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Rezumat

De la declararea independenţei, preocupările auto-

rităţilor Republicii Moldova în ceea ce priveşte asi-

gurarea securităţii energetice au fost concentrate 

asupra asigurării furnizării de resurse energetice şi 

garantarea unor preţuri mici la acestea, începând 

cu proiectele de infrastructură, care ar asigura in-

dependenţa energetică (construcţia unui terminal 

petrolier şi numeroasele hotărâri de guvern privind 

construcţia unor centrale electrice pe malul drept 

al Nistrului), până la implicarea guvernului în ac-

tivităţi comerciale (cum ar fi  furnizarea angro de 

energie electrică şi extinderea reţelelor de distribu-

ţie a gazelor naturale). În acelaşi timp, ameninţă-

rile mult mai grave la adresa securităţii energetice, 

cum ar fi  consumul inadecvat de resurse energetice 

determinat de cultura şi infrastructura sovietică de 

consum energetic în condiţiile unor preţuri mondi-

ale la resursele energetice şi accesibilitatea acestora 

pentru consumatorii cei mai săraci, au fost practic 

ignorate. Şi asta în condiţiile în care executivul este 

instituţia cu cea mai proastă capacitate de asigura-

re a furnizării continue, la preţuri mici a resurse-

lor energetice, neputând depăşi gradul de efi cienţă 

prin care concurenţa de piaţă poate identifi ca şi im-

plementa soluţii de asigurare a furnizării la preţuri 

mici. În acelaşi timp, executivul este instituţia cea 

mai în măsură să promoveze reducerea intensităţii 

energetice şi singura instituţie care poate asigura 

accesibilitatea resurselor pentru consumatorii cei 

mai săraci.

Problema consumului inadecvat de resurse energe-
tice şi asigurarea accesului la resurse pentru consu-
matorii cei mai săraci – prerogativă a executivului. 
Asigurarea furnizării resurselor energetice la pre-

ţuri mici – prerogativa concurenţei de piaţă.

Asigurarea securităţii energetice depinde foarte 

mult de modul în care aceasta este înţeleasă de 

factorii de decizie şi de felul în care este conceput 

sectorul energetic al RM. Ideea creării, în limite-

le teritoriale ale RM, a unui sector energetic inte-

gral şi independent în baza infrastructurii sovieti-

ce moştenite nu este suportată nici de realităţile 

economice, nici de cele geopolitice ale ţării. Chiar 

dacă RM ar avea o economie dezvoltată şi pământ 

care să fi e mai bun pentru găzduirea unor obiecte 

energetice de anvergură (de exemplu, o centrală 

nucleară sau un terminal GNL), decât pentru agri-

cultura performantă, crearea unui sector energe-

tic integral şi independent tot ar fi  nesustenabilă 

în condiţiile în care Moldova este înconjurată de 

sisteme energetice dezvoltate, fi ind poziţionată pe 

traseele de tranzit regional al surselor energetice şi 

angajată în procesul de integrare la Uniunea Eu-

ropeană. Securitatea energetică a Republicii Mol-

dova poate fi  asigurată mult mai efi cient prin inte-

grarea infrastructurii existente la pieţele regionale, 

decât prin crearea unui sector energetic integral, 

autosufi cient şi independent.

Renunţarea la ideea creării, în limitele teritoriale 
ale RM, a unui sistem energetic independent în fa-
voarea integrării sectoarelor energiilor de reţea la 
pieţele regionale.

Reformele economice liberale de la sfârşitul anilor 

1990, al căror motou principal a fost introducerea 

concurenţei de piaţă şi atragerea investiţiilor priva-

te prin denaţionalizare, au determinat implemen-

tarea principiilor pieţei competitive şi în sectoa-

rele energetice. Divizarea monopolurilor vertical 

integrate în funcţie de activităţi, demonopolizarea 

pieţelor, substituirea aranjamentelor administra-

tive şi a preţurilor de stat prin contracte bilaterale 

şi tarife stabilite de o autoritate de reglementare 

independentă, în baza costurilor reale, au pus ba-

zele unor modele de piaţă în sectoarele energetice. 

Reformele întreprinse în sectorul petrolier şi cel al 

combustibilului solid au dus la crearea unor pieţe 
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competitive funcţionale, ceea ce nu s-a întâmplat 

în sectorul electroenergetic şi cel al gazelor natu-

rale, unde crearea unor asemena pieţe a fost îm-

piedicată de limitările structurale determinate de 

confi guraţia infrastructurii existente. Condiţia de 

bază pentru introducerea concurenţei de piaţă în 

sectoarele energiilor de reţea este pluralitatea pro-

ducătorilor, iar sectorul electroenergetic din RM 

are acces doar la două surse competitive de gene-

rare – CERSM şi importurile din Ucraina, care, 

fi ecare în parte, poate acoperi defi citul de sarcină 

electrică, în timp ce sectorul gazelor naturale are 

acces doar la o singură sursă de furnizare – cea a 

„Gazprom”-ului, din cauza accesului discriminato-

riu la conducta gestionată de concern.

Introducerea modelelor de pieţe deschise în sectoa-
rele energetice în urma reformelor liberale din anii 
1990 au rezultat în dezvoltarea unor pieţe competiti-
ve funcţionale din sectoarele petrolier şi al combusti-
bilului solid. Limitările structurale ale pieţei energiei 
electrice şi gazelor naturale restricţionează introdu-
cerea concurenţei de piaţă în aceste sectoare.

În cazul RM, cea mai rezonabilă cale de atingere a 

unei pluralităţi a surselor de producţie, necesare 

pentru introducerea concurenţei de piaţă, este in-

tegrarea în sistemele energetice mai mari. Pieţele 

regionale de energie electrică şi gaze naturale în 

proces de creare în cadrul Comunităţii Energetice 

din Europa de Sud- Est prezintă soluţia naturală 

în acest sens, având în vedere opţiunea politică de 

integrare la Uniunea Europeană şi faptul că statele 

din Europa de Sud-Est se pot integra în piaţa ener-

getică internă a UE doar prin integrarea la pieţele 

energetice regionale. Participarea la Comunitatea 

Energetică realizează două obiective-cheie: asigu-

ră condiţiile necesare pentru introducerea concu-

renţei de piaţă în sectoarele energiei de reţea şi asi-

gură diversifi carea accesului la resurse energetice. 

Atingerea acestor două obiective constituie punc-

tul iniţial în asigurarea securităţii energetice –

diversifi carea furnizărilor de resursele energetice. 

Introducerea concurenţei de piaţă într-un cadru 

extins al pieţelor regionale va răspunde cel mai 

bine la întrebarea de aproape două decenii din 

agenda executivului moldovean: „cum asigurăm 

furnizarea de resurse energetice la preţuri mici?’’, 

astfel încât responsabilitatea principală în asigura-

rea furnizării energiei şi a unor preţuri competitive 

să fi e transferată mecanismelor pieţei competitive, 
organele adiministrative intervenind doar în situ-
aţii excepţionale.

Soluţia pentru limitările structurale ale pieţelor 
energiilor de reţea care impiedică introducerea con-
curenţei de piaţă este integrarea în pieţele regionale 
din cadrul Comunităţii Energetice, care, de aseme-
nea, va duce la diversifi carea accesului la resursele 
energetice.  

În schimb, întrebările ce rămân nesoluţionate: 
„cum asigurăm un consum adecvat al resurselor?’’ 
şi „cum asigurăm accesul consumatorilor cei mai 
săraci la aceste resurse?’’, urmează să urce pe pri-
mele poziţii ale agendei guvernamentale vizavi de 
sectorul energetic. Mai mult decât atât, efi cienţa 
energetică urmează a fi  ridicată la rangul de cauză 
naţională. 

În acest context am putea estima că principalele 
ameninţări la adresa securităţii energetice a RM 
sunt: i) consumul neadecvat al resurselor energeti-
ce; ii) singularitatea surselor de furnizare a energi-
ei; şi iii) lipsa unui mecanism de  asigurare a accesi-
bilităţii resurselor energetice pentru consumatorii 
săraci. Răspunsul la prima ameninţare ar putea 
consta în ajustarea infrastructurii şi a culturii de 
consum energetic la posibilităţile economice ale ţă-
rii şi la standardele europene ale efi cienţei, şi asta, 
în primul rând, în raport cu sectorul energetic, cel 
mai mare consumator industrial de resurse impor-
tate. Răspunsul la cea de-a doua ameninţare constă 
în introducerea concurenţei de piaţă şi în accesul 
la noi surse de furnizare, asigurarea acestora fi ind 
facilitată prin aderarea la Comunitatea Energetică. 
Răspunsul la a treia ameninţare va cere schimba-
rea modului de abordare a problemei privind asi-
gurarea accesibilităţii resurselor energetice. În loc 
să lupte cu morile de vânt şi să urmărească cauza 
unor tarife mici, pe care nu le poate asigura numai 
dacă ar avea capacitatea să infl uenţeze preţurile 
mondiale la sursele energetice sau dacă ar primi 
cadouri ocazionale din partea unor state cu exces 
de resurse, executivul ar trebui să se limiteze la asi-
gurarea accesibilităţii resurselor energetice pentru 
consumatorii cei mai săraci. Un astfel de mecanism 
urmează să aplice instrumente de piaţă nontarifa-
re, cum ar fi  compensaţiile nominative acordate 
prin sistemul de asistenţă socială doar persoanelor 
cu venituri mici. 
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• Integrarea la pieţele regionale din cadrul Co-
munităţii Energetice reprezintă singura mo-
dalitate pentru RM de integrare la UE în ceea 
ce priveşte sectorul energiilor de reţea şi pre-
supune transpunerea acquis-ului comunitar, 
racordarea la reţelele regionale, adoptarea 
modelului pieţelor regionale.

• Legislaţia naţională este armonizată la 
acquis-ul comunitar, necesitând anumite 
ajustări şi completări legate, în principal-
referitor la introducerea modelului pieţelor 
regionale ale energiei de reţea. Participarea 
la pieţele regionale depinde de racordarea la 
reţelele regionale. 

• Pentru reţeaua electroenergetică aceasta 
presupune interconectarea sincronă cu zona 
ENTSOE, proces estimat să dureze peste şap-
te ani, începând cu 2008, iar pentru reţeaua 
de gaze naturale aceasta presupune extinde-
rea interconexiunii cu reţeaua de transport 
din România.

• În condiţiile în care cele două surse competi-
tive de generare a energiei electrice – CERSM 
şi importurile din Ucraina pot acoperi, fi eca-
re în parte, defi citul de sarcină,  crearea unei 
pieţe competitive la nivel de generare în sec-
torul electroenergetic din Moldova nu pare 
a fi  realizabilă. Liberalizarea totală a pieţei 
de furnizare a energiei electrice urmează a fi  
sincronizată cu procesul de racordare la reţe-
lele regionale prin interconectare sincronă la 
zona ENTSOE (UCTE), care poate depăşi ter-
menul-limită stabilit prin lege – anul 2015. 

• Liberalizarea pieţelor de vânzare cu amănun-
tul presupune renunţarea la aprobarea tarifu-
lui pentru consumatorul fi nal, fi ecare furnizor 
stabilind propriul preţ al serviciilor, ceea ce va 
cere consolidarea capacităţii ANPC şi ANRE 
de supraveghere a concurenţei de piaţă. 

• Integrarea la piaţa regională de energie 
electrică odată cu racordarea la reţelele 
ENTSOE cere implementarea modelului pie-
ţei pentru ziua următoare, care să coexiste cu 
modelul contractării bilaterale, implementa-
rea  unui nou mecanism de echilibrare şi de-
contare, desemnarea unui operator naţional 
al pieţei şi excluderea oricăror taxe vamale 
sau restricţii la comerţul transfrontalier cu 
energie. 

• Introducerea concurenţei de piaţa în sec-
toarele energiei de reţea cere excluderea ro-
lului executivului în calitate de participant 
la piaţă fi e prin denaţionalizarea, fi e prin 
concesionarea întreprinderilor de generare, 
furnizare şi distribuţie a energiei electrice şi 
întreprinderilor de furnizare şi distribuţie a 
gazelor naturale. Întreprinderile de trans-
port şi dispecerizare urmează a fi  menţinute 
în patrimoniul şi gestiunea statului, inclusiv 
în sectorul gazelor naturale.

• Separarea efectivă a operatorilor reţelelor 
de transport urmează a fi  asigurată prin se-
pararea acestora la nivel de proprietar de 
activităţile de generare, furnizare şi distri-
buţie, după cum prevede Pachetul energetic 
3 al UE.

• Implementarea mecanismului ATP presu-
pune înlăturarea procedurii de aprobare 
de către guvern a accesului la reţeaua de 
transport în vederea exporturilor, conform 
Regulamentului de import, export şi tranzit 
al energiei electrice. Accesul la reţea poate fi  
refuzat de OST doar din motive tehnice.

• Reabilitarea CET-urilor prin retehnologiza-
re în vederea atingerii indicilor de efi cienţă 
energetică şi conservare a energiei prevăzute 
de Directiva cogenerării; extinderea capacită-
ţii CET-urilor doar în cazul majorării sarcinii 
termice a sistemelor de încălzire centralizată.

• Desemnarea unui reprezentant permanent al 
ministerului de resort şi al ANRE în Grupul 
permanent la nivel înalt şi, respectiv, Consi-
liul de reglementare adin cadrul Comunităţii 
Energetice. 

• Promovarea includerii proiectelor de inter-
conexiuni cu reţelele regionale (conducta de 
gaze Ungheni-Iaşi, LEA Străşeni-Iaşi şi alte-
le) în Lista proiectelor investiţionale elabora-
tă în cadrul Comunităţii Energetice.

• Coordonatele dezvoltării sectorului energetic 
urmează a fi : 1) reabilitarea infrastructurii; 
2) racordarea la reţelele regionale din cadrul 
Comunităţii Energetice; 3) introducerea con-
curenţei de piaţă pe segmentul furnizării; 4) 
promovarea măsurilor de gestionare a cere-
rii; 5) promovarea surselor regenerabile de 
energie.

Concluziile principale ale Studiului:
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Aderarea RM la Tratatul privind crearea Comuni-
tăţii Energetice (în continuare – Tratat sau TCE) 
prevede integrarea pieţei energiei electrice şi a ga-
zelor naturale la pieţele energetice regionale din 
Europa de Sud-Est. Acest proces are un impact 
semnifi cativ asupra securităţii energetice a RM. 
Prezentul raport reprezintă o tentativă de analiză 
a procesului de aderare la Comunitatea Energeti-
că atât din perspectiva soluţiilor pe care acesta le 
oferă pentru asigurarea securităţii energetice, cât 
şi din perspectiva provocărilor pe care le prezintă 
pentru sectorul energetic al RM. Securitatea ener-
getică a RM în contextul aderării la TCE este exa-
minată prin prisma analizei reformelor întreprin-
se în sectorul energetic, a cerinţelor faţă de statele 
contractante la TCE, a măsurilor regulatorii şi de 
infrastructură necesare pentru integrarea RM la 
pieţele energetice regionale. Obiectul analizei îl 

constituie, în principal, sectorul electroenergetic şi 
cel al gazelor naturale, după cum obiectul princi-
pal al TCE este formarea unor pieţe regionale de 
energie electrică şi gaze naturale, denumite împre-
ună pieţe ale energiilor de reţea. Respectiv, secţi-
unea a III-a include analiza reformelor în sectoa-
rele energiei de reţea şi prezintă modelele de piaţă 
înfi inţate în urma reformelor din RM. Secţiunea a 
IV-a analizează implementarea de către RM a pre-
vederilor TCE din perspectiva transpunerii acquis-
ului comunitar şi a constituirii mecanismului de 
funcţionare a pieţei regionale şi a celei energetice 
comune. Secţiunea a II-a şi a V-a include discuţiile 
privind modul de concepere a securităţii energeti-
ce odată cu aderarea la Comunitatea Energetică şi 
include recomandări privind măsurile de asigura-
re a securităţii energetice, precum şi strategia de 
dezvoltare a acestui sector energetic.

I. Introducere
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2.1 Defi niţia securităţii energetice

Securitatea energetică este un termen-umbrelă ce 
nu are o defi niţie unică general acceptată. Există 
diferite dimensiuni ale conceptului de securitate 
energetică, printre care dimensiunea economică –
care se referă la diversitatea furnizărilor de energie 
şi volatilitatea redusă a preţurilor; dimensiunea 
ecologică – care se referă la tehnologiile ce utili-
zează resursele energetice, sau dimensiunea soci-
ală – care tratează aspectele accesului la resursele 
energetice de către cei săraci. Relativitatea concep-
tului de securitate energetică se datorează, nu în 
ultimul rând, şi faptului că securitatea energetică 
este defi nită în funcţie de particularităţile siste-
melor energetice concrete. Spre exemplu, pentru 
sistemele cu exces de surse energetice securitatea 
energetică înseamnă siguranţa accesului la pieţele 
de consum, şi invers, pentru statele cu defi cit de 
surse energetice aceasta înseamnă accesul la surse-
le de furnizare. Având în vedere relativitatea con-
ceptului de securitate energetică, studiul de faţă va 
considera securitatea energetică din perspectiva 
ameninţărilor la adresa acesteia. De asemenea, 
vor fi  luate în considerare elementele tradiţionale 
ale securităţii energetice – centrele de cerere, sur-
sele de furnizare, aspectele geopolitice, structurile 
pieţei şi instituţiile sectorului, precum şi principi-
ile securităţii energetice, o defi niţie a cărora este 
prezentată în tabelul de mai jos.

„Zece principii ale securităţii energetice: 

1. Diversifi carea surselor de furnizare a energiei 
reprezintă punctul iniţial al securităţii energetice; 
2. Există doar o singură piaţă a petrolului; 3. Este 
important să existe o „limită a securităţii” care să 
conste din capacitate disponibilă, stocuri de urgenţă 
şi un surplus de infrastructură esenţială; 

4. Bazarea pe pieţe fl exibile şi evitarea tentaţiei de 
microadministrare a acestora poate facilita ajus-
tarea rapidă şi minimizarea pagubelor pe termen 
lung; 5. Conştientizarea la toate nivelurile a impor-
tanţei interdependenţei reciproce între companii şi 
guverne; 6. Susţinerea relaţiilor între furnizori şi 
consumatori în vederea recunoaşterii interdepen-
denţei reciproce; 7. Crearea unui cadru pro-activ 
al securităţii fi zice, care să implice atât producăto-
rii, cât şi consumatorii; 8. Informarea calitativă a 
societăţii înainte, pe durata şi după apariţia unei 
probleme; 9. Investirea cu regularitate în schimba-
rea tehnologică din cadrul industriei; 10. Angajarea 
faţă de cercetare, dezvoltare şi inovaţie pentru ba-
lanţa energetică şi tranziţii pe termen lung”. 

Daniel Yergin, Energy Security and Markets

2.2 Conceptul de securitate energetică 
în Republica Moldova

Analizând acţiunile şi măsurile luate de Guvernul 
RM în sectorul energetic de la declararea indepen-
denţei până în prezent, putem spune că acesta în-
totdeauna şi-a pus două întrebări principale: cum 
asigurăm furnizarea (re)surselor energetice (pro-
duse petroliere, gaze naturale, combustibil solid, 
energie electrică şi termică) şi cum asigurăm pre-
ţuri mici la aceste (re)surse. Răspunsurile la prima 
întrebare au fost multiple, variate, şi nu de puţi-
ne ori, contradictorii, dar aproape toate au avut 
la bază ideea independenţei sectorului energetic 
al RM. Construcţia unui terminal petrolier, con-
cesionarea explorării surselor de ţiţei şi gaze na-
turale şi numeroasele hotărâri de guvern privind 
construcţia unor centrale electrice noi sunt doar 
câteva exemple de acţiuni îndreptate spre crearea 
unui sector energetic integral şi autosufi cient. Răs-
punsul la a doua întrebare a fost subvenţionarea 
de stat a preţurilor, dar, odată ce acest răspuns a 

II. Securitatea energetică 

a Republicii Moldova: Generalităţi
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dus la criza energetică din a doua jumătate a anilor 
1990, s-a renunţat la subvenţionare. Cu toate aces-
tea, eforturile Guvernului au fost orientate spre 
asigurarea unor preţuri mici şi încercări de stopare 
a majorării lor. 

