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INTRODUCERE 
 

Liberalizarea piețelor de energie din ultimele decenii s-a produs în contextul creării unor piețe 

concurențiale, atragerii investițiilor private și a oferirii de opțiuni consumatorilor de a alege 

oferte mai bune de preț. Alte așteptări generate de liberalizare ţin de modele de business 

inovative și tehnologii mai eficiente. Inovațiile au o probabilitate mai mare de a fi implementate 

într-o piaţă în care există competiţie, deoarece furnizorii trebuie să identifice căi noi de a 

încuraja clienţii pentru a le cumpăra serviciile şi, prin urmare, pentru a le promova la un preţ 

mai redus.  Această provocare este mai relevantă ca oricând pentru sectorul energetic global, 

care a fost caracterizat în ultimele decenii printr-un nivel redus de inovare.1 Parţial, nivelul 

redus al investiţiilor în cercetare fundamentală și dezvoltare se explică prin faptul ca, odată cu 

liberalizarea şi privatizarea sectorului energetic, prioritare au devenit performanţele financiare 

ale companiilor, reducerea costurilor şi creşterea eficienţei, și mai puțin dezvoltarea 

tehnologică. Cercetarea şi dezvoltarea au fost cele dintâi afectate ca urmare a acestei abordări.2 

Prin urmare, inovaţiile s-au centrat mai mult pe consumator. 

  

În Republica Moldova piaţa de energie electrică a rămas închisă competiţiei în cele două decenii 

care au urmat independenței noului stat, iar un calendar al liberalizării a devenit mai clar doar 

odată cu aderarea la Tratatul Comunităţii Energetice în 2010. Astfel, liberalizarea ca un prim 

factor care să provoace inovaţii în sectorul energetic național a fost aproape inexistentă. 

Totodată, cu excepţia a circa 70% din rețelele de distribuţie care au fost privatizate de Gas 

Union Fenosa, celelalte segmente ale lanțului de producere, transport şi partea rămasă a 

distribuţiei sunt proprietăţi de stat. Investițiile în aceste companii axate pe inovații au fost 

minime, deoarece au trebuit să lupte în ultimii 25 de ani cu lichidarea datoriilor şi/sau evitarea 

falimentului. Prin urmare, un al doilea factor legat de alocarea și prioritizarea unor investiții în 

inovații ca mijloc de eficientizare operaţională a fost minim. Al treilea factor care limitează 

inovația în sectorul energetic local se datorează săraciei energetice a populației, astfel încât 

cadrul energetic moldovenesc nu își propune nici în prezent să stimuleze energia regenerabilă 

distribuită. Prioritate se acordă securității energetice la costuri minime. O bună parte din 

inovațiile apărute în Occident, însă, sunt asociate anume cu energia distribuită. Scăderea 

costurilor acestor tehnologii ar trebui să se răsfrângă şi asupra paradigmei mixului energetic 

local. 

 

Tranziția spre un sistem energetic cu emisii reduse, scăderea costului unor tehnologii 

energetice (în special a panourilor solare) și apariția în ultimii ani a unor modele inovative de 
                                                           
1
 Carlo Stagnaro Power Cut. How the EU is Pulling the Plug on Electricity Markets. 2015, Institute Of Economic Affairs, p. 121 

 
2
 Piret Tõnurist et al (2015) “Market Liberalization and Innovation in the Energy Sector: The Case of Belgium and the 

Netherlands.” Administrative Culture 16 (2), p. 86, 88  http://halduskultuur.eu/journal/index.php/HKAC/article/view/136  

http://halduskultuur.eu/journal/index.php/HKAC/article/view/136
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business au avut un impact major asupra modului de operare a industriei energetice din Europa 

și din afara ei. În noua paradigmă consumatorul devine mai activ și chiar se transformă în 

producător și participant al pieței, iar fluxul de energie și informații nu mai circulă doar  dinspre 

companii spre clienți. Acest proces de decarbonizare, descentralizare și digitalizare a sistemelor 

energetice a luat amploare în ultimii 7 ani pe piețele deschise ale Europei, Americii de Nord și 

Australiei. În următorii 7 ani inovațiile asociate acestui proces ar putea fi relevante și pentru 

piața de electricitate a Republicii Moldova. Din acest motiv, ne-am propus un studiu care ar 

aborda câteva inovații ce ar putea afecta pozitiv consumatorii și sectorul energetic local prin 

prisma inovaţiilor aplicate în acest moment pe pieţele energetice liberalizate din Occident. În 

mod specific, studiul își propune să răspundă la urmatoarele întrebări: 

 

 Care este impactul celor mai recente inovații asupra piețelor europene de 

electricitate liberalizate?    

 Cum pot fi aceste inovații atrase și internalizate de către participanții pieței de 

electricitate din Republica Moldova?  

 Care sunt blocajele și cum pot fi acestea depășite, pentru a crește cota energiilor 

regenerabile și serviciilor energetice inovative pe piața locală?  

 Care sunt schimbările necesare în cadrul de reglementare, pentru a grăbi aplicarea 

acestor inovații pe piața de energie a Republicii Moldova? 

 

Studiul va fi divizat în patru părți. Prima parte va descrie pe scurt rolul unor modele de business 

ca cel al prosumatorilor, agregatorilor, cooperativelor energetice și contorizării inteligente pe o 

piață de electricitate deschisă. Partea a doua va examina aplicabilitatea acestor inovații în trei 

țări vest-europene cu piețe electrice liberalizate. La acestea se vor adăuga modelele de business 

relevante sectorului industrial și inovațiile apărute în segmentul consumatorilor casnici. A treia 

parte va aborda relevanța și aplicabilitatea acestor inovații pe piața de electricitate a Republicii 

Moldova. În partea a patra vor fi formulate recomandări. Metodologia aplicată în studiu include 

interviuri, analiză statistică, analiza de conținut a cadrului de reglementare energetic național și 

european și a rapoartelor independente, studii de caz și evaluare comparativă.  

 

Cercetarea a beneficiat de suportul Fundației Soros-Moldova, căreia autorul îi este profund 

recunoscător. Gabriela Crețu și Victor Parlicov au contribuit cu peer-review, interviuri extinse și 

sugestii pețioase, pentru care le mulțumesc mult. Mulțumesc, de asemenea, pentru interviuri 

repetate și recomandări lui Ruslan Surugiu, Alexandru Săndulescu, Sebastian Bolay, Serghei 

Bădăneu, Ion Munteanu și Tatianei Crăciun. Greșelile și omisiunile din studiu îmi aparțin în 

totalitate. Pe perioada cercetării am beneficiat de participarea la două Forumuri organizate de 

Secretariatul Comunității Energetice la Viena. Mulțumesc Institutului de Politici Publice din 

Moldova și Fundației Soros-Moldova, care au făcut posibil acest lucru.   
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1. MODELE DE AFACERI ȘI TEHNOLOGII PE PIEȚELE DE 

ELECTRICITATE LIBERALIZATE 

1.1. Prosumatorii energetici  
Prosumatorii sunt consumatorii care îşi pot produce parțial energia electrică necesară 

consumului.  Mai exact, termenul face trimitere la consumatorii de energie care produc energia 

pentru propriul lor consum (de ex., generatoare diesel, sisteme combinate de căldură şi 

electricitate, turbine eoliene, sisteme de panouri fotovoltaice sau baterii pentru stocarea 

energiei), iar surplusul îl vând furnizorilor sau agregatorilor.  Cel mai adesea prosumatorii sunt 

asociați cu tehnologia panourilor fotovoltaice. Ieftinirea panourilor solare, precum și schemele 

de suport din mai multe țări europene au generat o creștere rapidă a acestui tip de instalații în 

ultimii ani. În unele țări costurile electricității generate de această tehnologie au ajuns sub cele 

oferite de furnizorii existenți pe piață. Prosumatori pot fi cooperativele energetice, asociațiile 

de locatari, întreprinderile comerciale, sectorul industrial, instituțiile sociale (școli, spitale, 

grădinițe). 

Figura 1.  Poziționarea prosumatorilor într-o piață electrică liberalizată și sistem electric descentralizat 

 

 

Sursa: innogrid2020.eu (2016) 

Cadrul de reglementare a unui prosumator este elementul-cheie într-o piaţă liberalizată şi 

trebuie să ofere un mediu de activitate echilibrat între tehnologiile de generare, stocare şi 

adaptare a cererii (demand response) de electricitate. De obicei, cadrul de reglementare a 

energiei distribuite trebuie adaptat pentru o alocare corectă a costurilor şi beneficiilor.3 În acest 

                                                           
3
 Eurelectric (2015) ”Prosumers – an integral part of the power system and the market”, p. 6 -7, 

http://www.eurelectric.org/media/178736/prosumers_an_integral_part_of_the_power_system_and_market_june_2015-
2015-2110-0004-01-e.pdf  

http://www.eurelectric.org/media/178736/prosumers_an_integral_part_of_the_power_system_and_market_june_2015-2015-2110-0004-01-e.pdf
http://www.eurelectric.org/media/178736/prosumers_an_integral_part_of_the_power_system_and_market_june_2015-2015-2110-0004-01-e.pdf
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moment în cadrul legal al Uniunii Europene, ce însumează Directive și Regulamente specifice, 

nu se face referire clară la prosumatori, autogenerare sau consum propriu (self-generation) sau 

o definiție generală a prosumatorilor. Totuși, Directiva cu privire la Energia Regenerabilă din 

2009, Directiva privind piața comună de energie electrică din 2009, Directiva privind 

Performanța Energetică a Clădirilor, Directiva din 2012 cu privire la Eficiența Energetică sau 

Orientările Comisiei Europene privind ajutoarele de Stat fac trimitere la micii producători de 

electricitate.4  

Discuțiile despre un nou pachet energetic european (așa-numitul Pachet Energetic de Iarnă sau 

”Winter Energy Package”) par să ia în considerație această nouă realitate. Propunerea Comisiei 

Europene din februarie 2017 face trimitere la prosumatori și barierele pe care le întâmpină 

aceștia. Barierele care urmează a fi eliminate țin de dreptul de a produce electricitate pentru 

consumul propriu și exportul surplusului în rețelele electrice, dar luându-se în calcul costurile și 

beneficiile pentru sistemul energetic per ansamblu, cum ar fi reflectarea adecvată a costurilor 

suportate de rețelele electrice.5   

Apariția prosumatorilor ar fi facilitată și de soluțiile de echilibrare a sistemului electric la nivel 

local. La nivelul UE propunerile care vin din partea anumitor participanți ai piețelor de 

electricitate sugerează interzicerea deținerii bateriilor/echipamentelor de stocare a electricității 

la nivelul distribuitorilor de electricitate, deoarece aceasta ar reprezenta o activitate din 

segmentul competitiv al pieței (comparabil cu producerea electricității). În acest fel s-ar încălca 

separarea activităților competitive de cele de transport/distribuție, în baza cărora se 

construiește piața europeană de electricitate. Altfel spus, s-ar deschide o portiță ca operatorul 

sistemului de distribiție să avantajeze propriul furnizor în defavoarea unor furnizori 

independenți de pe piață.6 Din acest motiv, se propune ca infrastructura de stocare a 

electricității, ca și cea de încărcare a automobilelor electrice să fie deținută de participanți 

independenți ai pieței, de la care distribuitorii vor trebui să contracteze aceste servicii. Cu 

siguranță însă că vor exista și anumite derogări de la o astfel de prevedere. 

Factorii care pot influenţa în mod pozitiv  prosumatorii sunt:  

                                                                                                                                                                                           
 
4
 European Parliament (2016) ”Electricity 'Prosumers'”, Briefing November 2016, p. 1, 7  

www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/.../EPRS_BRI(2016)593518_EN.pdf  
 
5
 European Comission (2017) ”Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. on 

the internal market for electricity”, p. 4, http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v9.pdf  
 
6
 ACER (2017) ”The Role of the DSO Relevant to European Commission’s Clean Energy Proposals”, p. 1-3, 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/wp_acer_02_17.pdf  
 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/.../EPRS_BRI(2016)593518_EN.pdf
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v9.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/wp_acer_02_17.pdf
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(1) stimularea de a investi datorită creșterii prețului electricităţii pe piață pentru promovarea 

energiei din resurse regenerabile și avantajul competitiv oferit de scăderea costului tehnologiei 

de producere (panouri fotovoltaice) și ulterior stocare;  

(2) rata consum propriu/vânzare în reţea, nivelul de insolaţie;  

(3) dorinţa unei autonomii energetice mai mari, potejarea mediului, prestigiu;  

(4) trendurile tehnologice care pot accelera dezvoltarea prosumatorilor, precum noile inovaţii 

ale panourilor solare, vehicule electrice, baterii pentru stocarea energiei, adaptarea cererii, 

eficienţa energetică;  

(5) condiţii specifice la nivel naţional, precum suprafaţa acoperişurilor disponibilă pentru 

panouri solare, proporţia dintre numărul de chiriaşi şi proprietari ai spaţiului locativ, trendurile 

privind cererea de electricitate, condiţiile reţelei de electricitate.7  

1.2. Cooperative energetice 
 

Cooperativele energetice reprezintă asociații de actori locali cum ar fi persoane fizice, companii, 

instituții publice, comunități locale care se asociază pentru a dezvolta împreună proiecte ce 

gestionează resursele energetice ale comunității. Cooperativele energetice au drept scop 

primordial exploatarea surselor de energie regenerabilă pentru dezvoltarea locală, reducând 

rolul furnizorilor  tradiționali.   

Există câteva principii care stau la temelia cooperativelor energetice cum ar fi asocierea 

voluntară a membrilor, controlul democratic al cooperativei de către aceștia, participarea 

membrilor în distribuirea beneficiilor și acoperirea pagubelor care pot apărea, autonomia 

afacerii și informarea membrilor săi, cooperarea între membrii cooperativei și preocuparea 

pentru comunitate.  Numărul de membri ai unei cooperative este relativ mic, însă există și 

cooperative foarte largi cum ar fi Ecopower (Belgia), care ajunge la 50000 de membri și are în 

posesie 17 turbine eoliene, 3 instalații hidroelectrice și 320 de panouri fotovoltaice8. Membrii 

cooperativei participă activ în calitate de investitori, consumatori și la gestionarea acesteia, spre 

deosebire de principiile corporative, în care acționarii participă doar la validarea rezultatelor 

unei companii. Prin urmare, o cooperativă este o asociere care prin definiție se sprijină pe 

munca membrilor săi, astfel încât măsura valorii în cooperativă este crearea de valoare 

adaugată pentru toți membrii în raport cu efortul depus.   

                                                           
7
 IEA (2014) ”RESIDENTIAL PROSUMERS - DRIVERS AND POLICY OPTIONS (RE-PROSUMERS)”, p. 6, http://iea-

retd.org/wp-content/uploads/2014/06/RE-PROSUMERS_IEA-RETD_2014.pdf  
8
 https://rescoop.eu/rescoop-typology  

http://iea-retd.org/wp-content/uploads/2014/06/RE-PROSUMERS_IEA-RETD_2014.pdf
http://iea-retd.org/wp-content/uploads/2014/06/RE-PROSUMERS_IEA-RETD_2014.pdf
https://rescoop.eu/rescoop-typology
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Avantajele unei cooperative sunt că adună de obicei un număr mare de antreprenori, indivizi cu 

diferite competențe și instituții care îi cresc competitivitatea, sunt reduse costurile 

operaționale, sunt centralizate activitățile (salvează timp și costuri). Profitul obţinut se 

distribuie, luându-se în considerație participarea în activitatea fiecărei cooperative. Spre 

deosebire de companii, membrii cooperativelor pot contribui cu mijloace non-financiare, cum 

ar fi biomasă, compost, pământ sau contribuții similare. La nivelul UE există cel puțin 2397 de 

cooperative.9 Aceste forme de asociere s-au dezvoltat având experienţa asocierilor 

comunităților agricole sau forestiere, dar mai ales datorită faptului că utilitățile nu și-au 

diversificat portofoliile prin dezvoltarea resurselor de energie regenerabilă considerate de nișă. 

În țări ca Austria, Germania, Spania, Olanda, Danemarca aceste cooperative energetice sunt 

foarte dezvoltate. În Germania forma de participare (acționariat) a cooperativelor energetice 

este compusă din:  47% cetățeni, 41% parteneri strategici, 12% producători.  

Figura 2.  Numărul cooperativelor energetice în (A) Olanda și (B) Germania în 2015 

 
Sursa: Sioshansi, 2017 

 

Cooperativele energetice au apărut în special în țările în care există politici de suport al unor 

astfel de asocieri. Veniturile sunt, de asemenea, obținute din vânzarea energiei sau din 

economiile făcute din costul mai mic al acesteia. O parte a profitului este reținută într-un fond 

de rezerve (aproximativ 5%), care poate fi folosit pentru a investi în proiecte noi. De obicei, 

numărul de membri ai unei cooperative duce la consolidarea ei, pentru că se dispersează riscul 

financiar, motiv pentru care flexibilitatea în acceptarea noilor membri este foarte importantă. O 

altă sursă de securizare a mijloacelor financiare pentru investirea în proiecte energetice este 

crowdfundingul, utilizarea internetului pentru acumularea de mijloace necesare lărgirii 

investițiilor (donații, credite sau investiții).  

                                                           
9
 https://rescoop.eu/facts-figures-0  

https://rescoop.eu/facts-figures-0
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1.3. Agregatorii energetici 
 

Într-o piaţă deschisă competiţiei atât pentru energia electrică în calitate de produs, cât și pentru 

servicii care să recompenseze flexibilitatea, consumatorii pot să aleagă, pe lângă furnizorii de 

electricitate, o companie, cunoscută drept ”agregator”, care cumpără sau care vinde energie 

din şi în sistem, în numele mai multor consumatori. Prin agregare, consumatorii pot răspunde 

mai bine semnalelor de preț și pot participa în grup pe piețele angro, unde de obicei participă 

doar consumatorii industriali și comerciali mari. Altfel spus, un agregator deschide posibilitatea 

și pentru gospodării casnice sau IMM-uri, care de obicei au instalații de doar câțiva kilovați să 

participe pe piețele de energie în volume mari, reducandu-se astfel costurile pe care le-ar 

suporta individual.  

  
Figura 3.  Poziționarea  schematică a unui agregator în lanțul energetic 

 
Sursa: Jesús Rodríguez-Molina et al, 2014 
 

Prin agregarea cererii de electricitate operatorii rețelelor de electricitate sunt capabili să 

integreze variații mari ale curbei de sarcină, care se datorează comportamentului impredictibil 

al consumatorilor.10 Un agregator joacă rolul unei interfețe dintre consumatori și prosumatori 

spre rețelele de tensiune joasă de electricitate (microgrid), astfel extinzând rolul furnizorilor 

către clienții finali în cazul companiilor de utilități tradiționale. Astfel preiau și dreptul de a 

modifica modul în care este consumată energia de către consumatorii finali și o vând sub forma 

unor capacități disponibile pe piață11. În lipsa unui cadru  de reglementare și tehnologii care să 

faciliteze răspunsul consumatorilor la variația de preț, un agregator nu îndeplineşte o funcție 

completă. 

 

De obicei, clienții individuali nu plătesc pentru serviciile agregatorului în mod individual, ci în 

grup. Totodată, clienții nu sunt obligaţi contractual să accepte ofertele pe care acesta le 

propune.  În multe cazuri, un agregator este perceput a fi un participant al pieței care poate 

porni și stopa echipamentele ce consumă electricitate de la distanță (ex., o pompă termală, 

frigider, mașină de spălat). De fapt, însă, un agregator poate avea mai multe poziții pe piață.  Un 

                                                           
10

 Sioshansi, F (2016) Future of Utilities – Utilities of the Future. How Technological Innovations in Distributed Energy Resources 
will Reshapethe Electric Power Sector,  p. 77 
 
11

 Sioshansi (2016), p. 270, 373. 
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agregator tehnic ar putea deține controlul și comenzile unui echipament electric specific. Un 

agregator cu activități pe piața angro ar putea comercializa electricitate pe piața serviciilor de 

sistem și piața spot, utilizând în acest scop informațiile oferite de agregatorul tehnic.12 Un al 

treilea tip de agregator ar fi cel care vinde energie consumatorului (ex., agentul termic generat 

de o pompă termală) sau pur și simplu ar putea integra toate aceste funcții. 

Rolul agregatorului este îndeplinit de dezvoltatori software de management energetic și alți 

furnizori tradiționali care au capacități de contorizare în timp real. Companii ca Google sau IBM, 

de asemenea, tatonează intrarea pe acest segment. În schimbul capacității oferite de 

consumatori, plăților pentru utilizarea energiei sau reducerilor din factura de electricitate, 

clienții își ajustează (reduc) consumul în perioadele de cerere maximă de electricitate de pe 

piață sau atunci când acest lucru este solicitat de operatorii rețelelor de electricitate. Totodată, 

agregatorii vând așa-numiții negavați (adică energie electrică neutilizată) sub formă de diferite 

produse cum ar fi produsele de capacitate, produse de echilibrare, servicii de sistem sau 

programe de management al consumului propuse de companiile de utilități. Spre exemplu, în 

2014, PJM (companie ce operează în Coasta de Est a SUA, care gestioanează cea mai mare piață 

de electricitate angro a SUA și totodată este un operator major al rețelelor de tensiune înaltă 

din regiune) a achiziționat în cadrul licitației din 2014 servicii de management al cererii cu 

capacități de 10.9 GW prin agregatori. 13  

 

În prezent însă cea mai răspândită nișă a agregatorilor este cea a consumatorilor mari de 

electricitate.14 Totodată, pe o bună parte din piețe rolul acestor agregatori este limitat doar la 

anumite segmente ale pieței angro. De exemplu, în Italia și Spania aceștia nu pot participa pe 

piețele de echilibrare, iar în Germania nici pe așa-numita piață a redispecerizării. În Olanda 

agregatorii pot participa în piață doar prin părțile responsabile de echilibrare, iar Polonia și 

Slovenia, cu excepția agregării industriale, încă nu și-au deschis piețele pentru agregatori.15 

Toate aceste țări însă au sisteme electrice și piețe care se deosebesc între ele și cu atât mai 

mult diferă de sistemul electric și piața Republicii Moldova. 

