lor inclusiv în flux invers pe conductele
Transbalcanice. Totodată, merită remarcat că în situația respectivă implementarea noilor
reguli în regiunea transnistreană ar fi dificilă, având în vedere că în prezent activează
operatorul sistemului de transport nelicențiat și cu activități de companie vertical integrată – SRL „Tiraspoltransgaz”.

4.3.2. Provocări de ordin politic
Pe lângă dificultățile tehnice, provocările de ordin politic joacă un rol la fel de important,
fiind generate de instabilitatea politică din R. Moldova. Principala provocare, care rămâne valabilă, este că securitatea aprovizionării, inclusiv cea privind gazele naturale, are un
cost format din cel puțin două elemente:
− Costul lucrărilor necesare pentru construirea infrastructurii (e.g. conducta de gaze
naturale Ungheni – Chișinău);
− Costul furnizării alternative de gaze, care ar putea fi mai mare decât forma „tradițională” de furnizare de gaz din partea S.A.D. „Gazprom”.
Avantajele oricărei noi infrastructuri de securitate a aprovizionării nu sunt atât de
evidente pentru consumatori, dar costurile suplimentare ale construcției infrastructurii
respective sunt observate imediat.
Critica permanentă venită din partea opoziției și ai unor ONG-uri cu privire la acțiunile
datorate creșterii securității aprovizionării cu gaz inițiate de Guvern a dus la o abordare
timidă și diluată a acestor acțiuni. Lipsa consensului național a fost un factor agravant în
ceea ce privește slăbirea securității naționale a aprovizionării cu gaze. Mai exact, orice
politician, care întreprinde acțiuni costisitoare pentru creșterea securității aprovizionării
cu gaz, se confruntă cu:
− Un risc politic de a-și eroda popularitatea din cauza costurilor suplimentare induse
în sectorul gazelor naturale;
− Un risc direct material și penal de a fi considerat responsabil personal pentru creșterea costurilor sau pentru investiții considerate inutile de către opozanți.
Cel de-al doilea risc vizează activitatea Curții de Conturi și a Procuraturii Generale, care
pot acuza relativ facil politicianul pentru „abuz de putere” și pentru „crearea unui prejudiciu”. Acest lucru este cel mai probabil să se întâmple într-o țară unde sistemul juridic
este slab și procurorii/judecătorii sunt înclinați să răspundă comenzilor politice.
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5. SO LUȚ I I DE AP ROVI ZI O NARE CU GAZE PENT RU
P R EVENI REA UNEI C R I ZE ENERG ET I CE PO ST-2020
Piața gazelor naturale a înregistrat modificări substanțiale prin avansarea semnificativă
în realizarea măsurilor care să permită liberalizarea acesteia. Spre exemplu, în a doua
jumătate a anului 2019, cele două guverne succesive în R. Moldova au întreprins acțiuni menite să atenueze posibilele perturbări ale gazelor. Un prim aspect în acest sens îl
reprezintă apariția surselor și căilor alternative în aprovizionarea cu gaze, printre care:
oportunitatea utilizării conductei de gaze Transbalcanice în flux invers ori disponibiltatea S.A. „Energocom” de a fi antrenată, la necesitate, de procurarea gazelor naturale de
pe piața ucraineană ș.a.