Securitatea energetică este concepută în principal 
ca asigurare a furnizării resurselor energetice şi 
preţurilor mici la acestea. O astfel de abordare a 
securităţii energetice nu corespunde realităţilor 
RM şi este specifi că unor ţări cu exces de surse 
energetice proprii, cum ar fi  fosta Uniune Sovieti-
că sau Federaţia Rusă, unde statul asigură conti-
nuitatea furnizării de resurse energetice la preţuri 
mici. Referinţa la fosta Uniune Sovietică şi Fede-
raţia Rusă nu este întâmplătoare, pentru că mo-
dul în care este concepută securitatea energetică 
în RM – cât mai multe resurse la preţuri cât mai 
mici – este propriu unor state independente din 
punct de vedere energetic, pe când realităţile RM 
sunt determinate de dependenţa aproape totală 
de sursele energetice importate şi de vulnerabi-
litatea pronunţată a economiei faţă de fl uctuaţi-
ile preţurilor la sursele energetice, precum şi de 
faptul că infrastructura energetică moştenită de la 
URSS nu formează un sistem energetic integral. 
Insistenţa Guvernului RM a asupra unor acţiuni 
îndreptate spre crearea unui sistem energetic inte-
gral şi controlul preţurilor la resursele energetice 
nu rezolvă problemele securităţii energetice. Asta 
pentru că economia RM nici nu-şi poate permite, 
nici nu are nevoie de un sistem energetic integrat, 
iar eforturile de micşorare a preţurilor vor fi  în-
totdeauna inutile în condiţiile în care Guvernul 
RM nu poate infl uenţa nivelul preţurilor la ţiţei 
şi, respectiv, la gazele naturale. Aşadar, Guvernul 
RM urmează să schimbe modalitatea de abordare 
a securităţii energetice şi, în loc să se întrebe „cum 
asigurăm furnizarea continuă a resurselor ener-
getice?” şi „cum asigurăm preţuri mici la aceste 
resurse?”, trebuie să se preocupe de întrebarea 
„cum reducem consumul de resurse energetice 
convenţionale?” şi „cum garantăm accesul la re-
sursele energetice pentru consumatorii săraci?”. 
Schimbarea întrebărilor primare nu înseamnă 
excluderea preocupărilor legate de asigurarea fur-
nizărilor de energie la preţuri mici, ci doar inver-
sarea priorităţilor. Mai mult decât atât, problema 
asigurării furnizărilor de energie la preţuri mici 
poate fi  soluţionată de concurenţa de piaţă mult 

mai efi cient şi pe termen lung, decât o poate face 
guvernul. Astfel, ar fi  mult mai efi cace dacă guver-
nul ar lăsa concurenţa de piaţă să vină cu soluţii 
pentru furnizarea resurselor energetice, prin asi-
gurarea condiţiilor necesare dezvoltării concuren-
ţei de piaţă, or, în cazul RM, executivul are mai 
multe şanse de succes în infl uenţarea consumului 
de surse energetice, decât în infl uenţarea preţului 
şi accesului la astfel de surse energetice. Aceasta, 
în special având în vedere potenţialul RM în ceea 
ce priveşte trecerea de la cultura şi infrastructura 
sovietică de consum energetic la cultura şi infra-
structura de consum caracteristică unui stat fără 
de surse energetice convenţionale proprii. Conclu-
zia este că guvernul trebuie să se preocupe de ace-
le problemele de securitate energetică ce nu pot fi  
soluţionate în alt mod decât prin propriile acţiuni, 
cum ar fi  problema reducerii intensităţii energeti-
ce în economie, susţinerea dezvoltării surselor re-
generabile de energie şi asigurarea accesibilităţii 
energiei pentru consumatorii săraci. 

Preocupările guvernului legate de asigurarea se-
curităţii furnizării de energie electrică trebuie să 
se limiteze la crearea cadrului necesar pentru in-
troducerea concurenţei de piaţă. În condiţiile RM 
asta înseamnă, în primul rând, ca guvernul să re-
nunţe la rolul de participant la piaţă, în special, în 
ceea ce priveşte furnizarea energiei. Spre exemplu, 
faptul că guvernul se ocupă de comercializarea 
energiei electrice, a combustibilului solid, a gaze-
lor naturale nu numai că nu duce la soluţionarea 
problemelor securităţii energetice, ci, dimpotrivă, 
inhibă dezvoltarea mecanismelor care, prin natu-
ra lor, pot asigura securitatea furnizării şi efi cien-
tizarea preţurilor şi anume concurenţa de piaţă. 
Dat fi ind faptul că particularităţile concurenţei 
pe piaţa de energie electrică şi gaze naturale cer o 
anumită confi guraţie a infrastructurii şi, în primul 
rând, accesul la cât mai multe surse diferite de ge-
nerare şi, respectiv, producţie, responsabilitatea 
guvernului se extinde spre promovarea dezvoltării 
infrastructurii necesare. În RM unde infrastructu-
ra energetică moştenită de la URSS nu formează 
sisteme energetice integrale, fi ind concepută ca 
parte a unui sistem ce depăşea hotarele teritoriale 
ale republicii, dezvoltarea infrastructurii trebuie 
să urmărească integrarea în sistemele energeti-
ce dezvoltate din vecinătate, şi nu crearea unor 
sisteme energetice integrale, autosufi ciente în 
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limitele teritoriale ale RM. Pe lângă faptul că eco-
nomia Moldovei este prea mică pentru proiecte 
energetice de anvergură, care ar asigura securita-
tea şi independenţa furnizării de energie, solul din 
RM poate fi  utilizat mult mai efi cient în agricultu-
ra performantă sau în turismul rural, decât pen-
tru găzduirea unor obiecte energetice de proporţii, 
cum ar fi  centralele nucleare sau terminalele pen-
tru gaze naturale lichefi ate. 

Soluţia de principiu pentru sectoarele energiilor 
de reţea este integrarea infrastructurii electroe-
nergetice şi a gazelor naturale la sistemele energe-
tice vecine. Doar aşa ar putea fi  create condiţiile 
pentru introducerea concurenţei pe piaţa energiei 
electrice şi a gazelor naturale, căreia să i se poa-
tă transfera o mare parte din responsabilitatea de 
asigurare a furnizării cu resurse energetice. Drept 
urmare guvernul îşi va îndrepta eforturile şi resur-
sele spre stimularea efi cienţei energetice, promo-
varea dezvoltării surselor regenerabile de energie, 
promovarea durabilităţii şi protecţiei climei, pre-
cum şi asigurarea accesibilităţii resurselor energe-
tice pentru consumatorii săraci. 

Având în vedere opţiunea politică a RM de adera-
re la Uniunea Europeană, soluţia evidentă pentru 
integrarea sistemelor energiilor de reţea este ra-
cordarea la piaţa energetică internă a Uniunii Eu-
ropene. Mecanismul prin care pieţele de energie 
electrică şi gaze naturale din Europa de Sud-Est se 
pot integra la piaţa comună a UE îl reprezintă Co-
munitatea Energetică din Europa de Sud-Est. Pe 
lângă aceasta, însăşi participarea RM la Comunita-
tea Energetică şi integrarea sectorului energetic pe 
pieţele regionale din Europa de Sud-Est reprezin-
tă un răspuns la problemele securităţii energetice 
a ţării. Totodată, integrarea la pieţele energetice 
implică schimbări esenţiale ale modelului pieţelor 
de energie electrică şi gaze naturale din RM, ceea 
ce, la rândul său, prezintă provocări la adresa se-
curităţii energetice. Aceste provocări urmează a fi  
identifi cate în baza analizei din secţiunile urmă-
toare asupra pieţei energiei electrice şi a gazelor 
naturale din RM în raport cu cerinţele TCE şi cu 
procesul de integrare pe pieţele regionale. În ulti-
ma secţiune a studiului vom reveni la discuţia pri-
vind securitatea energetică a RM. 
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Industria energetică din RM a fost concepută în 
perioada sovietică ca parte componentă a unor 
sisteme energetice integrate la nivelul fostei 
URSS, infrastructura fi ind proiectată şi construită 
luând în considerare alţi factori decât crearea unui 
sector energetic integral în limitele teritoriale ale 
RM. Acest lucru este cel mai evident în sectorul 
electroenergetic, unde infrastructura existentă 
nu satisface rigorile unui sistem electroenergetic 
integral. În ceea ce priveşte celelalte subsectoare 
energetice ale RM – cel al gazelor naturale, pe-
trolului şi combustibilului solid, infrastructura 
include în principal activele necesare furnizării 
energiei, Moldova fi ind aproape lipsită de sur-
se energetice convenţionale explorabile – petrol, 
gaze naturale, cărbune etc.1, importând 98% din 
necesarul acestora. 

3.1 Reformarea sectorului energetic

Din punct de vedere organizaţional, infrastructura 
energetică era exploatată de întreprinderi de stat 
monopoliste, care funcţionau în baza principiului 
integrării verticale, volumul şi preţul producţi-
ei fi ind stabilite pe cale administrativă. Odată cu 
destrămarea URSS şi trecerea la principiile eco-
nomiei de piaţă, reorganizarea sectorului energe-
tic devenind iminentă, a urmat modelul aplicat în 
alte sectoare ale economiei şi anume deetatizarea 
şi introducerea liberei concurenţe. Deetatizarea 
a fost realizată prin privatizarea întreprinderilor 
de stat, mai exact spus, a acţiunilor societăţilor 
comerciale în care acestea au fost transformate. 
Introducerea liberei concurenţe s-a făcut prin 
deschiderea accesului la piaţă pentru întreprin-

1 Sursele de petrol şi gaze naturale descoperite sunt reduse, ast-
fel încât valorifi carea lor nu este în prezent economică.

derile private şi liberalizarea preţurilor, care sunt 
stabilite de cererea şi oferta de piaţă. Procesul de 
restructurare a sectorului energetic a fost deter-
minat de reformarea economiei în ansamblu de la 
începutul anilor 1990, care s-a bazat pe introdu-
cerea modelului de piaţă competitivă, însă acest 
proces s-a realizat în mod diferit în fi ecare sub-
sector energetic, în funcţie de particularităţile 
acestora. Astfel, evoluţiile în sectorul produselor 
petroliere şi cel al combustibilului solid au fost 
diferite de cele din sectorul electroenergetic şi al 
gazelor naturale. 

3.1.1 Restructurarea sectorului petrolier 
şi al combustibilului solid 

Procesul de liberalizare şi privatizare a infrastruc-
turii în sectorul petrolier şi cel al combustibilului 
solid a rezultat în crearea unor pieţe competiti-
ve. Piaţa de desfacere a fost deschisă, infrastruc-
tura existentă a fost privatizată, iar guvernul nu 
mai stabileşte preţurile la produsele petroliere şi 
combustibilul solid – toate acestea au făcut po-
sibile dezvoltarea rapidă a unor pieţe competiti-
ve. Însă factorul-cheie care a dus la consolidarea 
unei pieţe competitive în aceste sectoare pare să 
fi  fost faptul că produsele petroliere şi combus-
tibilul solid sunt importate, ceea ce însemnă că 
preţul producătorului nu poate fi  reglementat, iar 
diversifi carea accesului la diferite surse de import 
înseamnă posibilitatea unei varietăţi de preţuri la 
aceste produse.

Putem estima că în prezent în sectorul produselor 
petroliere şi al combustibilului solid din Republica 
Moldova s-au constituit pieţe competitive func-
ţionale, structura acestora fi ind compatibilă cu 
modelele de piaţă din Uniunea Europeană, deşi 

III. Sectorul energetic 

al Republicii Moldova
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există spaţiu pentru îmbunătăţirea lor în ceea ce 
priveşte standardele aplicate şi gradul de competi-
tivitate al acestora2. 

3.1.2 Restructurarea sectorului 
electroenergetic

Introducerea modelului de piaţă competitivă în 
sectorul electroenergetic, la fel ca şi în sectorul ga-
zelor naturale, a avut o soartă diferită. Şi asta nu 
întâmplător. Problema este că, în mod tradiţional, 
la nivel mondial aceste sectoare au fost considera-
te monopoluri naturale din cauza particularităţi-
lor fi zice ale energiei electrice şi a gazelor natura-
le. Spre deosebire de petrol şi cărbune, acestea nu 
pot fi  furnizate decât prin reţele, în plus energia 
electrică nu poate fi  stocată, iar depozitarea gaze-
lor este limitată. Astfel că, şi în cadrul economiilor 
de piaţă dezvoltate, la fel ca şi în cazul economii-
lor planifi cate, sectoarele energiilor de reţea erau 
dirijate de întreprinderi monopoliste vertical in-
tegrate, urmare a conceperii acestor pieţe drept 
monopoluri naturale. Secţiunea 3.1.5 care urmea-
ză include generalităţi despre procesul de liberali-
zare a sectoarelor energiilor de reţea venind să fa-
ciliteze analiza reformelor realizate în segmentele 
economice respective din RM. 

RM a ales să restructureze sectoarele energiilor 
de reţea după modelul occidental, lansând o se-
rie de reforme orientate spre liberalizarea pieţei. 
În cazul Moldovei, adoptarea modelului de piaţă 
competitivă a fost determinată mai mult de ten-
dinţele generale ale reformelor economice din 
anii 1990, decât de ideea creării unor pieţe com-
petitive de energie electrică şi gaze naturale. Se 
pare că deetatizarea şi atragerea investiţiilor prin 
privatizare au constituit factorii decisivi pentru 
introducerea modelului de piaţă liberalizată în 
aceste sectoare, iar imboldul spre reforme l-a dat 
criza energetică din RM care s-a agravat la sfâr-
şitul anilor 1990. 

2 Un factor determinant în această privinţă ar fi  înlăturarea de-
fi cienţelor supravegherii regulatorii. Autoritatea de protecţie a 
concurenţei a fost constituită abia în anul 2007, la un deceniu 
de la crearea pieţei produselor petroliere şi a pieţei combusti-
bilului solid, iar autoritatea de reglementare în domeniul ener-
getic nu are capacităţile necesare în ceea ce priveşte protecţia 
concurenţei din punctul de vedere al atribuţiilor sale.

„Total dependentă de energia importată, Moldova 
s-a dovedit incapabilă să plătească pentru combus-
tibili la preţurile internaţionale care creşteau rapid. 
Datoriile către furnizorii externi de petrol şi gaze 
s-au extins, iar consumul de electricitate pe cap de lo-
cuitor a scăzut la cele mai joase niveluri din Europa –
51 kWh pe lună în 2001, o pătrime din consumul me-
diu în Europa şi Asia Centrală. Până în 1998, tari-
fele energetice rezidenţiale erau mici, iar veniturile 
din sector nu mai acopereau costurile importurilor. 
Guvernul subvenţiona tarifele şi acoperea datoriile, 
dar şi consumatorii au plătit un preţ. Deşi accesul 
era universal, acesta era raţionalizat, multe locali-
tăţi din afara capitalei având energie electrică doar 
câteva ore pe zi. Electricitatea era adesea întrerup-
tă fără preîntâmpinare”. The World Bank, Sharing 
Power: Lessons Learned From the Reform and Pri-
vatisation of Moldova’s Electricity Sector. Poverty 
and Social Impact Analysis, 2004.

La sfârşitul anilor 1990 au fost întreprinse o se-
rie de măsuri prin care concernele de stat (fostele 
asociaţii de producţie sovietice) „Moldovagaz” şi 
„Moldenergo” au fost restructurate, corporatizate 
şi scoase la privatizare. Concernul „Moldenergo” 
a fost reorganizat în 1997, fi ind create societăţi co-
merciale care au obţinut licenţe individuale pentru 
tipul de activităţi întreprinse. Pe segmentul activi-
tăţilor de generare au fost licenţiate S.A. CET-1, S.A. 
CET-2, S.A. CET-Nord, Î.S. NH Costeşti; de distri-
buţie – S.A. RED-Nord, S.A. RED Nord-Vest, S.A. 
RED Centru, S.A. RED Sud şi S.A. RE Chişinău; de 
transport şi dispecerat – Î.S. „Moldelectrica”3. Deşi 
hotărârea guvernului privind statutul Companiei 
de Stat „Moldenergo”4 include în lista întreprinde-
rilor din componenţa sa şi CERS Moldovenească 
(Centrala de la Cuciurgan) şi reţelele electrice din 
Transnistria, hotărârea guvernului privind reorga-
nizarea companiei „Moldenergo”5 omite să menţio-
neze întreprinderile situate în Transnistria. 

Privatizarea. Motoul principal al reformelor de 
la sfârşitul anilor 1990 a fost atragerea investiţii-

3 Iniţial, în urma reorganizării din 1997 a fost creată Întreprinde-
rea de Stat „Moldtranselectro” ca operator al reţelei de transport 
şi al dispeceratului central, darl odată cu implicarea în tranzacţii 
de furnizare a energiei electrice, întreprinderea a intrat în inca-
pacitate de plată, şi, pentru a proteja activele întreprinderii de 
urmărirea deţinătorilor de creanţe, în anul 2000 a fost creată Î.S. 
„Moldelectrica” (HG nr. 1000 din 05.10.2000), în a cărei gestiu-
ne au fost trecute reţelele de transport şi dispeceratul central, Î.S. 
„Moldtranselectro” devenind o întreprindere de administrare a 
datoriilor creditoare şi debitoare din sectorul energetic. 
4 HG nr. 193 din 20.03.1995.
5 HG nr. 1059 din 13.11.1997.
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lor private în vederea reabilitării şi modernizării 
infrastructurii şi depăşirii crizei energetice. Prin-
cipalul mecanism de atragere a investiţiilor în sec-
tor l-a constituit privatizarea de către un investitor 
strategic, astfel că, imediat după reorganizarea 
„Moldenergo” a fost lansat procesul de privatizare 
a acţiunilor RED-urilor şi CET-urilor, prin organi-
zarea a câtorva concursuri internaţionale deschise, 
în urma unuia dintre care acţiunile a trei reţele de 
distribuţie – RED Centru, RED Sud şi RE Chişinău 
au fost cumpărate cu 26 milioane de dolari SUA de 
Compania „Union Fenosa” şi cu angajamentul de 
a investi circa a 56 milioane de dolari SUA în re-
abilitarea şi modernizarea reţelelor de distribuţie. 
Raportat la obiectivele propuse, procesul de priva-
tizare a utilităţilor electrice nu şi-a atins rezultate-
le scontate. Motivele fi ind atât răcirea interesului 
investitorilor străini faţă de activele din Europa de 
Est, cât şi reticenţa guvernelor de după 2001 faţă 
de programul de privatizare în sectorul electroe-
nergetic, ce a culminat cu excluderea în 2007 a uti-
lităţilor electrice din lista întreprinderilor supuse 
privatizării6. Capacităţile de generare, rămânând în 
proprietatea statului şi continuând a fi  reglemen-
tate, duc o lipsă acută de investiţii în reabilitare 
şi modernizare. Aceeaşi estimare este valabilă şi 
în raport cu reţelele de distribuţie rămase în pro-
prietatea statului, cu toate că acestea raportează o 
reducere semnifi cativă a pierderilor tehnice, chiar 
sub nivelul reţelelor privatizate. Reţelele rămase în 
proprietatea statului au benefi ciat de prezenţa pe 
piaţă a unui participant privat, a cărui practică de 
negociere periodică a tarifului pentru serviciile pre-
state a fost extinsă şi asupra acestor reţele. Pe lân-
gă faptul că tranzacţia de privatizare încheiată cu 
„Union Fenosa” a dus la instaurarea unor practici 
comerciale moderne, aceasta a pus capăt sistemu-
lui barter prin refuzul companiei de a se angaja în 
cel mai răspândit mod de plată de la sfârşitul anilor 
1990 şi remonetizarea sectorului energetic. 

Prin corporatizarea şi licenţierea separată în func-
ţie de activităţi a întreprinderilor din sectorul ener-
getic a fost introdus unul dintre elementele-cheie 
ale modelului de piaţă competitivă – separarea 
funcţională a monopolului vertical integrat.

6 Legea nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deeta-
tizarea proprietăţii publice abrogă Legea cu privire la proiectul 
individual de privatizare a întreprinderilor din sectorul electro-
energetic. 

3.1.3 Restructurarea sectorului gazelor 
naturale

Infrastructura sectorului de gaze naturale din RM 
include reţeaua de transport constituită din patru 
conducte magistrale, cu staţii de compresiune la 
Drochia şi Tiraspol, şi reţeaua de distribuţie. For-
mând un segment al fostului sistem sovietic de 
furnizare şi export a gazelor naturale, reţeaua de 
conducte magistrale din Moldova face parte din 
coridorul balcanic al „Gazprom”-ului de tranzit al 
gazelor naturale. Trei conducte magistrale – Ana-
niev-Tiraspol-Ismail (ATI), Şebelevka-Doneţk-
Krivoi Rog-Razdelnoe-Ismail (ŞDKRI) şi Razdel-
noe-Ismail (RI), asigură tranzitul de gaze naturale 
spre România şi Bulgaria. Conducta Ananiev-Dro-
chia-Cernăuţi-Bogorodceni (ADCB) asigură acce-
sul la depozitul de gaze naturale de la Bogorodceni 
din Ucraina. 

La fel ca şi în cazul sectorului electroenergetic, 
monopolul vertical integrat din sectorul gazelor 
naturale a fost supus reorganizării în vederea pri-
vatizării, guvernul elaborând proiectul individual 
de reorganizare şi privatizare a întreprinderilor 
Concernului de Stat „Moldova-Gaz”7. Ceea ce a de-
osebit însă procesul de reorganizare a sectorului 
gazelor naturale a fost interesul Gazprom-ului în 
asigurarea tranzitului gazelor naturale pe direcţia 
balcanică prin conductele magistrale ce traversea-
ză RM. Cu câteva luni înainte de aprobarea planu-
lui de reorganizare a Concernului „Moldova-Gaz”, 
guvernul a emis o hotărâre cu privire la crearea 
societăţii pe acţiuni mixte moldo-ruse de tip închis 
„Gazsnabtranzit” (în versiune română) „Aprogas-
transit”8. Acesteia îi sunt transmise în gestiune 
activele întreprinderii republicane a gazoductelor 
magistrale „Moldovatransgaz” şi ale Direcţiei re-
gionale a gazoductelor magistrale „Tiraspoltrans-
gaz”, capitalul statutar fi ind distribuit între S.A. 
„Gazprom”, 50% + 1 acţiuni, Concernul de stat 
„Moldova-Gaz” – 27% acţiuni, „Moldovatransgaz” 
12% acţiuni şi „Tiraspoltransgaz” – 11% acţiuni9. 
Reorganizarea Concernului de Stat „Moldova-Gaz”

7 Aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 611 din 27.10.1995.
8 HG nr. 302 din 12.05.1995, MO nr. 033 din 15.06.1995.
9 Conform HG nr. 305, contribuţia „Gazprom”-ului la capitalul 
statutar a constat în cedarea dreptului de proprietate asupra 
conductelor magistrale gestionate de „Moldovatransgaz” şi „Ti-
raspoltransgaz”, obţinut de “Gazprom” ca urmare a stingerii 
datoriei pentru consumul de gaze naturale pentru anul 1994.
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a constat în corporatizarea acestuia, fi ind create 
mai multe societăţi comerciale separate, printre 
care Societatea pe Acţiuni „Moldova-Gaz”, Între-
prinderea de Transport de Gaze prin Conducte 
Magistrale „Moldovatransgaz” şi întreprinderi de 
gaze în fi ecare raion, care aveau reţele de distribu-
ţie a gazelor naturale.