 

                                                           
12

 Danish Technological Institute (2014) “Danish renewable energy aligned markets Phase 1”, p. 
16, https://www.energiforskning.dk/sites/energiteknologi.dk/files/slutrapporter/10744_dream_final_report.pdf  
 
13

 Siosanshi (2016), p. 374 
 
14

 OFGEM (2016) ”Aggregators - Barriers and External Impacts”, p. 1, 
https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2016/07/aggregators_barriers_and_external_impacts_a_report_by_pa_consulti
ng_0.pdf  
 
15

 Lavrijssen, S., Parra, A. (2017) “Radical Prosumer Innovations in the Electricity Sector and the Impact on Prosumer 
Regulation”,  Sustainability , Nr. 9, p. 6,  http://www.mdpi.com/2071-1050/9/7/1207/pdf-vor 
 

https://www.energiforskning.dk/sites/energiteknologi.dk/files/slutrapporter/10744_dream_final_report.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2016/07/aggregators_barriers_and_external_impacts_a_report_by_pa_consulting_0.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2016/07/aggregators_barriers_and_external_impacts_a_report_by_pa_consulting_0.pdf
http://www.mdpi.com/2071-1050/9/7/1207/pdf-vor
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Modelul de business al agregatorului nu se limitează doar la companii de utilități. În Europa, 

Schneider Electric (Franța), companie care produce echipament electric, a achiziționat în 2010 

cel mai mare agregator european de management al cererii – Energy Pool, care controlează 

active de 1,5 GW. De asemenea, producătorul elvețian Alpiq, care deține un portofoliu de 

generare de 6 GW incluzând  unități de generare hidroelectrice, fosile și nucleare, a achiziționat 

agregatorul Britanic Flexitricity în 2014.16 Traderii sunt o altă categorie de companii interesate 

de agregatori. Statkraft, companie de stat norvegiană și unul dintre cei mai mari traderi pe 

piețele de electricitate ale Germaniei (piața intrazilnică și piața pentru ziua următoare), este un 

exemplu ilustru în acest sens. Statkraft şi-a construit un model de succes din agregarea 

energiilor regenerable intermitente aparținând unor dezvoltatori mici. Această companie 

deține în prezent un portofoliu de 9,5 GW de energie eoliană și șolară colectat de la peste 1300 

de unități de producere. Statkraft este în acest fel un trader major de energie, fără a deține 

vreun activ fizic în parcurile eoliene din Germania. 17 Acest exemplu amintește de modele 

similare de business din domenii din afara industriilor energetice precum Uber, Airbnb sau 

Amazon, care sunt lideri pe segmente precum servicii de transport, cazare, cărți și alte produse 

fizice tranzacționate online, fără ca aceste companii să dețină active fizice. 

  

Rezumând, modelul de business oferit de un agregator electric este crucial în asigurarea 

stabilității rețelelor electrice prin accesarea și vinderea serviciilor de flexibilitate mai ales în 

contextul surselor de energie regenerabilă intermitentă. Așa cum vom arăta, însă, mai jos, în 

cazul Danemarcei, și sursele neintermitente pot fi gestionate de către agregator. Mai mult, 

acest model de business poate fi segmentat astfel încât diferite tehnologii care produc sau 

consumă energie electrică să aibă propriul agregator pe piață. 

1.4. Contorizarea inteligentă  
 

Contoarele inteligente (smart meters) sunt contoare electrice care tind să le înlocuiască pe cele 

mecanice tradiţionale. Contoarele mecanice utilizează magneţi care pun în mişcare un disc, iar 

rotirea acestuia este înregistrată de contor. Ulterior datele sunt citite de către un angajat al 

utilităţii în scopul facturării. Similar contorului mecanic, contorul inteligent măsoară curentul 

electric. De asemenea, depozitează informaţia, primeşte şi răspunde comenzilor şi verificărilor 

companiilor de utilităţi. Spre deosebire însă de cele mecanice, contoarele inteligente sunt mai 

precise, pot detecta denaturările/manipulările şi pot alerta utilităţile atunci când se 

înregistrează pierderi de electricitate. (Vezi Figura 4) 

                                                           
16

 Siosanshi (2016), p. 379 
17

 Stephen Woodhouse ”The Five Key Characteristics of the Future Energy Company”, The Energy Collective,  

August 22, 2017, http://www.theenergycollective.com/stephen-woodhouse/2411307/five-key-characteristics-future-energy-
company  

http://www.theenergycollective.com/profile/1779935
http://www.theenergycollective.com/stephen-woodhouse/2411307/five-key-characteristics-future-energy-company
http://www.theenergycollective.com/stephen-woodhouse/2411307/five-key-characteristics-future-energy-company
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Figura 4. Contor inteligent 
 

 
Sursa: Ehackingnews (2017) 

 

Până în 2020, la nivelul Uniunii Europene există obiectivul de a înlocui până la 80% din 

contoarele electrice mecanice cu contoare electrice inteligente, dacă studiile de analiză cost-

beneficiu făcute în fiecare țară individual vor fi pozitive. În urma realizării acestui obiectiv se 

aşteaptă ca emisiile de carbon la nivel comunitar să scadă cu 9%, iar consumul de electricitate 

al consumatorilor casnici să se reducă cu o cifră comparabilă. Cele mai vizibile beneficii ale 

contorizării inteligente sunt urmatoarele: 

 

1. Citirea de la depărtare a datelor. O opţiune care permite companiilor de utilităţi să 

obţină datele de consum pentru facturare fără a trimite angajaţi care să colecteze 

aceste date. Acest lucru evită cheltuieli de deplasare, trafic, potenţiale accidente. 

 

2. Reducerea consumului energetic. Studiile făcute pentru piaţa din Germania arată că 

pentru consumatorii care şi-au instalat astfel de contoare consumul poate fi redus pană 

la 15%. Economiile în bani variază şi sunt dependente de tipul şi volumul consumului. 

Astfel, un utilizator casnic care consumă mai puţin de 2000 KWh/an va avea reduceri 

maxime ale costurilor de până la 4,5 Euro pe an, în timp ce unul al cărui consum 

depăşeşte 6000 KWh/an poate face economii anuale de până la 130 Euro. 18 

 

3. Tarifare diferenţiată. Într-o piaţă liberalizată consumul de electricitate poate fi tarifat 

diferit timp de 24 de ore în funcție de tipul de contract pe care îl are cu furnizorul. Spre 

                                                           
18

 Ernst&Young (2013) “Cost benefit analysis for the comprehensive use of smart metering systems” , p.14-15, 
http://www.bmwi.de/English/Redaktion/Pdf/cost-benefit-analysis-for-the-comprehensive-use-of-smart-metering-
systems,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=en,rwb=true.pdf  
 

http://www.bmwi.de/English/Redaktion/Pdf/cost-benefit-analysis-for-the-comprehensive-use-of-smart-metering-systems,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=en,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/English/Redaktion/Pdf/cost-benefit-analysis-for-the-comprehensive-use-of-smart-metering-systems,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=en,rwb=true.pdf
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exemplu, într-un proiect pilotat în Germania începând cu 2008 (“Intelliekon”) în orele de 

vârf (de consum maxim) tarifele pot fi cu până la 77% mai mari decât în afara acestora 

pentru tarifele pe două nivele de prețuri. Pentru tarifele diferețiate pe patru nivele, 

prețurile pot varia de la 14.21 €c/kWh în afara orelor de vârf, la 25.11 €c/kWh în timpul 

orelor de vârf.19 În plus, tarifarea diferenţiată poate varia nu doar în timpul zilei, ci şi în 

funcţie de săptămână, lună sau sezon. La fel şi facturarea, care nu va fi doar lunară, aşa 

cum este în acest moment în Republica Moldova. 

 

4. Conectări-deconectări la distanță, care permit o administrare mai eficientă a resurselor 

şi o comunicare simplificată cu clienţii. În plus, se evită şi emisiile de carbon produse de 

autovehicule, pentru că aceste servicii în mod tradiţional necesită chemarea unei brigăzi 

speciale.20 

  

5. Siguranţa veniturilor pentru utilităţi. De obicei, pierderile companiilor care decurg din 

deservirea clienţilor sunt o urmare a erorilor de contorizare, a furturilor, pierderilor de 

reţea. Prin contoarele inteligente aceste riscuri sunt minimizate sau eliminate.21 În SUA 

reglementările utilităţilor din majoritatea statelor federale permit pierderi de până la 

pragul de 2%. Un studiu contractat de Ohio Public Utilities Comission indică o reducere a 

pierderilor de până la 0,53 % prin instalarea contoarelor inteligente.22  

 

6. Furturile sunt, de asemenea, prevenite. Fiecare contor inteligent este echipat cu senzori 

care alertează companiile de utilități în cazul în care acesta este smuls sau scos din 

funcţiune, ceea nu poate fi detectat în cazul contoarelor mecanice.  În plus, contoarele 

mecanice înregistrează doar curentul care trece prin ele, existând, teoretic, posibilitatea 

ca în două săptămâni din patru curentul să fie furat. În cazul contoarelor inteligente, 

utilităţile care le instalează dezvoltă şi aplică algoritmi de revizuire care pot depista 

asemenea tendinţe. 

 

7. Managementul energiei consumate de client23. Pentru întocmirea facturii electrice 

obişnuite, care prezintă consumul de electricitate pe o lună, este necasară prezența unui 

                                                           
19

 European Comission (2012) ”Effect of smart mettering on electricity prices”, p. 28, 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201202/20120223ATT39186/20120223ATT39186EN.pdf 
 
20

 Smart Grid Consumer Collaborative (2013) ”Smart Grid Economic and Environmental Benefits”, p. 23-25  
http://smartgridcc.org/wp-content/uploads/2013/10/SGCC-Econ-and-Environ-Benefits-Full-Report.pdf  
 
21

 Idem, p. 27 
 
22

 MetaVu (2011)”Duke Energy Ohio Smart Grid Audit and Assessment”, p. 11  
https://www.smartgrid.gov/files/Duke_Energy_Ohio_Smart_Grid_Audit_Assessment_201104.pdf  
23

 Smart Grid Consumer Collaborative (2013), p.29 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201202/20120223ATT39186/20120223ATT39186EN.pdf
http://smartgridcc.org/wp-content/uploads/2013/10/SGCC-Econ-and-Environ-Benefits-Full-Report.pdf
https://www.smartgrid.gov/files/Duke_Energy_Ohio_Smart_Grid_Audit_Assessment_201104.pdf
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angajat al operatorului sistemului de distribuție la fața locului. Contoarele inteligente o 

pot face la fiecare 10-15 minute de la distanță. Această informaţie permite clienţilor să-

şi adapteze sau să-şi corecteze consumul. Acest lucru îi va permite consumatorului să-și 

optimizeze contractul cu furnizorul, ținând cont de profilul de consum pe care îl are. În 

condițiile în care se așteaptă un influx de investiții în sectorul de energii regenerabile și 

intermitente în Moldova, dar și în condiţiile implementării tarifării diferențiate, 

avantajele contorizării inteligente sunt mai mult decât evidente. 

 

8. Gestionarea mai eficientă a penelor de curent24. Capacitatea de transmitere instantanee 

a datelor prin contoarele inteligente reduce costul şi timpul de înlăturare a accidentelor 

cauzate de penele de curent. Beneficiile economice apar în special atunci când utilităţile 

folosesc această capabilitate pentru a evita investigaţiile suplimentare cauzate de 

penele raportate eronat. Penele de curent izolate pot dura ore înainte de a fi raportate, 

fie din cauza că nu este nimeni în locuinţă atunci când acestea au loc, fie se pot produce 

în timpul nopţii, atunci când majoritatea clienţilor dorm. Majoritatea modelelor de 

contoare inteligente au inclusă o specificaţie tehnică (last gasp capability), care 

semnalizează utilităţilor atunci când furnizarea curentului se întrerupe. Acest element 

elimină sau reduce substanţial dependenţa utilităţii de raportările consumatorilor la 

identificarea şi evaluarea penelor de curent, ajutând companiile de utilităţi să depisteze 

mai rapid şi mai precis magnitudinea, natura şi localizarea penei de curent. 

 

9. Control integrat al puterii reactive (Volt/Var), care ajută la optimizarea puterii furnizate 

consumatorilor şi la stabilizarea tensiunii în sistem25. 

 

Un raport al Comisiei Europene pentru anul 2014 asupra impactului contoarelor inteligente 

estima costul instalării unui asemenea dispozitiv între 200 şi 250 de Euro. S-a costatat că în 

medie un contor inteligent poate aduce economii de 309 Euro pentru electricitate şi 160 de 

Euro pentru gazul natural consumat şi se referă la toţi actorii din sistemul energetic: 

consumatori finali, furnizori, operatori ai sistemului de distribuţie etc.26 În majoritatea cazurilor 

costurile contoarelor inteligente sunt recuperate de furnizori şi distribuitori prin decizii de 

recuperare tarifară stabilite de reglementatorul pieţei de energie. 

 

                                                                                                                                                                                           
 
24

 Idem, p.31 
 
25

 Idem, p.15 
 
26

 European Commission ”Smart Grids and Meters”, accesat la 26 Septembrie 2017, 
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/smart-grids-and-meters  

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/smart-grids-and-meters
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2. INOVAȚII-CHEIE PE PIEȚELE DE ELECTRICITATE DIN EUROPA DE VEST 

2.1. Inovații pe piața liberalizată de electricitate a Danemarcei  
 

Siguranța sistemului electric se află printre prioritățile politicii energetice a Danemarcei, dată 

fiind politica de decarbonizare a acestei țări pentru 2050, care prevede eliminarea totală a 

combustibililor fosili.27 Pentru sectorul energiei electrice această țintă va avea constrângeri din 

cauza eliminării surselor de generare flexibile, în mare parte gaz natural și cărbune într-o 

măsură mai mică. Centralele alimentate cu aceste surse de energie deja întâmpină dificultăți 

din cauza capacităților mari de energie eoliană utilizată în țară. Prin urmare, semnalele de preț 

pentru investiții în surse de energie flexibilă sunt slabe atât în prezent, cât și pe termen lung.28  

2.1.1. Producerea cogenerată a electricității în Danemarca 
 

Unul din modelele de business de succes, pe care Danemarca îl exportă și în alte țări, este 

încălzirea centralizată și cogenerarea de înaltă eficiență. Avantajul-cheie al acestei tehnologii 

ține de eficiența mai mare a producerii de energie termică și electrică în mod combinat. Astfel, 

eficiența datorată cogenerării ajunge la 85-93% și economii de combustibili de 30% comparativ 

cu producerea separată a electricității și agentului termic. În 2015 aproximativ 67,4% din toată 

încălzirea centralizată a Danemarcei era produsă de centralele în regim de cogenerare.29 

Totodată, cota electricității produse prin cogenerare a fost de 57% în 2015.30 

 

Așa cum poate fi văzut în Figura 5, doar jumătate din unitățile de producere combinată a 

căldurii și electricității sunt de dimensiuni mari. O bună parte din unitățile de cogenerare sunt 

centrale de mici dimensiuni și centrale aparținând producătorilor industriali (așa-numiții 

producători pentru autoconsum). În același timp, se poate observa că ponderea unităților mici 

                                                           
27

 Danish Government (2011) ”Summary of Energy Strategy 2050”, p.3, 
http://dfcgreenfellows.net/Documents/EnergyStrategy2050_Summary.pdf  
 
28

 Flex4RES (2016) “Framework Conditions for Flexibility in the Electricity Sector in the Nordic and Baltic Countries”, p. 35-36 
http://www.nordicenergy.org/wp-content/uploads/2016/12/Flex4RES-Electricity-Report_final.pdf  
 
29

 Danish Energy Agency (2016) ”Regulation and planning of district heating in Denmark”, p. 4, 
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Globalcooperation/regulation_and_planning_of_district_heating_in_denmark.pdf 
 
30

 Euroheat & Power (2017) ”District Energy in Denmar”, Country Profile 1 Mai2017,  https://www.euroheat.org/knowledge-
centre/district-energy denmark/  

http://dfcgreenfellows.net/Documents/EnergyStrategy2050_Summary.pdf
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https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Globalcooperation/regulation_and_planning_of_district_heating_in_denmark.pdf
https://www.euroheat.org/knowledge-centre/district-energy%20denmark/
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de cogenerare a scăzut în ultimii ani. Acest lucru se datorează prețurilor mici la electricitate de 

pe piețele angro din Europa de Nord.31 Presiunea pe prețurile angro vine în special din cauza 

electricității ieftine produse de parcurile eoline din Germania, hidrocentralele și centralele 

nucleare din regiunea Scandinavă. (Vezi Fig. 5) 

 
Figura 5.  Cota diferitor centrale în producerea energiei centralizate în Danemarca  
  

 
Sursa: Danish Energy Agency (2016) 

 
Deoarece dezvoltarea unui sistem centralizat de încălzire a necesitat investiții majore inițiale 

pentru producerea și distribuția energiei termice, conectarea la încălzirea centralizată a devenit 

obligatorie pentru proiectele noi și pentru proiectele rezidențiale existente. În acest fel baza de 

clienți a devenit suficient de mare, costurile socializate, iar beneficiile social-economice 

colective.32 

 

De obicei, încălzirea centralizată este stabilită în zone rezidențiale dens locuite, totuși orășelele 

mai mici și satele în care există cel puțin 500 de gospodării, de asemenea, dezvoltă astfel de 

sisteme. Regiunile cu încălzire centralizată mai mică sunt conectate la o singură rețea de 

distribuție, iar agentul termic este produs de o centrală care acoperă sarcina de bază și de una 

sau câteva care acoperă sarcina de vârf.  În cazul sarcinii de bază combustibilul primar este 

gazul natural, paiele sau rumegușul de lemn. În cazul sarcinii de vârf sunt activate centralele pe 

                                                           
31

 Danish Energy Agency (2016), p. 4,5 
32

 Danish District Heating Association ”Danish district heating model”, 12 iulie 2017, 
http://www.danskfjernvarme.dk/english/the-danish-modelhttp://www.danskfjernvarme.dk/english/the-danish-model  
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bază de gaz sau produse petroliere.33 Cărbunele, de asemenea, continuă să fie folosit atât în 

unitățile de cogenerare, cât și în cele care produc doar agent termic. Cărbunele reprezintă 50% 

din capacitatea instalată a centralelor convenționale de electricitate.34 Din acest motiv 

participarea acestor centrale pe piețele de electricitate este direct legată de semnalele de preț. 

În plus, însuși prețul biomasei și al materiilor prime din care este făcută este destul de volatil.  

 

Utilizarea biomasei (paie, peleți, bricheți) a crescut în ultimii ani atât în centralele de 

cogenerare mici, cât și în cele mari, iar în 2015 a ajuns să reprezinte peste 40 % din 

combustibilul utilizat în încălzirea centralizată și aproape 12% în producerea electricității.35 

Pentru a face tehnologiile pe biomasă competitive, în Danemarca există două reglementări 

principale. Prima reprezintă o scutire de taxe, iar cea de a doua un tarif premium de 34 

EUR/MWh pentru primii 10 ani de operare a centralelor pe biomasă care produc și 

electricitate.36 Pe lângă aceasta, unitățile de cogenerare mai primesc un adaos de 20 EUR/MWh 

peste prețurile pieței angro.37  

 

Producerea biogazului, de asemenea, beneficiază de suport generos din partea statului. Schema 

cuprinde granturi investiționale în infrastructură, care se ridică la 30-40% din suport și sprijin 

aferent producției de electricitate în unitățile de cogenerare (Vezi tabelul 1). Investițiile sunt 

motivate și de considerații de mediu, cum ar fi reducerea emisiilor de fosfor și nitrogen 

conținute în dejecțiile animaliere neutilizate. În același timp, suportul pentru producerea 

electricității țintește în special înlocuirea combustibililor fosili și reducerea bioxidului de carbon. 

O bună parte din proiecte este orientată spre sprijinirea retehnologizării rețelelor de gaz natural 

pentru a permite injectările de biogaz.38  

 
Tabelul 1. Tarife de suport oferite producătorilor de biogaz și biomasă 
   
 Biogaz destinat utilizării în 

unitățile de cogenerare 
Rețele de gaz natural 
retehnologizate pentru 
utilizarea biogazului 

Biomasă utilizată pentru 
producerea electricității 

Echivalentul prețului fix 15.6 ct/kWh + derogarea de 17.7 ct/kWh 5.4 ct/kWt 
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la taxa de producere a 
agentului termic 

Transfer premium 10.8 ct/kWh + derogarea de 
la taxa de producere a 
agentului termic 

12.3 ct/kWh  

Sursa: Ropenus, S. (2015) 
 

Biomasa și biogazul vor avea un rol-cheie în tranziția Danemarcei spre un sistem electric 

eliberat de surse fosile. Avantajul acestor resurse într-un sistem electric dominat de surse 

eoliene este compensarea intermitenței eolienelor și contribuția pe care o au la echilibrarea 

sistemului. Acest lucru permite participarea centralelor electrice pe biomasă pe piața serviciilor 

de sistem și nu doar. Din acest motiv, politica energetică a acestei țări prevede ca până în 2023 

ponderea biogazului și biomasei să asigure peste jumătate (54%) din producția totală de 

electricitate a acestei țări.39 În 2013 aproximativ 35% din consumul de biomasă al acestei țări 

era importat.  

 

Din cauza pieței mici a Danemarcei comparativ cu piața globală de biomasă, Danemarca este un 

”price taker”, adică nu are abilitatea de a influența prețurile la nivel global. 40 Acest lucru 

sugerează că Danemarca ar putea fi expusă volatilității prețurilor la importul acestui tip de 

combustibil. Cu toate acestea, istoric, volatilitatea prețurilor biomasei este mai mică decât cea a 

produselor petroliere utilizate în sistemele de încălzire.41 Acest factor face utilizarea biomasei 

să fie preferabilă produselor petroliere care încă se mai utilizează pe larg în sistemele de 

încălzire din Danemarca. 