Mai exact, în cazul stopării tranzitului prin Ucraina, setul de soluții alternative de alimentare cu gaze naturale a consumatorilor din R. Moldova a fost completat prin:
− Semnarea unui acord financiar de împrumut cu BERD privind contractarea unui
credit de urgență de tip stand-by, care să permită procurarea rezervelor de gaze
naturale (inclusiv serviciile aferente transportului, înmagazinare ș.a.) în valoare de
până la 50 mil USD, în scopul aprovizionării cu gaze pe piața ucraineană și/sau
europeană (11.12.2019);
− Impunerea obligației de serviciu public întreprinderii S.A. „Energocom”, societate
în care statul deține pachetul majoritar (100%), de a cumpăra gaze naturale de la
S.A. „Naftogaz Ucraina” pentru a-l vinde ulterior S.A. „Moldovagaz”, începând cu
1 ianuarie (prin Hotărârirea de Guvern nr. 660). Compania respectivă a importat
cantități mici în 2015 și 2016 din România prin interconectorul Iași – Ungheni și,
împreună cu S.A. „Moldovagaz”, sunt singurii furnizori de gaze autorizați și cu experiență în comerțul transfrontalier de gaze;
− Totodată, S.A. „Moldovagaz” va fi obligată să notifice autoritățile despre
imposibilitatea de furnizare a gazelor, dar nu mai târziu de 2 săptămâni până la
data-limită, pentru a activa automat mecanismul de rezervă, finanțat de creditul
respectiv oferit de BERD. În scopul obținerii finanțării, conform aceleeași Hotărâri
de Guvern, S.A. „Energocom” va încheia un contract de agenție cu „Naftogaz”
în vederea definirii serviciilor companiei ucrainești de achiziționare și livrare
a volumului necesar de gaze naturale în R. Moldova. Încheierea contractului
urma să fie realizată în cazul notificării din partea S.A. „Moldovagaz” privind
imposibilitatea îndeplinirii de către aceasta a obligației de asigurare a furnizării
(17.12.2019). S.A. „Moldovagaz”, la rândul ei, va vinde gazul prin contractele
existente clienților săi;
− Cumpărarea gazului de la S.A. „Energocom” va fi impusă de către ANRE ca obligație de serviciu public, S.A. „Moldovagaz” fiind desemnată furnizor de ultimă opțiune. Această variantă se prevede a fi activată în cazul în care S.A. „Moldovagaz”
semnalează că soluția principală nu reușește.
Riscurile prevăzute ale acestei opțiuni ar viza prețul gazului, care ar putea fi mai mare
decât prevederile contactuale aferente rutei actuale, inclusiv datorită faptului că gazul
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se va dori a fi adus în scurt timp. În cazul în care soluția respectivă va fi inițiată, fără a
fi utilizată în cele din urmă, există riscul ca S.A. „Energocom” să acumuleze eventuale
costuri, care vor fi greu de recuperat (cum ar fi taxa pentru înmagazinare, posibile costuri
ce ar putea fi prevăzute în contractul de agenție ș.a.).
Deși la nivelul Secretariatului Comunității Energetice încă nu a fost stabilit un termen
pentru transpunerea Regulamentului (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European și al
Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale, R. Moldova a avansat prin aprobarea Regulamentului și Planului
de acțiuni privind situațiile excepționale pe piața gazelor naturale. Evaluarea riscurilor
potențiale și a problemelor legate de oferta și cererea de gaze naturale face parte din
hotărârea respectivă, precum și stabilirea de măsuri excepționale care urmează să fie
puse în aplicare în cazul în care piața gazelor naturale nu poate să asigure furnizarea
volumelor necesare de gaze.
Gestionarea generală a situațiilor excepționale, inclusiv prin coordonarea măsurilor necesare a fi luate de către autoritățile publice de resort, precum și de către participanții
la piața gazelor naturale în cazul apariției unei situații excepționale, precum și monitorizarea realizării măsurilor respective se efectuează de către Comisia pentru Situații
Excepționale, creată în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 cu privire
la Comisia pentru Situații Excepționale a R. Moldova.
Odată cu constatarea apariţiei situației excepţionale, Comisia desemnează operatorul
sistemului de transport responsabil, la indicaţiile căruia întreprinderile de gaze naturale,
precum şi alţi participanţi la piaţa gazelor naturale urmează să întreprindă măsurile stabilite în Planul de urgenţă.
5.1. Măsuri primare
Negocierile dintre Federația Rusă și Ucraina privind agrearea asupra contractului de
tranzit au continuat până în ultimul moment, noul contract fiind semnat la sfârșitul lunii
decembrie 2019. Acest lucru a pus o presiune enormă asupra autorităților moldovenești, din cauza incertitudinii cauzate de „principala sursă și cale de aprovizionare”, precum și detaliile sale de implementare.