Înstrăinarea patrimoniului S.A. „Moldova-Gaz”. 
În contextul unei crizei energetice acute, cauzate 
de faptul că tarifele la gazele naturale nu acope-
reau costurile de achiziţie şi de acumularea, în 
consecinţă, a unor datorii enorme faţă de „Gaz-
prom” pentru gazele naturale consumate, Guver-
nul Republicii Moldova a recurs la o serie de mă-
suri de deblocare a crizei10. Infl uenţate de situaţia 
datoriilor faţă de „Gazprom”, planurile de privati-
zare a Societăţii pe Acţiuni „Moldovagaz” au fost 
modifi cate corespunzător, rezultând în convertirea 
în acţiuni a unei părţi din datoriile RM faţă de „Ga-
zprom”. În 1998 a fost creată societatea pe acţiuni 
moldo-rusă „Moldovagaz”11, acţionari fi ind Con-
cernul rusesc „Gazprom”, cu o cotă-parte de 50 la 
sută din acţiuni, Guvernul Republicii Moldova cu 
35,33% la sută din acţiuni, „Tiraspoltransgaz” cu 
13,44% şi 1,23% aparţinând unor persoane fi zice. 
Societatea a fost creată prin comasarea S.A. „Ga-
zsnabtranzit” cu societăţile comerciale ale fostului 
concern de stat „Moldova-Gaz”, în afara întreprin-
derilor „Incorgaz” şi „Gazproiect”. 

Astfel, în urma creării S.A. Moldo-Ruse „Moldova-
gaz”, concernul rusesc „Gazprom” devine proprie-
tar al 50% din acţiunile întreprinderii care include 
aproape toate activele fostului monopol vertical 
integrat – concernul de stat „Moldova-Gaz”. Drept 
urmare, a fost înstrăinat în afara cadrului de pri-
vatizare patrimoniul de stat către o companie 
străină privată, adică fără un preţ competitiv şi un 
program investiţional. Mai mult decât atât, studii 
independente au scos în evidenţă subevaluarea 
patrimoniului din sectorul gazelor naturale atât la 
constituirea „Gazsnabtranzit”, cât şi a S.A. moldo-

10 De exemplu, în baza Acordului dintre Guvernul Republicii 
Moldova şi S.A. “Gazprom” din Rusia privind principiile de 
reglementare a datoriilor Republicii Moldova pentru gazele 
naturale livrate de Rusia în anii 1994-1996. Guvernul a emis 
obligaţiuni de împrumut extern de stat în sumă de 14o milioane 
dolari SUA. Acorduri similare fi ind încheiate pentru datoriile 
acumulate în anii 1996 şi 1997, ratifi cate prin Legea nr. 892 din  
23.03.2000.
11 HG nr. 1068 din  21.10.1998.

ruse „Moldovagaz”, comiterea unor ilegalităţi ma-
jore prin acordurile de înstrăinare a proprietăţii în 
schimbul stingerii datoriilor în detrimentul intere-
selor statului, precum şi faptul majorării în mod 
artifi cial a valorii datoriilor RM pentru consumul 
de gaze în perioada 1994-199712. 

Reformele iniţiate prin reorganizarea monopoluri-
lor vertical integrate au fost continuate de introdu-
cerea unui nou cadru de reglementare în sectorul 
electroenergetic şi cel al gazelor naturale, care, în 
mare măsură, era bazat pe principiile şi standarde-
le modelului de piaţă liberalizată.

3.1.4 Noul cadru de reglementare a 
sectoarelor energiilor de reţea 

Scopul noului cadru de reglementare era să in-
troducă principii de piaţă într-un sector anterior 
dirijat de un monopol vertical integrat prin ordi-
ne administrative şi preţuri stabilite de stat. Noul 
model a deschis accesul pe piaţă pentru societăţile 
comerciale, a înlocuit ordinele administrative cu 
contracte bilaterale, iar preţurile stabilite de stat 
au fost înlocuite cu tarife bazate pe costuri. Legea 
cu privire la energia electrică nr. 137 din 17.09.1998 
şi Legea cu privire la gazele naturale nr. 136 din 
17.09.1998 au introdus următoarele elemente de 
bază ale noului cadru de reglementare: 

● Demonopolizarea pieţei. Intrarea pe piaţă în 
baza unor criterii nediscriminatorii prin meca-
nismul de licenţiere. ● Separarea activităţilor. 
Licenţierea separată a activităţilor corespunzător 
funcţiilor ciclului electric – generare, furnizare, 
transport, dispecerizare şi distribuţie13 şi cel al ga-
zelor naturale – producţie, furnizare, transport şi 
distribuţie. ● Relaţii contractuale. Interacţiunea 
între titularii de licenţe realizată în baza unor con-
tracte bilaterale, care înlocuiesc ordinele şi aran-
jamentele administrative din cadrul monopolului 
vertical integrat. ● Autoritate independentă de 
reglementare. Crearea Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Energetică – autoritate care este 
independentă de interesele titularilor de licenţă şi 

12  V.Parlicov, T. Şoitu, Industria gazului în RM: povara igno-
ranţei şi costurile erorilor, IDIS Viitorul, 2007. 
13 Este important să observăm că Legea cu privire la energia 
electrică nr. 137 din 1998 nu era explicită în ceea ce priveşte 
separarea funcţiei de furnizare de cea de distribuţie şi nici în 
privinţa separării operatorului de reţea.
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care acordă dreptul de intrare pe piaţă prin licen-
ţiere, elaborează regulile pieţei şi supraveghează 
respectarea acestora, arbitrează raporturile dintre 
titularii de licenţă şi cele dintre titularii de licenţă 
şi consumatori, stabileşte metodologiile ce calcu-
lare şi tarifele la serviciile reglementate. ● Tarife 
nondiscriminatorii bazate pe costuri. Introduce-
rea principiului refl ectării costurilor la stabilirea 
tarifelor pentru serviciile reglementate. Calcula-
rea tarifelor în baza unor metodologii prestabilite, 
ceea ce asigură aplicarea unor tarife nondiscrimi-
natorii faţă de toţi titularii de licenţă. ● Liberaliza-
rea preţurilor la generare şi furnizare. Introdu-
cerea preţurilor de piaţă la generare, cu excepţia 
aşa-numitelor surse reglementate de generare14 şi 
la serviciile de furnizare. 

În ansamblu, aceste elemente introduc un model 
de piaţă deschisă ce înlocuieşte monopolul vertical 
integral şi aranjamentele administrative în scopul 
atragerii investiţiilor private în sector. Înainte de 
a analiza modelele de piaţă introduse în sectoare-
le energiilor de reţea din RM, vom trece în revistă 
principiile generale ale modelului pieţei deschise de 
energie electrică şi gaze naturale.

3.1.5 Liberalizarea pieţelor energiei de 
reţea

La nivel mondial, procesul de liberalizare a pieţei 
energiei electrice şi a gazelor naturale, adică intro-
ducerea concurenţei de piaţă, a fost iniţiat pentru 
prima dată în anii 1980, devenind o normă în anii 
199015. Schimbarea paradigmei industriei energe-
tice, conform căreia calea de la producţie la con-
sum nu mai este percepută drept o operaţie indus-
trială unică, a pus bazele procesului de liberalizare 
în energetica downstream16. Tradiţional, genera-
rea sau producerea, furnizarea17 (vânzarea-cum-

14 Sursele reglementate de generare includ CET-1, CET-2, CET-
Nord, NHE Costeşti şi capacităţile ce utilizează energia regene-
rabilă, adică preţul, volumul şi dispecerizarea energiei electrice 
produse de aceste capacităţi de generare nu sunt determinate 
de cererea şi oferta de piaţă, ci, în mod administrativ, de către 
ANRE. 
15 Cu excepţia segmentului de producţie a gazelor naturale, care 
dintotdeauna a fost competitiv, fi ind parte a industriei petrolie-
re şi gaze naturale upstream (rom. „în amonte”).
16 rom. „în aval”.
17 Adeseori activitatea de furnizare include şi funcţia de contori-
zare, ceea ce nu este neapărat necesar, contorizare fi ind o acti-
vitate independentă, care poate fi  realizată pe baze competitive, 
separat de activitatea de furnizare. 

părarea şi facturarea), dispecerizarea (dirijarea 
sistemului), transportarea (transmiterea la distan-
ţe mari şi tensiune/presiune înaltă) şi distribuţia 
(transmiterea la distanţe mici şi tensiune/presiune 
joase) energiei electrice, respectiv, a gazelor natu-
rale, era concepută ca o singură operaţie. Această 
operaţie era percepută drept monopol natural din 
cauza utilizării reţelelor, care nu pot fi  decât într-
un singur exemplar într-o anumită zonă geografi că 
în primul rând din considerente economice. Con-
form noii paradigme, nu toate elementele ciclului 
electric sau al gazelor naturale reprezintă monopo-
luri naturale. Segmentele de generare şi furnizare 
a energiei electrice, respectiv, de furnizare a gaze-
lor naturale urmează a fi  deschise concurenţei de 
piaţă, neexistând vreo raţiune economică pentru a 
trata aceste activităţi drept monopol natural şi a 
le exclude astfel de la efectul concurenţei de piaţă, 
şi anume, reducerea preţurilor şi creşterea calităţii 
serviciilor. 

Liberalizarea sectorului electroenergetic înseamnă 
introducerea concurenţei de piaţă la nivelul capa-
cităţilor de generare a energiei electrice şi la ni-
velul furnizorilor de energie electrică. Activităţile 
de transport, dispecerizare şi distribuţie sunt mo-
nopoluri naturale şi deci, rămân reglementate. În 
general, un sistem electroenergetic optează pentru 
liberalizarea pieţei electroenergetice în situaţia în 
care există un exces de capacitate de generare şi 
este necesară selectarea celor mai efi ciente surse, 
precum şi în cazul unui defi cit de capacitate de ge-
nerare, opţiunea liberalizării fi ind aleasă pentru a 
atrage investiţii private în generare, adică sporirea 
numărului de unităţi de generare. În sectorul gaze-
lor naturale, liberalizarea sectorului downstream 
înseamnă introducerea competiţiei între furnizori 
şi îşi are rostul, în principiu, atunci când pot fi  ac-
cesate câteva surse diferite de producţie însă şi în 
cazul accesului la o singură sursă de producţie, li-
beralizarea furnizării duce la evitarea pericolelor 
integrării verticale.

Caracteristicile fi zice ale energiei electrice şi ale 
gazelor naturale, cum ar fi  dependenţa de reţe-
le, imposibilitatea stocării sau stocarea limitată 
în cazul gazelor naturale, impun anumite aran-
jamente specifi ce pentru organizarea pieţei şi 
permit liberalizarea acesteia la diferite niveluri –
nivelul vânzării angro a energiei şi nivelul vânză-
rii cu amânuntul. Liberalizarea la nivelul angro 
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implică deschiderea spre competiţie a segmen-
tului generării, adică furnizorii selectează ofer-
tele capacităţilor de generare. Condiţia necesară 
pentru liberalizarea pieţei angro este separarea18 
activităţii de generare de cele de transport şi fur-
nizare, precum şi renunţarea la reglementarea 
preţului de generare a energiei electrice. Figura 
de mai sus prezintă structura comercială a unei 
pieţe angro liberalizate. 

Presiunea concurenţială asupra segmentului de 
generare şi furnizare creşte odată cu liberalizarea 
pieţei la nivelul vânzării cu amănuntul, sporind 
efi cienţa acestora. Liberalizarea pieţei la nivelul 
vânzării cu amănuntul presupune deschiderea 
spre competiţie a segmentului furnizării, în care 
consumatorii selectează ofertele de furnizare a 
energiei electrice. Aceasta implică. în principal: 
i) separarea activităţii de furnizare de cea de trans-
port şi distribuţie; ii) introducerea mecanismului 
de acces a terţilor, care nu este altceva decât drep-

18 Eng. unbundling. Separarea se realizează prin mecanismul de 
licenţiere separată a fi ecărei activităţi în parte, care nu permi-
te titularului unei licenţe de generare să deţină şi o licenţă de 
transport. 

tul de a trece energia electrică prin reţea în schim-
bul unui tarif şi cu respectarea condiţiilor tehnice; 
iii) separarea conturilor contabile pentru fi ecare 
activitate în parte; şi iv) renunţarea la reglementa-
rea preţului fi nal al energiei electrice şi al gazelor 
naturale pentru consumatori. Schema de mai jos 
prezintă structura comercială a pieţei liberalizate 
de vânzare cu amănuntul a energiei electrice.

3.1.6 Modelul de piaţă în sectorul 
electroenergetic

În linii generale am putea estima că obiectivul re-
formelor în sectorul energetic din RM privind in-
troducerea principiilor de piaţă şi atragerea inves-
tiţiilor private a fost atins, deşi în măsură limitată. 
În urma implementării reformelor pe piaţa ener-
giei electrice din Moldova, modelul de piaţă are 
următoarele caracteristici:

Comercializare prin contractare bilaterală. Co-
merţul cu energie electrică are loc exclusiv în baza 
contractării bilaterale, în comparaţie cu pieţele 
vecine din România sau Ucraina unde comercia-
lizarea energiei electrice se face, în principal, prin 
mecanismul ofertării (eng. pooling). Aplicarea 

Figura 1.  Schema pieţei liberalizate de vânzare angro a energiei electrice bazate pe contracte bilaterale 

(Furnizorii contractează energia electrică de la generatorii aleşi de ei şi o vând consumatorilor prin intermediul distribuitorilor, care 
acţionează în calitate de agenţi de vânzări cu amănuntul).
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unui oricare alt mecanism de comercializare a 
energiei electrice în Moldova nu este posibilă, în 
condiţiile în care capacităţile locale de generare in-
clud o singură sursă de generare care vinde ener-
gia electrică la preţuri nereglementate – Centrala 
de la Cuciurgan. Divizarea pieţei de generare. 
Piaţa de generare a energiei electrice a fost deli-
mitată în segmentul reglementat, unde preţurile 
şi volumele sunt stabilite pe cale administrativă, şi 
nereglementat, în care preţurile sunt stabilite de 
competiţia pe piaţă. Segmentul reglementat inclu-
de energia electrică generată de cele trei CET-uri, 
NHE Costeşti, fabricile de zahăr şi capacităţile care 
utilizează surse regenerabile de energie, ANRE 
reglementând volumul, preţul şi dispecerizarea 
acestei energii. Segmentul nereglementat inclu-
de energia electrică provenită din toate celelalte 
surse – Centrala de la Cuciurgan, importurile din 
Ucraina sau România. Operator independent al 
sistemului de transport. Î.S. „Moldtranselectro” a  

19 „Consumator eligibil” sau, în varianta Directivei energiei elec-
trice – „client eligibil”, este consumatorul/clientul care este li-
ber să-şi aleagă furnizorul de la care cumpără energia electrică.

fost separată de activitatea de generare şi distri-
buţie, iar succesoarea acesteia Î.S. „Moldelectri-
ca”, a fost separată şi de activitatea de furnizare a 
energiei electrice. Independenţa transportatorului 
şi operatorului de sistem în raport cu interesele 
industriei este necesară pentru a garanta impar-
ţialitatea în asigurarea accesului la reţea. Deşi 
operatorul sistemului de transport nu mai deţine 
nici o altă licenţă de activitate, acesta este formal 
dependent de fondatorul întreprinderii – organul 
de specialitate al administraţiei publice centrale, 
în prezent Ministerul Economiei şi Comerţului, 
care administrează în acelaşi timp şi patru între-
prinderi de generare, două de distribuţie şi una de 
furnizare a energiei electrice. Lipsa unui operator 
de piaţă şi a unei pieţi de echilibrare. Contractele 
bilaterale sunt înregistrate la operatorul de sistem 
de transport Î.S. „Moldelectrica” şi sunt decontate 
direct între titularii de licenţă. Î.S. „Moldelectrica” 
dirijează şi controlează sistemul electroenergetic 
din punct de vedere tehnologic. Însă lipseşte auto-
ritatea formală de dirijare şi administrare a pieţei 
sub aspect comercial. Adică, Î.S. „Moldelectrica” 
echilibrează piaţa în timpi reali doar din punct de 

Figura 2. Schema pieţei liberalizate de vânzare cu amânuntul a energiei electrice bazate pe contracte 
bilaterale.

(Consumatorii eligibili19 contractează energia electrică de la furnizorii aleşi de ei sau direct de la generatori, devenind propriii săi 
furnizori).
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vedere tehnologic în situaţii de deviere de la grafi c, 
prognoze imperfecte etc., decontările comerciale 
fi ind realizate ulterior, o dată pe lună, direct între 
producători, furnizori, distribuitori şi consumatori 
eligibili. Confi guraţia actuală a infrastructurii per-
mite funcţionarea sistemului electroenergetic şi în 
absenţa unui operator de piaţă formal desemnat 
sau a unei pieţe de echilibrare, existând o sigură 
sursă a energiei de echilibrare. Liberalizarea par-
ţială a pieţei de furnizare cu amănuntul. În 2003 
piaţa vânzării cu amănuntul a energiei electrice 
a fost deschisă „în proporţie de până la 10% din 
consumul total anual de energie electrică pentru 
consumatorii conectaţi la reţele de 110 şi 35 kV 
şi care îndeplinesc criteriile stabilite de ANRE”20. 

20 Decizia ANRE nr. 62 din 30.05.2002 cu privire la lansarea 
procesului de liberalizare treptată a pieţei energiei electrice.

Ceea ce înseamnă că aceşti consumatori pot alege 

furnizorul de energie electrică sau pot deveni pro-

priii furnizori de energie electrică. Schema de mai 

sus prezintă modelul de piaţă a energiei electrice 

din Moldova, indicând raporturile comerciale în-

tre participanţii la piaţă.

3.1.7 Modelul de piaţă în sectorul gazelor 

naturale 

În urma seriilor de reorganizări în sectorul de 

gaze naturale s-a ajuns la o structură neordinară a 

pieţei, având următoarele elemente: Intrare non-

discriminatorie pe piaţă. Piaţa este formal demo-

nopolizată: orice persoană juridică care satisface 

criteriile prevăzute de lege, poate obţine licenţă de 

activitate în sectorul gazelor naturale. Separarea 

Figura 3. Modelul pieţei energiei electrice din Republica Moldova
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funcţiilor de transport şi furnizare. Activităţile de 
transport, furnizare şi distribuţie sunt realizate de 
întreprinderi separate. Întreprinderea „Moldtrans-
gaz”, deţinătoare a licenţei de transport, este o uni-
tate juridică separată, care se afl ă în proprietatea 
S.A. „Moldovagaz”, la fel ca şi întreprinderea de 
transport „Tiraspoltransgaz” cu sediul în Trans-
nistria, care nu este licenţiată de ANRE. Funcţia de 
furnizare angro a gazelor naturale (importul) este 
realizată de S.A. „Moldovagaz”. Deşi „Moldtrans-
gaz” şi S.A. „Moldovagaz” sunt separate la nivel 
juridic, separarea la nivel decizional şi la nivel con-
tabil nu este asigurată, acelaşi lucru fi ind valabil şi 
în raport cu întreprinderile de distribuţie şi furni-
zare cu amănuntul afi liate la S.A. „Moldovagaz”. 
Integrarea funcţiei de furnizare cu amănuntul cu 
cea de distribuţie. Întreprinderile de distribuţie pot 
deţine şi licenţe de furnizare cu amănuntul a ga-
zelor naturale, astfel monopolizând furnizarea de 
gaze în zona de deservire a reţelelor de distribuţie. 
Liberalizarea totală a pieţei de furnizare angro a 
gazelor naturale. După cum în sectorul electroe-

nergetic orice deţinător de licenţă de furnizare la 
tarife nereglementate poate cumpăra şi vinde ener-
gie electrică la nivel angro, în sectorul gazelor natu-
rale orice deţinător de licenţă de furnizare la tarife 
nereglementate poate importa gaze naturale. Dar 
concurenţa pe acest segment nu se dezvoltă atât 
din cauza limitărilor de infrastructură, cât şi din ca-
uza defi cienţelor regulatorii. Controlând reţeaua de 
transport, concernul „Gazprom” nu este interesat 
în acordarea accesului la conductă pentru contrac-
tarea gazelor naturale din alte surse decât cele ale 
„Gazprom”-ului, dar nici cadrul de reglementare 
din Moldova nu asigură accesul nondiscriminator 
la reţeaua de transport, în primul rând prin faptul 
că operatorul de reţea este dependent de funcţia de 
furnizare, adică „Moldovagaz” este şi operator de 
reţea şi furnizor în acelaşi timp. Piaţă reglementa-
tă de furnizare cu amănuntul. Preţul de furnizare a 
gazelor naturale către consumatori este reglemen-
tat de către ANRE, astfel fi ind exclusă posibilita-
tea dezvoltării concurenţei la nivel de furnizare cu 
amănuntul. Reglementarea pieţei de furnizare face 

Figura 4. Modelul pieţei gazelor naturale din Republica Moldova
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posibilă aplicarea subvenţionării încrucişate. Sche-
ma de mai sus prezintă modelul de piaţă a gazelor 
naturale din Republica Moldova, indicând raportu-
rile comerciale între participanţii la piaţă. 

Modelele de piaţă create în sectoarele energiei de 
reţea ca urmare a reformelor întreprinse acomo-
dează confi guraţia infrastructurii existente, care 
permite introducerea concurenţei de piaţă doar la 
un nivel foarte limitat. 