2.1.2. Cooperativele energetice în Danemarca 
 

Cooperativele energetice sunt un alt model de business bine înrădăcinat în Danemarca. Această 

politică a comunităților energetice datează din anii ′70 ai secolului trecut, care au fost 

caracterizați de crize petroliere majore și volatilitate mare a prețurilor la petrol. Cooperativele 

daneze sunt focalizate pe energie eoliană, energie termică cetralizată, biomasă și alte 

tehnologii. Cooperativele eoline și unitățile de cogenerare sunt însă cele mai numeroase. În 

prezent, din cele 400 de companii de încălzire centralizată existente în Danemarca, 340 sunt 

deținute anume de astfel de cooperative, alte 50 aparțin municipalităților și doar câteva aparțin 
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unor investitori privați.42 Pe lângă faptul că aceste cooperative funcționează pe bază non-profit, 

însăși generarea energiei termice în Danemarca este prin lege o activitate non-profit. Acest 

lucru înseamnă că furnizarea de energie termică se face în baza celui mai mic preț posibil, 

deoarece prețul acestei energii trebuie să reflecte nu mai mult decât costul de producere.43 Așa 

cum vom arăta în studiul de caz de mai jos, acest concept de democrație energetică este larg 

răspândit și în cazul parcurilor eoliene.  De fapt, cele mai multe cooperative energetice din 

Danemarca sunt centrate anume pe energia eoliană. Începând cu 2009 Actul de Energie 

Regenerabilă a Danemarcei cere ca toate proiectele de energie eoliană să fie deținute în 

proporție de cel puțin 20% de comunitățile locale, întărind și mai mult participarea comunitară 

în proiectele energetice.44  În prezent 85% din parcurile eoliene din această țară sunt deținute 

de rezidenții comunităților daneze.45     

 

Studiu de caz. Middelgrunden este un parc eolian apărut în 1997 și cea mai mare cooperativă 

energetică din lume bazată pe instalații eoliene offshore (instalații în afara țărmului). Parcul are 

20 de turbine eoline, jumătate fiind deținute de cooperativă și o altă jumătate de o companie 

daneză de utilități. Middelgrunden are instalați 40 MW și asigură 4% din consumul de 

electricitate al capitalei Copenhaga. Apariția acestei cooperative și a altora a fost facilitată de 

sprijinul oferit de Guvern în chestiuni tehnice, planificare spațială, regim fiscal și subvenții. Pe 

lângă aceasta, capitala daneză a avut propriul plan de dezvoltare a energiilor regenerabile, 

conform căruia 8% din consumul energetic local trebuie să fie generate de energia verde.46 În 

același timp, cooperativele eoliene au beneficiat de venituri neimpozitate până la un anumit 

prag. Middelgrunden este organizat sub forma unui parteneriat. Un total de 40500 de acțiuni au 

fost eliberate la peste 8000 de membri. În mare parte fiecare membru deține câte cinci acțiuni  

pentru a se califica pentru scutiri fiscale anuale de 3000 coroane daneze (aproximativ 403 Euro) 

și returnări de taxe. 47  Totodată, membrii cooperativei care dețin mai puțin de 10-20 de acțiuni 
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și au un profit anual sub 940 Euro nu plătesc niciun fel de impozit pe venit.48 Răspunderea 

juridică este comună și proporțională cu numărul de acțiuni deținute. Riscurile răspunderii 

comune sunt minimizate prin faptul că aceste cooperative nu au dreptul să contracteze 

datorii.49 Altfel spus, cei care contribuie cu suport financiar în dezvoltarea cooperativei se 

transformă automat în acționari. În cazul contractării creditelor bancare, garanțiile oferite 

băncilor sunt tot sub formă de acțiuni. Regulamentul cooperativei Middelgrunden stabilește că 

fiecare partener deține în Asambleea cooperativei un singur vot. Totodată, la vot poate 

participa un reprezentant/înlocuitor al partenerului prin notificarea prealabilă în scris. 50  Deci, 

indiferent de numărul de acțiuni deținute de acționari, voturile cântăresc absolut egal, ceea ce 

asigură o largă democrație în politica corporativă a cooperativei energetice.  

 

Cooperativele energetice din Danemarca reprezintă un model de business în tranziția spre un 

sistem electric decarbonizat și în care cetățenii pot avea control asupra resurselor pe care le 

consumă și le investesc în energie. Modelul cooperativelor energetice a fost mai mult replicat în 

vestul Europei și mai puțin sau deloc (cu excepția Croației) în țările din Europa Centrală și de Est  

2.1.3. Agregatorii de electricitate în Danemarca 
 

Așa cum am arătat în prima parte a acestui studiu, per ansamblu, agregatorul va oferi servicii de 

flexibilitate la nivelul comerțului cu amănuntul prin soluții atractive pentru clienți, iar pe de altă 

parte va colecta și administra (agrega) flexibilitatea individuală în volume suficient de mari, 

pentru ca aceasta să fie achiziționată și activată ca serviciu combinat prin intermediul piețelor 

angro. Deci flexibilitatea va putea veni din ambele părți: din partea celor care produc și din 

partea celor care consumă electricitate. Așa cum poate fi dedus, rolul agregatorului s-ar putea 

suprapune cu cel al părților responsabile de balansare sau ar putea îndeplini o funcție 

comercială independentă oferită de companii noi sau existente pe piață.51 Altfel spus, 

agregatorii vor fi concurenți direcți ai furnizorilor sau companiilor care oferă astfel de servicii, 

gestionând sisteme energetice în care consumatorul îşi va putea defini prin contract gradul de 
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confort energetic mai degrabă decât consumul. În plus, în  viitor agregatorii vor opera în 

competiție deschisă pentru anumite nișe tehnologice separate sau pentru același tip de servicii. 

 

Studiu de caz.52 Neas Energy este un agregator de electricitate danez localizat în orașul Aalborg. 

Neas Energy gestionează și tranzacționează pe cea mai mare piață transnațională de 

electricitate angro din Europa (Nordpool) electricitatea companiilor de utililități, furnizorilor, 

centralelor în regim de cogenerare, instalațiilor de electricitate regenerabilă (eoliană, solară, 

hidro). În total este vorba despre aproximativ 200 de producători cu capacități care variază 

între 1 MW și peste 300 MW.  În mare parte clienții acestei companii sunt centralele în regim de 

cogenerare (1660 MW) și parcurile eolienele (3520 MW). Toate aceste unități de generare 

(peste 500 la număr) sunt controlate de la distanță prin internet în timp real. Acest agregator, 

care este și parte responsabilă cu echilibrarea (BRP), le oferă posibilitatea, contra unui cost, și 

producătorilor mici să-și poată vinde energia în piață. Astfel, spre exemplu, zilnic 

microcentralele în regim de cogenerare prezintă Neas Energy un grafic cu producerea 

planificată de electricitate pentru ziua următoare. Această capacitate este agregată împreună 

cu cea a altor producători și vândută pe piață pentru ziua următoare (Day Ahead Market). 

Avantajul centralelor de cogenarare din Danemarca este că acestea sunt suficient de flexibile 

pentru a permite stocarea căldurii în cisterne de acumulare a apei sau în sisteme de încălzire 

centralizată. În acest fel, producerea electricității este decuplată de producerea agentului 

termic pentru anumite perioade de timp. Acest lucru mai permite menținerea unui grad înalt de 

eficiență a centralelor de încălzire centralizată și un rol activ pe piețele de echilibrare a 

electricității și a altor subpiețe angro. În prezent acest agregator poate participa pe cel puțin 7 

subpiețe angro: pentru ziua urmatoare, intrazilnică, rezerve terțiare (reguating power market), 

rezerve manuale, rezerve primare (frecvențe), piețe de capacități, rezerve secundare (LFC – 

FRRA). Această companie este considerată un agregator de succes, având o cifră de afaceri de 

750 milioane Euro în 2013 și 200 de angajați  în diferite regiuni ale țării. 

 

Revenind la imaginea de ansamblu și viitorul acestui model de business, un studiu recent al 

Agenției Energetice Daneze și al Operatorului Sistemului de Transport al Electricității 

(Energinet.dk) estima că Energinet.dk, ca și operatorii sistemului de distribuție (în Danemarca 

există aproximativ 75 de distribuitori53), vor dori cel mai probabil să contracteze un număr 

limitat de agregatori. Acest lucru s-ar explica prin faptul că părțile responsabile de echilibrarea 
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sistemului electric vor colecta un volum suficient de produse de flexibilitate prin agregatorul lor 

propriu. Totuși, contractarea unor agregatori comerciali independenți nu poate fi exclusă.54 Așa 

cum s-a arătat mai sus, astfel de agregatori deja există în Danemarca. În plus, anumite părți 

responsabile de echilibrare îndeplinesc acest rol în relația lor cu centralele de cogenerare de 

capacitate mică, care oferă diferite servicii de sistem. Din acest motiv agregatori suplimentari ar 

putea apărea și pe alte nișe sau pe tehnologii separate, cum ar fi nișa acoperită de automobilele 

electrice și cea a pompelor termice. De exemplu, în ultimii ani în Danemarca au fost instalate 

27000 de pompe termice în gospodăriile casnice. Potențialul acestei piețe se ridică însă la 

205000 de gospodării, luându-se în considerație necesitatea de înlocuire a boilerelor bazate pe 

produse petroliere.55  În același timp, numărul vehiculelor electrice care existau pe piața 

Danemarcei la sfârșitul lui 2015 era de 7842, totuși până în anul 2030 estimările moderate 

indică creșterea acestui număr la 200000 de automobile.56  Alte nișe care ar putea fi acoperite 

separat sau combinat de către agregatori sunt sistemele de răcire din supermaketuri și 

refrigeratoarele casnice. 

 

O problemă care ar urma a fi soluționată de agregatori, dar și de alți participanți ai pieței din 

Danemarca ține de existența unor bariere în accesarea a două piețe angro de către 

consumatorii flexibili mici: Piața pentru Ziua Următoare (PZU) și a Piața Serviciilor Terțiare (PST). 

În cazul PZU – cea mai mare subpiață angro a Danemarcei – aceste bariere țin de (i) costurile 

anuale mari pentru citirea zilnică a datelor și (ii) cerința de existență a unui contor separat 

pentru citirea echipamentelor (ex., frigider, pompă electrică, aparat de aer condiționat), astfel 

încât pentru fiecare din aceste echipamente agregatorul să poată face oferte (settlement) 

separate. Din fericire, aceste bariere vor fi eliminate până în 2020. 57 Mai problematice par a fi 

costurile de intrare pe PST. Aceste bariere țin de (i) costurile anuale mari ale echipamentului de 

citire în timp real; (ii) pragul minim de 10 MW de participare pe această piață, deci număr mare 

de echipamente flexibile necesare; (iii) grafice de operare a echipamentelor pentru fiecare 5 

minute care urmează a fi trimise de către consumatori cu o zi înainte ca echipamentele să fie 
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activate. Ținându-se cont că fiecare consumator are un comportament hazardat, elaborarea 

unor astfel de grafice este dificilă.58  

2.2. Inovații pe piața liberalizată de electricitate a Italiei 

2.2.1. Inovații pe piața cu amănuntul din Italia 
 

Începând cu 1 iulie 2007 fiecare consumator din Italia își poate alege în mod formal un furnizor 

de electricitate. Cu toate acestea, cadrul de reglementare italian a păstrat un serviciu numit 

maggior tutela, adică protecție mai mare pentru IMM-uri și pentru consumatorii casnici. Deși s-

a așteptat ca acest serviciu să fie temporar, maggior tutela era în vigoare și în 2016, 

neexcluzând posibilitatea consumatorilor de a-și alege furnizorul. Prețul acestui serviciu conține 

două componete: prețul energiei achiziționate de pe piața en-gros și costurile de comercializare 

a energiei.  Chiar dacă maggior tutela nu este echivalentul tarifelor reglementate, acest serviciu 

conține astfel de elemente.  

 

Acest sistem are potențialul de a distorsiona competiția pe piața de electricitate, deoarece 

afectează comportamentul companiilor, care este diferit pe segmentul liberalizat și nu 

motivează consumatorii să caute servicii și furnizori alternativi pe piața liberă de electricitate. 

Însăși denumirea acestui serviciu “protecție mai mare” dă senzația consumatorului că este 

protejat și nu mai este interesat să caute oferte comerciale mai avantajoase în segmentul 

liberalizat.59 Datele Reglementatorului de energie italian arătau că în 2013 aproximativ 75% din 

gospodăriile din Italia beneficiau de acest serviciu reglementat. 60  Efectul acestei reglementări 

creează costuri de tranzacție adiționale pentru noi furnizori care doresc să intre pe piață și 

îndepărtează atât consumatorii, cât și potențialii noi competitori ai companiilor deja stabilite pe 

piața liberalizată.  

 

În ciuda distorsionărilor produse de maggior tutela, ofertele retail de pe piața liberă italiană s-

au dezvoltat semnificativ în ultimii ani. Aceste oferte cuprind servicii auxiliare de asistență, 

mentenanță și asigurări oferite consumatorilor casnici pe langă serviciul de bază de furnizare a 

                                                           
58

 Idem, p. 13 
 
59

 Carlo Stagnaro (2017) ”COMPETITION AND INNOVATION IN RETAIL ELECTRICITY MARKETS: EVIDENCE FROM ITALY”, Institute 
of Economic Affairs, Vol. 37, Issue 1, p. 93 – 92, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ecaf.12216/epdf 
 
60

 AEEGSI (2016) Annual Report to the Agency for the Cooperation of Energy Regulators and to the European Commission on the 
regulatory activities and the fulfilment of duties of the Italian Regulatory Authority for Electricity, Gas and Water. 28.07.2016, 
p.95, http://www.autorita.energia.it/allegati/relaz_ann/16/annual_report2016.pdf  
 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ecaf.12216/epdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/relaz_ann/16/annual_report2016.pdf


27 
 

energiei. Ofertele cuprind și reduceri pentru componenta de energie din factură și chiar 

pachete de achiziționare a unor bunuri și servicii care nu au legătură cu piața de electricitate, 

spre exemplu, reduceri la produsele achiziționate din supermarketuri, reduceri de combustibili 

pentru automobile sau servicii de telefonie.61 Alte oferte, pe lângă prețuri fixe la electricitate, 

includ serviciile de eficiență energetică (de fapt, know-how pentru a consuma mai puțin),  

servicii de asigurări împotriva accidentelor sau șomajului, sau care specifică tipul/originea 

energiei (ex., energie verde), nuanță care poate fi importantă pentru unii consumatori.62 Totuși, 

așa cum indică rapoartele reglementatorului italian, mai multe oferte sunt legate de anumite 

praguri de consum, a căror depășire se taxează suplimentar. Figura 6 grupează ofertele 

disponibile pe piața italiană în patru categorii: 63 (i) oferte care includ doar furnizarea serviciului 

de energie și care se referă la serviciul maggior tutela; (ii) oferte cu prețuri fixe; (iii) oferte cu 

prețuri variabile care includ servicii suplimentare;  (iv) oferte cu prețuri fixe care includ servicii 

suplimentare (pachete duale care includ livrarea electricității și gazului natural, oferte cu 

energie verde, asigurări).  

 
              Figura 6.  Ofertele disponibile consumatorilor casnici din Italia 

 

       
               Sursa: Stagnaro 2017 
 

Așa cum poate fi văzut din figura de mai sus, numărul de oferte care includ servicii adiționale și 

tarife fixe predomină și depășeşte numărul cumulat al celorlalte trei blocuri de oferte. Primele 

trei blocuri de oferte sunt mai ieftine decât limita impusă de maggior tutela, în timp ce a patra 

ofertă depășește atât maggior tutela, cât și costurile celorlalte trei. În ultimul caz, însă, costul 

mai mare se datorează și numărului de servicii adiționale oferite.  
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În ciuda limitărilor impuse de maggior tutela, rata de schimbare a furnizorilor de electricitate în 

Italia a fost de 8% în 2015, situându-se deasupra mediei europene,64 un indiciu că tot mai mulți 

consumatori iau în considerare ofertele furnizorilor din segmental liberalizat al pieței din 

această țară. Pentru anul 2018 este planificată ridicarea sistemului de maggior tutela și 

deschiderea totală a pieței. Acest pas în mod normal ar trebui să intensifice competiția, 

creșterea gradului de inovare și eventual reducerea prețurilor la electricitate. 

2.2.2. Modelul Serviciilor Energetice Integrate din Italia  
 

Conform modelului de servicii energetice integrate, companii independente sau un furnizor cu 

tradiție precum Enel instalează o minicentrală de producere a electricității și soluții de eficiență 

energetică din propriul buget direct la facilitățile clienților (de obicei, clienți industriali) printr-

un contract de performanță energetică (CPE). Veniturile companiei sunt generate în mare parte 

de echipamentul care îi aparține și care generează electricitate și căldură unității pe care o 

deservește, iar parțial și de economiile care se obțin comparativ cu consumul precedent al 

clientului. Aceste economii reprezintă cam 20% din factura de până la semnarea CPE.65  Clientul 

semnează un contract take-or-pay, prin care se angajează să achiziționeze după necesități cel 

puțin 60-70% din consum. Contractul se încheie pe o perioadă de 8-12 ani cu posibilitatea 

oferită clientului de a achiziționa centrala. De obicei, aceste centrale reprezintă unitați de 

cogenerare sau trigenerare (răcire, căldură, electricitate), care încep de la capacități instalate de 

500 KWe până la 5 MWe în ideea asigurării unui autoconsum de electricitate de 95%. De obicei, 

companiile din Italia care aplică acest model de business au capacitate mai mare de a finanța 

astfel de proiecte comparativ cu companiile care oferă doar servicii neintegrate, deoarece cele 

dintâi au un grad de capitalizare mai mare, pot oferi garanții în cazul accesării finanțării 

proiectului prin bănci sau fonduri și chiar pot finanța aceste proiecte din surse proprii.66 

Avantajul acestui model de business este că nu i se cer consumatorului industrial niciun fel de 

garanții financiare, el putându-se centra pe activitățile de producere pe care le are, fără a-și lua 

asupra sa riscul de a vinde excesul de energie pe piață sau pentru a opera instalația de 

producere a energiei. Dimpotrivă, consumatorii industriali beneficiază de calitate mai bună a 

serviciului de aprovizionare cu energie și de siguranță a furnizărilor. Totodată, sunt tăiate și 
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costurile energiei, deoarece prețul energiei este indexat și redus sub prețul mediu care există 

pe piață. Din punctul de vedere al operatorului de sistem, acest model crește generarea 

distribuită a energiei la nivel local și îmbunătățește securitatea și siguranța sistemului electric, 

deoarece instalația de cogenerare poate fi setată în regimuri de operare diferită și poate crește 

capacitatea de a răspunde adecvat la cantitățile de energie injectate în rețea de către alte 

unități de producere a energiei care nu au opțiunea de a fi programate.  

2.2.3. Modelul Utilizator de Sistem Eficient din Italia (SEU) 
 

Acest model de business este oferit de companiile se servicii energetice (ESCO) care de obicei 

propun un preț mai bun pentru energia livrată decât companiile de utilități. Strategiile aplicate 

de ESCO includ măsuri de gestionare eficientă a cererii și forme de producere mai eficientă a 

electricității.  

 

Modelul a fost validat în 2013 de Reglementatorul pieței energetice italiene AEEGSI. Modelul se 

adresează în principal consumatorilor industriali și consumatorilor comerciali mari. Modelul 

prevede ca instalația de generare a electricității să se afle în proxima apropriere sau pe același 

teren al consumatorului final. Totodată, rețeaua de electricitate reprezintă o conexiune privată 

între producător și consumator, la care nu mai au acces terțe părți, prin urmare, nu există taxe 

de transport și distribuție. În plus, costurile de sistem (ex., activități de cercetare, suport pentru 

energiile regenerabile) care de obicei apar în factura de electricitate sunt tăiate cu 95%, astfel 

încât anual se achită o taxă de doar 5%.67  

 

În general, consumatorii italieni plătesc patru grupuri de taxe: (a) de transport, distribuție și 

măsurare; (b) taxe fixe proporționale consumului de combustibil care sunt obligatorii prin lege, 

pentru a sprijini anumite inițiative, reconstrui și moderniza sistemul energetic; (c) impozite și 

TVA; (d) costul electricității care reprezintă doar 55% din factura de electricitate .68 În acest 

sens, avantajul economic al consumatorului care acceptă un astfel de model de business este că 

electricitatea consumată se scutește de taxele de transport/distribuție și de sistem, astfel încât  

electricitatea produsă este mai ieftină decât cea extrasă din rețele. Totodată, avantajul 

producătorului este că poate vinde această electricitate la un preț superior celui disponibil pe 

piață.  În condițiile în care doar prețurile electricității din Italia pe piața en-gros se ridică la 60- 

70 Eur/MWh, iar către IMM-uri acest preț ajunge la 160-170 Eur/MWh, atât producătorul, cât și 
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consumatorul acestui model de business pot negocia un preț de la 70 la 160 Euro/MWh, astfel 

încât contractul să aducă beneficii ambelor părți.69  

 

Această schemă de business este valabilă pentru instalațiile cu putere instalată de până la 20 

MW și se referă de obicei la instalațiile fotovoltaice, dar și la instalațiile de cogenerare de 

eficiență înaltă. În plus, instalațiile de energii intermitente cu capacitate instalată de până la 500 

kw beneficiază de sistemul de net metering.70 Operatorul instalației poate vinde surplusul de 

energie în rețea. A doua modalitate de monetizare a surplusului poate fi realizată prin vinderea 

energiei pe piețele en-gros la prețurile zonale ale piețelor din această țară.71 

 

Barierele întâmpinate de dezvoltatorii SEU sunt accesul limitat la finanțările instituțiilor de 

creditare și incertitudinile legate de reglementări. Totodată, există o presiune de a se elimina 

regimul  de facilități oferit acestui model de business, cum ar fi scutirea de taxele generale, 

deoarece acestea cresc în timp și afectează alți consumatori finali. În schema SEU industriile 

care beneficiază de acest model plătesc toate taxele și tarifele reglementate, cu o singură 

excepție: consumatorii industriali achită toată suma părții fixe a costurilor generale de sistem 

pentru electricitatea pe care o cumpără din rețea și doar 5% din părțile variabile ale costurilor 

de sistem pentru autoconsumul electricității. Până în 2014 nu era achitat nici acest cost. 