Cel de-al doilea element de incertitudine a fost determinat de utilizarea conductei de
gaze Transbalcanice T1 în flux invers, ale cărei lucrări au fost finalizate practic în decembrie 2019, dar funcționalitatea fluxului invers nu a fost niciodată testată.
Cel de-al treilea aspect de incertitudine este determinat de „soluția de rezervă” privind impunerea obligației de serviciu public întreprinderii S.A. „Energocom”, datorită programului
strict de implementare și a entităților externe implicate (i.e. S.A. „Naftogaz Ucraina”).
În acest sens, se desprinde faptul că acțiunile întreprinse de guvernele și instituțiile
moldovenești au fost corelate corespunzător cu gradul de incertitudine și informațiile
disponibile la fiecare etapă.
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Din păcate, fostele guverne moldovenești nu au reușit, în ciuda relațiilor bune cu Guvernul României, să stimuleze construcția la timp a extinderilor aferente interconectorului
de gaz Iași – Ungheni, necesare atât în R. Moldova, cât și în România; să clarifice plata
taxelor de transport al gazelor cu autoritățile transnistrene și, în general, problema furnizării de gaze către Transnistria.
Printre soluțiile primare prevăzute ar urma să se regăsească următoarele:
− S.A. „Moldovagaz” va negocia, în continuare, prelungirea contractului de furnizare
cu S.A.D. „Gazprom” eventual cu până la trei ani, cel puțin ca contract asiguratoriu,
de rezervă. Achiziția gazelor ar trebui realizată în condiții de piață, iar „Gazprom”
poate fi un concurent cu prețuri relativ mici;
− Având în vedere aranjamentul la care s-a ajuns între S.A. „Naftogaz Ucraina” și
S.A.D. „Gazprom” privind menținerea tranzitului către 2024, punctul de livrare a
gazelor rămâne a fi același ca și în trecut – i.e. la granița dintre Ucraina și R. Moldova. În cazul în care din anumite motive contractul de tranzit ar fi reziliat înainte
de termen, autoritățile de la Chișinău ar urma să decidă asupra unui alt punct de
livrare;
− Alternativ, punctele de livrare a gazelor ar putea fi la granița dintre F. Rusă și Ucraina sau oricare alt punct transfrontalier aferent conductelor de gaze Transbalcanice utilizate în flux invers. În cazul dat, gazul ar putea fi eventual aprovizionat din
conducta TurkishStream în Turcia, cu traversarea acesteia prin Bulgaria, România și
Ucraina, folosind gazoductul Transbalcanic – T1;
− Formula contractuală de stabilire a prețului la gaz va rămâne neschimbată, prețul estimat al gazelor naturale pentru primul trimestru 2020 este de 172-174
USD/1000 cm (este cea mai favorabilă formulă cunoscută în regiune). Scăderea
față de prețul gazelor de 221 USD/1000 cm în trimestrul IV. 2019 se datorează
scăderii prețului la petrol (formula leagă prețurile gazelor cu valoarea prețurilor
petrolului care erau acum nouă luni pe două burse de mărfuri);
− În cazul în care, ipotetic vorbind, punctul de livrare a gazului nu se va regăsi la granița dintre Ucraina și R. Moldova, S.A. „Moldovagaz” ar avea obligația să plătească
pentru transportarea gazelor către frontiera națională. Acest caz ar apărea în situația stopării tranzitului de gaze rusești prin Ucraina, fapt pentru care tarifele de
transport în Ucraina ar urma să crească dacă veniturile din tranzitul gazelor scad.