3.1.8 Liberalizarea pieţelor energiilor de 
reţea din Republica Moldova

În general, nici reformele întreprinse, nici prezen-
ţa pe piaţă a unui operator privat nu au dus la cre-
area unor pieţe competitive funcţionale în sectoa-
rele energiilor de reţea. Cauzele sunt multiple, dar 
principalul obstacol îl constituie limitările struc-
turale determinate de infrastructura existentă în 
sectoarele energiilor de reţea, care, după cum am 
menţionat mai sus, nu a fost concepută să forme-
ze un sistem integral în limitele teritoriale ale RM. 
Întrucât concurenţa pe piaţa energiilor de reţea 
este posibilă doar la nivel de generare şi la nivel de 
furnizare, situaţia liberalizării acestor pieţe în RM 
se prezintă în felul următor. 

Piaţa energiei electrice. Liberalizarea pieţei de 
generare. În RM sunt două surse de generare ce 
pot concura pe piaţa energiei electrice – CERSM şi 
importurile din Ucraina21. Celelalte surse de gene-
rare accesibile nu pot fi  în prezent considerate ca 
potenţiali competitori. Energia electrică generată 
de cele trei CET-uri, NHE Costeşti şi fabricile de 
zahăr este exceptată de la concurenţa pe piaţă. Im-
porturile de energie electrică din România nu pot 
concura pentru că aceste livrări sunt posibile doar 
ca măsură de ultimă instanţă, în cazuri excepţio-
nale şi din considerente de ordin tehnic, legate atât 
de faptul că sistemul electroenergetic din Moldo-
va nu este interconectat sincron cu cel românesc, 
cât şi de capacitatea redusă a interconexiunilor. 
În aceste condiţii, crearea unei pieţe competitive 
la nivel de generare poate fi  caracterizată cel puţin 
ca fi ind difi cilă. Pentru că importurile din Ucraina, 

21 Importurile din Ucraina sunt tratate drept sursă unitară din 
cauza structurii pieţei energiei electrice din Ucraina, conform 
căreia energia electrică este tranzacţionată obligatoriu printr-o 
piaţă comună, în care exporturile sunt realizate de către un sin-
gur furnizor – operatorul de exporturi „Ukrinterenergo”.

deşi pot ajunge până la circa 40% din toată energia 
electrică exportată de pe piaţa Ucrainei, nu pot fi  
infl uenţate de piaţa din Moldova, în sensul preţu-
lui şi calităţii, adică preţul importurilor din Ucrai-
na nu va fl uctua în funcţie de cererea şi oferta de pe 
piaţa moldovenească. În ceea ce priveşte energia 
electrică de la CERSM, aceasta poate fi  competiti-
vă doar atunci când costurile de generare cel pu-
ţin egalează preţul importurilor din Ucraina. Deşi 
centrala utilizează gazul natural, considerat cel mai 
ieftin combustibil în termen de preţ şi impact asu-
pra mediului, costul energiei electrice importate 
din Ucraina este unul mediu de pe piaţa comună, 
care combină şi energia nucleară şi cea hidro, a că-
ror costuri diminuează considerabil preţul mediu 
al energiei electrice pe piaţa din Ucraina. Aceste 
două surse de energie electrică au, fi ecare în parte, 
capacitatea de a acoperi toată cererea de energie 
electrică din Moldova, adică până la 70% din cere-
re, restul de 30% fi ind acoperite din sursele regle-
mentate (CET-uri etc.). Iar CERSM are capacitatea 
tehnică de a livra energie electrică şi pe alte pieţe 
decât cea din Moldova, astfel nefi ind dependentă 
de situaţia cererii şi ofertei de pe piaţa RM. Astfel 
că niciuna dintre cele două surse de generare pa-
sibile să concureze pe piaţa electroenergetică din 
Moldova nu sunt receptive la evoluţiile cererii şi 
ofertei ale acestei pieţe. O piaţă competitivă funcţi-
onală necesită atât participanţi care să fi e receptivi 
la cererea şi oferta pieţei, cât şi un număr minim 
al acestora, cu siguranţă mai mare de doi. Teore-
tic, pentru a depăşi aceste obstacole, ar urma să fi e 
majorat numărul surselor de generare competiti-
ve, ceea ce nu poate fi  făcut prin promovarea in-
vestiţiilor în noi capacităţi de generare, pentru că, 
după cum s-a menţionat, cele două surse existente 
asigură un exces de capacitate de generare pe piaţa 
din Moldova. Concluzia este că în condiţiile actu-
alei confi guraţii a infrastructurii electroenergetice 
din Moldova şi ale accesului pe piaţa de generare 
din Ucraina, crearea unei pieţe competitive la nivel 
de generare în sectorul electroenergetic din Mol-
dova nu pare a fi  realizabilă. 

Liberalizarea pieţei de furnizare angro. Piaţa de 
furnizare angro întâmpină limitări structurale 
similare legate de accesul la sursele de generare, 
însă posibilităţile de creare a unei pieţe competi-
tive, chiar şi în aceste condiţii sunt mai mari, în 
primul rând, pentru că activitatea de furnizare nu 
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cere vreo infrastructură decât, eventual, un birou 
echipat. Piaţa de furnizare la nivel angro este total 
liberalizată, adică orice titular de licenţă de furni-
zare poate cumpăra angro energie electrică de la 
generatori şi o vinde consumatorilor prin interme-
diul reţelelor de distribuţie, care acţionează în ca-
litate de vânzători cu amănuntul. În perioada ime-
diat după liberalizarea pieţei de furnizare angro, 
odată cu adoptarea noului cadru de reglementare 
în 1998, a apărut un număr semnifi cativ de furni-
zori care cumpărau energie electrică din Ucraina şi 
o vindeau pe piaţa din Moldova prin intermediul 
reţelelor de distribuţie. Odată cu venirea pe pia-
ţă a companiei „Union Fenosa”, furnizările către 
consumatorii conectaţi prin reţelele de distribuţie 
privatizate au fost preluate de însăşi „Union Feno-
sa”, care, în baza unei licenţe de furnizare, contrac-
ta energie electrică de la CERSM. În anul 2000 se 
numărau peste 20 de titulari de licenţe de furniza-
re la tarife nereglementate. Fără a considera situ-
aţia de atunci de pe piaţa de furnizare ca fi ind una 
perfectă, caracterizată de o competiţie funcţională, 
gradul de competiţie s-a diminuat şi mai mult din 
momentul în care executivul la diferite niveluri, 
s-a lansat în afaceri de furnizare angro a energi-
ei electrice, odată cu schimbarea guvernării în 
2001. Furnizările angro de energie electrică, care 
includeau importurile din Federaţia Rusă, Ucrai-
na, exporturile în România şi ulterior furnizările 
de la CERSM, au fost concentrate la un singur fur-
nizor controlat, direct sau indirect, de autorităţile 
executive – S.R.L. „Energoexport”, ulterior S.A. 
„EnergoCom”22. Monopolizarea de facto a pieţei de 
furnizare angro a energie electrice a avut diferite 
pretexte, incluzând necesitatea de a achita datoria 
întreprinderii de stat „Moldtranselectro” pentru li-
vrările de energie electrică din România şi asigura-
rea importurilor de energiei electrice din Federaţia 
Rusă şi Ucraina la preţuri preferenţiale. Monopoli-
zarea de facto a pieţei de furnizare angro a energiei 
electrice reprezintă un abuz al pieţei şi o încălca-
re fl agrantă a principiilor concurenţei de piaţă, a 
căror respectare este sarcina directă a autorităţi-
lor de reglementare, în primul rând, a autorităţii 
pentru protecţia concurenţei. Evoluţiile recente de 
pe piaţa de furnizare şi anume încheierea de că-

22 Printre fondatorii S.R.L. „Energoexport” fi gurau societăţile 
comerciale CET-1, CET-2 şi Electron, administrate de către Mi-
nisterul Energeticii, acesta fi ind şi fondatorul întreprinderii de 
stat „EnergoCom”, transformată ulterior în societate pe acţiuni. 

tre „Union Fenosa” a unui contract de furnizare a 
energiei electrice cu CERSM, deblochează situaţia 
monopolizării de facto a pieţei de furnizare angro 
de către S.A. „EnergoCom”. Însă şi aici combina-
rea de către „Union Fenosa” a funcţiilor de furni-
zor şi distribuitor nu respectă întru totul rigorile 
unui model de piaţă competitivă. Motivul fi ind că 
reţeaua de distribuţie trebuie să acorde acces non-
discriminator la reţele tuturor furnizorilor, ceea ce 
presupune lipsa vreunor interese ale distribuitoru-
lui în activitatea de furnizare. 

Concluzia este că pe piaţa de furnizare angro a 
energiei electrice poate fi  introdusă concurenţa 
chiar şi în situaţia în care importurile din Ucraina 
sunt efectuate printr-un operator unic de expor-
turi. Pentru a introduce concurenţa nu este nece-
sar nimic mai mult decât executarea prevederilor 
legislaţiei în vigoare privind protecţia concuren-
ţei şi respectarea principiilor pieţei competitive 
a energiei electrice, inclusiv a celor referitoare la 
separarea funcţiilor. Introducerea concurenţei va 
duce nu doar la efi cientizarea furnizării, inclusiv 
prin reducerea preţurilor şi sporirea calităţii ser-
viciilor, dar şi va demonstra capacitatea sectorului 
electroenergetic din Moldova de a crea o piaţă an-
gro competitivă şi civilizată. 

Liberalizarea pieţei de furnizare cu amănuntul. 
Iniţiat în 2003, procesul de deschidere a pieţei de 
vânzare cu amănuntul a rămas la nivelul iniţial 
de până la 10% din consumul total anual de ener-
gie electrică pentru anumiţi consumatori eligibili 
nonrezidenţiali. Câtorva consumatori industriali li 
s-a acordat statut de consumator eligibil, printre 
care S.A. „Cement”, S.R.L. „Moldovatransgaz” şi 
S.A. „Glass Container Company”, însă aceştia nu 
şi-au consolidat statutul de furnizori proprii, pen-
tru că alegerea de pe piaţă este limitată la energia 
electrică de la CERSM şi importurile din Ucraina 
care sunt monopolizate de facto de către un singur 
furnizor.

Piaţa gazelor naturale. Liberalizarea pieţei angro a 
gazelor naturale. Singurul segment în sectorul ga-
zelor naturale din Moldova în care ar putea fi  crea-
tă o piaţă competitivă este cel de furnizare, pentru 
că în Moldova nu există alte segmente în care ar 
putea fi  create pieţe competitive, cum ar fi  produc-
ţia comercială sau depozite de gaze naturale. Seg-
mentul furnizării de gaze naturale din Moldova nu 
este deschis de facto pentru competiţie. La nivelul 
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furnizării angro, deşi formal piaţa este deschisă, le-
gea nerestricţionând activitatea de furnizare angro, 
nu există mecanisme care ar asigura liberalizarea 
pieţei angro, cum ar fi  de exemplu accesul terţei 
părţi la reţea. Monopolizarea de facto a pieţei de 
furnizare de către S.A. „Moldovagaz” este determi-
nată de confi guraţia infrastructurii şi, în particu-
lar, de faptul că singura rută posibilă de furnizare 
angro a gazelor naturale este controlată de „Gaz-
prom”. Să zicem, chiar dacă un furnizor, altul decât 
S.A. „Moldovagaz”, ar contracta gaze naturale de 
la un producător din Asia Mijlocie, singura posibi-
litate de a transporta gazele contractate este prin 
conductele controlate de „Gazprom”. „Gazprom”, 
care este şi producător, şi furnizor, şi transportator 
nu oferă acces nediscriminatoriu la conducta sa, 
concernul impunând astfel de condiţii comerciale 
pentru utilizarea reţelei, încât contractarea gazelor 
din alte surse decât cea a “Gazprom”-ului să nu fi e 
competitivă. Concluzia este că în condiţiile actuale 
crearea unei pieţe competitive la nivelul furnizării 
angro nu este posibilă, decât dacă s-ar asigura ac-
cesul nondiscriminator al terţei părţi la reţeaua de 
transport controlată de „Gazprom”. Liberalizarea 
pieţei de furnizare cu amănuntul. În ceea ce pri-
veşte piaţa de furnizare cu amănuntul, aceasta este 
închisă pentru competiţie, ANRE reglementând 
preţurile de furnizare cu amănuntul a gazelor natu-
rale. Opţiunea de reglementare a pieţei de furnizare 
nu are vreo justifi care structurală sau economică. 
Un eventual motiv ar putea fi  politica de protecţie 
a consumatorilor casnici de abuzurile concurenţei 
de piaţă. Însă contracararea abuzului de piaţă prin 
închiderea pieţei pare a fi  o soluţie prea radicală. 
Liberalizarea pieţei de vânzare cu amănuntul este 
posibilă chiar şi în situaţia monopolului de facto la 
nivelul furnizării angro, furnizorii cu amănuntul 
concurând între ei în termeni de preţ şi calitate a 
serviciilor prestate. 

Concluzia generală privind restructurarea sectoru-
lui electroenergetic şi cel al gazelor naturale este 
că reformele liberale din anii 1990 au introdus 
elemente specifi ce unor pieţe competitive, parţial 
atingând scopul de atragere a investiţiilor în reabi-
litarea reţelelor, dar nu au dus la crearea unor pieţe 
competitive funcţionale în sectoarele energiilor de 
reţea, motivele principale fi ind limitările existen-
te ale infrastructurii şi intervenţia guvernului în 
activitatea pieţei, atât prin desfăşurarea de activi-

tăţi comerciale, cât şi prin infl uenţarea procesului 
de reglementare a pieţei. 

3.2 Cooperarea externă în domeniul 
energetic

Încă din primii ani de independenţă RM s-a an-
gajat în iniţiativele regionale de cooperare în do-
meniul energetic – atât în cele iniţiate de Uniunea 
Europeană, cât şi în cele din cadrul CSI. 

Cooperarea pe axa estică. Proiectele CSI s-au axat 
iniţial pe asigurarea funcţionării infrastructurii 
sovietice interdependente, RM semnând, în acest 
sens, un şir de acorduri în cadrul CSI, cum ar fi , de 
exemplu, cazul sectorului electroenergetic, unde 
funcţionarea reţelelor electrice ale fostelor repu-
blici sovietice este sincronizată pentru operarea în 
paralel23. Ulterior au fost lansate proiecte îndrep-
tate spre integrarea economică în cadrul CSI, care 
au inclus şi iniţiativa creării unei pieţe electroener-
getice comune24. Ceea ce putem observa în privin-
ţa iniţiativelor integraţioniste energetice în cadrul 
CSI este faptul că acestea exclud cu desăvârşire 
comercializarea gazelor naturale, care este unul 
dintre subiectele-cheie pentru majoritatea state-
lor CSI atât consumatoare, cât şi producătoare de 
gaze naturale. Motivul pare a fi  faptul că Federaţia 
Rusă, motorul CSI, preferă exclusiv relaţii bilate-
rale atât în raport cu statele consumatoare, putând 
impune astfel preţuri „europene”, cât şi faţă de sta-
tele producătoare, profi tând de monopolul asupra 
căilor de acces al acestora pe pieţele de desfacere. 
Eventuala participare a RM la viitoarea piaţă elec-
trică comună a CSI ar exclude opţiunea integrării 

23 Electricitate: Acordul cu privire la tranzitul de energie şi pu-
tere electrică al ţărilor-membre ale Comunităţii Statelor Inde-
pendente, ratifi cat prin Legea nr. 1358-XV din 04.10.02; Acor-
dul cu privire la asigurarea funcţionării în paralel a sistemelor 
electroenergetice ale ţărilor-membre ale Comunităţii Statelor 
Independente, ratifi cat prin Legea nr. 1360-XV din 04.10.02; 
Acordul cu privire la ajutorul reciproc în caz de accidente şi alte 
situaţii excepţionale la obiectivele electroenergetice ale statelor 
membre ale Comunităţii Statelor Independente ratifi cat prin 
Legea nr. 48-XV din 20.02.03; gaze naturale: Acordul cu pri-
vire la promovarea unei politici coordonate în domeniul tran-
zitului de gaze naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
392 din  08.04.1998; efi cienţă energetică: Acordul cu privire 
la colaborarea statelor-membre ale Comunităţii Statelor Inde-
pendente în domeniul asigurării efi cienţei energetice şi conser-
vării energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din  
13.03.2003. 
24 Summit-ul CSI de la Ialta din noiembrie 2009 a aprobat Con-
cepţia de cooperare în domeniul energetic, în baza căreia a fost 
elaborat Protocolul privind etapele creării pieţei respective. 
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la pieţele regionale din Europa de Sud-Est. Depen-
denţa de reţele şi diferenţa în standardele de ope-
rare nu permit decât integrarea la una dintre aces-
te pieţe, fi e cea din Est, fi e cea din Vest. Pe de altă 
parte, eventuala participare a RM la viitoarea piaţă 
electrică comună a CSI va depinde direct de poziţia 
Ucrainei faţă de participarea sau neparticiparea la 
această piaţă, pentru că infrastructura de reţea nu 
i-ar permite Moldovei să evite reţeaua din Ucraina 
pentru o presupusă participare la viitoarea piaţă 
electrică comună a CSI. 

Cooperarea pe axa vestică. Încă din primii ani 
de independenţă, RM a participat la proiectele de 
cooperare în domeniul energetic ale Uniunii Euro-
pene, adresate fostelor republici sovietice. În 1992 
Moldova a semnat Carta Energetică Europeană, iar 
în 1994 s-a numărat printre statele semnatare ale 
Tratatului Cartei Energetice, pe care l-a ratifi cat în 
199625. Începând cu anul 1995, Moldova participă 
la proiectul INOGATE al Uniunii Europene, trans-
format într-un program multianual26. Acordul de 
parteneriat şi cooperare UE-RM semnat în 1994, 
precum şi Planul de acţiuni al politicii europene 
de vecinătate au inclus angajamente în domeniul 
energetic. Motoul principal al angajamentelor bi-
laterale şi a proiectelor de asistenţă în domeniul 
energetic a fost asigurarea stabilităţii tranzitării 
resurselor energetice, acelaşi, de fapt, ca şi în cazul 
multor alte foste republici sovietice, prin alinierea 
legislaţiei şi politicii energetice la acquis-ul comu-
nitar şi obiectivele politicii energetice a UE. 

Acceptarea RM în 2001 ca stat benefi ciar al Pactu-
lui de Stabilitate în Europa de Sud-Est a modifi cat 
prisma de abordare a relaţiilor bilaterale UE-RM 
de la tratarea Moldovei ca fostă republică sovieti-
că membră a CSI, la tratarea Moldovei drept stat 
al Europei de Sud-Est. Participarea la Pactul de 
stabilitate a deschis accesul RM la proiectele UE 

25 Iniţiat ca un proiect paneuropean adresat cooperării între 
statele fostului lagăr socialist şi Europa de Vest, Tratatul Cartei 
Energetice s-a transformat în timp în primul tratat internaţio-
nal în domeniul energetic. Obiectivul principal al acestuia este 
facilitarea cooperării în ceea ce priveşte comerţul, investiţiile, 
tranzitarea energiei şi efi cienţa energetică. Tratatul introduce 
standardele OMC în comerţul cu produsele şi serviciile energe-
tice în raport cu statele semnatare nonmembre OMC, prevede 
un regim special de protecţie a investiţiilor în sectorul energe-
tic, precum şi un regim de asigurare a tranzitului surselor ener-
getice.
26 Denumirea INOGATE derivă de la Interstate Oil and Gas 
Pipeline Management (rom. administrarea reţelei interstatale 
de ţiţei şi gaze). 

adresate statelor din Balcanii de Vest, motoul că-
rora era stabilizare şi integrare, ceea ce a introdus 
noi accente în relaţiile bilaterale UE - RM. În con-
textul participării la Masa de lucru II a Pactului de 
Stabilitate, Moldova a fost invitată să participe în 
calitate de observator la procesul de creare a pie-
ţelor regionale de energie electrică şi gaze naturale 
în Europa de Sud-Est prin semnarea Memoran-
dumurilor de la Atena – 2002 (energie electrică) 
şi 2003 (gaze naturale)27. Semnarea Memorandu-
murilor de la Atena a deschis o nouă dimensiune 
pentru cooperarea în domeniul energetic a Moldo-
vei pe axa europeană.

3.2.1 De la Memorandumurile Atena la 
Tratatul Comunităţii Energetice 

Scopul Procesului de la Atena, iniţiat prin sem-
narea memorandumurilor este crearea unor pieţe 
energetice comune în Europa de Sud-Est. Adre-
sanţii principali ai Procesului de la Atena sunt sta-
tele Pactului de Stabilitate, Memorandumurile de 
la Atena punând bazele dezvoltării unei abordări 
regionale asupra reabilitării sectoarelor energetice 
din regiune, caracterizate printr-un defi cit de sur-
se energetice şi necesitatea de reabilitare a infras-
tructurii. Din perspectiva Uniunii Europene, piaţa 
comună din Europa de Sud-Est urmează să acope-
re golul regulator şi de infrastructură dintre terito-
riul statelor-membre UE (Italia, Austria, Grecia) şi 
sursele energetice din Regiunea caspică şi Orientul 
Mijlociu.