Dezvoltatorii SEU beneficiază de contorizare netă pentru instalațiile de energie regenerabilă 

intermitentă de până la 500 kWe. Contorizarea netă și scutirea de taxe sugerează că beneficiarii 

SEU sunt încurajați să consume cea mai mare parte a electricității pe care o produc.72 

2.3.  Inovații pe piața liberalizată de electricitate a  Irlandei 

2.3.1. Inovații pe piața cu amănuntul din Irlanda 
  

Liberalizarea prețurior pe piața de electricitate a Irlandei s-a petrecut între 2005 și 2014, astfel 

încât în 2017 numărul de furnizori a ajuns la opt. Furnizorul principal Electric Ireland și-a păstrat 

totuși peste 50% din piața cu amănuntul. După cum se poate vedea în Figura 7, intrări 
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semnificative pe piață și-au făcut Bord Gáis Energy și SSE Airtricity, iar mai recent PrePay Power 

și Energia. Mai mult decât atât, o bună parte din acești furnizori nu au activități în segmentul de 

producere a energiei. Acest lucru sugerează că întregul portofoliu de diminuare a riscurilor și 

acces la piețele angro este asigurat în mod independent prin contracte bilaterale și instrumente 

de hedging, iar nou-veniții își pot face loc pe piața cu amănuntul și crește cota de piață prin 

inovații. (Vezi Figura 7) 
 

 Figura 7. Cota de piață a furnizorilor din Irlanda între 2009 și 2016 

 

 
   Sursa: Commission for energy regulation 2017 

 

Deschiderea pieței a produs în mod inevitabil inovații și pachete de oferte către clienți, care nu 

erau prezente în perioada prețurilor reglementate și în care piața era dominată de o singură 

companie. Inovațiile care au apărut odată cu dereglementarea prețurilor din Irlanda s-au 

focalizat pe oferte legate de costul energiei, oferte bazate pe debit direct și facturare 

electronică, contorizare care oferă opțiuni de plăți în avans, reduceri de prețuri pe termen scurt 

și oferte de cash back. Așa cum poate fi văzut în Tabelul 2, reducerile de preț sunt mai 

semnificative odată cu creșterea consumului. Pentru consumatorii casnici cu consum de până la 

2500 kWh reducerea este de 25%, iar pentru cei cu 5300 kWh această reducere ajunge până la 

30%. 
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Tabelul 2.  Prețul mediu anual la electricitate al gospodăriilor casnice din Irlanda în 2016 
 

 Factura medie anuală 
pentru consum de până la 
2100 kWh 

Factura medie anuală 
pentru consum de până la 
3500 kWh 

Factura medie anuală 
pentru consum de până la 
5300 kWh 

Cea mai bună ofertă 
medie anuală disponibilă 
pe piață 

450,97 Euro 647,35 Euro 898,99 Euro 

Diferența dintre cea mai 
ieftină și cea mai scumpă 
ofertă disponibilă pe piață 

112,24 Euro 182,98 Euro 274,78 Euro 

 Sursa: Commission for energy regulation (2017) 

 
Pentru consumatorii cu consum redus diferența de preț este mai mică, deoarece o mare parte 

din factură se datorează costurilor fixe. Pe lângă reducerile oferite clienților noi de diferiți 

furnizori, o parte din acești furnizori oferă reduceri de preț clienților care deja există și care au 

semnat pentru servicii de facturare electronică și debit direct. O altă parte a acestor furnizori 

oferă reduceri doar pentru clienții noi sau cei cu contracte pe termen fix. 73 Alte oferte către 

consumatorii  casnici care au apărut  ca urmare a deschiderii pieței sunt: 

 

i. Ofertele ”level pay.”74 De exemplu, oferta anuală level pay a furnizorului irlandez 

Bordgaisenergy include plata în 12 tranșe lunare egale a facturii de electricitate în 

baza consumului din anul precedent, dar aplicându-se prețurile curente. Ocazional 

se fac revizuiri ale consumului real, astfel încât plățile lunare să fie ajustate. La 

sfârșitul anului este verificat consumul real din anul de plată. Dacă acest consum are 

un surplus de până la 120 Euro, atunci achitarea se transferă pentru anul viitor, dacă 

depășește 120 de Euro, achitarea se extinde printr-o cerere pentru anul următor. Și 

invers, compania de utilitate restituie banii consumatorului, dacă acesta a consumat 

mai puțin decât a plătit. Data la care se fac plățile lunare este flexibilă. Avantajul 

acestui pachet este că oferă consumatorului mai multă precizie legată de costul 

electricității pe care va trebui sa-l plătească lunar. În acest fel se reduce presiunea 

financiară bruscă pe care ar putea să o resimtă un consumator casnic ca urmare a 

consumului diferit în sezonul cald și cel rece al anului. 

 

ii. Ofertele ”cash back” sunt propuse de furnizori ca Energia și Electric Ireland. Oferta 

constă în banii (cupoanele) achitaţi consumatorilor la schimbarea furnizorului. De 

exemplu, în cazul Electric Ireland această sumă ajunge la 175 Euro în cazul unui 
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pachet dual (adică electricitate plus gaz), bani “oferiți” consumatorului prin 

reducerea din facturi începând cu semnarea noului contract. 75  

 

iii. Serviciile legate (tie-ins) care, pe lângă electricitate, oferă servicii și produse adiționale. 

Din această serie fac parte și produsele ”smart pay-as-you-go” precum cele oferite 

de Electric Ireland 76. Conform acestei oferte, consumatorul primește acasă un 

dispozitiv vizual, prin care poate urmări în timp real consumul pe care îl are. Acesta 

mai conţine informaţia privind istoria consumului, restanțele la plăți și suma din 

credit rămasă pentru achitări. Totodată, o aplicație instalată în telefonul mobil poate 

trimite automat aceste date către consumator. Tot prin telefonul mobil poate fi 

încărcat cu bani și contul din care se fac achitările. De obicei, 25% din fiecare 

încărcare a contului se rezervă automat pentru a acoperi datoriile care s-ar putea 

acumula din consum. Un astfel de serviciu oferă posibilitatea de achitare oricând și 

oriunde (chiar și din afara țării), pentru a se evita deconectarea furnizărilor de 

electricitate. 

 

Ca și în cazul Italiei, furnizorii din Irlanda au încercat să se diferențieze prin oferte de bunuri și 

servicii energetice, produse combinate de energie și gaz natural sau puncte oferite pentru 

achiziția de bunuri care nu au legătură cu sectorul energetic. Modalitățile de plată, la fel, au fost 

diversificate. Cele mai notabile oferte disponibile pe piața Irlandei pentru consumatorii mici 

sunt rezumate în Tabelul 3.  
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Tabelul 3.  Sumarul ofertelor disponibile pe piața Irlandei  în 2016 pentru consumatorii mici 

 

Servicii 
energetice/Produse 
gratuite 

Oferte de 
returnare a 
banilor sau de 
adaos  puncte  

Reduceri Mijloc de 
plată 

Termenele 
contractelor 

Rate Combustibili duali 

Controlul 
temperaturii 

 50 - 120 Euro 
returnați 

2 - 20 % 
reduceri la 
gaz natural 

Pay as You 
Go 

12 luni Rată fixă Reduceri la gaz și 
electricitate sau 
reducere mai mare la 
un singur tip de 
energie 
 

Termostate 
inteligente Nest  

1000 – 4000 
puncte card de 
club Tesco 

1 – 26 % 
reduceri la 
electricit. 

Debit 
Direct 

24 luni Rată 
variabilă 

Oferte combinate 
cobustibili individuali 
prin returnări de bani 
sau adaos de puncte Becuri Led 20 – 50 Euro 

încărcări gratuite 
 
 
 
 
Reduceri 
oferte legate 
(gaz & 
electric.)  

Transfer 
bancar 

Contracte 
extinse 
automat/fără 
termen  

Planuri de 
24 de ore 

Dispozitive vizuale și 
aplicații 

Acces la scheme 
de loialitate 

Telefon Taxă ieșire 
50 - 100 Euro 
 

Planuri 
zi/noapte 

Servicii de întreținere 
a boilerelor 

Cec 

Oferte energie 
regenerabilă 

Oficiul 
Poștal 

Echipament sportiv al 
echipelor naționale 

Credit 
Union 

Sursa: Commission for energy regulation 2017 

 

În ciuda acestor inovații, datele Reglementatorului de Energie al Irlandei (CER) atestă că există o 

parte semnificativă de consumatori care nu au putut beneficia de aceste oferte din cauza 

accesului limitat la internet de mare viteză sau conturi bancare care cer clientului să semneze 

pentru facturare electronică și debit direct. 77 CER a luat în acest sens câteva măsuri, pentru a 

încuraja consumatorii să interacționeze mai des cu ofertele din piața cu amănuntul, facilitând 

compararea ofertelor disponibile. Astfel s-a introdus cerința către furnizori de a contacta 

consumatorii care au aceleași tarife sau tarife care nu au fost reduse pentru perioade ce 

depășesc trei ani consecutivi și de a le prezenta oferte alternative. De asemenea, CER a obligat 

furnizorii să informeze consumatorii noi sau pe cei existenți cu privire la estimările facturilor 

anuale asociate cu diferite oferte pentru a facilita compararea lor de către consumatori și 

eventual pentru a le schimba.  
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3. DISCUTAREA ȘI APLICAREA MODELELOR INOVATIVE ÎN MOLDOVA 

3.1.  Agregatorii energetici 
 

Așa cum am văzut în secțiunile precedente, ar trebui să facem din start o delimitare a tipului de 

agregatori: agregatori ai cererii, agregatori ai producerii, agregatori care agregă și cererea, și 

producerea și acționează pe baza existenței rețelelor inteligente. 

În cazul agregatorilor cererii, practic orice furnizor existent la clienții finali acționează în prezent 

ca agregator al cererii. Cel puțin teoretic cei doi furnizori la tarife reglementate din Moldova 

(Gaz Natural Fenosa Furnizare Energie și Furnizare Energie Electrică Nord) îndeplinesc un astfel 

de rol. În cazul agregatorilor producerii, un astfel de rol ar putea fi suplinit de furnizorul central 

recomandat în Planul Național de Acțiuni privind Energia Regenerabilă din 201378 și în Legea 

privind energia electrică din 2016. Așa cum vom vedea mai jos, însă, nu toată energia 

regenerabilă va fi achiziționată de un astfel de furnizor. Cu alte cuvinte, el nu va fi un agregator 

care să activeze pe bază comercială (adică să decidă el pe cine vrea să agregheze și pe cine nu), 

ci va fi obligat să preia toată energia de la anumiţi producători. Din acest punct de vedere piața 

moldovenească ar putea face loc și pentru agregatori independenți. În același timp, un 

agregator care ar activa în condițiile existenței unei rețele inteligente ar însemna un participant 

al pieței care să aibă rolul echivalent unui trader. Rețelele inteligente necesită soluții software și 

hardware complexe și sunt deocamdată în faze incipiente în doar câteva țări.  

 

Revenind la agregatorii producerii, Legea cu privire la electricitate din 2016 definește apariția în 

piață a Furnizorului central. Rolul acestui furnizor va  fi agregarea electricității produse de 

centralele de cogenerare și producătorii eligibili de energie regenerabilă. Ulterior, această 

energie ar urma să fie vândută la preț reglementat de ANRE furnizorilor existenți pe piață care 

deservesc consumatorii finali. Aceasta ar însemna că, indiferent de sursa de import a restului 

volumului de energie electrică (fie Centrala de la Cuciurgan, fie România, fie Ucraina), orice 

furnizor va trebui să includă în oferta sa către consumatorii finali și o cantitate gestionată de 

Furnizorul Central. Această cantitate va fi împărțită echitabil între acești furnizori, proporțional 

cu consumul consumatorilor pe care îi deservește. Totodată, ar trebui de  accentuat că 

producători eligibili sunt cei care au capacități instalate de peste 10 kW. Asta ar însemna că 

producătorii din Moldova care au capacități sub acest prag ar trebui să se descurce singuri în 

piață, căutându-și alți parteneri, cărora să le vândă excesul lor de electricitate. În acest caz, 

teoretic, astfel de producători ar putea negocia cu furnizorul cu care au contract sau ar putea 

livra această energie în grup cu mai mulți producători mici unui agregator independent. Acest 
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agregator independent ar putea vinde această energie cumulată mai departe pe piața angro. 

Din păcate, Legea cu privire la energie electrică din 2016 nu indică o asemenea posibilitate, 

chiar dacă nu o interzice. În acest sens ar fi nevoie de amendarea ei, pentru a umple acest gol. 

Totodată,  Legea cu privire la energia regenerabilă din 2016 precizează că producătorii care nu 

sunt eligibili sunt ”în drept să comercializeze energia electrică produsă în baza unor condiţii 

negociate cu participanţii la piaţa energiei electrice”. Deci, teoretic, acest lucru ar deschide 

posibilitatea vinderii acestei electricități și către agregatori independenți. Totuși, ca și în cazul 

Legii cu privire la electricitate, această opțiune nu este descrisă (specificată). Prin urmare, 

amendarea ambelor Legi ar oferi posibilitate oricărui  prosumator de regenerabile, indiferent 

de capacitățile instalate pe care le are, să-și poată alege un agregator pentru a-și vinde 

surplusul de electricitate în piață. Acest lucru ar mai însemna că un prosumator cu instalație sub 

10 kW poate oricând negocia un alt preț cu un agregator independent, pentru a-și vinde excesul 

de electricitate, dacă oferta furnizorului său nu îi este convenabilă.  

În același timp, ar trebui să accentuăm că Legea cu privire la regenerabile din 2016 prevede un 

alt mecanism de suport al prosumatorilor prin principiul de contorizare netă, care permite 

injectări de electricitate regenerabilă de până 100 kW fără a exista vreun prag de capacități 

minime așa cum există în cazul tarifelor fixe. Altfel spus, loc pentru agregatorii independenți pe 

piața moldovenească există chiar și în condițiile actualei Legi. 

Dincolo de aceste considerații legale, însă, în condițiile în care avem o piață mică și prosumatori 

practic inexistenți, s-ar părea că spațiu pentru agregatori independenți nu există. Mai mult, 

tehnologii precum pompe termice sau autovehicule electrice, care sunt mari consumatori de 

electricitate și ar putea participa prin agregatori de nișă pe piețele angro, sunt aproape 

inexistente în Moldova. De fapt, spațiul necesar pentru ca un model de business precum 

agregatorii independenți să fie posibil nu poate fi decât în cadrul unei piețe de electricitate 

angro funcționale și liberalizate. Așa cum am vazut în cazul Danemarcei, un agregator poate fi 

activ pe oricare din piețele angro sau de servicii. Fără a avea însă un model clasic de piață angro 

(piață pentru ziua următoare, piață intrazilnică și piață de echilibrare/servicii de sistem), spațiul 

de activitate a unui agregator în calitate de participant pe piața de electricitate a Moldovei va fi 

limitat. Prin urmare, problema-cheie a Moldovei rămâne structura/modelul viitoarei piețe.  

Pentru existența unei piețe angro concurențiale ar fi nevoie de minimum două condiții. Prima ar 

fi un excendent de capacități de generare a electricității. În mod normal, acest suplus creează 

concurență, iar prețurile scad. Și invers, în cazul când nu există excedent de generare prețurile 

de obicei cresc. A doua condiție este ca această capacitate să fie repartizată între minimum doi 
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sau trei jucători mari, iar ideal între cel puțin patru sau cinci astfel de jucători.79 În cazul 

Moldovei nu avem respectate niciuna din aceste condiții. 

O piață organizată la nivel local în Moldova ar suferi de lipsa de lichiditate, pentru că nu există 

suficienți producători. Prin comprație, în cazul Danemarcei există numeroare unități de 

cogenerare, ale căror capacități de diferite dimensiuni sunt agregate și tranzacționate pe piață. 

De fapt, prin comparație nu doar cu Danemarca, dar și cu țări vecine ca România și Ucraina sau 

cu oricare din țările din regiune care au cel puțin câte o piață pentru ziua următoare (Croația, 

Serbia, Bosnia și Herțegovina sau Albania), în acest moment Moldova nu are decât trei centrale 

de termoficare (CET-uri) care se află pe malul drept al Nistrului și o hidrocentrală de mici 

dimensiuni. Cu asemenea capacități ar fi greu de închipuit cum ar arăta o piață angro 

funcțională. Pe lângă acestea, mai apare o întrebare: care va fi rolul Centralei de la Cuciurgan pe 

o astfel de piață? Unitățile acestei centrale pot asigura în orice moment o cantitate de 

electricitate cel puțin dublă faţă de consumul curent total al Moldovei, eliminând din start orice 

fel de idee de piață concurențială. În astfel de condiții este greu să ne imaginăm cum ar arăta o 

piață de energie electrică separată de cele ale Ucrainei și/sau României.  

Ipotetic am putea lua în calcul ca Moldova să-și creeze niște unități de echilibrare la nivel local. 

În acest scop însă ar fi nevoie de o centrală extrem de flexibilă, cum ar fi, de exemplu, o centrală 

pe gaz cu ciclu combinat cu un minim de 200 MW. În ce condiții ar avea nevoie Moldova de o 

astfel de centrală? Cel mai probabil în condițiile în care ar fi o politică de stat de promovare 

intensă a surselor de energie regenerabilă distribuită. Chiar și cu o astfel de politică, Moldova 

nu va putea fi competitivă cu unități de echilibrare pe bază de gaze naturale, în comparație cu 

echilibrarea din surse hidro, care predomină în România și care au o pondere vizibilă în Ucraina.  

Din aceste motive, Comunitatea Energetică recomandă participarea Moldovei în crearea unei 

piețe comune angro cu Ucraina, iar după realizarea investițiilor în creșterea interconectării cu 

România și cuplarea la piețele angro ale acestei țări. Integrarea Moldovei pe piețele mai mari 

mai are două avantaje: (i) Descrește necesitatea unităților de generare flexibile, deoarece este 

binecunoscut că sistemele electrice mai largi gestionează incertitudinile și variațiile pieței mai 

eficient decât sistemele electrice mici. Altfel spus, o integrare regională ar permite resurselor 

flexibile să fie distribuite mai eficient de o parte și de alta a granițelor naționale, inclusiv 

datorită perioadelor de timp diferite în care funcționează piețele zonale.80 (ii) Totodată, 
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 Chiar și cu mai mulți producători mari uneori piața ajunge să fie concentrată. De exemplu,  în Marea Britanie, considerată un 
fel de etalon și pionier al liberalizării pieței de electricitate, piața a ajuns să fie controlată în ultimii ani de așa-numitul grup ”Big 
six”, șase companii mari care controlau la sfârșitul anului 2012 aproximativ 77% din piața cu ridicata și 99% din segmentul pieței 
cu amănuntul, ceea ce se consideră că produce lichiditate scăzută și prețuri ridicate. A se vedea OFGEM (2012) ”Wholesale 
power market liquidity: consultation on a „Secure and Promote‟ licence condition”, 5 Decembrie 2012, p. 19, 
https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/39448/secure-and-promote-consultation.pdf  
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 THEMA Consulting Group (2014) “Demand response in the Nordic electricity market. Input to strategy on demand flexibility”, 
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https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/39448/secure-and-promote-consultation.pdf
http://norden.divaportal.org/smash/get/diva2:745047/FULLTEXT01.pdf


38 
 

cuplarea la piețele mai mari ar fi benefică pentru sistemul electric moldovenesc, pentru că ar 

forța furnizorii, companiile de servicii locale și agregatorii să inoveze, pentru a-și găsi un loc pe o 

piață regională mai mare. Deci o piață mai mare ar ajuta și în egală măsură ar forța un 

agregator să devină mai inovativ. 

Ar mai trebui de menționat că serviciile de agregare care ar putea fi oferite pe piețele de 

echilibrare nu pot fi limitate doar la unități de producere a electricității. De obicei, în acest scop 

sunt antrenate și întreprinderi industriale care au un consum mare de energie şi care îşi pot 

reduce consumul și implicit pot avea impact asupra stabilităţii sistemului electric. Cu excepţia 

unui număr limitat de consumatori industriali largi (ex., oţelării, topitorii de aluminiu), 

întreprinderile capabile să ofere servicii de echilibrare sunt de obicei relativ mici. Controlul unui 

număr mare de producători mici poate fi complicat şi lua mult timp pentru un furnizor. Pentru 

un agregator cu experienţă, însă, care este pregătit să preia sarcina de balansare prin volume 

mici de electricitate, oferind în schimb plăţi limitate, această sarcină nu va fi atât de anevoioasă. 

În cazul Moldovei, consumatori industriali mari ar fi Fabrica de ciment de la Rezina, Glass 

Container, Franzeluța, Zernoff, fabricile de producere a zahărului, conservelor, sectorul de 

lactate sau de producere a materialelor de construcție. În mare parte însă companiile din 

Moldova sunt mici și mijlocii. Având un astfel de model de participant al pieței în Moldova, 

aceste companii ar putea să vândă serviciile de gestionare a consumului de energie.  

Totodată, în cazul unei piețe descentralizate, echilibrarea ar fi posibilă și la nivel local. Un astfel 

de agregator ar putea avea clienți în parcurile industriale care se dezvoltă în Moldova și al căror 

număr de rezidenți este în creștere. Consumul de electricitate al acestora (necesar, de exemplu, 

ventilării halelor industriale și proceselor de producere), de asemenea, ar putea fi agregat și 

tranzacționat pe o eventuală piață de echilibrare locală. Şi supermarketurile, centrele 

comerciale din Moldova și instituțiile sociale ar putea fi atrase în scheme de agregare. Toți 

acești consumatori ar urma să fie dotați cu echipamente speciale precum contoarele inteligente 

și alte automatizări care permit managementul de la distanță al consumului de energie.  