De exemplu, se estima în decembrie 2019 că în lipsa tranzitului de gaze rusești
prin Ucraina costul transportului pentru gazul furnizat în R. Moldova prin Ucraina
va crește de la 27 USD/1000 cm la aproximativ 62 USD/1000 cm. Un cost similar
(aproximativ 60 USD/1000 cm) va trebui să fie plătit pentru transportul de gaz
dacă punctul de livrare va fi granița Turcia – Bulgaria (transport prin Bulgaria, România și Ucraina);
− Negocierea cu S.A.P. „Gazprom” în cazul în care punctul de livrare va fi altul decât
tradiționala frontieră dintre Ucraina și R. Moldova, pentru a lua în considerare costul suplimentar al transportului din contul reducerii prețului la gaze;
− Din cele 12,4 mil. cm/zi, care pot fi livrate prin conducta de gaze Transbalcanice
T1 în flux invers, până la 4 mil. cm vor fi folosiți de ucraineni pentru aprovizionarea
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regiunii Odessa. În schimb, aceeași cantitate va fi furnizată de Ucraina în nordul R.
Moldova (punctul de conectare Alekseevka).
Riscurile prevăzute de această opțiune primară țin de neplata costurilor de transport
înregistrate de partea transnistreană. În cazul în care punctul de livrare a gazului va fi
diferit de cel al graniței dintre Ucraina și R. Moldova, S.A. „Moldovagaz” va avea obligația să plătească atât pentru costul gazului, cât și pentru transportarea acestuia către
frontieră. Pentru gazul livrat și consumat în Transnistria, rămâne, în continuare, valabil
riscul ca costul de transport plătit de S.A. „Moldovagaz” să nu fie recuperat de la S.R.L.
„Tiraspoltransgaz”. De asemenea, există riscuri tehnice în partea ce ține de utilizarea
conductei de gaze Transbalcanice T1 în flux invers, precum și în utilizarea rețelei de
gaze ucrainești în lipsa fluxului necesar de gaze rusești de la est la vest, ambele regimuri
funcționale fiind încă testate.
5.2. Măsuri alternative
Republica Moldova va trebui să fie pregătită pentru o disfuncționalitate în furnizarea de
gaze prin:
− Reducerea consumului prin deconectări. În acest sens, ar fi necesară întocmirea
unei liste cu consumatorii critici de gaze naturale, care nu pot fi deconectați (e.g.
consumatorii casnici, parțial producătorii de căldură pentru încălzirea în regiune
etc.);
− Analizarea posibilităților de utilizare a combustibililor alternativi în centralele
electrice de termoficare „Termoelectrica” S.A., CET Bălți și MGRES (în funcție de
temperatura exterioară, „Termoelectrica” S.A. ar putea reduce consumul de gaz la
jumătate pentru aproximativ o lună, CET Bălți nu dispune în prezent de opțiuni
alternative de combustibil);
− Analizarea posibilității de creștere a importurilor de electricitate din Ucraina și o
scădere a producției MGRES (DTEK Ucraina ar putea acoperi până la 700 MW din
vârfurile de consum de electricitate de aproximativ 1000 MW);
− Analizarea importului de gaze naturale din România prin interconectorul Iași – Ungheni – Chișinău, în limitele tehnice existente;
− Analizarea oportunității importării volumelor mici de electricitate din România,
prin intermediul așa-numitor insule pasive de consum.

SECURITATEA APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA.

Provocări și perspective

47

6. CO NC LUZI I ȘI R ECO M ANDĂRI
Diversificarea aprovizionării cu gaze este unul dintre cele mai importante puncte de
pe agenda Guvernului de la Chișinău, cu presiuni și așteptări pentru găsirea soluțiilor
alternative de interconectare. Pe plan intern, securitatea energetică depinde de calitatea infrastructurii, a guvernanței energetice și a politicilor energetice, capitole la care R.
Moldova continuă să înregistreze restanțe.
Aprovizionarea cu gaze a R. Moldova a fost istoric împărțită între consumul de pe malul
drept al râului Nistru și cel de pe malul stâng (regiunea transnistreană). Politicile anterioare, inclusiv în 2019, s-au concentrat pe asigurarea consumului de pe malul drept,
având în vedere lipsa de colaborare și volumul mare al datoriilor înregistrate de așa-zisele autorități (autoproclamate) transnistrene.