Pentru că Memorandumurile de la Atena aveau for-
ma unor declaraţii politice, fără ca angajamentele 
statelor semnatare să dea naştere unor obligaţii 
care să constituie temeiuri juridice corespunzătoa-
re pentru instituţionalizarea Procesului de la Ate-
na, a apărut necesitatea adoptării unui document 
care să dea naştere unor obligaţii juridice atât din 
partea UE, cât şi din partea statelor-semnatare, 
ceea ce a dus la lansarea iniţiativei de elaborare 
a unui tratat energetic în Europa de Sud-Est care 
să înlocuiască Memorandumurile de la Atena şi să 
instituţionalizeze Comunitatea Energetică creată, 

27 „Memorandumul de înţelegere privind piaţa regională de 
energie electrică în Europa de Sud-Est şi integrarea aceste-
ia în piaţa internă de energie electrică a Uniunii Europene” 
şi „Memorandumul de înţelegere privind piaţa regională de 
gaze naturale în Europa de Sud-Est şi integrarea acesteia în 
piaţa internă de gaze naturale a Uniunii Europene”.
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procesul de la Atena transformându-se în procesul 
Comunităţii Energetice. 

3.2.2. Participarea Republicii Moldova la 
Tratatul Comunităţii Energetice 

În calitate de stat observator la Memorandumuri-
le de la Atena, Moldova a participat la reuniunile 
de lucru ale Grupului permanent la nivel înalt şi 
întrunirile la nivel ministerial, organizate în ca-
drul procesului de la Atena, inclusiv la lucrările de 
elaborare şi negociere a textului Tratatului. Deşi 
proiectul iniţial al Tratatului nu prevedea statutul 
de observator, excluzându-se astfel participarea 
de mai departe a Moldovei în cadrul Comunităţii 
Energetice după intrarea în vigoare a Tratatului, 
reprezentanţii Moldovei au reuşit negocierea atât 
a includerii statutului de observator în texul Tra-
tatului, cât şi a unei prevederi exprese privind 
dobândirea statutului de observator de către RM 
după intrarea în vigoare a acestuia. În noiembrie 
2006, la trei luni de la intrarea în vigoare a Tra-
tatului, cererea RM de aderare în calitate de ob-
servator la TCE a fost acceptată. Ulterior RM şi-a 
exprimat voinţa de a obţine statutul de parte con-
tractantă a Tratatului, iar Consiliul Ministerial al 
TCE a mandatat Comisia Europeană să evalueze şi 
să negocieze aderarea Moldovei în calitate de stat 
contractant, proces fi nalizat în aprilie 2009 cu în-
cheierea unui Memorandum între Guvernul RM, 
prin Ministerul Economiei şi Comerţului, şi Co-
misia Europeană, prin Directoratul general pen-
tru energie şi transport. Memorandumul privind 
aderarea RM la Tratatul Comunităţii Energetice în 
calitate de stat contractant stabileşte termenele şi 
condiţiile aderării, specifi când orarul transpunerii 
acquis-ului comunitar, datele liberalizării pieţelor, 
aplicarea termenilor TCE faţă de RM, precum şi 
condiţiile contribuţiei fi nanciare. Reuniunea Con-
siliului Ministerial al TCE de la Zagreb din 18 de-
cembrie 2009, luând act de acest Memorandum, 
a votat în unanimitate acceptarea RM în calitate 
de stat contractant la Tratatul Comunităţii Ener-
getice28. Decizia menţionează expres cerinţa de a 
îndeplini obligaţiile legate de sectorul gazelor na-
turale, avându-se în vedere adoptarea legii-cadru 
care să transpună Directiva 2003/55/EC, la data 
luării deciziei aceasta nefi ind încă adoptată, Me-

28 Decizia Consiliului Ministerial al TCE D/2009/03/MC-EnC.

morandumul prevăzând termenul-limită – 31 de-
cembrie 2009. În urma adoptării Legii cu privire 
la gazele naturale nr. 123 din 23.12.2009, în luna 
martie 2010 a fost semnat protocolul de aderare 
a RM în calitate de stat contractant al Tratatului 
Comunităţii Energetice.

Aderarea la TCE – integrarea la UE. Comunita-
tea Energetică reprezintă platforma de integrare a 
statelor contractante a TCE la Uniunea Europea-
nă. Aderarea Moldovei la TCE înseamnă de fapt 
angajarea în procesul de integrare la piaţa ener-
getică internă a UE. De altfel, aderarea la Comu-
nitatea Energetică reprezintă singura modalitate 
pentru RM de integrare la UE în ceea ce priveşte 
sectorul energiilor de reţea. Aderarea Moldovei la 
TCE reprezintă un element important în politica 
de integrare a Moldovei la UE pentru că în cadrul 
TCE Moldova a devenit un partener al UE pe po-
ziţii egale cu cele ale statelor din Balcanii de Vest 
care au perspective clare de asociere la UE. În plus, 
Tratatul Comunităţii Energetice este unul dintre 
puţinele tratate încheiate între RM şi Uniunea Eu-
ropeană. În prezent importanţa dimensiunii poli-
tice a participării Moldovei la TCE pare să prevale-
ze asupra dimensiunii sectoriale. Asta pentru că în 
prezent Moldova nu poate participa la procesul de 
creare a pieţelor regionale comune în măsură egală 
cu celelalte state contractante din cauza faptului că 
reţelele din Moldova nu sunt racordate la reţelele 
regionale. 

Înainte de a trece la analiza participării Moldovei 
la TCE din perspectivă sectorială şi a impactului 
acesteia asupra securităţii energetice este impor-
tant să subliniem încă odată faptul că aderarea la 
Comunitatea Energetică înseamnă integrarea sec-
toarelor energiilor de reţea din Moldova în spaţiul 
energetic al Uniunii Europene. Ceea ce presupu-
ne o schimbare a modului în care este concepută 
funcţionarea sectorului energetic, acesta nu mai 
este văzut ca un sistem independent, care funcţi-
onează în mod autonom şi în paralel cooperează 
la nivel regional, ci este conceput ca o parte a unui 
alt sistem energetic atât din punctul de vedere 
al mecanismului tehnic, cât şi din perspectiva 
pieţei. 
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Tratatul privind crearea Comunităţii Energetice 
reprezintă rezultatul eforturilor Uniunii Europene 
şi ale statelor Procesului de la Atena, orientate spre 
crearea unui spaţiu comun între sectoarele ener-
getice ale statelor contractante. Acest spaţiu – Co-
munitatea Energetică, reprezintă răspunsul la pro-
vocările pe care le prezintă sectoarele energiilor de 
reţea ale ţărilor contractante, şi anume necesitatea 
de a reabilita sectoarele energetice devastate în 
urma confl ictelor militare din anii 1990, de a asi-
gura securitatea energetică şi cadrul stabil pentru 
accesul la sursele energetice din Regiunea caspică 
şi Orientul Mijlociu. După cum rezultă din însăşi 
prevederile TCE, sarcina Comunităţii Energetice 
este să creeze un cadru juridic şi economic pentru 
energia de reţea în vederea atragerii investiţiilor în 
generarea energiei electrice şi în reţele; creării unei 
pieţe energetice integrate; sporirii securităţii fur-
nizării; îmbunătăţirii stării mediului înconjurător; 
şi dezvoltării concurenţei şi exploatării economiei 
de scară. Informaţiile de mai jos include principale 
date legate de Tratatul Comunităţii Energetice.

TCE a fost semnat în octombrie 2005, intrând în 
vigoare în iulie 2006, între următoarele părţi 
contractante: Albania, Bulgaria, Bosnia şi Her-
ţegovina, Croaţia, FRIu Macedonia, Muntenegru, 
România, Serbia, AINU Kosovo şi Uniunea Europea-
nă. În decembrie 2009 Moldova şi Ucraina au fost 
acceptate în calitate de părţi contractante. Georgia, 
Norvegia şi Turcia1 au aderat la Tratat în calitate de  
state observatoare. Durata tratatului este de 10 ani 

1 De notat că Turcia, stat semnatar al Memorandumurilor de 
la Atena, deşi a participat activ la procesul de elaborare şi ne-
gociere a textului Tratatului, în ultimul moment a refuzat să-l 
semneze. S-a speculat că aderarea Turciei la Tratat făcea parte 
din pachetul de negociere între UE şi Turcia privind încheierea 
unui acord de asociere. 

de la intrarea în vigoare. Bugetul Comunităţii Ener-
getice este format din contribuţiile fi ecărei părţi 
contractante, proporţionale cu parametri energetici 
şi economici ale fi ecărei părţi. 

TCE are următoarele instituţii: Consiliul ministeri-
al care este factorul decizional suprem în cadrul Co-
munităţii Energetice şi include câte un reprezentant 
al părţilor contractante şi doi reprezentanţi ai Co-
munităţii Europene, fi ind prezidat prin rotaţie oda-
tă la şase luni de fi ecare parte contractantă; Grupul 
permanent la nivel înalt, organul de lucru al Comu-
nităţii Energetice, care, în principal, pregăteşte de-
ciziile Consiliului Ministerial şi la fel este format din 
câte un reprezentant al fi ecărei părţi contractante şi 
doi reprezentanţi ai Comunităţii Europene; 

Consiliul de reglementare care este organul consul-
tativ al Consiliului ministerial şi al Grupului perma-
nent la nivel înalt, constituit din câte un reprezen-
tant al autorităţii de reglementare a fi ecărui stat 
contractant, un reprezentant al Comisiei Europene 
şi un reprezentant al ERGEG2; Forul energiei elec-
trice şi Forul gazelor naturale sunt instituţii consul-
tative ale Comunităţii Energetice constituite din toa-
te părţile interesate în sectoarele respective, inclusiv 
reprezentanţii industriei, ai grupurilor reprezenta-
tive ale consumatorilor etc.

4.1  Angajamentele statelor contractante
la TCE

Angajamentele statelor contractante sunt structu-
rate pe trei niveluri, care reprezintă cele trei cer-
curi concentrice ale Tratatului. Primul, cel mai 
restrâns cerc, include obligaţiile legate de transpu-
nerea acquis-ului comunitar, cuprinse în Titlul II 
al Tratatului „Extinderea acquis-ului comunitar”, 
şi se referă doar la părţile contractante, inclusiv 

2 Eng. European Regulators Group for Electricity and Gas. 
(rom. Grupul autorităţile de reglementare europene pentru 
energie electrică şi gaze naturale).

IV. Republica Moldova 

şi Tratatul Comunităţii Energetice
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cele ce au obţinut statut de parte contractantă ulte-
rior intrării în vigoare a TCE, după cum este cazul 
Republicii Moldova şi al Ucrainei. Cel de al doilea 
cerc include obligaţii referitoare la stabilirea me-
canismului tehnic de funcţionare a pieţelor ener-
getice integrate, cuprinse în Titlul III al Tratatului 
„Mecanismul de funcţionare a pieţelor energiei de 
reţea” şi se adresează atât statelor contractante 
ale TCE, cât şi statelor-membre UE din regiune, şi 
anume Austria, Grecia, Ungaria, Italia şi Slovenia 
(precum şi Bulgaria şi România, care şi-au schim-
bat statutul de parte contractantă odată cu adera-
rea la UE). Cel de al treilea cerc include obligaţii 
referitoare la crearea unei pieţe energetice comu-
ne, altele decât cele de natură tehnică, cuprinse 
în Titlul IV „Crearea pieţei energetice comune”, şi 
este adresat tuturor părţilor la Tratat.

4.1.1 Extinderea acquis-ului comunitar

Angajamentul de implementare a acquis-ului 
comunitar se referă la acte concrete în sectorul 
energetic, cel al mediului înconjurător şi cel al 
concurenţei. Tratatul circumscrie acquis-ul la ur-
mătoarele acte:

Acquis-ul în domeniul energetic:

1. Directiva 2003/54/CE din 26 iunie 2003 
privind reglementările comune pentru pia-
ţa internă a energie electrice (înlocuită prin 
Directiva 2009/72/CE din 13 iulie 2009 pri-
vind reglementările comune pentru piaţa 
internă a energie electrice); 

2. Directiva 2003/54/CE din 26 iunie 2003 
privind reglementările comune pentru pia-
ţa internă a gazelor naturale (înlocuită prin 
Directiva 2009/73/CE din 13 iulie 2009 pri-
vind reglementările comune pentru piaţa 
internă a gazelor naturale); 

3. Regulamentul 1228/2003 din 26 iunie 2003 
privind condiţiile de acces la reţelele pentru 
schimburile transfrontaliere de energie elec-
trică (înlocuit prin Regulamentul 714/2009 
din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces 
la reţelele pentru schimburile transfrontali-
ere de energie electrică);

4. Regulamentul 1775/2005 din 28 septembrie 
2005 privind condiţiile de acces la reţelele 
pentru transportul gazelor naturale (înlocuit

prin Regulamnetul 715/2009 din 13 iulie 
2009 privind condiţiile de acces la reţelele 
pentru transportul gazelor naturale).

Acquis-ul în domeniul mediului înconjurător3:

5. Directiva 85/337/EEC  privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice şi priva-
te asupra mediului, modifi cate prin Directi-
va 97/11/EC şi Directiva 2003/35/EC;

6. Directiva 1999/32/CE din 26 aprilie 1999 
privind reducerea conţinutului în sulf a anu-
mitor combustibili lichizi şi de modifi care a 
Directivei 93/12/CEE;

7. Directiva 2001/80/CE din 23 octombrie 
2001 privind limitarea emisiilor în aer a 
anumitor poluanţi provenind de la instalaţii 
de ardere mari;

8. Articolul 4(2) al Directivei 79/409/EEC din 
2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor 
sălbatice.

Acquis-ul în domeniul concurenţei:

9. Articolul 86 (1) şi (2) al Tratatului privind 
crearea Comunităţii Europene;

10. Articolele 81, 82 şi 87 ale Tratatului privind 
crearea Comunităţii Europene;

Acquis-ul în domeniul energiei regenerabile:

11. Directiva 2003/30/EC din 8 mai 2003 de 
promovare a utilizării biocombustibililor 
si a altor combustibili regenerabili pentru 
transport;

12. Directiva 2001/77/EC din 27 septembrie 
2001 privind promovarea electricităţii pro-
duse din surse de energie regenerabile pe 
piaţa internă a electricităţii;

Standarde tehnice: 

13. „Standarde de aplicare generală ale Comu-
nităţii Energetice” aprobate de Consiliul Mi-
nisterial al TCE. Acestea includ principiile şi 

3 În plus, părţile la Tratat recunosc importanţa Protocolului de 
la Kyoto şi se angajează să depună eforturi în vederea aderă-
rii la acesta, precum şi importanţa Directivei 96/61/EC din 24 
septembrie 1996 privind prevenirea şi controlul integrat al po-
luării, angajându-se să depună eforturi în vederea implementă-
rii acesteia. De asemenea, statele participante se angajează să 
respecte acquis-ul comunitar în domeniul mediului înconjură-
tor în ceea ce priveşte construcţia şi exploatarea noilor centrale 
electrice. 
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normele de operare ale UCTE pentru opera-
torii sistemelor de transport şi standardele 
CEN şi CENELEC aplicabile în domeniul 
ingineriei electroenergetice şi a gestionării 
energetice.

Anexele I, II şi III la Tratat prevăd orarele de im-
plementare a măsurilor prevăzute de actele acquis-
ului, care diferă de orarele originale. 

4.1.2 Mecanismul pieţelor energiilor de 
reţea

Majoritatea prevederilor TCE din Titlul III sunt 
implementate prin măsuri adoptate de instituţiile 
Comunităţii Energetice şi se referă la: 

• crearea mecanismelor de transport la dis-
tanţe lungi a energiei de reţea (Articolul 
28); adoptarea de către fi ecare stat parte a 
declaraţiilor privind securitatea furnizării 
(Articolele 29 şi 30); şi promovarea unui ni-
vel înalt al furnizării energiei către cetăţeni 
(Articolele 31, 32 şi 33);

• armonizarea modelelor de piaţă, recunoaş-
terea reciprocă a licenţelor şi sprijinirea 
creării libere a întreprinderilor în sectorul 
energiilor de reţea (Articolul 34);

• sprijinirea dezvoltării în domeniu a surselor 
regenerabile de energie şi a efi cienţei ener-
getice (Articolul 35); 

• stabilirea unui cadru pentru măsuri de sigu-
ranţă în cazul unor crize neprevăzute (Arti-
colele 36-39). 

4.1.3 Crearea pieţei energetice comune 

Titlul IV al Tratatului include angajamentele refe-
ritoare la:

• eliminarea oricăror taxe vamale şi restricţii 
cantitative şi a oricăror alte măsuri cu efect 
similar în vederea asigurării liberei circula-
ţii a energiei de reţea (Articolele 41 şi 42);

• stabilirea unei politici externe privind co-
merţul cu energie (Articolul 43); 

• crearea unui mecanism de asistenţă reci-
procă între părţi în caz de întreruperi a fur-
nizărilor de energie (Articolele 44-46).

În concluzie, statele contractante ale TCE se an-
gajează să implementeze acquis-ul comunitar 
referitor la energiile de reţea şi să creeze o piaţă 
energetică comună prin adoptarea unui mecanism 
tehnic comun şi înlăturarea barierelor comerciale. 
După cum s-a menţionat mai sus, aderarea la Co-
munitatea Energetică şi implementarea prevederi-
lor Tratatului înseamnă de fapt integrarea la piaţa 
internă a UE, participarea la procesul Comunităţii 
Energetice fi ind practic echivalentă cu implemen-
tarea capitolului energetic în cadrul proceselor de 
asociere şi integrare la Uniunea Europeană. 

4.2 Implementarea TCE de către Repu-
blica Moldova: acquis-ul comunitar

Implementarea angajamentelor TCE de către RM 
este condiţionată de racordarea fi zică la reţelele re-
gionale din Europa de Sud-Vest. Această condiţio-
nare se referă atât la angajamentele referitoare la 
crearea mecanismului tehnic şi al pieţei comune, 
cât şi la cele referitoare la implementarea acquis-
ului comunitar. Acquis-ul comunitar în domeniul 
energiilor de reţea urmăreşte crearea unei pieţe 
comune între statele-membre UE. Modelul aces-
tei pieţi comune este bazat pe liberalizarea totală 
a pieţelor, fi ind introdusă concurenţa de piaţă la 
nivelul generării energiei electrice şi la nivelul fur-
nizării angro şi cu amănuntul a energiei electrice 
şi a gazelor naturale. Respectiv, statele contrac-
tante ale TCE s-au angajat să implementeze, în 
cadrul Comunităţii Energetice, un model de piaţă 
bazat pe liberalizare completă, după cum prevede 
acquis-ul comunitar. Referindu-ne la limitările 
existente în sectoarele de reţea din RM referitoare 
la liberalizarea pieţelor, ţinem să reiterăm conclu-
zia că deschiderea pieţelor energiilor de reţea are 
sens doar în contextul schimbării confi guraţiei 
infrastructurii sectoarelor energiilor de reţea din 
RM, care va fi  realizată odată cu racordarea fi zi-
că la reţelele pieţelor regionale. Astfel, am putea 
trasa două scenarii în implementarea angajamen-
telor din cadrul TCE de către RM: primul – până 
la racordarea reţelelor, iar cel de al doilea – după 
racordarea acestora. 

În ceea ce priveşte implementarea acquis-ului co-
munitar, este important să deosebim procesul de 
armonizare cu legislaţia UE de procesul de transpu-
nere a acquis-ului. Armonizarea presupune intro-
ducerea normelor europene în limitele potenţialului 
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de adaptare a acestora în cadrul existent de funcţi-
onare a sectorului energetic. Altfel spus, în cadrul 
procesului de armonizare implementarea acquis-
ului este realizată în termenele şi limitele cadrului 
local. Transpunerea acquis-ului presupune imple-
mentarea deplină a normelor europene în termene-
le şi măsura prevăzută de legislaţia primară şi cea 
secundară a Uniunii Europene. Tratatul Comunită-
ţii Energetice prevede angajamentul de transpunere 
a acquis-ului comunitar, cu unica derogare în ceea 
ce priveşte orarul de liberalizare a pieţelor, care este 
diferit de cel prevăzut de Directivele respective. 

În ceea ce priveşte legislaţia RM în sectorul ener-
getic, referindu-ne, în special, la legile cadru re-
cent adoptate şi legislaţia secundară elaborată de 
ANRE în sectorul electroenergetic şi cel al gaze-
lor naturale, putem estima că legislaţia naţională 
este pe deplin armonizată la acquis-ul comuni-
tar. Directivele şi regulamentele corespunzătoare 
sunt implementate în termenele şi limita în care 
acest lucru este posibil, având în vedere faptul că 
Moldova nu poate participa la piaţa comună din 
cauza neracordării reţelelor, iar crearea unei pieţe 
competitive în cadrul izolat al sectoarelor energe-
tice din Moldova întâmpină obstacole obiective, 
pe care le-am discutat mai sus. În cel de al doilea 
scenariu, când reţelele din RM vor fi  racordate la 
reţelele pieţei regionale de energie electrică şi gaze 
naturale, transpunerea acquis-ului va fi  iminentă. 
În termeni practici, asta va cere anumite ajustări 
şi rectifi cări ale cadrului legislativ existent, acesta 
deja conţinând principiile, structura şi instituţiile  –
cheie prevăzute de acquis-ul comunitar. Aces-
te ajustări se referă, în principal, la introducerea 
modelului pieţei regionale de energie electrică şi 
gaze naturale. În cele ce urmează vom analiza ele-
mentele-cheie ale acquis-ului în domeniul energiei 
electrice şi al gazelor naturale în raport cu preve-
derile corespunzătoare din legislaţia naţională4. 

Autoritate de reglementare independentă. Direc-
tivele UE prevăd constituirea unei autorităţi de 
reglementare independente de interesele industri-
ei. În RM a fost creată Agenţia Naţională pentru 
Reglementare în Energetică, care este organ public 
independent, cu buget constituit din cotizaţii pro-
porţionale ale titularilor de licenţă şi un mecanism 

4 Elementele analizate corespund elementelor conţinute în pla-
nul de acţiuni tip elaborat de către Secretariatul Comunităţii 
Energetice pentru statele contractante.

decizional colegial constituit din trei directori ina-
movibili pe termenul mandatului fi x.