Indiferent dacă se va construi sau nu o piață angro locală de electricitate sau se va purcede la 

cuplarea ei la piețele Ucrainei și României,  modelul de business al agregatorului ar putea fi 

relevant pe termen mediu și pentru sistemul electric/piața Republicii Moldova, în masura în 

care deschiderea și cuplarea piețelor avansează.   

3.2.  Prosumatorii energetici 
 

Nu există date clare despre numărul existent al prosumatorilor din Republica Moldova. De fapt, 

în sensul strict al acestui termen nu există niciun prosumator. Există consumatori care 
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generează, însă nu sunt compensați pentru energia vărsată în rețea. Legea din 2016 privind 

energia regenerabilă prevede mecanismul de net-metering, această Lege însă se preconizează 

să intre în vigoare din aprilie 2018. Totodată, Planul Naţional de Acţiuni privind Energia 

Regenerabilă 2013-2020 prevedea elaborarea unor mecanisme de suport şi dezvoltare a 

energiei din surse regenerabile în 2015. Acestea sunt în principal măsuri regulatorii şi 

mecanisme de suport  financiar care necesită a fi dezvoltate prin legislaţia secundară.  

Mecanismul de suport al prosumerilor este așa-numita contorizare netă. Altfel spus, un 

consumator exportă surplusul de energie în rețea, iar atunci când are deficit de energie o 

importă înapoi. Diferențele care apar sunt achitate la sfârșitul anului de furnizor 

consumatorului în cazul în care acesta din urmă a furnizat mai multă energie în rețea decât a 

extras și invers, de către producător furnizorului dacă a extras mai multă energie din rețea. 

Limita de sus a capacității instalate impuse de Legea cu privire la energia regenerabilă pentru a 

beneficia de contorizarea netă este de 100 kW. Această limitare inițială la doar 100 kW este 

judicioasă. Din punctul de vedere al costurilor de sistem, contorizarea netă poate fi 

problematică atunci când atinge cote mari de penetrare a unui sistem electric. Acest lucru se 

întâmplă deoarece cei care produc pentru consum propriu utilizează rețelele electrice la 

maximum  în scop de stocare a acestei electricități într-o anumită perioadă de timp, pentru a o 

consuma în altă perioadă de timp, fără însă a reflecta valoarea reală a acestei electricități care 

poate varia substanțial între aceste două perioade.81 Nu putem exclude apariția unor tendințe 

similare și în Republica Moldova odată cu creșterea pieței de energii regenerabile distribuite. 

Per total, explicațiile pentru limitele de capacități  impuse prosumatorilor din Moldova ar putea 

fi următoarele:  

(a) Un flux masiv de producători cu capacități de peste 100 kW ar ridica problema identificării 

surselor de echilibrare. În acest moment singura sursă de echilibrare a sistemului energetic 

moldovenesc este Ucraina. Ukrenergo echilibrează automat sistemul electric moldovenesc, 

deoarece nu există devieri majore de sarcină electrică în consumul local de electricitate. În cazul 

unor astfel de devieri generate de regenerabilele intermitente, energia necesară echilibrării, cu 

siguranță, ar deveni mai scumpă. Din 2019, Ucraina planifică segmentarea pieței sale angro în 

câteva subpiețe, inclusiv o piață de echilibrare. Modelul acestei piețe va duce inevitabil și la 

scumpirea energiei necesare echilibrării pe care o va livra Moldovei, iar actuala practică de 

echilibrare automată, fără îndoială, va dispărea. În acest scop, diferite forme de contractare a 

energiei vor fi identificate de către furnizorii din Moldova. 
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 (b) În cazul contorizării nete ar trebui să ținem cont că într-un sistem electric obișnuit (fără 

prezența prosumatorilor), în care fluxul de energie electrică circulă dinspre producător spre 

consumator, rolul de echilibrare al sistemului electric îi revenea operatorului sistemului de 

transport. Acest rol se schimbă odată cu descentralizarea pieței și apariția a numeroase surse 

de energie regenerabilă distribuită, adică la nivel local. În acest caz, rolul de echilibrare ar reveni 

operatorului sistemului de distribuție, deoarece și prosumatorii ar deveni părți active pe piața 

de electricitate, iar energia electrică ar circula în ambele direcții. Totodată, cei doi operatori ai 

sistemului de distribuție din Moldova, RED Union Fenosa și recent creata RED Nord, s-ar pomeni 

într-o sitație cu totul nouă pentru ei. Lipsa acestei experiențe ar putea explica limitarea 

contorizării nete la 100 kW până aceste abilități vor fi deprinse. De asemenea, cadrul de 

reglementare trebuie sa evolueze în definirea tarifului de acces la rețea în cazul prosumatorilor, 

astfel încat să limiteze utilizarea rețelei de distribuție ca sistem de stocare a energiei pe care o 

produc82.  

(c) Alte limitări care blochează apariția prosumatorilor de energie electrică ar putea fi costurile 

mari care trebuie suportate de producătorii care doresc să se conecteze la rețeaua de 

distribuție atunci când nu există rețele în zonele de amplasare a echipamentului de producere. 

Nu sunt clare nici mecanismele fiscale care ar încuraja apariția prosumatorilor.  

Atât Legea cu privire la electricitate din 2016, cât și Legea cu privire la Regenerabile din 2016 

sau Legea cu privire la cogenerare din 2014 nu face trimitere la vreun posibil mecanism fiscal de 

susținere a investițiilor și producerii energiilor regenerabile. Pentru a încuraja apariția 

prosumatorilor casnici în Moldova, în special în rândul consumatorilor vulnerabili, ar putea fi 

aplicate măsuri fiscale: (a) neimpozitarea electricității generate (production tax credit) din surse 

regenerabile pe o anumită perioadă de timp, care are drept scop primar consumul propriu sau 

(b) reducerea unor taxe la achiziția instalațiilor de producere a electricității (investment tax 

credit) care au același scop. Alte opțiuni care nu sunt legate de regimul fiscal ar putea fi oferirea 

unui grant unic la achiziția unui sistem fotovoltaic, spre exemplu, care să acopere parțial 

costurlie acestuia (ar putea fi  la 1/3 sau 1/4 din costul unui astfel de  sistem, similar grantului 

oferit în proiectul ”Energie și biomasă”).  

Apariția prosumatorilor în Moldova ar putea fi încurajată și de definirea serviciilor de echilibrare 

a sistemului electric la nivel local prin reglementările care vor facilita operarea sistemelor cu 

acest nou tip de utilizator.  Acest lucru ar putea fi realizat de agregatori independenți odată ce 

piața va facilita și remunera adecvat aceste servicii sau dacă prețurile în aceste piețe vor stimula 

apariția sistemelor de stocare a electricității. Din acest motiv, asociațiile europene de 

prosumatori propun ca infrastructura de stocare a electricității, ca și cea de încărcare a 
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automobilelor electrice să fie deținută de participanți independenți ai pieței, de la care 

distribuitorii vor trebui să contracteze aceste servicii. Acest punct de vedere este împărtășit și 

de Agenția Europeană a Reglementatorilor Energetici (ACER), care se pronunță împotriva 

deținerii de către distribuitori a bateriilor, deoarece în acest fel distribuitorii nu ar mai fi 

facilitatori neutri, care ar trata în mod egal toți participanții pieței.83 Pe de altă parte, asociațiile 

care reprezintă industriile europene de distribuitori argumentează în favoarea deținerii de către 

distribuitori a bateriilor în scopuri de echilibrare a sistemului de distribuție în condițiile creșterii 

penetrării piețelor naționale cu un flux tot mai mare de energii intermitente distribuite. Această 

solicitare este argumentată de costul mai mare asociat extinderii rețelelor de distribuție care 

este necesar menținerii stabilității sistemului.84 Așa-numitul “Pachet de Iarnă” (un set de reguli 

noi al Uniunii Europene pus în discuție la 30 noiembrie 2016, dar încă neadoptat) oferă statelor- 

membre dreptul de a le permite distribuitorilor de electricitate în anumite condiții deținerea, 

operarea și gestiunea bateriilor de stocare a electricității.85 Și în cazul Republicii Moldova 

stocarea electricității va fi un element-cheie pentru apariția prosumatorilor, astfel încât aceștia 

să vină în suportul echilibrării sistemului electric la nivel local prin energia distribuită. Totodată, 

companiile care dețin cei doi distribuitori de electricitate din Republica Moldova și care ar putea 

îndeplini această sarcină au și activități în segmentul de furnizare. Acest lucru ar putea afecta 

poziția lor de facilitatori neutri pentru serviciile care ar putea fi solicitate sau oferite și de 

agregatorii independenți ori alți participanți ai pieței. Din acest motiv, ANRE ar trebui să 

clarifice ce participant al pieței de electricitate din Moldova și în ce condiții poate deține și 

opera sistemele de stocare.  

Teoretic, apariţia prosumatorilor în Moldova ar fi posibilă şi fără mecanisme de suport. În 

condițiile în care costul tehnologiilor regenerabile distribuite scade, prețul la care prosumatorii 

ar putea să-și vândă excesul de energie în rețea ar putea fi cel de pe piață sau chiar mai mic. De 

altfel, termenul ”prosumator” nu este inclus nici în reglementările tuturor țărilor-membre UE, 

în special în țările în care nu este permis autoconsumul pe baza contorizării nete. Ar mai trebui 

de adăugat că odată cu ieftinirea bateriilor va apărea o categorie mai avansată a 

prosumatorului: prosumagerul (din engl. prosumer and storage), adică un prosumator care are 

și capacități de stocare a electricității. Apariția acestui tip de participant al pieței va crea o 

situație în care consumatorii vor avea nevoie să extragă din rețeaua distribuitorilor o cantitate 

minimă de electricitate și pe perioade foarte scurte. În momentul în care aceste schimbări vor 

                                                           
83

 ACER (2017) “European Energy Regulators’ White Paper # 2 The Role of the DSO Relevant to European Commission’s Clean 
Energy Proposals”, p.1, https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/wp_acer_02_17.pdf  
 
84
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ajunge și în Moldova, se va produce o ruptură în modelul de business a cel puțin trei lanțuri-

cheie din sistemul electric cunoscut pe piețele liberalizate drept “death spiral”. Producători ca 

Centrala de la Cuciurgan vor avea un spațiu tot mai restrâns pe piață, iar cei doi operatori de 

distribuție RED Union Fenosa și RED Nord vor trebui să-și revadă modelul de business, deoarece 

produsul energie electrică evaluat în lei/kWh pe care îl oferă în prezent consumatorilor nu va 

aduce venituri suficiente companiei din cauza autosuficienței energetice a prosumatorilor. În 

acest sens, veniturile reglementate pe categorii de consumatori vor trebui regândite de către 

ANRE. Și furnizorii tradiționali vor fi în mod clar afectați odată cu creșterea gradului de 

autosuficiență energetică a consumatorilor. Mai mult decât atât, așa cum am văzut mai sus, 

agregatorii vor oferi venituri consumatorilor pentru accesul și managementul energiei stocate 

pe care o vor furniza ca serviciu pe piață.   

Amploarea pe care o iau modelele de business ale prosumatorului și prosumagerului prin 

companii ca Sonnen și Tesla deja produc schimbări foarte vizibile pe piețele Australiei, 

Germaniei, SUA. Spre exemplu, din vara anului 2017 Sonen propunea clienților din Australia 

achitarea costurilor de utlizare a rețelei electrice în schimbul accesului la electricitatea stocată 

în bateriile instalate de aceeași companie în casele acestor clienți, pentru a gestiona și 

redirecționa această electricitate atunci când este cerere pe piață.86  Astfel de modele de 

business concomitent cu ieftinirea sistemelor de stocare a electricității ar putea permite ca într-

o perioadă de maximum 5-6 ani prosumatorii să se multiplice și să devină o parte activă a pieței 

de electricitate din Republica Moldova.  

3.3.  Cooperativele energetice 
 

În Moldova nu există în acest moment cooperative energetice. Cadrul de reglementare 

energetic moldovenesc nu definește astfel de inițiative. Un cadru legal pentru organizare 

cooperatistă există însă în Moldova. Legea cu privire la cooperativele de producție din 2002 

conține câteva elemente care amintesc de forma de organizare a cooperativelor energetice: 

asocierea benevolă în cooperativă şi retragerea liberă din ea; administrarea pe principii 

democratice a activităţii cooperatiste (fiecare membru deține un vot); contribuţia economică şi 

ajutorul reciproc al membrilor cooperativei. Singurul tip de cooperative specific amintit în Lege 

este cel al cooperativelor agricole.87 O altă Lege cu principii de guvernanță similare este cea a 
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Chris Griffith ”Germany’s sonnen offers ‘free’ grid power deal to solar users”, The Australian, 6 iulie 2017, 
http://www.theaustralian.com.au/business/technology/germanys-sonnen-offers-free-grid-power-deal-to-solar-users/news-
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 LEGEA Nr. 1007 din 25.04.2002. privind cooperativele de producţie, 
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=394B2ED9:AB0C08D5  
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cooperativelor de consum adoptată în 2000. Această Lege este însă centrată în mare parte pe 

activități de comerț, achiziții de produse agricole și materii prime, producerea mărfurilor de larg 

consum, prestare servicii.88   

Aceste legi însă nu acoperă specificul unei cooperative energetice, care, pe lângă deprinderile 

tehnice și manageriale specifice, necesită și investiții inițiale mai mari. În plus, spre deosebire de 

cooperativele energetice din Danemarca, unde contractarea datoriilor este interzisă, în Legile 

cu privire la cooperative din Moldova capitalul cooperativei poate fi format și prin datorii. O 

astfel de prevedere poate afecta crucial funcționalitatea unei cooperative.  

Ar trebui de specificat – conceptul de sărăcie energetică este codificat în legislația energetică a 

Uniunii Europene și Comunitățiii Energetice și se referă la depășirea de 10% din cheltuielile unei 

gospodării pentru acoperirea consumului de energie. Deși în Moldova un astfel de fenomen 

este larg răspândit, el încă nu este trecut în cadrul de reglementare energetic. Un studiu recent 

al Băncii Mondiale arată că în Moldova peste 80% din populație suferă de sărăcie energetică, 

deoarece 17-18% din cheltuielile unei familii s-ar direcționa anume pentru acoperirea acestor 

costuri.89 Aceste costuri sunt destinate în mare parte chetuielilor de încălzire a spațiului. În plus, 

facturile energetice plătite de rezidenții zonelor urbane și rurale (gaz, electricitate, cărbune și 

mai puțin lemn) sunt direcționate aproape excluisv pe surse energetice de import. Cu alte 

cuvinte, rațiuni economice pentru crearea unor cooperative energetice în Moldova ar exista. 

Rațiuni politice pentru promovarea unor astfel de modele de organizare comunitară a 

aprovizionărilor cu energie există şi sunt stipulate în Strategia Energetică a Moldovei până în 

2030, care, pe lângă creșterea economică, vizează și bunăstarea  socială. 

 

De obicei, cooperativele energetice apar în zonele rurale. Conform recensământului populației 

din Moldova din 2014, cel mai mic sat din Moldova are 293 de locuitori, iar cel mai mare 11 123 

de  locuitori. Totodată, 2/3 din numărul total de 2 998 235 al populației traiește în mediul 

rural.90 La data efectuării recensământului doar 0,7% din gospodării aveau instalație de 

producere a combustibilului/energiei regenerabile (6.6 mii gospodării) și 3,0% dispuneau de 

instalație de aer condiționat.91 Precizarea numărului populației este importantă pentru 

funcționalitatea unei cooperative energetice, dar nu reprezintă întotdeauna un factor crucial. 

Așa cum am arătat în cazul Danemarcei, politica de stat privind încălzirea centralizată prin 

cogenerare este promovată și în orășelele sau satele cu cel puțin 500 de gospodării. Mai mult 

decât atât, așa cum a relevat proiectul BioVllage (care a inclus 21 de sate din Austria, Croația, 
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 LEGEA Nr. 1252 din 28.09.2000. privind cooperaţia de consum, 
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 World Bank (2015)”District heating and electricity tariff and affordability analysis”, p.5, 
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Germania), există numeroase sate bazate exclusiv pe energii alternative, a căror populație a 

fost chiar sub 500 de locuitori. (Vezi Fig. 8) 
 

Figura 8. Numărul de locuitori ai satelor-pilot din Austria, Germania și Croaţia conectate la energii alternative 

 

 
Sursa: Juan Manuel Ugalde et al, 2016 

 

Numărul de locuitori este important din perspectiva economiilor de scară, ca și amplasarea 

geografică a unui sat, totuși, acești factori nu sunt cruciali. Există diferite modele de utilizare a 

bioenergiei, care pot fi adaptate la profilul și necesitățile fiecărei localități. Majoritatea acestor 

sate au ales drept formă de organizare cooperativa energetică, deoarece permite participarea 

directă a fiecăruia, drepturi egale de vot și transparență în decizii. Sunt posibile însă şi alte 

forme de organizare, de exemplu, societăți comerciale cu răspundere limitată, parteneriate de 

drept civil sau organizații publice.  De asemenea, multe gospodării au cazanele lor proprii pe 

biomasă, care nu sunt conectate la o retea de încălzire pe bază de biomasă sau au propriile lor 

instalaţii fotovoltaice. Important este să se recunoască toate aceste inițiative ca parte a 

obiectivului general de independență energetică și sustenabilitate a comunității. 92 

 

Totodată, în Figura 9 poate fi observat că numărul tehnologiilor folosite în fiecare cooperativă 

energetică variază. De exemplu, se utilizează doar biogaz în Grosselfingen sau doar cogenerare 

în Stettelford am Wargram.  În același timp, se poate ajunge  la o combinație de trei tehnologii 

precum în Untermaßholderbach (biogaz, panouri fotovoltaice, lemn) și chiar patru tehnologii în 

cooperative precum Tangeln (biogaz, cogenerare, instalațiii fotovoltaice, instalații eoliene). 

Numărul și tipul tehnologiilor unei cooperative energetice este în funcție de resursele de care 

dispune o comunitate, de caracteristicile sale și decizia membrilor săi. (Vezi Fig. 9) 
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 Juan Manuel Ugalde et all (2016) “Successful energy villages in Europe. Best practice examples in Austria, Croatia and 
Germany”, p. 77, 79, http://biovill.eu/wp-project/uploads/2016/09/BioVill_D2.1_Best_Practice_Examples_final_161102_subm-
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Figura 9.  Mix de instalații pe bază de bioenergie 

 

 
Sursa: Juan Manuel Ugalde et al, 2016 

 

În mod natural, cooperativele energetice din Moldova ar trebui să exploateze prioritar resursele 

locale de care dispun pentru a genera energie. Biomasa și biogazul reprezintă priorități în acest 

sens, pentru că sunt cele mai ieftine și disponibile. Totodată, ieftinirea colectoarelor solare, a 

panourilor fotovoltaice, a instalațiilor eoliene și altor tehnologii va putea fi, de asemenea, luată 

în considerare de cooperativele energetice. 

 

Un pas important în crearea unor lanțuri valorice ale biomasei în Moldova a fost făcut odată cu 

proiectul “Energie și Biomasă”, implementat cu suportul Uniunii Europene între 2011 şi 2017. 

Proiectul a țintit în mare parte instituțiile publice și sociale, dar și gospodăriile casnice prin 

instalarea unor sisteme individuale de încălzire. Pe lângă aceasta, s-a oferit suport pentru 

crearea unei piețe locale de producere și comercializare a biomasei.93 Deocamdată sisteme de 

încălzire centralizată și sisteme recente de cogenerare nu au fost implementate în Moldova, 

deși există condiții pentru a facilita apariția lor:  

 

1. Una din problemele cu care s-au confruntat producătorii de biomasă din Moldova o 

constituie prețurile acestei materii prime necesare producerii bricheților și peleților. În 

prezent 70% din materia primă necesară producerii biomasei sunt deținute de o 

companie privată. Prețurile solicitate de această companie variază foarte mult de la un 

sezon la altul.  De exemplu, în ianuarie 2017 prețul unei tone de coceni de floarea- 
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soarelui ajungea la 1500 lei, în timp ce în vara anului 2016 era de doar 400- 500 lei tona. 

În același timp, prețul unei tone de paie ajungea la 1000 de lei, în timp ce în anii 

precedenți era de doar 300-400 de lei.94 O astfel de volatilitate a prețului ridică 

problema competitivității producerii acestui tip de combustibil în raport cu gazul 

natural, care este utilizat pe larg la încălzirea spațiilor din Moldova. Organizarea în 

cooperative energetice ar motiva și permite membrilor acestora, mulți dintre care sunt 

și proprietari de terenuri arabile, să colecteze și să utilizeze mai eficient deșeurile 

agricole. Consumul lor local ar diminua și din costurile de transport. Același lucru ar fi 

valabil în cazul dejecțiilor animaliere necesare producerii biogazului. La nivel municipal și 

raional incinerarea deșeurilor solide ar fi o altă soluție de combustibil pentru unitățile de 

cogenerare. Totodată, pilotările care se fac în prezent în Moldova prin plantații de salcie 

energetică ar trebui să diminueze problema disponibilității materiei prime și prețului 

acesteia.  

 

2. Toate regiunile Moldovei au un sistem de distribuție a electricității bine dezvoltat. 

Aceste rețele însă nu sunt utilizate la capacitate maximă. Injectarea electricității în rețele 

de distribuție din surse de energie distribuită (cogenerare de mici dimensiuni) ar reduce 

mult din pierderile de transport. Calitatea electricității furnizate de către operatori ar fi 

astfel îmbunătățită. 95 Injecțiile în rețea din diferite puncte de conectare ar fi, prin 

urmare, și în interesul operatorilor sistemelor de distribuție din Moldova. Un astfel de 

proiect ar putea fi inițiat chiar și de distribuitorii de electricitate. 