Utilizarea rutelor existente și prelungirea contractelor de furnizare cu S.A.D. „Gazprom”
în condițiile formulelor de preț actuale pare a fi cea mai bună opțiune pentru R. Moldova
pentru a acoperi consumul național până ce rutele alternative vor fi pe deplin disponibile și testate.
În același timp, operaționalizarea rutelor alternative și dezvoltarea de noi furnizori
concurențiali va reduce cota de piață a S.A. „Moldovagaz”, la tarife reglementate, asigurând o trecere lină către o piață concurențială de gaze.
Contractul cu S.A.D. „Gazprom” va deveni un contract asiguratoriu, în condițiile în
care pe piață vor fi disponibile cantități suficiente de gaze, la prețuri mai mici decât
cele stabilite prin formula din contract. Astfel se va păstra avantajul unei surse sigure
în aprovizionare cu obținerea simultană a celor mai mici prețuri, de la furnizori alternativi.
Principalele probleme pentru securitatea aprovizionării R. Moldova derivă din următoarele riscuri majore:
1) Sursele alternative de gaze naturale din România vor fi accesibile cel devreme la
jumătatea anului 2021, luând în considerare termenele-limită pentru implementarea proiectelor de infrastructură pe teritoriul României;
2) Operabilitatea interconectorului Iași-Ungheni la parametrii nominali depinde în
mare măsură de infrastructura adiacentă pe teritoriul R. Moldova (Ungheni-Chișinău) și al României (prelungirea Onești-Gherăiești-Lețcani, cu două stații de
comprimare) și va trebui testată în condițiile de iarnă dificilă, când consumul este
maxim, iar presiunile scad în rețea;
3) Dacă este operat la capacitatea sa maximă, interconectorul Iași-Ungheni nu va fi
capabil să asigure întreaga cerere națională (fără regiunea transnistreană) în perioadele de vârf ale cererii;
4) În ciuda progreselor tehnice obținute, posibilitatea de a realiza fluxuri fizice inverse prin conductele Transbalcanice, pentru volumele necesare pentru a acoperi
cererea națională pentru R. Moldova și Ucraina, este încă incertă din cauza lipsei
de testare, în ciuda progresului tehnic realizat;
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5) Tarifele de transport gaze se acumulează la valori tot mai mari cu fiecare țară tranzitată, ceea ce face neeconomic transportul gazelor naturale prin mai multe țări.
Într-un sistem energetic bazat pe principiile pieței libere, concurența reală încă lipsește
în R. Moldova. Consumatorul final are încă un rol pasiv și, atunci când este vulnerabil, este asistat prin mecanisme relativ ineficiente de protecție socială și economică.
Capacitatea instituțională și administrativă în domeniul energiei este insuficientă, atât
din punct de vedere structural, cât și al resurselor umane. Un exemplu în acest sens îl
reprezintă statul de personal al Direcției pentru energie din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, care la zi deține doar 8 (opt) poziții/persoane (din totalul celor 19
poziții deținute înainte de realizarea reformei administrației publice centrale), ceea ce
este insuficient pentru ca un sector atât de complex și important să-și desfășoare activitatea într-un mod eficient și efectiv.
Pentru a-și securiza domeniul energetic, R. Moldova trebuie să-l modernizeze și restructureze pentru a putea depăși vulnerabilitățile moștenite din trecut. Contrar așteptărilor
care reies din interesul național, acest proces a decurs mult mai lent decât era preconizat. Cu toate acestea, merită remarcat că soluțiile avute în vedere de autoritățile moldovenești pentru a atenua posibila criză a gazelor din iarna anului 2020 au fost adecvate,
proporționale și corelate cu incertitudinile și evoluția evenimentelor la nivel regional.