Deşi legea veche a energiei electrice5 prevedea inde-
pendenţa ANRE, în ansamblul său regimul de regle-
mentare a agenţiei permitea infl uenţarea deciziilor 
acesteia de către instituţiile guvernamentale. Astfel, 
în baza legii vechi, regulamentul şi bugetul ANRE 
erau aprobate de către Guvern, care, de asemenea, 
numea şi destituia cei trei directori ai Agenţiei. Deşi 
legea prevedea expres cazurile în care directorii pu-
teau fi  destituiţi din funcţie, aceste cazuri erau gene-
rale, neasigurând inamovibilitatea funcţiei, cum ar 
fi  de exemplu „încălcarea legislaţiei în vigoare”. În 
urma unui astfel de regim de reglementare, în peri-
oada de la crearea Agenţiei în 1998 doar un singur 
director şi-a încetat exercitarea funcţiei ca urmare a 
expirării mandatului, ceilalţi fi ind destituiţi de multe 
ori ca urmare a luării de poziţii în chestiuni regula-
torii, ceea ce nu a contribuit la consolidarea în prac-
tică a independenţei ANRE. 

Legea nouă6 prevede numirea în funcţie a Directo-
rilor ANRE de către Parlament, ca şi în cazul altor 
autorităţi de reglementare independente, cum ar fi  
autoritatea pentru protecţia concurenţei. De aseme-
nea, Parlamentul aprobă Regulamentul şi bugetul 
Agenţiei. Cazurile în care este posibilă încetarea 
exercitării funcţiei de director al ANRE au fost limi-
tate la pierderea cetăţeniei, alegerea în alte funcţii, 
motive de sănătate şi condamnare defi nitivă pen-
tru infracţiuni. Excluderea dependenţei de decizia 
Guvernului în ceea ce priveşte directorii şi bugetul 
este importantă pentru asigurarea independenţei 
autorităţii de reglementare faţă de interesele indus-
triei, pentru că Guvernul administrează în prezent 
acţiunile statului în majoritatea întreprinderilor din 
sectorul electroenergetic şi cel al gazelor naturale, 
unele dintre care deţin poziţii dominante pe piaţă. 

Un alt aspect controversat îl prezintă practica exa-
minării proiectelor actelor normative ale ANRE de 
către Comisia de Stat pentru reglementarea activi-
tăţii de întreprinzător prin intermediul Grupului de 
lucru. Efectul acestei practici este că ANRE este pusă 
în situaţia să prezinte şi uneori să negocieze toate 
proiectele normelor sale de reglementare în cadrul 
unui organ controlat de guvern. Deciziile ANRE nu 
sunt publicate în MORM, decât dacă există avizul 
Ministerului Justiţiei, care poate fi  refuzat pe motiv 
că normele de reglementate nu au fost expertizate de 
Grupul de lucru mai sus amintit. 

5 Aici şi în continuare „legea veche” se referă la Legea cu privire 
la energia electrică nr. 137 din 17.09.1998 sau Legea cu privire 
la gaze nr. 136 din 17.09.1998, după caz.
6 Aici şi în continuare “legea noua” se fereră la Legea cu privire 
la energia electrică nr. 124 din 23.12.2009 sau Legea cu privire 
la gazele naturale nr.123 din 23.12.2009. 
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Atribuţii specifi ce ale autorităţii de reglemen-
tare. Directivele UE prevăd anumite competenţe 
minime ce urmează a fi  atribuite autorităţii de re-
glementare. Simplifi când şi generalizând, putem 
spune că autoritatea de reglementare urmează în 
primul rând să vegheze asupra elementelor mo-
nopoliste – reţelele de transport şi distribuţie, şi 
să asigure concurenţa elementelor competitive 
– generare şi furnizare. În special, autoritatea de 
reglementare urmează să fi e responsabilă de mo-
nitorizarea (1) capacităţii de interconectare; (2) 
mecanismelor legate de capacitatea congestionată; 
(3) timpului necesar întreprinderilor de transport 
şi distribuţie pentru conectări şi reparaţii; (4) pu-
blicării informaţiilor de către operatorii sistemului 
de transport şi ai celui de distribuţie privind inter-
conectările, utilizarea reţelei şi alocarea capacităţii 
părţilor interesate; (5) separării efective a contu-
rilor contabile, termenelor, condiţiilor şi tarifelor 
pentru conectarea noilor producători de energie 
electrică; (6) măsurii în care operatorii sisteme-
lor de transport şi distribuţie îşi îndeplinesc sar-
cinile sale şi (7) gradului de transparenţă şi con-
curenţă. Toate aceste responsabilităţi se regăsesc 
într-o măsură sau alta, direct sau indirect, printre 
competenţele atribuite de legislaţia în vigoare au-
torităţii de reglementare din RM. Problema este că 
anumite prevederi atât din legile cadru, cât şi din 
legislaţia secundară atribuie instituţiei de speciali-
tate a Guvernului (în prezent Ministerul Economi-
ei şi Comerţului) anumite competenţe care ţin de 
reglementarea pieţei şi care fi e repetă, fi e înlocu-
iesc atribuţiile autorităţii de reglementare.

Legea nouă atribuie Guvernului competenţa de mo-
nitorizare a balanţei dintre cerere şi ofertă pe piaţa 
energiei electrice, a nivelului de întreţinere a reţe-
lelor electrice, precum şi a îndeplinirii măsurilor de 
acoperire a sarcinii de vârf şi a defi citului în furniza-
rea energiei electrice în cazul indisponibilităţii unui 
sau mai multor furnizori7. Acestea sunt responsabi-
lităţi ale autorităţii de reglementare şi ale operato-
rului de reţea şi nu ale Guvernului, care, după cum 
am menţionat, administrează majoritatea partici-
panţilor la piaţă. 

Regulamentul privind condiţiile generale de im-
port/export şi tranzit al energiei electrice prevede 
că exportul de energie electrică este permis de către 

7 Art. 5 (2) Legea cu privire la energia electrică nr. 124 din 
23.12.2009.

organul central de specialitate în sectorul energetic8, 
atribuţie care se suprapune competenţelor ANRE le-
gate de monitorizarea accesului la reţea, care tre-
buie să fi e nondiscriminatoriu şi nu la latitudinea 
Guvernului. 

Autorizarea instituţiei guvernamentale de speciali-
tate de a monitoriza executarea planurilor investiţi-
onale ale întreprinderilor energetice9 se suprapune 
cu atribuţiile autorităţii de reglementare în acest 
sens şi este inechitabil faţă de întreprinderile priva-
te, care sunt obligate să raporteze planurile investi-
ţionale instituţiei care administrează concurenţii de 
piaţă a acestora. Raportat la confi guraţia actuală a 
infrastructurii şi a pieţelor, atribuirea unor astfel de 
responsabilităţi instituţiei guvernamentale pare să 
răspundă necesităţilor curente, însă, în cazul celui 
de al doilea scenariu discutat aici, adică după ra-
cordarea la reţelele regionale, astfel de inadvertenţe 
urmează a fi  înlăturate. 

Desemnarea şi separarea operatorilor reţelelor 
de transport şi de distribuţie. Directivele UE pre-
văd separarea operatorilor reţelei de transport şi 
ai reţelei de distribuţie de celelalte activităţi din 
sector. Noua legislaţie cadru10 desemnează în mod 
expres operatorii de reţea şi prevede separarea 
atât a operatorilor sistemelor de transport, cât şi 
a operatorilor sistemelor de distribuţie în sectorul 
energiei electrice şi cel al gazelor naturale. În cazul 
operatorilor sistemelor de transport, legea preve-
de separarea acestora prin licenţierea individuală 
a activităţii de transport şi servicii de dispecerat 
şi prin interdicţia de a desfăşura alte activităţi în 
sectoarele respective. În cazul operatorilor siste-
melor de distribuţie, legea nu prevede licenţierea 
separată a activităţii de operator al sistemului de 
distribuţie, aceasta fi ind realizată în cadrul licen-
ţei de distribuţie. Cadrul de reglementare, intro-
ducând astfel o schemă cu mai mulţi operatori 
de distribuţie, fi ecare reţea de distribuţie având 
propriul operator de sistem. Dar legea cere sepa-
rarea la nivel juridic, funcţional şi contabil a ac-
tivităţii de furnizare de activitatea de distribuţie, 
prevăzând astfel separarea operatorului reţelei de 
distribuţie de celelalte activităţi, în primul rând, a 
celei de furnizare. Cu toate acestea, nici în sectorul

8 Art. 5, Regulamentul privind condiţiile generale de import/ex-
port şi tranzit al energiei electrice, HG nr. 583 din 15 iunie 2005.
9 Art. 4, Legea cu privire la energetică nr. 1525 din 1998. 
10 Aici şi în continuare, „legea noua” înseamnă fi e Legea cu pri-
vire la energia electrică nr.124 din 23.12.2009, fi e Legea cu pri-
vire la gazele naturale nr. 123 din 23.12.2009, fi e ambele legi.
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electroenergetic, nici în cel al gazelor naturale 
aceste prevederi nu asigură separarea efectivă a 
operatorilor sistemelor de transport şi ai sisteme-
lor de distribuţie de interesele celorlalte activităţi. 

În cazul sectorului electroenergetic, deşi operatorul 
sistemului de transport este separat din punct de ve-
dere juridic şi contabil de celelalte activităţi din sec-
tor, acesta este dependent sub aspect funcţional de 
instituţia guvernamentală de specialitate, care este 
fondatorul întreprinderii de stat cu funcţia de trans-
port şi dispecerat – Î.S. „Moldelectrica”, şi în această 
capacitate controlează activitatea acesteia. Soluţia 
în cazul respectiv urmează a fi  căutată printre opţiu-
nile care să excludă interesele guvernului în celelalte 
funcţii – generare, furnizare, distribuţie, de exemplu 
prin deetatizarea întreprinderilor CET-1, CET-2, 
CET-Nord, RED Nord, RED-Nord Vest şi „Energo-
com”, sau, cel puţin, transferarea acestora în admi-
nistrare privată. Aceasta pentru că reţelele de trans-
port şi dispeceratul central sunt obiective de interes 
strategic şi, de regulă, sunt controlate de instituţiile 
guvernamentale, nefi ind supuse privazizării. 

În cazul sectorului de gaze naturale, în prezent dis-
peceratul central face parte din S.A. „Moldovagaz”. 
Legea veche nu prevedea în mod expres separarea 
operatorului de reţea de celelalte funcţii, cu toate 
acestea, Regulile pieţei gazelor naturale desem-
nează S.A. „Moldovagaz” drept operator de sistem 
„care dirijează procesele de transport, furnizare şi 
distribuţie din sistemul de gaze”11. Contractele de 
furnizare angro a gazelor naturale sunt încheiate 
de S.A. „Moldovagaz”, care astfel exercită funcţia 
de furnizor angro. Legea nouă prevede în mod ex-
pres licenţierea separată a operatorului de sistem 
de transport şi interdicţia ca acesta să deţină licenţe 
de furnizare şi producţie. Urmează ca aceste preve-
deri să fi e implementate şi dispeceratul central să 
fi e separat la nivel juridic, funcţional şi contabil de 
celelalte activităţi din sector. Soluţia pentru separa-
rea operatorului de sistem ar putea fi  crearea unei 
întreprinderi de stat care să exercite funcţiile de ope-
rator al sistemului de transport al gazelor naturale, 
căreia să-i fi e transmise activele respective. 

În ceea ce priveşte funcţiile operatorului sistemelor 
de distribuţie, în prezent acestea sunt exercitate de 
fi ecare reţea de distribuţie în parte. Şi cum în prezent 
reţelele de distribuţie deţin atât licenţe de distribuţie, 
cât şi licenţe de furnizare, noua lege schimbă aceas-
tă stare a lucrurilor, impunând separarea funcţiei 
de distribuţie de cea de furnizare, cu o perioadă de 
tranziţie până în ianuarie 2013. 

11 Art. 2.6, Hotărârea ANRE nr. 192 din 22.09.2005, Regulile 
pieţei de gaze naturale.

Soluţia cea mai recomandabilă pentru separarea 
efectivă a activităţii de distribuţie de cea de furni-
zare, ar fi  interdicţia deţinătorilor afacerilor de dis-
tribuţie de a deţine şi afaceri de furnizare, pentru că 
simpla separare juridică nu va duce la separarea 
funcţională. Companiile, deşi având licenţe separa-
te, vor avea acelaşi proprietar care va putea contro-
la procesul decizional atât în cadrul companiei de 
distribuţie, cât şi în cadrul companiei de furnizare, 
deţinând posibilitatea de a favoriza accesul la reţea 
a furnizorilor afi liaţi. 

Soluţiile propuse pentru consolidarea operatorilor 
de reţea sunt determinate şi din perspectiva aşa-
numitului al treilea pachet energetic elaborat de 
Comisia Europeană, care prevede separarea opera-
torului de reţea la nivel de proprietar (eng. owner-
ship unbundling). Adică, proprietarul operatorului 
sistemului de transport sau distribuţie nu poate fi  în 
acelaşi timp şi proprietarul altor titulari de licenţă 
în sectoarele respective. 

Competenţe specifi ce ale operatorilor reţelelor 
de transport şi distribuţie. Directivele UE prevăd 
responsabilitatea operatorilor sistemelor de trans-
port şi celor de distribuţie de a garanta siguranţa 
şi efi cienţa sistemului, precum şi nondiscrimina-
rea între utilizatorii de sistem, prezentând acesto-
ra informaţiile necesare pentru accesul efi cient la 
reţele. Pe lângă acestea, operatorul sistemului de 
transport urmează a fi  responsabil de asigurarea 
capacităţii de transport pe termen lung; adminis-
trarea fl uxurilor în sistem, asigurând disponibi-
litatea serviciilor auxiliare necesare; informarea 
operatorilor reţelelor interconectate, cu care co-
ordonează dezvoltarea şi interoperabilitatea siste-
mului. În ceea ce priveşte dispecerizarea, operato-
rii sistemelor de transport şi distribuţie trebuie să 
asigure că aceasta este determinată în baza unor 
criterii obiective, publicate şi nondiscriminatorii, 
că tarifele şi normele de echilibrare a sistemului 
şi de taxare pentru dezechilibrele energetice sunt 
obiective, transparente şi nondiscriminatorii, iar 
energia utilizată pentru a acoperi pierderile de 
energie şi capacitatea de rezervă este procurată în 
baza unor proceduri transparente, nondiscrimina-
torii şi bazate pe mecanismele pieţei. De aseme-
nea, operatorii de reţea pot oferi prioritate la dis-
pecerizare capacităţilor de generare care utilizează 
surse regenerabile de energie sau deşeuri ori care 
au ciclu combinat de producere a energiei termi-
ce şi electrice. Noile legi cadru din 2009 prevăd în 
mod expres competenţele operatorilor de reţea, 
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aşa cum acestea sunt prevăzute în recomandări-
le directivelor respective. Exercitarea anumitor 
competenţe va cere introducerea unor mecanisme 
de implementare corespunzătoare sau precizări 
suplimentare pentru conformarea cu alte acte ale 
acquis-ului.

Legea nouă stipulează, pentru prima dată în mod 
direct, responsabilităţile operatorilor de reţea. Deşi 
şi până la noua lege „Moldelectrica” era responsabi-
lă de echilibrarea pieţei, aceasta nu era realizată în 
baza procurării de către operatorul de reţea a ener-
giei de echilibru şi de rezervă. Redefi nirea funcţiei 
de echilibrare a operatorului „Moldelectrica” va cere 
un mecanism de implementare corespunzător. 

Un alt aspect problematic îl constituie obligaţia ope-
ratorului de reţea de a acorda prioritate în dispece-
rizarea energiei electrice generate la centralele care 
aplică tehnologia de cogenerare şi furnizează ener-
gie termică unor sisteme centralizate de încălzire. 
Acquis-ul comunitar prevede drept criteriu de acor-
dare a statutului de prioritate instalaţiilor de coge-
nerare – efi cienţa energetică şi capacitatea de con-
servare a energiei acestora, şi nu faptul că centralele 
furnizează energie termică sistemelor centralizate 
de încălzire. Este de înţeles că prevederea din legea 
cadru vine să asigure securitatea furnizării energiei 
termice produsă la cele trei CET-uri. Soluţia în acest 
caz urmează a fi  căutată în reglementarea separa-
tă a situaţiei celor trei CET-uri în locul unei norme 
generale care cuprinde orice centrală de cogenera-
re furnizoare a sistemelor de încălzire centralizată. 
Problema funcţionării CET-urilor în condiţiile libe-
ralizării pieţei energiei electrice este discutată pe 
larg în secţiunile ulterioare. 

Prevederea accesului reglementat al terţei părţi 
la reţea. Directivele UE prevăd introducerea acce-
sului reglementat al terţelor părţi la reţea. Meca-
nismul accesului terţelor părţi – ATP12, este ine-
rent funcţionării pieţei competitive în sectoarele 
de reţea şi, în esenţă, înseamnă aplicarea aceloraşi 
condiţii de accesare faţă de toţi cei care solicită ac-
cesul la reţea. Pieţele competitive – generarea şi 
furnizarea – funcţionează prin intermediul reţelei, 
accesul la care trebuie să fi e nondiscriminatoriu, 
altfel decizia privind cine vinde şi cumpără ener-
gie electrică va aparţine operatorului reţelei, şi nu 
concurenţei de piaţă. În principiu, accesul la reţea 
este fi e negociat, fi e reglementat. Directivele UE 
prescriu introducerea accesului reglementat. Me-

12 eng. TPA - third party access.

canismul accesului reglementat al terţilor părţi 
constă din două elemente – un tarif al accesului la 
reţea, care trebuie să fi e publicat şi calculat în baza 
unei metodologi prestabilite; şi un cod al reţelei de 
transport, care să fi e publicat şi care să stabilească 
reguli şi criterii nondiscriminatorii şi transparente 
pentru accesul la reţea. Legea nouă din 2009 vine 
să consolideze principiul accesului nondiscrimina-
tor la reţea, promulgat încă de prima lege cadru 
a energiei electrice din 1998 prin prevederea unui 
tarif separat şi a unui set de reguli pentru accesul 
la reţea.

Deşi legea veche declara în mod expres că accesul 
la reţea este nediscriminatoriu, aceasta nu preve-
dea în mod expres elementele necesare introducerii 
mecanismului ATP, cum ar fi  tarife separate pentru 
accesul la reţea, calculate în baza unor metodologii 
prestabilite sau obligaţia operatorului de reţea de a 
adopta un cod al reţelei. 

Cu toate acestea, ANRE a elaborat şi a adoptat me-
todologia de calculare a costului serviciilor de ra-
cordare la reţeaua de distribuţie13, care se aplică şi 
în cazul racordării la reţeaua de transport, meto-
dologia de calculare a tarifului pentru serviciile de 
transport a gazelor naturale şi un tarif separat pen-
tru serviciile de transport a energiei electrice. Astfel, 
putem estima că există un tarif separat pentru acce-
sul terţei părţi la reţea. Acesta este complementat de 
reglementările ANRE care stabilesc normele tehnice 
privind accesul la reţelele de transport şi distribu-
ţie a energiei electrice şi la reţelele de distribuţie a 
gazelor naturale14, urmând a fi  elaborate şi normele 
tehnice de acces la reţeaua de transport a gazelor 
naturale. Regimul de acces la reţea este completat 
de normele regulamentelor de furnizare a energiei 
electrice şi a gazelor naturale15. Însă, în acelaşi timp, 
legislaţia secundară care reglementează accesul la 
reţea în vederea exporturilor de energie electrică 
lasă la discreţia guvernului decizia de a permite sau 

13 Metodologia de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor 
la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile de distribuţie 
a energiei electrice, Hotărârea ANRE nr. 245 din 02.05.2007. 
Metodologia de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor 
la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile titulare de li-
cenţe pentru distribuţia de gaze naturale, Hotârârea ANRE nr. 
316 din 24.12.2008.
14 Normele tehnice ale reţelelor electrice de transport, Hotă-
rârea ANRE nr. 266 din 20.11.2007, Normele tehnice ale re-
ţelelor electrice de distribuţie, Hotărârea ANRE nr. 267 din 
20.11.2007. Normele tehnice ale reţelelor de distribuţie a gaze-
lor naturale, Hotărârea ANRE nr.324 din 27.02.2009.
15 Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, 
Hotărârea ANRE nr. 314 din 04.12.2008, Regulamentul pen-
tru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, Hotărârea ANRE 
nr. 304 din 07.08.2008.
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nu accesul la reţea în vederea exporturilor16. Proble-
ma nu constă în faptul reglementării exporturilor, ci 
în modul de reglementare, principiul fi ind că accesul 
la reţea în vederea exporturilor se face în baza meca-
nismului ATP şi nu a permisiunii guvernului. Consi-
derentele legate de asigurarea securităţii energetice 
a ţării pot face parte din mecanismul ATP, fără a fi  
necesar consimţământul suplimentar al guvernului. 
Concluzia privind mecanismul ATP din RM este că, 
deşi acesta este prevăzut de legislaţie şi sunt imple-
mentate tarife separate şi norme tehnice pentru ac-
cesul la reţea, în cazul racordării la reţelele regiona-
le, reglementarea accesului la reţeaua de transport 
în vederea schimburilor transfrontaliere de energie 
va trebui adusă la standardele pieţei regionale, în 
special fi ind vorba despre comerţul transfrontalier 
cu energie electrică. 