 

3. Un studiu modelat recent pe un sat din Germania de doar 71 de gospodării (300 

locuitori) indică fezabilitatea creării unor sisteme de cogenerare descentralizată chiar și 

în comunități mici. Condiția principală a unor astfel de sisteme ține de necesitatea de a 

avea suficientă cerere pentru căldura produsă. În reglementărie din Germania pentru a 

beneficia de tariful fix (feed-in-tarif) din partea Guvernului acest lucru ar însemna 

utilizarea a minimum 60% din energia termică produsă de o unitate de cogenerare. În 

plus, spre deosebire de electricitate, care poate fi injectată în rețea, în cazul energiei 

termice proximitatea punctelor de consnum de punctul de producere este importantă, 

pentru a reduce pierderile de căldură datorate transportului (pierderi maxime de 25%) și 

a spori eficiența furnizării.96 În cazul Moldovei, pentru a se reduce riscurile legate de 

distanța unității de producere de consumatori, ca și eventualitatea în care consumatorii 
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 Interviul autorului cu consultanții Proiectului ”Energie și biomasă” în data de 30 iunie 2017. 
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 Interviul autorului cu experții RED Union Fenosa în data de 2 august 2017. 
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 Karschin, I., Geldermann, J. (2015) “Efficient cogeneration and district heating systems in bioenergy villages: an optimization 
approach”, Journal of Cleaner Production, Nr. 104 (2015), p. 305 - 314 
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aceleiași comunități sunt dispersați, în orășele sau satele mai mari ar putea fi construite 

câteva unități mai mici. De altfel, scenariile modelate în Germania, dar și pilotările din 

cadrul proiectului Biovillage arată că nu este obligatorie conectarea întregii comunități 

la unitățile de cogenerare, pentru ca o cooperativă energetică să devină rentabilă. 

 

O cooperativă energetică are în mod evident nevoie de măsuri de suport. Un prim pas ar fi 

amendarea cadrului legal moldovenesc, în special Legea cu privire la cogenerare din 2014 și 

Legea cu privire la energia regenerabilă din 2016 cu noțiunea de cooperativă energetică. Pe 

lăngă tariful fix ca măsură de suport pentru astfel de proiecte, ar putea fi considerată și scutirea 

de taxe precum TVA pentru electricitatea produsă în scopul autoconsumului. Forma preferată 

de suport al regenerabilelor în Moldova pe viitor vor fi licitaţiile. Această modalitate a fost 

aleasă pentru a scădea presiunea pe prețul la consumatorul final odată cu creșterea competiției 

și relevarea prețului la care un investitor ar fi dispus să investească. 97 Această formă de suport 

însă este întrebuințată mai des în cazul proiectelor comerciale mari. Pentru cooperativele 

energetice, cel mai important factor ar fi utilizarea resurselor locale (materiale, umane, 

financiare)  și eliminarea furnizorilor tradiționali din ecuația aprovizionării  cu energie. 

 

În același timp, ar trebui de accentuat că tarifele fixe rămân problematice din punctul de vedere 

al echității sociale și al costurilor suportate de populație. În multe țări această formă de suport a 

adus beneficii în primul rând dezvoltatorilor mari, întreprinderilor mici și mijlocii, celor care 

dețin imobile și proprietăți și în general celor care își permit instalarea unor astfel de sisteme. 

Cei cu venituri mici sau care stau în chirie nu pot simți aceste beneficii și nici nu văd câștiguri 

economice directe. Această problemă a fost parțial soluționată în Germania și în alte câteva țări 

europene prin cooperative energetice, deoarece a permis persoanelor fizice care nu dețin 

terenuri, imobile sau au venituri mici să investească în grupuri de instalații solare sau alte 

tehnologii energetice, astfel încât beneficiul colectiv a fost mai reprezentativ.98 Din acest punct 

de vedere, intrarea în vigoare a Legii cu privire la Energia Regenerabilă în 2018 în Moldova fără 

a fi amendată, astfel încât să existe și modele de afaceri comunitare de tipul comunităților 

energetice, riscă să producă beneficii doar pentru câțiva dezvoltatori mari și costuri pentru 

restul sau majoritatea populației. 

3.4.  Contorizarea inteligentă 
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În prima parte a acestui studiu am arătat avantajele contorizării inteligente pentru consumatori 

și companii. Implementarea Directivelor Pachetului Energetic III și în special a Directivei 

2009/72/EC privind piața unică de electricitate nu obligă Guvernul Moldovei să implementeze 

programe de contorizare inteligentă. Prin comparație, până în 2020 țările-membre ale UE au 

țintă comună obligatorie de dotare a 80% din consumatorii pieței comunitare cu astfel de 

tehnologie.   

 

Cadrul legal moldovenesc prin Legea 107 cu privire la energia electrică din 2016 stipulează că 

responsabilitatea privind instalarea contoarelor inteligente revine operatorilor sistemelor de 

distribuție, cu precizarea că astfel de echipamente vor fi instalate ”doar după ce vor demonstra 

eficienţa economică a acestor măsuri şi după aprobarea lor de către Agenţie”99. Legea mai 

prevede că cheltuielile de procurare, instalare și sigilare sunt suportate de distribuitor, însă în 

cazul consumatorilor casnici care doresc să achite costul energiei electrice conform tarifărilor 

orare, costul este achitat de aceştia din urmă.   

 

Începând cu 2014, RED Union Fenosa a testat în Moldova 218 astfel de echipamente de 

contoare inteligente în puncte problematice din orașul Chișinău. Proiectul a reprezentat o 

etapă-pilot, fiind testați doar consumatori cu consum zilnic de peste 10 kWh. 100  Planurile 

anuale de investiții pentru 2017 publicate de cei doi distribuitori din Moldova nu includ 

investiții pentru o astfel de infrastructură. În cazul RED Union Fenosa, deși există o linie de 

buget pentru ”instalarea contoarelor inteligente…la consumatorii juridici mari”, investițiile 

pentru a instala astfel de contoare nu au fost aprobate de ANRE. Investiția în contoare 

inteligente pentru acest tip de consumatori a fost estimată la 1074000 lei.101  Refuzul ANRE de a 

aproba astfel de investiții ar putea fi interpretat ca o intenție de a diminua din impactul 

majorării tarifelor la electricitate. Ar trebui de remarcat totuși că partea investițiilor din bugetul 

RED Union Fenosa pentru 2017 în contorizarea inteligentă reprezintă doar 0,3% din bugetul 

total solicitat pentru investiții. În cazul RED Nord, Planul de investiții nu conține solicitări pentru 

testarea unor astfel de echipamente.102 În ipoteza unei decizii obligatorii de contorizare 

inteligentă la nivel național și în condițiile în care responsabilitatea instalării acestor contoare 

este atribuită operatorului de distribuție care are activitate reglementată, recuperarea 
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costurilor acestor contoare ce ar trebui recunoscută de ANRE în tarif ar fi semnificativ mai 

mare. În aceste condiții, nerecunoașterea acestui tip de investiții minore în structura de costuri 

a distribuitorului de electricitate nu este pe deplin justificată. Mai mult decât atât,  orice decizie  

a reglementatorului pentru un Program național de contorizare inteligentă ar trebui să aibă la 

bază o analiză cost-beneficiu pozitivă, fundamentată pe date reale și mai puțin pe extrapolări. 

Prin urmare, testarea chiar și la scară mică a acestor sisteme care ar duce la o întețelegere mai 

bună a eficienței acestor sisteme printre consumatorii din Moldova ar trebui încurjată de 

reglementator. 

 

Figura 10 rezumă rezultatele unui studiu al Comisiei Europene în 27 de state-membre privind 

analizele cost-beneficiu și situația dotării cu contoare inteligente la scară națională în vara 

anului 2013. 103 Conform acestui studiu, 16 state europene (inclusiv Irlanda, Danemarca și Italia)  

au luat decizii favorabile unei astfel de măsuri, în alte 7 state (printre care și Germania) 

analizele cost-beneficiu au fost negative pentru un program național și pozitive doar pentru 

anumite segmente de consumatori, iar în 2 state (Polonia și România) analiza era favorabilă fără 

a se lua o decizie finală. Totodată, în 4 țări (Bulgaria, Cipru, Slovenia, Ungaria) nu erau întocmite 

nici analize și nici intenții de contorizare a consumatorilor la scară națională. Costul unui astfel 

de echipament a fost estimat la sub 100 Euro în țări ca Malta, Portugalia, Italia și România, dar 

ajungea la 473 Euro în cazul unor țări ca Irlanda și 766 Euro în Cehia.104 (Vezi Fig. 10) 
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 European Comission (2014) ”Cost-benefit analyses & state of play of smart metering deployment in the EU-27”, 
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0189&from=EN  
 
104

 Idem, p. 38 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0189&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0189&from=EN
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Figura 10.  Rezultatele analizelor cost-beneficiu și intențiilor de dotare cu contoare inteligente la nivel național a  

consumatorilor de electricitate în 27 de țări ale Uniunii Europene 

 
Sursa: European Parliamentary Research Centre 2015 

 

Teoretic, am putea extrapola costul unui astfel de sistem în Republica Moldova, luând ca 

exemplu România. Totuși, o astfel de extrapolare nu ar fi în totalitate relevantă. Factorii care 

influențează costurile din fiecare țară sunt diferiți și țin de condițiile locale, costurile forței de 

muncă, numărul de funcționalități incluse în sistemul de contorizare (poate avea peste 10), 

investițiile necesare în sistemul de telecomunicații, caracteristicile precum contoare 

monofazate vs trifazate (cu costuri mai mari în cazul celui din urmă), echipament suplimentar 

instalat în gospodării (de exemplu, instalarea unui monitor poate aduce beneficii semnificative, 

dar și costuri). În plus, așa cum s-a văzut în cazul unor țări vecine, diferențele de costuri pot fi 

foarte mari. De exemplu, în Lituania costul estimat este de 123 EURO, pe când în Letonia se 

ridică la 302 EURO.105 Din aceste motive o estimare care să se bazeze pe realitățile din Moldova 

ar necesita un studiu separat. 

 

Pe lângă costuri, pentru a justifica un program de contorizare inteligentă ar trebui să existe și 

beneficii. Pentru consumatorii din Moldova aceste beneficii ar fi evidente în cazul (1) 

economiilor de energie, (2) mutării consumului din perioade cu cerere maximă de energie în 

perioade cu cerere scăzută (peak load shifting) sau (3) estimări mai corecte ale consumului de 

electricitate. (4) În plus, în cazul existenței unor prosumatori, cooperative energetice, agregatori 

care să faciliteze participarea consumatorilor locali pe piețele de electricitate angro ar motiva 
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instalarea acestui tip de echipamente, deoarece prin semnalele de preț s-ar face cunoscută care 

este cea mai bună perioadă de vânzare a excesului de electricitate. Alte criterii-cheie ar putea fi, 

de asemeena, luate în considerare. Un studiu cost-beneficiu ar trebui să clarifice în primul rând 

acești factori.  

 

În cazul în care vor exista rațiuni suficiente pentru un program de contorizare inteligentă 

obligatorie, un potenţial avantaj legat de diminuarea costurilor ţine de faptul că sistemele de 

contorizare inteligentă se produc de câțiva ani și în Republica Moldova. Din acest punct de 

vedere, costuri precum cele legate de transportul internațional sau taxele vamale vor putea fi 

excluse.  Alte aspecte care vor trebui clarificate țin și de măsura în care Legea Nr. 133 din 2011 

privind protecția datelor cu caracter personal oferă suficiente garanții consumatorilor pentru 

utilizarea datelor de consum ale acestora. Totodată, ar trebui evaluat riscul atacurilor 

cibernetice. În SUA, spre exemplu, se preferă crearea unor rețele descentralizate ca răspuns la 

potențialele atacuri teroriste ce ar lăsa fără energie arii întinse. 

 

Ar mai trebui de adăugat că Directiva 2012/27/UE privind eficienţa energetică, care urmează să 

fie implementată şi în Republica Moldova, indică mecanisme de încurajare a consumatorilor 

pentru a prelua astfel de sisteme în ideea de a diminua presiunea financiară şi golul 

informaţional legat de această tehnologie. Aceste mecanisme constau în stimulente fiscale, 

acces la finanţări, granturi sau subvenții, informări, proiecte-pilot, activităţi la locul de 

serviciu.106 Așa cum am arătat în prima parte a acestui studiu, beneficiari ai contorizării 

inteligente nu sunt doar consumatorii, ci în egală măsură și operatorii sistemelor de distribuție, 

deoarece aceste instalaţii le îmbunătățesc semnificativ performanța operaţională şi le reduc din 

costuri. Din acest motiv, pentru a nu pune presiune pe consumatorii casnici, costul acestor 

contoare, inclusiv cel legat de instalarea lor ar putea fi suportat de operatorii sistemelor de 

distribuție și recuperat prin tarif pe o perioadă de până la trei ani. Totodată, Fondul de Eficiență 

Energetică sau Fondul de Inovații ar putea, de asemenea, contribui printr-un grant/subvenție 

unică oferită fiecărui consumator casnic defavorizat, care să acopere parțial costul unor 

asemenea instalații în cazul în care decide să-și achiziționeze un sistem de contorizare 

inteligentă. 

Dincolo de costuri și comodităţi pentru consumatori şi utilităţi, mai există un factor crucial care 

trebuie avut în vedere –  efectele adverse ale acestei tehnologii. În diferite ţări au apărut 

îngrijorări cu privire la impactul emisiilor electromagnetice asupra sănătăţii. Spre exemplu, în 

SUA s-au semnalizat cazuri de amețeli, oboseală, dureri de cap, convulsii şi chiar pierderea 

                                                           
106

 A se vedea art. 12 al DIRECTIVEI 2012/27/EU privind eficiența energetică, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:en:PDF 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:en:PDF
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memoriei.107 Aceste simptome însă par a fi izolate. Tehnologia a cunoscut creşteri importante în 

România începând cu 2014, practic fiecare distribuitor de reţea are în planurile de dezvoltare 

instalarea contoarelor inteligente în regiunile pe care le deservesc. În acest sens, date legate de 

impactul asupra sănătății ar putea fi colectate în următorii ani urmărind experienţa ţării vecine. 

3.5.  Inovații și oferte în segmentul consumatorilor casnici 

3.5.1. Tarifare diferențiată 
 

Impactul cel mai vizibil pe care îl poate avea un furnizor îl constituie ofertele de prețuri. Aceste 

oferte vin în special prin tarifele binome sau diferențiate. Tariful binom conține două 

componente: (i) componenta care ține de nivelul de putere maximă preluată din rețea și (ii) 

componenta de consum. În cazul tarifelor diferențiate, respectiv tarifele care diferă în funcție 

de perioada zilei în care se efectuează consumul, apar câteva nuanțe. Legea cu privire la 

electricitate din 2016 definește și face trimitere la tarifele diferențiate cu condiția ca acestea 

“să fie aprobate de Agenţie la constatarea premiselor necesare pe piaţa energiei electrice.”108 

Formal, ANRE a deschis această posibilitate prin Hotărârea sa din 17 martie 2017. Nota acestei 

hotărâri indică posibilitatea ca de tarifele diferențiate să beneficieze consumatorii non-casnici 

care au echipament corespunzător în orele cu consum obișnuit, în orele de vârf și în orele de 

noapte, iar consumatorii casnici pot beneficia de acest tarif doar în orele de noapte. Totodată, 

în nota aceleiași hotărâri se arată că tarifările diferențiate “sunt valabile doar în cazul când 

contractele de procurare a energiei electrice semnate de furnizor și, respectiv, contractul dintre 

furnizor și consumatorul final includ asemenea clauze”.109 În acest fel se sugerează că aplicarea 

unui astfel de tarif în Moldova este problematică în prezent.  

 

Scopul unui tarif binom și in general al corelării unui tarif cu pretul orar (sau zi/noapte) nu este 

neapărat reflectarea imediată a preţului. Un tarif binom își poate propune să încurajeze/ 

descurajeze consumul în timpul nopții/zilei cu rezultat imediat – aplatizarea curbei de sarcină.  

Aplicarea unui tarif de tip binom în Moldova nu este însă imposibilă. Teoretic, pentru a face 

posibil un tarif de tip binom până la interconexiunile cu România, furnizorii din Moldova – 
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 David H. Bailey, Jonathan M. Borwein ”Smart Meters, Dumb Science”, Huffington Post, 02/28/2013,  

http://www.huffingtonpost.com/david-h-bailey/smart-meters-dumb-science_b_2768405.html  
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 A se vedea art. 86, punctul 3 al Legii Nr. 107 din 27.05.2016. cu privire la energia electrică din Republica Moldova 
 
109

 A se vedea Hotărârea ANRE Nr 108 din 17 martie 2017 privind tarifele la energia electrică, 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369580  
   

http://www.huffingtonpost.com/author/david-h-bailey
http://www.huffingtonpost.com/author/david-h-bailey
http://www.huffingtonpost.com/david-h-bailey/smart-meters-dumb-science_b_2768405.html
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Energocom, Gaz Natural Fenosa Furnizare Energie și Furnizarea Energiei Electrice Nord ar putea 

negocia cu producătorii din Ucraina achiziționarea energiei în baza unor grafice. Cel mai 

relevant furnizor în acest sens este Energocom, care ar putea să se înregistreze pe piața actuală 

de electricitate a Ucrainei “Energorynok”. De altfel, nimeni nu îl împiedică să o facă. Și este greu 

de înțeles de ce nu au dorit să se înregistreze în acest moment. Odată cu înregistrarea pe 

“Energorynok” s-ar deschide posibilitatea importului de electricitate în Moldova în baza 

tarifelor zonale (orare), prin urmare, și a energiei electrice furnizate consumatorilor finali din 

Moldova la prețuri diferențiate în funcție de orele de consum.  De fapt, DTEK Trading, care este 

înregistrată pe această piață, cumpără electricitate anume la prețuri orare, iar ulterior o revinde 

Moldovei la prețuri fixe. În condițiile în care există posibilitatea tehnică de import a energiei din 

Ucraina în volume mari, ANRE ar putea să oblige toți furnizorii care importă electricitate din 

Ucraina să se înregistreze pe această piață.   

Consumul lunar de electricitate al unui consumator din Moldova se ridică la doar 100 kWh în 

mediul rural și 130 kWh în mediul urban110 și pare minor în comparație cu cel al unui 

consumator casnic american, care poate ajunge și la 1000 kWh. S-ar părea, prin urmare, că un 

tarif binom nu ar face o diferență mare față de tarifele curente de tip monom. Totuși, o astfel 

de acțiune a Energocom-ului, GNFFE și FEEN s-ar resimți pozitiv de către consumatorii cu 

venituri mici în condițiile în care tarifele la electricitate vor crește în următorii ani, pentru a 

recupera devierile financiare rezultate din criza sectorului bancar și care au adus pierderi și 

companiilor din sectorul energetic. 

Pentru un sistem electric ca cel al Moldovei, în care ponderea hidrocentralelor este 

nesemnificativă, iar centralele termoelectrice funcționează în principal pentru producerea de 

căldură pe perioada iernii, producerea la Centrala de la Cuciurgan și importurile vor trebui să 

urmeze curba de consum. Interconexiunile cu România, al cărei sistem electric este penetrat 

masiv de hidrocentrale, ar facilita și mai mult introducerea tarifelor diferențiate. Un tarif 

diferențiat ar avea două efecte: (1) Pe de o parte, pentru consumatorii casnici care au un 

consum mare de electricitate și multe electrocasnice (aparate de aer condiționat, maşini de 

spălat rufe, vesela) ar fi benefic, deoarece ar muta consumul de electricitate fie pe timp de 

noapte, fie în alte perioade ale zilei, când costul producerii energiei ar fi mai mic, respectiv s-ar 

reduce prețul pe care l-ar plăti consumatorul. (2) Chiar dacă în acest moment rețelele de 

transport și de distribuție ale Moldovei nu sunt utilizate la capacitate maximă, un tarif binom ar 

duce la aplatizarea curbei de consum al electricității.  

Admițând că importul electricității din Ucraina în baza unor grafice ar fi soluționat prevederile 

din cadrul normativ moldovenesc sunt destul de confuze și chiar impun limitări inutile în 

privința tipului de contor necesar tarifelor diferențiate. Spre exemplu, Hotărârea ANRE Nr. 108 
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din 17 martie 2017 indică atât în cazul consumatorilor casnici, cât și non-casnici care doresc 

tarife diferențiate necesitatea instalării unui ”echipament de măsurare corespunzător”, fără a 

specifica însă exact ce tip de contor este necesar în acest scop. 111 Totodată, Legea cu privire la 

electricitate din 2016 inidică doar contorul inteligent în scopul tarifării orare.112 De fapt, 

tarifarea orară nu necesită în mod obligatoriu contor inteligent. Documentele Comisiei 

Europene indică clar acest lucru pentru tarifele de tipul zi/noapte. 113 În acelaşi timp, ofertele 

furnizorilor din statele-membre ale UE pentru tarife de tip diferențiat pe trei zone orare (adică 

exact ca și în specificațiile Hotărârii ANRE menționate mai sus), de asemenea, nu necesită 

contor inteligent. Spre exemplu, oferta din vara anului 2017 a unuia din cei mai mari furnizori 

din România, Electrica Furnizare, menţiona că trecerea de la tarife nediferențiate la tarife 

diferențiate pe trei zone orare “obligă, după caz, la schimbarea contorului (dacă contorul 

existent nu este electronic), sau la reprogramarea acestuia (dacă contorul existent este 

electronic)”114.  