Dacă anterior, în contextul crizelor energetice declanşate (prin întreruperile repetate ale
aprovizionării cu gaze în anii 2006-2007 și 2009), măsurile întreprinse de autoritățile
naționale au fost focalizate pe reziliență (practică reactivă), în sensul proiectării acțiunilor
care să conducă la depășirea șocurilor pe termen scurt, eforturile realizate în ultimii circa
doi ani (și cu accent sporit în a doua jumătate a anului 2019) poartă un caracter sustenabil. Această practică proactivă – pusă în aplicare datorită angajamentelor asumate de R.
Moldova prin Tratatul Comunității Energetice și a Acordului de Asociere semnat cu UE
– este salutabilă, având în vedere că vine atât să reducă și să elimine eventualele riscuri,
cât și să ofere măsuri preventive corective, astfel încât să nu se mai revină la aceeași
situație de criză.
În continuare, finalizarea separării operatorului sistemului de transport al gazelor naturale rămâne a fi o provocare majoră a țării în ceea ce privește implementarea pachetului
III energetic. R. Moldova urmează să-și orienteze eforturile spre consolidarea cadrului legal pentru a asigura reguli de piață adecvate, atragerea de investiții, promovarea
concurenței pe piețele energetice și îmbunătățirea durabilității sectorului său energetic.
Parteneriatul strategic cu țările vecine rămâne a fi critic pentru R. Moldova, inclusiv în
contextul proiectelor de modernizare a infrastructurii energetice în regiune.
În scopul fortificării securității energetice a țării, se impun următoarele recomandări:
- Facilitarea utilizării depline a gazoductului recent finalizat Ungheni – Chișinău, în
vederea sporirii concurenței pe piața națională, având la bază accesul direct la piața UE;
- Testarea rutelor alternative, cum ar fi fluxul invers de gaze naturale pe conducta
Transbalcanică și transportarea gazului din Europa Centrală prin rețeaua ucraineană de transport, prin Alekseevka;
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- Finalizarea procesului de separare a operatorilor sistemelor de transport și distribuție din sectorul gazelor naturale, printr-o monitorizare strictă din partea ANRE
pentru a permite deschiderea pieței și acces real al terților;
− Aplicarea corectă a prevederilor legale conexe în legislația primară și secundară
(cum ar fi Hotărârea nr. 420 din 22.11.2019 privind aprobarea Codului rețelelor de
gaze naturale, menită să asigure aprovizionarea suplimentară a gazelor naturale pe
bază competitivă);
− Revizuirea Legii nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale sub aspectul
clarificării rolurilor autorităților în ceea ce privește asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale;
− Introducerea în noua Lege a gazelor naturale a unei obligații de achiziție de gaze
transparentă și la cele mai mici costuri pentru agentul economic ce asigură furnizarea de gaze naturale consumatorilor finali la tarife reglementate, respectiv punerea
în funcțiune a unui mecanism de licitații similar cu cel din domeniul energiei electrice;
− Introducerea în Legea cu privire la gazele naturale și punerea în funcțiune a mecanismului de compensare financiară între operatorii de transport, conform art. 10
din Regulamentul (UE) 2017/460 al Comisiei din 16 martie 2017 de stabilire a unui
cod al rețelei privind structurile tarifare armonizate pentru transportul gazelor;
− Intensificarea cooperării regionale, în particular cu România și Ucraina în vederea
diversificării rutelor alternative și integrării mecanismelor de piață;
− Revizuirea cadrului politic energetic (e.g. Strategia energetică a R. Moldova până
în 2030) sub prisma pachetului „Energie curată pentru toți europenii” și a Pactului
Verde European adoptat de UE, care vine să înglobeze angajamentele asumate în
cadrul Acordului de la Paris;
− Acordarea priorității energiei regenerabile și eficienței energetice ca bază pentru
tranziția energetică curată și ecologică a țării, în conformitate cu obiectivul UE de
neutralitate climatică până în 2050;
− Întărirea competențelor administrative prin asigurarea unui număr suficient de
specialiști calificați în cadrul Direcției de energie a ministerului de resort.
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