Tarife calculate în baza unor metodologii presta-
bilite. Directivele UE cer ca modalitatea de calcu-
lare a tarifelor să fi e cunoscută înainte ca acestea 
sa fi e calculate şi aprobate, altfel spus, ca tarifele să 
fi e calculate în baza unor metodologii aprobate „ex 
ante”. Cadrul de reglementare din RM prevede că 
tarifele sunt stabilite în baza metodologiilor apro-
bate de ANRE, mai mult decât atât, ANRE calculea-
ză şi aprobă tarifele pentru serviciile de transport 
şi distribuţie, pentru generarea energiei electrice 
de către instalaţiile ce utilizează surse regenerabile 
de energie şi tehnologiile de cogenerare, precum şi 
pentru serviciile auxiliare. Metodologiile sunt pu-
blicate în MORM înaintea calculării tarifelor, iar 
tarifele aprobate de ANRE intră în vigoare după 
publicarea lor în MORM, astfel fi ind satisfăcute 
cerinţele Directivelor UE. 

În ceea ce priveşte aprobarea tarifelor, singura pro-
blemă ar fi  că ANRE aprobă tariful consumatorului 
fi nal. După cum am menţionat mai sus, regula este 
că doar tarifele pentru elementele de monopol sunt 
aprobate de autoritatea de reglementare, preţul ele-
mentelor competitive fi ind stabilit de piaţă. Astfel, 
ANRE urmează să se limiteze la aprobarea tarifu-
lui pentru transport, servicii auxiliare, distribuţie şi 
generare reglementată. Tariful fi nal plătit de consu-
mator urmează să includă aceste tarife aprobate de 
ANRE, plus preţul de generare/producţie şi preţul 
furnizării, care trebuie să fi e liber, prestatorii aces-
tor servicii concurând între ei în baza diferenţei de 
preţuri. Aprobarea de către ANRE a tarifului con-

16 Art. 5, Regulamentul privind condiţiile generale de import/
export şi tranzit al energiei electrice, HG nr. 583 din 15 iunie 
2005.

sumatorilor fi nali reprezintă un obstacol regulator 
în procesul de deschidere a pieţelor şi, de asemenea, 
face posibile subvenţiile încrucişate, în urma cărora 
unii consumatori plătesc sub nivelul costurilor, iar 
alţii plătesc supracosturi. Existenţa subvenţionării 
încrucişate este un prim-pas spre declanşarea crize-
lor energetice cauzate de neplata serviciilor. Practi-
ca aprobării de către ANRE a tarifului pentru con-
sumatorul fi nal este incompatibilă cu modelul pieţei 
liberalizate şi urmează a fi  exclus cu desăvârşire 
odată cu racordarea la reţelele şi pieţele regionale. 

Autorizarea construcţiei capacităţilor de genera-
re. În vederea dezvoltării unei pieţe competitive la 
nivelul generării energiei electrice, Directiva UE 
recomandă aplicarea procedurii de autorizare a 
construcţiei noilor capacităţi de generare. Proce-
dura de autorizare trebuie să se bazeze pe criterii 
obiective, transparente şi nondiscriminatorii şi să 
fi e publicată. În cazuri excepţionale, este permisă 
organizare unor licitaţii pentru construcţia noilor 
capacităţi. Noua lege cadru prevede procedura de 
aprobare, şi nu de autorizare ca regulă, şi procedu-
ra de licitaţie ca excepţie, ceea ce nu corespunde 
intenţiei prevederilor respective ale acquis-ului. 
De asemenea, legea atribuie instituţiei guverna-
mentale responsabilitatea pentru procedura de 
aprobare, pe când Directiva recomandă o autorita-
te independentă de funcţiile de generare. 

Sensul introducerii procedurii de autorizare a cons-
trucţiei unor noi capacităţi de generare este ca deci-
zia de a construi să fi e luată de mecanismele pieţei, 
şi nu de un organ administrativ. Adică, oricine care 
vede oportunităţi pe piaţa de generare pentru cons-
trucţia unei noi capacităţi de generare, urmează a fi  
autorizat în baza unor criterii prestabilite. Autori-
zarea poate fi  refuzată doar dacă nu sunt întrunite 
criteriile prestabilite. 

Scopul unui astfel de mecanism este introducerea 
concurenţei pe piaţa de generare. În cazurile în care 
concurenţa pe piaţa nu oferă semnalele respective 
pentru a incita interesul de a construi noi capacităţi, 
atunci este permisă aplicarea procedurii de licitaţie. 

Noua lege cadru prevede că guvernul aprobă con-
strucţia de noi capacităţi de generare cu o putere 
mai mare de 20 MW, în baza unui regulament apro-
bat de guvern. Reiese că nu piaţa, ci guvernul decide 
construcţia de noi capacităţi, ceea ce este contrar in-
tenţiei acquis-ului. Mai ales având vedere faptul că 
Directiva recomandă ca procedura de autorizare să 
fi e administrată de un organ care nu are interese pe 
piaţa de generare, cum ar fi  autoritatea de reglemen-
tare sau operatorul sistemului de transport. În cazul 
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Moldovei, guvernul este lăsat să decidă acoperirea 
sarcinii sistemului electroenergetic, spre exemplu, fi e 
prin aprobarea extinderii capacităţii CET-urilor pe 
care le administrează, fi e prin aprobarea construc-
ţiei unor centrale care utilizează surse regenerabile 
de energie. Intenţia Directivei energiei electrice este 
ca piaţa să decidă câte şi ce fel de capacităţi de ge-
nerare noi să apară. În plus, Regulamentul privind 
construcţia/reconstrucţia centralelor electrice17 dis-
criminează în funcţie de combustibilul utilizat de 
noua capacitate de generare, prevăzând prioritatea 
construcţiei centralelor care utilizează gazele natu-
rale, ceea ce contravine acquis-ului. Regulamentul 
respectiv prevede aprobarea construcţiei prin ho-
tărâre de guvern, în baza unui concurs sau a unor 
negocieri directe. 

Soluţia în acest caz este ca legea cadru să prevadă 
procedura de autorizare, şi nu aprobarea pentru 
construcţia de noi capacităţi, licitaţia fi ind admisă 
doar în cazurile expres prevăzute în Directiva ener-
giei electrice, iar responsabilitatea pentru adminis-
trarea procedurii să fi e atribuită fi e ANRE, fi e Dispe-
ceratului central din cadrul Î.S. „Moldelectrica”.

Obligaţii de serviciu public şi protecţia consuma-
torilor. Directivele UE prevăd: i) dreptul de a im-
pune obligaţii de serviciu public, ii) măsuri pentru 
atingerea obiectivelor de coeziune economică şi 
socială, de protecţie a mediului şi garantare a pro-
tecţiei adecvate a consumatorilor vulnerabili şi a 
dreptului consumatorului eligibil de a-şi schimba 
efectiv furnizorul; iii) dreptul de a impune univer-
salitatea serviciului de furnizare a energiei elec-
trice şi iv) dreptul de a numi furnizorul de ultimă 
instanţă. Noile legi cadru prevăd posibilitatea im-
punerii obligaţiilor de serviciu public, reglemen-
tează pe larg protecţia tuturor consumatorilor fi -
nali şi desemnează furnizorul de ultimă instanţă. 
Legea energiei electrice prevede dreptul consuma-
torilor eligibili de a-şi schimba furnizorul, include 
defi niţia serviciului universal, fără însă a prevedea 
aplicarea acestuia faţă de consumatorii casnici. 

Prevederea mecanismului obligaţiilor de serviciu 
public şi măsurilor similare are drept scop permi-
terea intervenţiei statului în funcţionarea pieţei în 
cazuri excepţionale, atunci când mecanismele pieţei 
nu pot asigura securitatea energetică sau protecţia 
climei. Având în vedere gradul redus de competitivi-
tate a pieţelor din Moldova, mecanismul obligaţiilor 
de serviciu public nu şi-a găsit aplicare în măsura 

17 Aprobat prin HG nr. 436 din 26.04.2004.

prevăzută de acquis. În prezent, tariful consumato-
rului fi nal este aprobat de ANRE, iar universalita-
tea serviciului de furnizare a energiei electrice este 
asigurată prin obligarea furnizorilor la tarife regle-
mentate să fi e furnizori de ultimă instanţă pentru 
toţi consumatorii fi nali din zona lor de deservire. 
Astfel, actualmente mecanismul obligaţiilor de ser-
viciu public nu-şi găseşte aplicabilitate pe pieţele 
din RM, acestea fi ind, în mare parte, reglementa-
te. Doar atunci când vor fi  create pieţe competitive 
funcţionale aplicarea mecanismului obligaţiilor de 
serviciu public îşi va avea rostul prevăzut de acquis-
ul comunitar. 

În principiu, legislaţia naţională este armonizată 

la acquis-ul comunitar în domeniul energetic, fi ind 

adaptată la structura pieţei determinată de confi -

guraţia actuală a infrastructurii şi urmând să fi e 

ajustată corespunzător odată cu introducerea mo-

delului pieţei regionale. Anexa I include matricea 

implementării acquis-ului comunitar în legislaţia 

naţională în sectorul electroenergetic şi cel al ga-

zelor naturale. 

4.3 Implementarea TCE de către Repu-
blica Moldova: integrarea la piaţa regi-
onală de energie electrică

Implementarea angajamentelor TCE privind cre-

area mecanismului pieţei comune. În prezent, im-

plementarea de către RM a angajamentelor din ca-

drul TCE este condiţionată de racordarea reţelelor, 

în special în ceea ce priveşte angajamentele legate 

de implementarea mecanismului tehnic de funcţi-

onare a pieţei regionale şi crearea pieţei comune 

din perspectiva comerţului transfrontalier. În sec-

torul electroenergetic, mecanismul tehnic include, 

în principal, stabilirea unei proceduri comune pen-

tru administrarea congestiei electricităţii şi aloca-

rea capacităţii de transport, implementarea unui 

model comun al pieţei regionale, recunoaşterea re-

ciprocă a licenţelor şi un regim permisiv în ceea ce 

priveşte crearea sau înregistrarea întreprinderilor 

în sectorul energiilor de reţea.

Regiunea 8 a reţelelor electrice regionale. Pen-

tru introducerea unui mecanism comun de ad-

ministrare a congestiei şi alocare a capacităţii de 

transport pentru comerţul transfrontalier de ener-

gie electrică a fost creată, prin decizia Consiliului 

Ministerial al TCE, aşa-numita Regiunea 8, care 



36

Virgiliu Mihailescu

reprezintă o abordare regională a administrării 
congestiei şi alocării capacităţii de transport. Sco-
pul principal al Regiunii 8 este crearea unei struc-
turi de licitaţii coordonate pentru administrarea 
congestiei şi alocarea capacităţii de transport la 
nivelul regiunii, aşa-numitul Ofi ciu de licitaţii co-
ordonate din Europa de Sud-Est18. Regiunea 8 este 
guvernată prin intermediul cadrului instituţional 
al Consiliului de Reglementare al TCE. Grupul de 
implementare a SEE COA include autorităţi de 
reglementare, instituţii fi nanciare internaţionale, 
Comisia Europeană, operatori de reţea, utilizatori 
de reţea şi trader-i. Activitatea grupului este sus-
ţinută de Grupul pentru energie electrică al Con-
siliului de Reglementare, prin acţiuni orientate 
spre armonizarea regimurilor de licenţiere, coo-
perarea în domeniul reglementării privind inves-
tiţiile transfrontaliere, deschiderea pieţei angro, 
echilibrarea regională şi armonizarea regulilor 
pieţei. Crearea unei astfel de instituţii a fost dicta-
tă de necesitatea depăşirii barierelor ce limitează 
comerţul transfrontalier, printre care se numără 
insufi cienţa capacităţii de transport pentru inter-
conectare, lipsa transparenţei, numărul mare de 
hotare combinat cu mecanisme deferite pentru li-
citarea capacităţii de transport. Membrii Regiunii 
8 sunt cele şapte state contractante ale TCE şi cinci 
state vecine participante la TCE, după cum indică 
harta de mai jos. 

18 Eng. South East European Coordinated Auction Offi ce - SEE 
CAO.

(Sursa: Secretariatul Comunităţii Energetice).

Condiţia premergătoare pentru participarea RM la 
implementarea mecanismului tehnic al pieţei co-
mune este ca reţelele electrice, care în prezent sunt 
interconectate sincron la sistemul electroenergetic 
unic al CSI, să fi e racordate la reţelele Regiunii 8. 
Reţelele Regiunii 8 sunt interconectate sincron în 
cadrul ENTSOE19, asociaţie paneuropeană a trans-
portatorilor de energie electrică, creată în 2008, 
care include şi reţeaua fostei Uniuni de coordo-
nare a transportului de energie electrică – UCTE. 
Înainte de a analiza celelalte angajamente privind 
mecanismul tehnic al pieţelor regionale, în spe-
cial implementarea modelului pieţei regionale de 
energie electrică, este important să facem referinţă 
la racordarea fi zică a reţelei electrice din Moldova 
la reţelele electrice ale Regiunii 8. 

4.3.1 Racordarea la reţelele electrice 
regionale 

Racordarea la reţelele regionale ale sistemului 
electroenergetic al RM, la fel ca şi al Ucrainei, 
implică schimbarea interconectării sincrone de 
la sistemul CSI la sistemul ENTSOE (UCTE). Di-
ferenţa dintre cele două sisteme constă în felul în 
care este concepută structura şi modul de operare 
a reţelelor electrice. Sistemul ENTSOE s-a dezvol-
tat în baza aplicării limitei de exploatare n-1 (eng. 
contingency n-1) drept criteriu de planifi care, pe 
când în sistemul electroenergetic integrat al CSI 
acest criteriu este realizat printr-un set de acţiuni 
operaţionale ce includ, în mare parte, descărcarea 
sarcinii şi a generării20.

Ideea interconectării celor două sisteme ENTSOE 
(UCTE) şi SEI al CSI a fost obiectul unor preocupări 
pe parcursul ultimelor câtorva decenii, iar conclu-
ziile recentelor studii de fezabilitate susţin că o ast-
fel de interconectare este fezabilă21. Drept opţiune 
de interconectare este examinată varianta cuplării 
sistemelor în care fi ecare sistem îşi păstrează pe cât 
este posibil fi lozofi a de operare, iar interconectarea 
este bazată pe un set de reguli obligatorii comune. 
Interconectarea prin cuplarea sistemelor este diferi-
tă de procedura standard de interconectare sincro-

19 Eng. European Network for Transmission System Operators 
for Electricity – Reţeaua europeană a operatorilor sistemelor 
de transport a energiei electrice.
20 Feasability Study: Synchronous Interconnection of the IPS/
UPS with the UCTE, Summary of Investigations and Conclusi-
ons, decembrie 2008, pag. 6.
21 Ibidem. p. 11.
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nă a unui sistem electroenergetic la zona ENTSOE. 
În cadrul procedurii comune, sistemul care se inter-
conectează adoptă regulile, standardele şi fi lozofi a 
de operare a ENTSOE. Deşi este viabilă din punct de 
vedere tehnic, interconectarea sincronă prin cupla-
rea sistemelor electroenergetice integrate ale CSI şi 
ENTSOE este tratată ca o opţiune pe termen lung, 
atât din cauza complexităţii unei astfel de cuplări 
sincrone în contextul securităţii sistemului şi a sigu-
ranţei generale, cât şi din motive legate de diferenţa 
cadrului actual al pieţelor electroenergetice22. 

Operatorii de sistem din Moldova şi Ucraina au 
iniţiat procesul de interconectare sincronă prin 
integrare la zona ENTSOE, separat de restul sis-
temului electroenergetic al CSI, excluzând astfel 
sistemele electroenergetice ale celor două ţări de 
la proiectul interconectării sincrone prin cuplare 
între ENTSOE şi SEI al CSI. În martie 2006 „Mol-
delectrica” şi „Ukrenergo” au înaintat o cerere co-
mună în acest sens către UCTE care, acceptând să 
examineze cererea de asociere, a creat un grup de 
suport şi un grup de proiect în vederea elaborării 
termenilor de referinţă ai proiectului de interco-
nectare sincronă la UCTE (ENTSOE) a reţelelor 
electrice din Moldova şi Ucraina. 

Strategia generală de extindere a sistemului ENT-
SOE este bazată pe trei piloni: siguranţa zonei 
sincrone a ENTSOE – extinderile noi nu trebuie 
să pună în pericol funcţionarea sigură şi calitatea 
înaltă a furnizării de energie; examinarea aspec-
telor nontehnice, cum ar fi  structura pieţei şi se-
pararea funcţiilor ciclului electric, aspecte legate 
de mediul înconjurător şi altele; investigarea co-
nectării DC (rom. curent continuu) în paralel cu 
investigarea conectării AC (rom. curent alterna-
tiv) pentru a asigura o alternativă viabilă în cazul 
în care conectarea AC nu este fezabilă. Respectiv, 
proiectul de interconectare sincronă cuprinde trei 
etape: elaborarea termenilor de referinţă; înche-
ierea unui Acord contractual între „Ukrenergo” şi 
„Moldelectrica” pe de o parte, şi UCTE (ENTSOE), 
pe de altă parte, şi pregătirea şi efectuarea teste-
lor în zone izolate de operare şi teste de interco-
nectare, precum şi evaluarea rezultatelor. Ultima 
etapă se fi nalizează fi e cu iniţierea unei perioade 
de testare mai prelungite, fi e cu trecerea directă la 
interconectare permanentă. În 2008 UCTE estima 
o perioadă totală de 7,5 ani pentru implementarea 

22 Ibidem, p. 13. 

proiectului de interconectare, care să includă stu-
diile, implementarea recomandărilor, testarea şi 
funcţionarea în regim de testare23. 

4.3.1.1 Cerinţe tehnice

Soluţiile tehnice concrete pentru interconectarea 
sincronă a reţelelor electrice din Moldova şi Ucrai-
na urmează să fi e identifi cate de grupul de proiect 
în cadrul termenilor de referinţă. Oricare ar fi  so-
luţiile tehnice concrete, interconectarea va implica 
consolidarea interconexiunilor prin reabilitarea 
liniilor existente sau/şi construcţia unor noi linii 
electrice. Interconexiuni. În prezent sistemul elec-
troenergetic al RM include interconexiuni cu am-
bele reţele vecine. Şase linii electrice de tensiune 
înaltă de 330kV asigură operarea în paralel cu sis-
temul electroenergetic al Ucrainei. Linia electrică 
aeriană de 400 kV între Centrala de la Cuciurgan şi 
Isaccea, cu extensie la Vulcăneşti şi trei linii elec-
trice aeriene de 110kV asigură legătura cu reţeaua 
electrică din România. De asemenea, a fost lansat 
proiectul de construcţie a unei linii electrice aeri-
ene de 400kV între Bălţi şi Suceava, în noiembrie 
2008 fi ind semnat memorandumul de construcţie 
a LEA-400 kV Bălţi – Suceava, între Î.S. „Moldelec-
trica” şi S.C. „Transelectrica”. La fel, au fost efectu-
ate lucrări de reconstrucţie a substaţiei de 330 kV 
Bălţi cu substituirea utilajului cu aer comprimat 
prin utilaj cu hexafl orură de sulf în vederea sporirii 
fi abilităţii liniilor aeriene de tensiune înaltă. Stan-
darde de dispecerizare. Funcţionarea în paralel cu 
zona sincronă a ENTSOE presupune o capacita-
te corespunzătoare a operatorului de sistem de a 
asigura operarea reţelei, care este determinată de 
compatibilitatea sistemelor de contorizare, comu-
nicare şi dispecerizare cu standardele ENTSOE. 
Începând cu anul 2oo1, este implementat proiectul 
de modernizare şi reabilitare a reţelei electroener-
getice din Moldova, fi nanţat prin creditele Băncii 
Mondiale – Proiectul energetic II. Proiectul este 
adresat, în primul rând, perfecţionării sistemului 
de contorizare în reţeaua de transport, reabilitării 
şi modernizării sistemului de dispecerizare şi co-
municaţii, precum şi reabilitării prioritare a linii-
lor şi substaţiilor reţelei de transport. 

23 UCTE Annual Report 2008.
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Investiţiile în cadrul Proiectului energetic II. Con-
toarele instalate la punctele de interconectare ale 
reţelei transport permit contorizarea şi înregistra-
rea fl uxurilor de putere activă şi reactivă pe piaţa 
angro a energiei electrice, fi ind capabile să transmi-
tă informaţia către Dispeceratul central. Important 
este faptul că sistemul de contorizare instalat este 
capabil să acomodeze diferite modele de piaţă, in-
clusiv modelul bazat pe contracte bilaterale, aplicat 
în prezent pe piaţa de energie electrică din RM, pre-
cum şi modelul pieţei spot, cum ar fi  modelul pieţei 
zilei anterioare, recomandat pentru piaţa regională 
de energie electrică şi în prezent aplicat pe piaţa de 
energie electrică din România. Instalarea echipa-
mentelor şi programelor necesare pentru operarea 
în timp real a Dispeceratului, care înlocuiesc siste-
mul sovietic depăşit bazat pe ordine şi comenzi re-
alizate prin telefon şi date transmise verbal sau pe 
suport de hârtie. Noul sistem permite accesarea în 
timp real a informaţiei operaţionale la centralele 
electrice şi substaţiile reţelei de transport, analiza 
şi monitorizarea în timp real a stării sistemului de 
către Dispecerat, precum şi controlul şi dispeceriza-
rea în timp real a centralelor electrice şi a sistemului 
de transport. Ceea ce permite asigurarea unui nivel 
compatibil cu standardele ENTSOE cu referire la 
siguranţa, securitatea şi efi cienţa funcţionării ope-
ratorului de sistem, precum şi oferă suportul cores-
punzător pentru efectuarea decontărilor fi nanciare 
în cadrul pieţei angro de energie electrică, care este 
unul din elementele-cheie ale modelului recomandat 
al pieţei regionale de energie electrică. De asemenea, 
este important să notăm că sistemul de comunicare 
include tehnologii informaţionale moderne, cum ar 
fi  utilizarea cablurilor de fi bră optică. 