Altfel spus, în acest scop este suficient doar un contor electronic. Un contor electronic însă nu 

este în mod obligatoriu un contor inteligent. De fapt, pentru acest tip de tarif este suficient 

chiar și un contor electromecanic. Contoare electronice există de câteva zeci de ani, ele fiind 

folosite pentru aplicarea tarifelor complexe la marii consumatori industriali.115 Cu siguranță că 

există o diferență de cost între un contor electromecanic sau electronic și unul inteligent. În 

acest sens, atât Legea cu privire la electricitate din 2016, cât și Hotărârea ANRE Nr. 108 din 17 

martie 2017 privind tarifele la energia electrică ar trebui amendate, pentru a specifica și extinde 

gama de contoare care pot fi instalate de consumatorii finali care doresc tarife diferenţiate. 

Limitând accesul la un astfel de tarif doar pentru contoare inteligente (care s-ar putea să fie mai 

scumpe decât cele electrice sau electromecanice și care, oricum, nu vor fi instalate la nivel 

naţional fără un studiu cost-beneficiu), cadrul normativ moldovenesc impune bariere artificiale 

celor care ar putea beneficia de tarife orare. 

Totodată ar trebui să remarcăm că, deși tariful de tip binom (orar) este un pas înainte 

comparativ cu tarifele fixe, acest tip de tarife nu reflectă prețul imediat al pieței (real time 

price). Prețurile imediate ar trebui să reflecte volatilitatea prețurilor care are loc în fiecare zi, 
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 A se vedea Hotărârea ANRE Nr 108 din 17 martie 2017 privind tarifele la energia electrică, 
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112

 A se vedea articolul 55, punctul 5 al acestei Legi, care  indică  ”echipamentul de măsurare inteligent, care permite 
înregistrarea orară a energiei electrice consumate” , http://lex.justice.md/md/365659%20/  
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European Comission (2015) “Best practices on Renewable Energy Self-consumption”, COMMISSION STAFF WORKING 
DOCUMENT, Brussels, 15.7.2015 SWD(2015) 141 final, p. 8 
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 A se vedea ofertele Electrica Furnizare valabile in vara anului 2017. Ultima accesare la 3 Octombrie 2017, 
http://www.electricafurnizare.ro/clienti/clienti-casnici/tarife-reglementate-avizate-de-anre/tarife-reglementate-de-anre/  
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 Interviu cu un expert în domeniul contorizării din România în data de 2 Octaombrie 2017. 
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oră și chiar interval de 15 minute pe piețele angro. O astfel de tarifare există pe un număr 

limitat de piețe liberalizate. În cazul unic al MISO, o piață nord-americană, prețurile sunt afișate 

chiar și la intervale de 5 minute.116 Aplicarea acestui model de tarif, în care timpul de utilizare s-

ar apropia cât mai mult de prețul imediat al pieței, este problematică din cauza volatilității 

permanente de pe piețele lichide de electricitate și a volumului mare de informații care ar fi 

necesar în acest sens. O bună parte din această informație se pierde ca urmare a diferențelor 

dintre timpul de utilizare și prețul real din piață. Altfel spus, volatilitatea prețului are implicații 

asupra estimării costului prin așa-numita eficiență pierdută (efficiency lost) în modelarea 

oricărui tarif dinamic de tipul “time of use”. Această volatilitate în timp real este dificil de 

cuantificat, pentru a anticipa cu exactitate și a determina un preț  fără  erori. 117  

 

Trecerea la un tarif de tip “real time” în Moldova ar necesita, pe lângă introducerea unor 

contoare inteligente și rețele inteligente, mai multe aplicații software de către un agregator, 

astfel încât aparate electrocasnice precum un frigider, mașină de spălat, mașină de spălat vase, 

aparat de aer condiționat, pompă termică sau orice alt aparat electrocasnic să poată fi pornit 

automat de la distanță în perioadele în care prețul pe piață este cel mai ieftin. Existența unui 

sistem tarifar cu reflectare imediată a prețului ar necesita și existența unei piețe angro foarte 

lichide, la care piața Republicii Moldova ar trebui să fie conectată. Deocamdată acest tip de tarif 

nu se aplică nici în România. 

3.5.2. Inovații furnizori 
 

În prezent pe piața Moldovei activează doi furnizori de electricitate la prețuri reglementate, Gaz 

Natural Fenosa Furnizare Energie (GNFFE) și Furnizarea Energiei Electrice Nord (FEEN), care 

deservesc practic toți consumatorii finali ai țării. Cu excepția Energocom, ceilalți 16 furnizori de 

electricitate la prețuri nereglementate au doar licențe118, însă activitatea lor reală și cota de 

piață sunt aproape nule. Acest dipol delimitat geografic – GNEEF acoperă centrul și sudul 

Moldovei sau 70% din piață, iar FEEN, nordul țării, acoperind restul de 30% din piață –  

ilustrează: 
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 Modul în care este organizată piața locală – ambii activează pe o piață reglementată 

și ambii sunt furnizori de ultimă opțiune, ceea ce înseamnă că la tarife reglementate 

nu ar putea oferi servicii în aria geografică a celuilalt. Acești furnizori ar putea oferi 

servicii la tarife nereglementate. Faptul că nu au identificat însă astfel de produse,  

pentru a câștiga consumatorii din celelalte rețele, relevă inflexibilitatea pieței angro. 

 

 Influența, puterea financiară și garanțiile pe care le pot oferi acționarii acestor 

companii și care explică probabil de ce, spre deosebire de Energocom, niciunul din 

ceilalți 15 furnizori licențiati din Republica Moldova la tarife nereglementate nu a 

reușit vreodată să încheie contracte de achiziție a electricității din Ucraina; 

 

 Lipsa unei piețe concurențiale în segmentul angro care limitează orice încercare de a 

crește competiția pe piața cu amănuntul.  

 

Conectarea la sistemul și piața românească de electricitate ar crea o concurență reală între 

furnizori și ar încuraja apariția unor oferte și inovații comparabile cu cele pe care le-am văzut pe 

piețele retail din Italia și Irlanda chiar și într-o piață mică precum cea a Moldovei.  

 

Rapoartele publice ale acestor furnizori relevă câteva inovații aplicate în 2016 doar de GNEEF. 

Aceste inovații se referă la un sistem computerizat de interacțiune cu clienții (Interactive Voice 

Response), achitarea online a facturilor, aplicarea semnăturii virtuale la semnarea contractelor 

de furnizare și arhivarea informației legate de consumul de energie.119  FEEN nu are un raport 

anual de activitate, chiar dacă i s-a eliberat licență de furnizare în urmă cu doi ani.  

3.6. Modele de business în segmentul consumatorilor industriali 

3.6.1. Utilizatorul de sistem eficient 
 

Așa cum am văzut în cazul utilizatorului de sistem eficient, mobilul principal al unei astfel de 

afaceri în Italia sunt costurile înalte de accesare a rețelelor și alte taxe variabile. Prin urmare, 

într-un astfel de model linia ce unește unitatea de producere a electricității de consumator este 

scutită de asemenea taxe. Prețurile plătite de consumatorii industriali din Italia sunt printre cele 

mai mari din Europa. Așa cum poate fi văzut în Tabelele 4 și 5, prețurile disponibile pe piața 

angro a Italiei în anii 2015 și 2016, deși variază (deoarece se calculează pe mai multe nivele, 

                                                           
119

 Gas Natural Fenosa Furnizare Energie (2017) ”Raport Anual privind activitatea de furnizare a energiei electrice 
pentru perioada de activitate 01.01.2016 – 31.12.2016”, p. 10, 
http://www.gasnaturalfenosa.md/sites/default/files/ro/Rapoarte_anuale/2016/Raport_anual_GNFFE_2016.pdf  

http://www.gasnaturalfenosa.md/sites/default/files/ro/Rapoarte_anuale/2016/Raport_anual_GNFFE_2016.pdf
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cum ar fi sarcină de bază, sarcină de vârf, sărbători), se apropie destul de mult de cele oferite 

Moldovei de Centrala de la Cuciurgan și DTEK. Totuși, datorită taxelor variabile și costurilor de 

rețea, consumatorii industriali din Italia plătesc mai mult decât cei din Moldova. Această 

diferență ar trebui sa fie mai mare dacă sectorul industrial din Moldova nu ar subvenționa 

sectorul consumatorilor casnici. În mod normal, consumatorii ar trebui să plătească taxele de 

rețea în funcție de nivelul de tensiune la care sunt conectați. Din acest punct de vedere, 

consumatorii industriali ar trebui să achite cel mai mic preț. Tarifele și corectarea acestei situații 

au fost inițiate de ANRE începând cu 2010, ulterior însă acest sistem s-a împotmolit din cauza 

interferențelor politice din teama de a nu avea revolte sociale pentru costul crescut pe care 

consumatorii casnici ar fi trebuit sa-l achite. În acest fel, sectorul industrial plătește practic 

aceleași tarife ca și cel rezidențial. (Vezi Tabelele 5 și 6) 

 

Tabelul 4.  Prețuri electricitate în segmentul angro din Moldova (Cuciurgan) și Italia între 2015 şi 2016,  EUR/kWh 

 2015 2016 

Italia 0,047 – 0,059 0,038 – 0,048 

Moldova 0,061 0,045 
Sursa: Annual Report Gestori Mercati Energetici (2017); Calculele autorului 

  

Tabelul 5. Prețuri electricitate în sectorul industrial din Italia și Republica Moldova între 2015 şi 2016, EUR/kWh, 

(a doua parte a anului) 

 2015 2016 

Italia 0,160 0,156 

Moldova 0,077 0,078 

Sursa: Eurostat 

 

Tabelul 6. Prețuri electricitate în segmentul consumatorilor casnici din Italia și Moldova între 2015 şi 2016, 

EUR/kWh (a doua parte a anului) 

 2015 2016 

Italia 0.24 0.23 

Moldova 0.08 0.09 

Sursa: Eurostat 

 

Odată cu creșterea în mixul energetic al Moldovei a surselor de energie regenerabilă, cu 

siguranță, acest lucru se va reflecta în prețul plătit de consumatorul final. La acesta se vor 

adăuga și taxe variabile. Totodată, necesarul de investiții în rețelele locale va crește. Ar trebui să 

amintim în acest context includerea în tarife a devierilor financiare datorate diferențelor 

cursului valutar care a avut impact în costurile de achiziție a energiei electrice de către furnizori  

ca urmare a crizei bancare din Moldova. Aceste recuperări finaciare vor duce inevitabil la o 

creștere simțitoare în perioada 2021-2022 a costurilor la energia electrică pentru toți 

consumatorii  din Moldova, inclusiv cei industriali. 
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Nici tarifele achitate în prezent doar pe componenta de energie de consumatorii industriali nu 

vor rămâne la nivelul celor actuale. Costurile de producere a electricității din Ucraina vor crește, 

întrucât o mare parte din unitățile de generare ale acestei țări sunt învechite. Înlocuirea sau 

modernizarea acestor unități de generare vor duce inevitabil și la scumpirea electricității pe 

piața angro a acestei țări. Totodată, iluzia că Centrala de la Cuciurgan va oferi prețuri mult sub 

cele oferite de producătorii ucraineni se va spulbera în momentul în care costurile reale de 

achiziție a gazului se vor reflecta adecvat în cele de producere a electricității la această centrală. 

Regulile de achiziție a electricității pentru segmentul angro din Moldova, elaborate de 

Comunitatea Energetică la începutul lui 2017, recomandau neadmiterea la licitații a 

companiilor/furnizorilor care au datorii. Din moment ce Centrala de la Cuciurgan nu achită 

costul real al gazului care este cumpărat de Moldovagaz de la Gazprom, în mod normal această 

centrală nu ar trebui admisă la licitația de achiziție a electricității din martie 2017. Chiar dacă 

aspectul dat a fost eludat de Ministerul Economiei, acest lucru nu va continua la nesfârșit. 

Crearea unei piețe transparente de energie, în care toți producătorii/furnizorii sunt puși în 

condiții egale de joc, și a unui sector energetic curățat de datorii va impune astfel măsuri 

tranșante. În momentul în care producerea electricității la Centrala de la Cuciurgan va include 

costurile depline de achiziție a gazului cumpărat de Moldovagaz din Federația Rusă, prețul 

electricității furnizat de această centrală va crește semnificativ peste cel vândut Moldovei în 

prezent.  

 

Reieșind din condițiile expuse mai sus, modelul Utilizatorului de sistem eficient ar putea deveni 

o soluție mai ieftină pentru consumatorii industriali din Moldova atât din perspectiva costurilor 

mai mici de exploatare a rețelei, cât și pentru componenta de producere/furnizare a energiei.   

 

Aplicarea acestui model de business în Republica Moldova ar putea fi relevant și din alte rațiuni, 

care au fost observate în Italia. Spre exemplu, în cazul Italiei, Utilizatorul de sistem eficient este 

direcționat spre a mai soluționa o problemă: cea a congestiilor rețelelor de distribuție. Dacă în 

cazul parcurilor eoliene și fotovoltaice mari intermitența poate fi atenuată prin modele de 

prognoză și sisteme de stocare a electricității, în cazul instalațiilor de energie de mici dimensiuni 

și cu producție dispersată apar provocări noi și presiuni puse pe operatorii sistemelor de 

distribuție. În acest caz, costurile tehnologiilor de stocare la nivelul sistemului de distribuție 

sunt mai mari. În cadrul modelului utilizatorului de sistem eficient costul de stocare a fost 

estimat la 0,03 €/kWh. Prin comparație, costul bateriilor la nivelul sistemului de distribuție este 

de aproximativ 0,3 €/kWh, adică de zece ori mai scump.120 Având în vedere că în cadrul 

legislativ al Italiei nu se prevăd stimulente specifice pentru stocare la nivelul sistemului de 

                                                           
120

 Zuccari, F. et all (2016) ”Simulation of operating conditions of a home energy system composed by home appliances and 
integrated PV powerplant with storage”, Energy Procedia 101 ( 2016 ), p. 456, 465 
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distribuție, cu excepția cazului foarte specific al modelului de utilizator eficient, acest model 

rezolvă și o problemă de sistem în Italia. Print comparație, în cazul Republicii Moldova sistemul 

de transport și distribuție nu este afectat de congestii de rețea. Totodată, piața Moldovei nu 

este penetrată deocamdată de energii regenerabile intermitente nici la nivel local și nici la scara 

proiectelor comerciale mari. Totuși, acest lucru s-ar putea schimba odată cu ieftinirea 

sistemelor fotovoltaice, creșterea numărului de prosumatori și necesitatea de a integra fluxuri 

tot mai mari de energie intermitentă dispersată pe tot teritoriul Moldovei, ceea ce ar necesita 

extinderi și renovări de rețele pentru a preveni congestiile. În acest moment, reglementatorul 

de piață  acceptă cu greu sau nu acceptă deloc și cheltuielile minime de menținere în stare 

operațională bună a liniilor existente. 

 

Modelul utilizatorlui eficient a fost totuși criticat în Italia pentru restricția de utilizare a rețelei 

doar de către un singur client al centralei.  Restricția de utilizare a liniei de electriciate la un 

singur consumator/producător nu ar permite utilizarea eficientă a acesteia și ar evita alocarea 

eficientă a costurilor de sistem. În acest sens s-a sugerat regândirea regulamentului de 

producere a electricității în condominium și vinderea ei către mai mulți consumatori, lucru care 

ar permite și dezvoltarea microinstalațiilor de cogenerare.121 De fapt, aplicarea acestui model în 

Italia a fost posibilă datorită excepțiilor de la aplicarea generală a accesului altor consumatori și 

producători la rețelele de distribuție, care  țin de așa-numitele sisteme de distribuție închisă 

definite în Directiva 2009/72/CE.122 Totuși, aceste sisteme, în Italia cel puțin, au o configurație 

complexă, care nu poate fi reconciliată cu o aplicare simplificată a principiului: un singur punct 

de conectare, un singur furnizor, un singur consumator. Acest tip de sistem nu este suficient de 

reglementat pentru instalațiile noi, pentru că a pornit de la o situație existentă, în care clienții 

comerciali și industriali erau deja conectați la centrale de producere a electricității, cu condiția 

că aceste centrale sunt localizate pe teritoriul a cel mult trei municipalități învecinate (sau trei 

provincii în cazul surselor de energie regenerabilă) și că nu furnizează electricitate 

consumatorilor casnici.123     

 

În cazul Moldovei, aplicarea acestui model de business ar fi posibilă în baza așa-numitelor 

sisteme de distribuție închise, definite în Legea cu privire la electricitate din 2016. În acest 

moment, Legea pare a fi destul de permisivă, pentru că face trimitere la mai mulți consumatori 

ai unui sitem închis: “Prin intermediul sistemului de distribuţie închis pot fi alimentaţi cu 

                                                           
121

 Cogeneration Observatory and Dissemination Europe (2014) ”Final Cogeneration Roadmap Pilot Member State: ITALY”, p.36, 
http://www.gruppoab.it/wp-content/uploads/2015/07/CODE2_Italy.pdf  
 
122

 A se vedea articolul 28 cu privire la sistemele de distribuție închise din Directiva 2009/72/CE  A PARLAMENTULUI EUROPEAN 
ȘI A CONSILIULUI din 13  iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice, http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0072&from=en  
 
123

 Gaspari (2017), p. 99 

http://www.gruppoab.it/wp-content/uploads/2015/07/CODE2_Italy.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0072&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0072&from=en
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energie electrică consumatorii ale căror instalaţii de utilizare se află în zona geografică a 

sistemului de distribuţie închis sau în nemijlocita apropiere de sistemul de distribuţie închis”. 124 

Altfel spus, nu există restricția care a fost observată în cadrul de reglementare italian (un punct 

de conectare, un furnizor, un consumator). 

 

Pentru a elimina orice speculații, legislația secundară a acestei Legi ar putea fi 

extinsă/amendată cu un regulament sau cu specificații care ar defini condițiile specifice ale 

întreprinderilor comerciale și ale companiilor industriale care doresc să-și construiască rețele și 

sisteme de generare proprii din surse regenerabile, dar care sa plătească un preț corect pentru 

utilizarea rețelelor. 

3.6.2. Modelul serviciilor energetice integrate 
 

Așa cum am văzut în cazul Italiei, pentru ca modelul serviciilor energetice integrate să fie viabil, 

se semnează un contract pe termen lung de tip take or pay, prin care cumpărătorul se 

angajează să achiziționeze cel puțin 60-70% din consumul său anual de energie. În cazul 

electricității, s-a observat că se vinde până la 95% din energia produsă on site. Totodată, prețul 

se negociază anual în funcție de necesitățile consumatorului. Sistemele de generare construite 

de Enel în Italia (compania care aplică acest model) variază între 0,5 şi 5 MWe. După criteriile 

Legii cu privire la cogenerare din Moldova, aceste capacități ar fi de putere mică și medie. 

Totodată, după criteriile Legii cu privire la energia regenerabilă, nu s-ar califica pentru net 

metering, acest lucru însă nu ar trebui să reprezinte o barieră, deoarece scopul primar al unui 

astfel de model de business nu-l constituie schemele-suport, ci avantajele de preț și riscurile 

diminuate oferite consumatorului industrial.  

 

Un astfel de model amintește de anumite elemente ale parteneriatelor public-privat de 

construcție, operare și transfer ale centralelor pe biomasă, ai căror beneficiari sunt instituțiile 

publice din Moldova. Un astfel de proiect este pilotat în raionul Leova și alte câteva raioane ale 

proiectului „Energie și Biomasă”. Conform acestui model, investitorului i se permite să perceapă 

tarife de utilizare pentru a-şi recupera investiţia, acoperi costurile de întreţinere şi pentru a 

obţine un profit rezonabil. La finalizarea contractului, bunul public este transferat cu titlu 

gratuit autorităţii publice în stare funcțională şi liber de orice sarcină sau obligaţie. Contractele 

se semnează pe o perioadă de 10-15 ani.125   

                                                           
124

 A se vedea articolele 50 și 51 din această Lege. 

 
125

AVENSA Consulting (2013)  “Studiu de fezabilitate privind stabilirea unui parteneriat public-privat pentru Dezvoltarea 
infrastructurii termoenergetice pe biomasă în raionul Leova”, Studiu de fezabilitate, p. 57, http://biomasa.md/wp-
content/uploads/2016/06/file_2846_01.pdf  

http://biomasa.md/wp-content/uploads/2016/06/file_2846_01.pdf
http://biomasa.md/wp-content/uploads/2016/06/file_2846_01.pdf
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Un model similar aplicat în sectorul industrial cu transferul final după expirarea contractului 

către consumatorul industrial nu a fost aplicat/testat până în acest moment în Moldova. Clienții 

unor astfel de modele ar putea fi la fel parcurile industriale. În cazul modelelor industriale, în 

Moldova s-ar putea miza pe cogenerare și chiar trigenerare industrială. Este binecunoscut 

faptul că mulți potențiali investitori în parcurile industriale din Moldova sunt descurajați în 

primul rând de inexistența unor elemente de infrastructură într-o bună parte din aceste parcuri 

(ex., apă, canalizare, electricitate, căldură). În mod normal, parcurile industriale apar pe 

platforme cu infrastructură deja exsitentă sau statul-gazdă se angajează să le construiască. În 

cazul modelului serviciilor integrate, sarcina infrastructurii care ține de electricitate ar putea fi 

preluată de investitori acolo unde această infrastructură lipsește. Modelul dat ar putea fi folosit 

și de companiile din afara parcurilor industriale. 

 

Acest model de business ar fi atractiv pentru clienți, deoarece prezintă mai puține riscuri pentru 

consumatori, având în vedere că aceștia nu trebuie să depună vreo garanție financiară, putând 

să se concentreze pe activitățile lor de bază. În același timp, statul (în cazul în care furnizor 

central de achiziție a energiei regenerabile și cogenerare de înaltă eficiență va fi desemnat 

Energocom) ar putea oferi garanții parțiale de achiziție a acestei electricități în cazul în care 

consumatorii și-ar înceta activitatea/ar falimenta. Condiția pe care ar putea să o impună 

Guvernul investitorilor ar ține de crearea unor facilități care să folosească resurse locale și 

tehnologii mai puțin poluante (ex., biomasă/biogaz/deșeuri municipale) existente din 

abundență la nivel local. Avantajul țării ar fi faptul că s-ar diminua și importurile de electricitate 

din surse nesigure (Ucraina) și costisitoare (regiunea transnistreană). Totodată, operatorii 

sistemelor de distribuție din Moldova ar avea de beneficiat prin extinderea bazei de clienți și 

îmbunătățirea calității energiei din surse distribuite dispecerizabile. Nu în ultimul rând, 

cogenerarea sau trigenerarea industrială pe bază de biomasă ar crea cerere și pentru afacerile 

locale de producere a biomasei, dezvoltând și consolidând lanțul valoric inițiat în ultimii ani prin 

proiectul „Energie și Biomasă”.  

 

Deși modelul serviciilor energetice integrate pentru consumatorii industriali urmărește aproape 

în totalitate consumul energiei generate de către client, eventualul exces de energie electrică 

produsă din biomasă/biogaz/deșeuri municipale ar putea beneficia de tarifele fixe care sunt 

oferite instalațiilor ce depășesc 10 kW sau de o schemă de suport egală cu prețul de achiziţie a 

energiei importate. Acest exces ar putea fi vândut fie furnizorului central care va fi creat în 

Moldova, fie eventual agregatorilor independenți, dacă un astfel de business va prinde rădăcini 

în Moldova. 
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4. RECOMANDĂRI 
 

Recomandările de mai jos vin să sugereze care sunt schimbările necesare din cadrul de politici, 

legi și regulamente energetice existent, pentru ca inovațiile descrise și analizate în capitolele 

precedente să prindă contur și în Republica Moldova. Recomandarea-cheie ține de faptul că 

inovațiiile nu pot apărea într-o piață neliberalizată. Pentru ca aceste inovații să devină posibile, 

procesul de liberalizare a pieței trebuie continuat. Aceste inovații vor fi facilitate de existența 

unor piețe angro – Piața pentru Ziua Următoare, Piața Intrazilnică – și Piețe de Echilibrare. Cel 

mai eficient este ca Moldova să fie cuplată la una din aceste piețe din imediata sa vecinătate: a 

Ucrainei (reformată) sau a Romaniei (prin interconectări). Pentru ca Moldova să se transforme 

într-o piață de electricitate inovativă, la fel de important este să fie clarificat rolul Centralei 

Termoelectrice de la Cuciurgan. Acest producător distorsionează semnalele de preț,  

îndatoarează sistemul energetic moldovenesc, blochează orice idee de piață concurențială și 

afectează negativ inovațiile și apariția unor participanți noi pe piața de electricitate locală.      

1.1. Recomandări pentru apariția și dezvoltarea cooperativelor 

energetice în Moldova: 
 

1.1.1. Trecerea conceptului de comunitate/cooperativă energetică și clarificarea 

caracteristicilor sale în Legea cu privire la energie regnerabilă, Legea privind 

cogenerarea și Legea cu privire la electricitate. Definirea sa în legi și politicile 

energetice ale statului ar trebui să fie cât mai generală, axată pe principii și să ofere 

câteva modele de participare și acționariat, prin care cetățenii ar putea fi atrași. 

ANRE va trebui să introducă reglementări care să faciliteze operarea sistemului cu 

acest nou tip de utilizatori. Mai ales reglementarea tarifului de acces la rețele care să 

țină cont de costurile (fixe și variabile) pe care fiecare utilizator al rețelei le produce 

operatorului. 

 

1.1.2. Popularizarea conceptului de cooperativă energetică, nou nu doar pentru Moldova, 

ci pentru întreaga zonă a Europei Centrale și de Est.   

 

1.1.3. Numărul de locuitori este important din perspectiva economiilor de scară, ca și 

amplasarea geografică a unui sat sau a unei comunităţi urbane. Totuși, acești factori 

nu sunt cruciali. Există diferite modele de utilizare a bioenergiei, care pot fi adaptate 
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la profilul și necesitățile fiecărei localități/regiuni. Cooperativa energetică ar permite 

atragerea unui număr mai mare de membri și astfel a mijloacelor de dezvoltare a 

unei cooperative. Sunt posibile şi alte forme de organizare. De exemplu, societăți 

comerciale cu răspundere limitată, parteneriate de drept civil sau organizații publice. 

Aceste forme, la fel, ar putea fi aplicate în Republica Moldova, iar în cazul în care nu 

există ar putea fi gândite. 

 

1.1.4. Oferirea unui număr de acțiuni comunității stabilite în preajma instalațiilor 

proiectelor de mari dimensiuni (eoliene, solare, biomasă). O astfel de măsură are 

menirea de a încuraja acceptabilitatea socială și un acces mai mare la energie al 

populației. De exemplu, în Danemarca 20% din acțiunile parcurilor de energie 

regenerabilă sunt oferite populației care locuiește în preajma acestor instalații. Iar în 

Scoția până în 2020 există o țintă a Guvernului local ca 500 MW din capacitatea 

instalată de electricitate să aparțină comunităților locale.126 În acest fel ideea de 

democrație energetică ar prinde contur și în Moldova. 

 

1.1.5. Toate regiunile Moldovei au un sistem de distribuție a electricității bine dezvoltat. 

Aceste rețele însă nu sunt utilizate la capacitate maximă. Injectarea electricității în 

rețele de distribuție din surse de energie distribuită (cogenerare de mici dimensiuni) 

ar reduce mult din pierderile de transport. Calitatea electricității furnizate de către 

operatori ar fi astfel îmbunătățită. 127 Injecțiile în rețea din diferite puncte de 

conectare ar fi, prin urmare, și în interesul operatorilor sistemelor de distribuție din 

Moldova. Un astfel de proiect ar putea fi inițiat chiar și de distribuitorii de 

electricitate. 

 

1.1.6. Introducerea unor stimulente fiscale la reinvestirea profitului în proiecte de energii 

regenerabile prin cooperative energetice ar fi o modalitate prin care banii sau 

afacerile care există în Moldova să rămână în circuitul economic local și să aducă 

beneficii și profit comunităților locale. 

 

1.1.7. Ar trebui examinat în ce măsură “Regulamentul cu privire la modul de transmitere, 

schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri din 2016”128 poate facilita  schimbarea 

                                                           
126

 Fiona Flynn (2016) ”Community and locally owned renewable energy in Scotland at June 2016”, p. 1,3,4,26 
http://www.energysavingtrust.org.uk/sites/default/files/reports/Community%20and%20locally%20owned%20report%202016_
final.pdf  
 
127

 Interviul autorului cu experții RED Union Fenosa în data de 2 august 2017. 
 
128

 http://lex.justice.md/md/367277/  

http://www.energysavingtrust.org.uk/sites/default/files/reports/Community%20and%20locally%20owned%20report%202016_final.pdf
http://www.energysavingtrust.org.uk/sites/default/files/reports/Community%20and%20locally%20owned%20report%202016_final.pdf
http://lex.justice.md/md/367277/
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destinației terenurilor agricole pentru crearea și funcționalitatea unor comunități 

energetice.  

 

1.1.8. Sursele de energie regenerabilă în Moldova vor fi promovate prin licitații. Această 

formă de suport  însă este întrebuințată mai des în cazul proiectelor comerciale 

mari. Din acest motiv, proiectele care apar și au ca scop susținerea comunităților 

energetice ar putea fi sprijinite și în afara licitațiilor.  

 

1.1.9. Crearea de programe de informare, de dezvoltare a cunoștințelor și capacităților 

populației pentru ceea ce reprezintă o cooperativă energetică ce lipsesc chiar și în 

țări mai dezvoltate.    

4.2. Recomandări pentru apariția prosumatorilor în Moldova:  
 

4.2.1. Fondul de Eficienţă Energetică ar trebui să acorde atenţie mai mare nu doar măsurilor 

de eficienţă energetică destinate în mare parte instituţiilor publice, ci şi achiziţionării 

unor sisteme/tehnologii care să faciliteze integrarea energiei regenerabile în sistemul și 

piața energetică locală, care vor reduce dependenţa energetică a țării. Acest suport ar 

putea fi considerat și în cazul contoarelor inteligente. Iar pentru ca o astfel de măsură să 

evite subvențiile încrucișate (ceea ce ar duce la transferuri de la cei cu venituri mici, care 

consumă puțin, către cei cu venituti mari, care consumă mai mult), un astfel de suport 

ar trebui limitat pentru început la consumatorii defavorizaţi. În timp, ar putea fi 

considerat  și suportul pentru achiziția altor tehnologii. 

 

4.2.2. Apariția prosumatorilor în Moldova ar putea fi încurajată și de definirea serviciilor de 

echilibrare a sistemului electric la nivel local prin reglementările care vor facilita 

operarea sistemelor de distribuție cu acest nou tip de participant al pieței. Deținerea și 

operarea bateriilor pentru stocarea electricității distribuite va fi crucială în acest sens. 

Această sarcină ar putea fi facilitată de distribuitori, de către agregatorii independenți 

sau de către alți participanți ai pieței odată ce piața va facilita și remunera adecvat 

aceste servicii sau dacă prețurile în aceste piețe vor stimula apariția sistemelor de 

stocare a electricității. Întrucât companiile care dețin cei doi distribuitori de electricitate 

din Republica Moldova (și care ar putea îndeplini această sarcină) au și activități în 

segmentul de furnizare, poziția lor de facilitatori neutri ai distribuitorilor pentru 

serviciile care ar putea fi solicitate de către agregatorii independenți, furnizorii 

independeți ori de către alți participanți ai pieței ar putea fi afectată. Din acest motiv, 

ANRE ar trebui să clarifice cine și în ce condiții poate deține aceste baterii/sisteme de 

stocare  în Moldova. 
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4.2.3. Pentru a încuraja creșterea numărului de prosumatori casnici în rândul consumatorilor 

din Moldova (prioritate oferindu-se consumatorilor vulnerabili), ar putea fi aplicate 

măsuri fiscale: (a) neimpozitarea electricității generate (production tax credit) din surse 

regenerabile pe o anumită perioadă de timp, care are drept scop primar consumul 

propriu sau (b) reducerea unor taxe la achiziția instalațiilor de producere a electricității 

(investment tax credit) având același scop. 

 

4.2.4. Alte opțiuni nefiscale ar putea fi oferirea unui grant unic la achiziția unor sisteme de 

producere a energiei regenerabile (de ex., sisteme fotovoltaice odată cu ieftinirea lor), 

care să acopere parțial costurile acestora (similar grantului oferit în proiectul ”Energie și 

biomasă”).  

 

4.2.5. Utilizarea unor platforme de tip “peer to peer”, prin care consumatorii casnici își vând 

electricitate între ei atunci când unul este în surplus, iar altul în deficit, nu este încă un 

fenomen răspândit la nivel european. Un astfel de sistem este încă în etapa de pilotare 

la nivel global. Acest sistem va fi atractiv în primul rând în țările în care prețurile oferite 

de furnizori consumatorilor casnici sunt foarte înalte. În același timp, ieftinirea acestor 

sisteme va pune presiune pe furnizorii existenți, iar legislația națională și modalitățile în 

care sunt distribuite veniturile în segmentele reglementate ale pieței vor trebui revăzute 

de ANRE.  

4.3. Recomandări pentru apariția agregatorilor în Moldova: 
 

4.3.1. Un agregator extinde rolul unui furnizor tradițional de electricitate, poate oferi servicii 

colaborând cu un furnizor sau poate acționa independent. Pentru a crea însă spațiu 

pentru activitatea agregatorilor, este necesară existența unei piețe angro. Indiferent de 

opțiunea aleasă de Moldova (crearea unei piețe de electricitate angro comune cu 

Ucraina sau cuplarea la piața României odată cu construcția interconexiunilor), condiția-

cheie pentru apariția agregatorilor în Republica Moldova este cuplarea la o piață angro 

liberalizată după model clasic – Piață pentru Ziua Următoare, Piață Intrazilnică, Piețele 

de Echilibrare. Fără existența unor astfel de piețe activitatea unui agregator va fi limitată 

și insuficient de atractivă pentru apariția unui astfel de participant  al pieței.  

 

4.3.2. În multe țări europene, lipsa unei definiții unitare și a rolului agregatorilor, a raportului 

agregatorului cu operatorii de distribuție, dar și cu prosumatorii este evidentă. În acest 

sens, Legea cu privire la electricitate din 2016 și Legea cu privire la energia regenerabilă 

din 2016 ar trebui amendate cu secțiuni care ar defini rolul agregatorilor independenți 
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ca participanți noi ai pieței de electricitate. Amendarea ambelor Legi ar oferi posibilitate 

oricărui  prosumator de regenerabile, indiferent de capacitățile instalate pe care le are, 

să-și poată  alege un agregator pentru a-și vinde surplusul de electricitate în piață. Acest 

lucru ar însemna că atât prosumatorii, cât și microinstalațiile de cogenerare cu capacități 

instalate de sub 10 kW (care nu pot beneficia de tarif de suport fix, deoarece nu sunt 

eligibile pentru a-și vinde electricitatea Furnizorului Central) ar putea oricând negocia un 

preț cu un agregator independent, pentru a-și vinde excesul de electricitate. Totodată, 

un agregator independent ar reprezenta și o soluție alternativă pentru micro-

producători, dacă oferta furnizorului cu care are contract de vindere a electricității sale 

nu îi este convenabilă.  

 

4.3.3. Pe lângă acestea, pentru a facilita pătrunderea agregatorilor pe piață, legislația 

relevantă care necesită a fi amendată este și cea cu privire la competiție, deoarece prin 

serviciile pe care le oferă un agregator va fi nevoie să i se ofere acces la rețele de 

distribuție și să se clarifice relația sa cu consumatorii care au deja contracte încheiate cu 

furnizorii  existenți pe piață. 

 

4.3.4. Cea mai răspândită nișă a agregatorilor pe piețele liberalizate este cea a consumatorilor 

mari de electricitate. În Moldova, însă, marea parte a consumatorilor o reprezintă 

gospodăriile casnice și întreprinderile medii și mici. Agregatorii ar putea lucra, prin 

urmare, și cu acest tip de consumatori. Ținând cont că aceștia ar putea oferi servicii pe 

care le poate oferi și un furnizor de electricitate, cadrul de politici din Moldova ar trebui 

amendat  și totodată definit clar rolul unui agregator și segmentele pe care acesta poate 

activa.  

4.4. Recomandări privind contorizarea inteligentă: 
 

4.4.1. Pentru a justifica un program de contorizare inteligentă, ar trebui să existe și beneficii 

măsurabile. Pentru consumatorii din Moldova aceste beneficii ar fi evidente în cazul (1) 

economiilor de energie, (2) mutării consumului din perioade cu sarcină de vârf în 

perioade cu cerere scăzută (peak load shifting) sau (3) estimări mai corecte ale 

consumului de electricitate. (4) În plus, în cazul existenței unor prosumatori sau 

cooperative energetice, participarea consumatorilor locali pe piețele de electricitate 

angro ar motiva instalarea acestui tip de echipamente, care pot indica cele mai bune 

perioade de vânzare a excesului de electricitate în piață. Prin urmare, un studiu cost-

beneficiu ar trebui să clarifice în primul rând acești factori. Totodată, ar trebui evaluat 

impactul contoarelor inteligente asupra  sănătații. 
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4.4.2. În cazul în care studiul cost-beneficiu ar dovedi oportunitatea contorizării inteligente în 

Moldova, costurile acestei măsuri ar putea fi împărțite între consumatori și distribuitori, 

având în vedere costurile şi beneficiile pe care le aduc fiecarei categorii în parte. Din 

acest motiv, pentru a nu pune presiune pe consumatorii casnici, costul pentru 

achiziţionarea şi instalarea acestor contoare ar putea fi achitat/suportat de operatorii 

sistemelor de distribuție și recuperat prin tarif pe o perioadă de până la trei ani. Fondul 

de Eficiență Energetică sau Fondul de Inovații ar putea contribui printr-o schemă de 

grant/subvenție oferită consumatorilor defavorizaţi.   

  

4.4.3. Alte nuanțe care vor trebui clarificate țin și de măsura în care Legea Nr. 133 din 2011 

privind protecția datelor cu caracter personal oferă suficiente garanții consumatorilor 

pentru utilizarea datelor de consum ale acestora.  

4.5. Recomandări  legate de activitatea furnizorilor: 
 

4.5.1. În condițiile în care există posibilitatea tehnică de import a energiei din Ucraina în 

volume mari, Ministerul Economiei sau ANRE, în cooperare cu partea ucraineană și 

reglementând accesul la retelele de interconexiune în conformitate cu normele 

europene129, ar putea să oblige toți furnizorii care importă electricitate din Ucraina să se 

înregistreze pe această piață. Cel mai relevant furnizor în acest sens este Energocom, 

care ar putea să se înregistreze pe piața actuală de electricitate a Ucrainei 

“Energorynok”.  Înregistrându-se pe ”Energorynok”, s-ar deschide opțiunea importului 

de electricitate în Moldova la preturi determinate orar pentru energia importată. Acest 

lucru ar putea conduce la posibilitatea de a oferi energie consumatorilor finali din 

Moldova la prețuri diferite, în funcție de orele de consum.  De fapt, DTEK Trading, care 

este înregistrată pe această piață, cumpără electricitate anume la prețuri orare, iar 

ulterior o revinde Moldovei  la prețuri fixe.  

 

4.5.2. Admițând că problema importului electricității din Ucraina în baza unor tarife zonale ar 

fi soluționată, ar mai fi necesare și alte clarificări, astfel încât și consumatorii finali din 

Moldova să poată beneficia de tarifele diferențiate. De exemplu, specificațiile din cadrul 

regulator moldovenesc sunt fie confuze, fie impun limitări inutile atunci când fac 

trimitere doar la contorul inteligent ca unică posibilitate de contorizare pentru 

accesarea tarifelor diferențiate. Pentru tarifele diferențiate, însă, sunt suficiente și 

contoarele electronice sau electromecanice. În acest sens, atât Legea cu privire la 

                                                           
129

 Regulation (EC) 714/2009 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity and 
repealing Regulation (EC) No  1228/2003, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0015:0035:EN:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0015:0035:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0015:0035:EN:PDF
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electricitate din 2016, cât și Hotărârea ANRE Nr. 108 din 17 martie 2017 privind tarifele 

la energia electrică ar trebui amendate, pentru a specifica și extinde gama de contoare 

ce pot fi instalate de consumatorii finali care doresc tarife diferențiate. Limitând accesul 

la un astfel de tarif doar pentru contoare inteligente (care ar putea să fie mai scumpe 

decât cele electrice), cadrul regulator moldovenesc impune bariere artificiale 

consumatorilor care ar putea beneficia de tarifare orară. 

4.6. Recomandări pentru modelele de business în sectorul industrial: 
 

4.6.1. În acest moment Legea cu privire la electricitate din 2016 pare a fi destul de permisivă 

pentru a face loc unui model de business de tipul Utilizator de Sistem Eficient în 

Moldova, pentru că face trimitere la mai mulți consumatori ai unui sitem închis, care pot 

fi conectați la unitatea de generare a electricității. Altfel spus, nu există restricția care a 

fost observată în cadrul de reglementare italian (un punct de conectare, un furnizor, un 

consumator). În tot cazul, pentru a elimina orice speculații, Legea cu privire la 

electricitate ar putea fi extinsă/amendată cu un regulament sau cu prevederi care ar 

defini condițiile specifice ale întreprinderilor comerciale și ale companiilor industriale 

care doresc să-și construiască rețele și sisteme de generare proprii din surse 

regenerabile, dar care sa plătească un preț corect pentru utilizarea rețelelor. 

 

4.6.2. În cazul modelului Serviciilor Integrate de Sistem, așa cum am văzut în Italia, una din 

condițiile-cheie pentru fezabilitatea acestui tip de relație producător-consumator este 

ca prețul negociat să fie sub cel existent pe piața angro. Prin urmare, la negocierea 

anuală a contractelor ar fi nevoie de niște indicatori de preț. O piață pentru ziua 

următoare ar fi cea mai relevantă pentru un astfel de semnal. În acest sens, până la 

conectarea asincronă/sincronă la o piață relevantă cu indicatori de preț precum cea a 

României, piața Ucrainei  ”Energorynok” ar putea oferi niște indicatori de preț, la care să 

se raporteze părțile contractante atunci când negociază anual prețul de vanzare-

cumpărare a electricității.  
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CONCLUZII 
 

Moldova este în acest moment o cenușăreasă a inovațiilor energetice prin comparație cu 

piețele de energie liberalizate ale Europei. Inovațiile care au aparut în Moldova au fost în mare 

parte sporadice, izolate, individuale și nu au avut un impact sistemic. Acestea nu au putut fi 

capitalizate pentru a putea avea impact major asupra unui număr mare de consumatori.  

Consumatorii casnici și întreprinderile mici rămân în continuare captivi, iar cei industriali și 

comerciali nu pot beneficia de oferte de preț și servicii energetice mai bune. 

Agregatorii energetici, cooperativele energetice, prosumatorii, contoarele inteligente, tarifarea 

diferențiată și alte alte pachete de servicii legate oferite consumatorilor finali sunt inovații care 

pot ajuta consumatorii mici să devină mai angajați pe piața de electricitate, să beneficieze de 

mai multe servicii energetice și evident de prețuri competitive. Aceste inovații pot spori și 

democratizarea energetică a Moldovei. Modelele de business din sectorul industrial și 

comercial la fel au simțit modificări de paradigmă. Astfel Serviciile Energetice Integrate și 

Utilizatorul de Sistem Eficient ar putea fi de modele de busienss considerate spre aplicare și în 

Moldova.  

Toate aceste inovații, însă, pot fi aplicate în Moldova cu condiția cuplării Moldovei la o piață 

angro regională cu lichiditate sporită, clarificarea rolului Centralei de la Cuciurgan într-o astfel 

de piață și îmbunătățirea calității guvernării energetice în Moldova. Crearea acestor condiții cu 

siguranță va facilita deschiderea pieței energetice locale spre mai multe inovații în beneficiul 

consumatorului.  

 