4.3.1.2 Potenţialele costuri şi modalităţi de 
fi nanţare 

Costul estimativ al soluţiilor tehnice de interconec-
tare sincronă cu zona ENTSOE urmează a fi  deter-
minat de grupul de proiect în cadrul termenilor de 
referinţă pentru interconectarea sincronă24. O esti-
mare preliminară a UCTE indică un cost de 4,446 
milioane de euro al proiectului de interconectare a 
Ucrainei şi Moldovei la UCTE25. Anumite ipoteze 
privind costurile de interconectare pot fi  făcute în 
baza estimărilor existente ale costurilor intercone-
xiunilor. Estimările cuprinse în studiul de fezabi-

24 Însăşi proiectul de elaborare a termenilor de referinţă este 
fi nanţat din fondurile Uniunii Europene acordate prin Comisia 
Europeană în cadrul sprijinului fi nanciar pentru implementa-
rea strategiei în sectorul electroenergetic din Ucraina.
25 UCTE, Annual Report 2008.

litate a interconectării sincrone între UCTE şi SEI 
privind investiţiile necesare în reabilitarea echipa-
mentului şi liniilor de interfaţă indică un cost total 
de 280 milioane de euro, din care 180 milioane re-
vin reabilitării liniilor şi echipamentelor din reţe-
lele statelor interfeţei. Mai jos este schema linilor 
interfeţei ce au fost luate în considerare de studiul 
de fezabilitate menţionat. 

Estimările costurilor aferente proiectului liniei de 
interconexiune Bălţi-Suceava (LEA 400 kV), pro-
iect în desfăşurare, sunt în jur de 46 milioane euro, 
iar al proiectului liniei de interconexiune Străşeni-
Iaşi (LEA 400 kV), proiect planifi cat, sunt în jur de 
44 milioane euro. În ceea ce priveşte reţeaua inter-
nă de transport sunt ilustrative investiţiile în linii 
electrice şi echipamentul staţiilor electrice. Recent 
au fost efectuate investiţii în liniile electrice aerie-
ne de 110 kV şi 330 kV şi în echipamentele pentru 
staţiile electrice, în valoare totală de 11,750 mili-
oane dolari SUA, din care 3,450 milioane dolari 
au fost investiţi de Î.S. „Moldelectrica”, restul fi -
ind acoperit din creditul Băncii Mondiale în cadrul 
Proiectului energetic II. Aceste date ar putea suge-
ra că interconectarea sincronă la zona ENTSOE nu 
este imposibilă din punctul de vedere al costurilor 
potenţiale pentru reţeaua din RM. Şi asta în pri-
mul rând pentru că precedentul investiţiilor efec-
tuate de operatorul de sistem Î.S. „Moldelectrica” 
este bazat pe mecanismul de acoperire a costurilor 
prin tariful de transport. Ceea ce deschide posibi-
litatea accesării creditelor preferenţiale ale institu-

(Sursa: Feasability Study: Synchrono-
us Interconnection of the IPS/UPS with 

the UCTE, Summary of Investigations 
and Conclusions).
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ţiilor fi nanciare internaţionale – Banca Mondială, 
BERD sau BEI. În plus, proiectul de interconectare 
sincronă se califi că pentru asistenţa Uniunii Euro-
pene oferită atât pe direcţia cooperării regionale 
Moldova, România, Ucraina, cât şi pe direcţia sus-
ţinerii cooperării bilaterale între UE şi RM, oricare 
ar fi  cadrul viitor al cooperării bilaterale – acord de 
asociere sau politica de vecinătate. 

4.3.1.3 Cerinţe nontehnice 

În afara cerinţelor faţă de interconexiuni şi cores-
punderea reţelei de transport standardelor de ope-
rare în zona ENTSOE, interconectarea sincronă 
implică şi implementarea standardelor ENTSOE 
în ceea ce priveşte dirijarea tehnico-operativă a 
sistemului electroenergetic. În primul rând aici 
este vorba de implementarea manualului de ope-
rare al UCTE26, care are drept obiectiv să asigure 
interoperabilitatea tuturor operatorilor de reţea 
conectaţi la zona sincronizată şi prevede standar-
de şi recomandări tehnice pentru funcţionarea re-
ţelei interconectate, inclusiv politici operaţionale 
pentru controlul generării, monitorizarea şi rapor-
tarea performanţei, rezerve, criterii de securitate 
şi măsuri operaţionale speciale. Implementarea 
manualului de operare a UCTE va implica adapta-
rea corespunzătoare a normelor tehnice existente 
privind reţeaua de transport, precum şi a practi-
cilor aplicate în cadrul Dispeceratului central. Pe 
lângă cerinţele tehnice, interconectarea sincronă 
include şi cerinţe nontehnice privind modelul de 
piaţă, şi în special, separarea funcţiilor ciclului 
electric, care să includă independenţa operatoru-
lui de sistem faţă de întreprinderile de generare, 
furnizare şi distribuţie. După cum am menţionat 
mai sus, operatorul reţelei electrice din Moldova 
face parte din Întreprinderea de Stat „Moldelec-
trica”, care deţine licenţă de transport şi dispece-
rizare condiţionată de interdicţia desfăşurării ori-
căror alte activităţi în sectorul electroenergetic. În 
ceea ce priveşte modelul de piaţă, acesta urmea-
ză să fi e compatibil cu funcţionarea în paralel cu 
reţeaua de interconectare. După cum reţeaua de 
interconectare face parte din Comunitatea Ener-
getică, modelul pieţei electroenergetice din Mol-
dova trebuie să fi e compatibil cu modelul pieţei 
regionale de energie electrică. Cerinţele privind 

26 Eng. UCTE Operation Handbook.

introducerea modelului pieţei regionale în secto-
rul electroenergetic din Moldova sunt analizate în 
cadrul secţiunii de mai jos privind implementarea 
angajamentelor în cadrul TCE referitor la modelul 
pieţei regionale.

4.3.2 Implementarea TCE de către Repu-
blica Moldova: crearea pieţei comune

Angajamentele privind crearea unei pieţe ener-
getice comune includ obligaţii privind excluderea 
oricăror bariere fi scale, comerciale în comerţul 
transfrontalier cu energie, precum şi obligaţii pri-
vind compatibilizarea cu modelul pieţei regionale 
de energie electrică. Altfel spus, Moldova urmează 
să liberalizeze comerţul cu energia electrică şi să 
adapteze piaţa energiei electrice la modelul regio-
nal al pieţei energiei electrice. În termeni practici, 
odată cu racordarea la reţelele electrice din Româ-
nia urmează ca piaţa din RM să fi e compatibilizată 
cu piaţa energiei electrică din ţara vecină, care co-
respunde modelului pieţei regionale. 

4.3.2.1 Modelul pieţei regionale angro de energie 
electrică

Modelul pieţei regionale de energie electrică şi 
etapele de tranziţie au fost determinate într-un 
studiul recent realizat la iniţiativa Consiliului Mi-
nisterial al TCE. Studiul privind deschiderea pieţei 
la nivel angro pentru piaţa energiei electrice din 
Europa de Sud-Est include următoarele recoman-
dări în vederea creării unei pieţe regionale angro 
de energie electrică până în anul 2015: 

• piaţă regională fondată pe baza modelului 
pieţei pentru ziua următoare27 cu licitarea 
implicită a capacităţilor transfrontaliere 
alocate pieţei pentru ziua următoare;

• abordare graduală în stabilirea pieţei: Ser-
bia şi România (Ungaria) obligatoriu în faza 
I; Bulgaria, Croaţia şi Slovenia opţional în 
faza I; ceilalţi participanţi – odată cu înde-
plinirea cerinţelor;

27 Eng. day-ahead market – DAM. Piaţa pentru ziua următoare 
reprezintă un mod de tranzacţionare a energiei electrice prin 
ofertare zilnică, unde ofertarea şi stabilirea ordinii de merit, re-
spectiv, vânzarea-cumpărarea de energie electrică are loc cu o 
zi înainte de ziua livrării. 
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• implementarea responsabilităţii de echili-
brare de către participanţii la piaţa angro; 

• armonizarea regulilor şi actelor normative 
între părţile contractante la TCE;

• separarea generării de furnizare, cel puţin 
excluderea tradiţionalelor contracte de fur-
nizare totală între generatori şi furnizori/
consumatori eligibili;

• transparenţa preţurilor şi a informaţiei rele-
vante privind piaţa; 

• acces egal tuturor; coexistenţa comerciali-
zării bilaterale şi prin bursă (ofertare);

• termenul-limită pentru implementarea pie-
ţei regionale de energie electrică în Europa 
de Sud-Est este anul 201528.

Modelul pieţei regionale presupune ca fi ecare stat 
participant să fi e responsabil la nivel naţional de 
toate procesele, procedurile şi platformele de co-
mercializare, inclusiv de procesul de deschidere a 
pieţei, iar cooperarea regională şi utilizarea efi ci-
entă a capacităţilor transfrontaliere să fi e asigurate 
prin cuplarea pieţelor naţionale pentru ziua urmă-
toare. Crearea pieţei regionale se bazează pe urmă-
toarele principii: tranziţie controlată de la preţuri 
reglementate la piaţă deschisă; introducerea rapi-
dă a stimulentelor de a investi29; coexistenţa ope-
ratorilor de piaţă şi a comerţului bilateral până la 
dezvoltarea sufi cientă a instrumentelor fi nanciare 
în vederea amortizării riscului de preţ. Procesele 
comerciale ale modelului pieţei regionale includ 
următoarele elemente:

• fi ecare parte contractantă are propriul Ope-
rator Naţional al Pieţei (ONP);

• fi ecare participant la piaţă încheie un acord 
cu propriul ONP;

• toate ofertele, decontările, acordurile parti-
cipanţilor şi garanţilor sunt efectuate între 
participantul la piaţă şi ONP;

28 Energy Community, South East European Wholesale Market 
Opening, Poyrz, Nord Pool Consulting, 10.2009.
29 Ibidem. Separarea generatorilor de furnizori va asigura li-
chiditatea pieţei pentru ziua următoare, astfel stabilindu-se o 
referinţă de preţ sigură şi care să inspire încredere. Stabilirea 
preţului de referinţă pentru piaţa regională va atrage investito-
rii potenţiali, iar publicarea preţurilor pieţei regionale pentru 
ziua următoare, prin intermediul sistemului zilnic EuroPex, va 
fi  un indicator puternic al integrării pieţei.

• ONP va colecta şi va valida toate ofertele de 
la participanţii pieţei şi va crea o singură 
Curbă netă de export (CNE), care va combi-
na toate ofertele participanţilor la piaţă într-
o singură curbă agregată a ofertelor (deci 
anonimă), care va fi  transmisă Prestatorului 
de servicii pe piaţa din Europa de Sud-Est; 

• prestatorul de servicii va colecta toate CNE 
de la toţi ONP şi va obţine de la Ofi ciul de li-
citări coordonate datele privind capacitatea 
de transport alocată de la toate intercone-
xiunile. În baza acestor date, Prestatorul de 
servicii va calcula un indice comun al preţu-
lui pentru toate zonele şi preţul pentru fi e-
care zonă în parte, precum şi fl uxul fi ecărei 
interconexiuni. Aceste valori vor fi  transmi-
se ONP-urilor;

• preţurile şi volumele pentru fi ecare partici-
pant al pieţei sunt calculate de ONP-uri30.

Studiul de asemenea identifi că acţiunile ce urmea-
ză a fi  întreprinse la nivel naţional: 1. operatorul 
sistemului de transport ia decizia principală de a 
dedica pieţei regionale de energie electrică toa-
tă capacitatea de transport alocată schimburilor 
tranfrontaliere sau o parte din aceasta; 2. toţi par-
ticipanţii la piaţa angro devin părţi responsabile de 
echilibrare, consumatorii având posibilitatea de a 
procura acest serviciu de la furnizori şi traderi, iar 
consumatorii eligibili fi ind stimulaţi să-şi exercite 
eligibilitatea; 3. generatorii sunt separaţi de fur-
nizori, iar consumatorii cu tarif reglementat fi ind 
asiguraţi prin contracte separate între generatori 
şi furnizori, iar contractele de furnizare deplină în-
tre generatori şi furnizori/comercianţi/consuma-
tori eligibili fi ind excluse; 4. micşorarea volumelor 
bazate pe tarife reglementate în vederea deschide-
rii treptate a pieţei; şi 5. introducerea unei supra-
vegheri efi ciente a pieţei. 

4.3.2.2 Implementarea modelului pieţei 
regionale în Republica Moldova 

Raportată la sectorul electroenergetic din Moldo-
va, implementarea recomandărilor studiului pri-
vind deschiderea pieţei regionale angro de ener-
gie electrică va implica modifi cări importante ale 
modelului de piaţă din sectorul electroenergetic 

30 Ibidem.
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al RM şi adaptarea corespunzătoare a cadrului 
de reglementare. Implementarea modelului pie-
ţei regionale va cere schimbări esenţiale legate de 
introducerea pieţei pentru ziua următoare, printre 
care introducerea mecanismului spot atât pentru 
energia electrică a sarcinii de bază şi a orelor de 
vârf, cât şi pentru energia electrică de echilibru şi 
rezervă, ceea ce va cere desemnarea unui operator 
de piaţă, trecerea la decontările la interval de o oră 
şi introducerea unui mecanism nou de echilibrare. 
Deschiderea pieţei regionale angro va cere renun-
ţarea la reglementarea tarifelor pentru consuma-
torul fi nal şi la contractele bilaterale de furnizare 
totală. Elementele ce urmează a fi  introduse includ 
în special Reglementările privind piaţa pentru 
ziua următoare. Având în vedere faptul că în sec-
torul electroenergetic din Moldova modelul de pia-
ţă este bazat doar pe contacte bilaterale, urmează 
ca legislaţia cadru să prevadă introducerea mode-
lului pieţei pentru ziua următoare, care să coexiste 
cu comercializarea bilaterală a energiei electrice. 
Desemnarea operatorului pieţei energiei electri-
ce. În prezent, piaţa energiei electrice nu are un 
operator al pieţei, contractele bilaterale fi ind înre-
gistrate la Î.S. „Moldelectrica”, iar decontările fi ind 
efectuate direct între titularii de licenţă. Urmează 
ca legea cadru să desemneze formal un operator 
al pieţei. Introducerea mecanismului de echilibra-
re şi a decontării la interval de o oră. În prezent, 
echilibrarea sistemului electroenergetic din RM se 
face dintr-o singură sursă controlată de operatorul 
de reţea. Urmează a fi  implementat un mecanism 
care ar permite operatorului de reţea şi potenţia-
lilor participanţi la piaţa regională (CERSM, con-
sumatorii eligibili de exemplu) să procure energia 
de echilibru şi cea de rezervă de pe piaţa pentru 
ziua următoare, după cum prevăd recomandările 
privind deschiderea pieţei regionale angro. De ase-
menea, urmează a fi  introdusă decontarea la inter-
val de o oră, după cum prevede modelul pieţei spot 
pentru ziua următoare. Alocarea capacităţii de 
transport pentru piaţa zilei următoare. Î.S. „Mol-
delectrica” urmează să ia decizia privind dedicarea 
capacităţii de transport pentru piaţa regională de 
energie electrică. Renunţarea la aprobarea tari-
fului pentru consumatorii fi nali. ANRE urmează 
să aprobe doar tarifele la serviciile monopoliste – 
transport, dispecerizare şi distribuţie, plus tarifele 
pentru producerea energiei electrice excluse de la 

concurenţa de piaţă, adică electricitatea generată 
din surse regenerabile de energie şi de instalaţiile 
de cogenerare efi ciente. Conformarea reglemen-
tării celor trei CET-uri cu acquis-ul comunitar. În 
prezent, legea cadru (Legea cu privire la energia 
electrică nr. 124 din 23.12.2009) exclude energia 
electrică cogenerată de la concurenţa de piaţă, 
dacă instalaţia de cogenerare furnizează energie 
termică pentru sistemele de încălzire centralizate, 
ceea ce nu corespunde în totalitate prevederilor 
acquis-ului comunitar. Tabelul de mai jos include 
comentarii privind reglementarea celor trei CET-
uri. Excluderea graduală a contactelor de furni-
zare totală. Dezvoltarea unei pieţe regionale an-
gro a energiei electrice presupune că generatorii şi 
furnizorii urmează să evite contractarea pe termen 
mediu şi lung a energiei electrice în volume care să 
acopere toată capacitatea centralei. 

Reglementarea CET-urilor. Excluderea de la concu-
renţa pe piaţă a energiei produse de centralele elec-
trice cu ciclu combinat de generare a energiei elec-
trice şi termice care furnizează căldură sistemelor 
de încălzire centralizată ar putea fi  considerată ca 
fi ind incompatibilă cu acquis-ul comunitar. Proble-
ma constă în faptul că legea cadru din RM nu face 
vreo diferenţiere între centralele de cogenerare, ofe-
rind un astfel de regim preferenţial oricăror centrale 
care furnizează căldură în sistemele centralizate de 
încălzire existente sau potenţiale. Acquis-ul comuni-
tar permite acordarea unui regim preferenţial doar 
pentru capacităţile de cogenerare care îndeplinesc 
anumite criterii de efi cienţă energetică şi conservare 
a energiei. 

Motivul adoptării unui astfel de regim preferenţial 
de către legislatorul din RM este determinat de nece-
sitatea asigurării securităţii de furnizare a energiei 
termice de către cele trei CET-uri. În procesul de co-
generare, producerea căldurii depinde de generarea 
energiei electrice, iar concurenţa de piaţă nu poate 
garanta generarea continuă a electricităţii de către 
o anumită centrală. 

Dacă preţul energiei electrice generate de CET-uri 
depăşeşte nivelul preţului pieţei, aceasta nu va fi  
procurată şi în consecinţă generarea de energie 
electrică va fi  oprită, ceea ce va determina oprirea 
producerii de energie termică. Însă energia termică 
produsă de cele trei CET-uri reprezintă unica sur-
să principală de furnizare a energiei termice pentru 
sistemele de încălzire centralizată. În esenţă, motivul 
excluderii CET-urilor de la concurenţa de pe piaţa 
energiei electrice îl reprezintă securitatea furnizării 
energiei termice.
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La baza excepţiilor permise de acquis-ul comunitar 
faţă de energia electrică produsă prin cogenerare 
stau considerente de efi cienţă energetică, care, în 
acest caz, este promovată prin utilizarea mai raţi-
onală a surselor energetice urmare a producerii si-
multane a energiei termice şi electrice. 

Pentru a fi  conformă cu prevederile acquis-ului, le-
gea cadru urmează să ofere un regim preferenţial 
pentru centralele care aplică tehnologia de coge-
nerare doar în cazul în care acestea îndeplinesc ce-
rinţele de efi cienţă energetică stipulate în Directiva 
cogenerării31. 

Cel mai mult probabil, indicatorii de efi cienţă ener-
getică şi de conservare a energiei la cele trei CET-uri 
nu vor trece pragul necesar prevăzut de Directivă, 
iar problema asigurării securităţii la furnizarea 
energiei termice pentru sistemele de încălzire cen-
tralizată din municipiile Chişinău şi Bălţi ar rămâne 
astfel deschisă. Soluţia ar fi  creşterea indicilor efi ci-
enţei energetice a celor trei CET-uri prin moderni-
zarea tehnică a acestora, astfel încât să se califi ce 
pentru regimul de reglementare preferenţial aplica-
bil centralelor de cogenerare. 

Regimul preferenţial prevăzut de acquis-ul comu-
nitar se referă la obligaţia operatorilor de sistem 
de transport şi distribuţie să dispecerizeze în mod 
prioritar energia electrică a centralelor de cogene-
rare32. Cadrul de reglementare din RM, pe lângă 
această obligaţie impusă operatorului de sistem de 
transport şi operatorilor sistemelor de distribuţie, 
mai include şi obligaţia de a procura toată ener-
gia electrică generată la cele trei CET-uri impusă 
furnizorilor de energie electrică şi consumatorilor 
eligibili. În principiu, obligarea furnizorilor şi con-
sumatorilor eligibili să achiziţioneze un anumit tip 
de energie electrică îşi găseşte justifi care juridică 
în cadrul acquis-ului doar în cazuri excepţionale 
legate de asigurarea securităţii energetice sau con-
tribuţie semnifi cativă la protecţia mediului încon-
jurător. 

Cel mai important este că asemenea excepţii – obli-
garea de achiziţionare a energiei, pot fi  acordate 
doar în mod individual, şi nu în general pentru toa-
te centralele electrice de cogenerare care furnizea-
ză energie termică pentru sistemele centralizate de 
încălzire. De asemenea, natura excepţională a unor 
astfel de excepţii limitează în timp aplicarea acesto-
ra, astfel că orice derogare de la principiile pieţei co-
mune poate fi  aprobată de către Comisia Europeană 
în cazurile prevăzute de acquis doar pentru o anu-
mită perioadă de timp, de regulă, pe durata circum-
stanţelor care au justifi cat o asemenea excepţie. 

31 Directiva 2004/8/CE privind promovarea cogenerării pe baza 
cererii de energie termică utilă pe piaţa internă a energiei.
32 Art. 7, Directiva energiei electrice.

Concluzia este că regimul de reglementare a CET-
urilor urmează a fi  modifi cat pentru a se conforma  
acquis-ului comunitar. În primul rând, legea ur-
mează să limiteze obligaţia de cumpărare a energiei 
electrice doar la energia electrică generată la CET-1, 
CET-2 şi CET-Nord, totodată condiţionând aplicarea 
regimului preferenţial de modernizare a instalaţiilor 
în vederea atingerii indicilor de efi cienţă energetică 
şi de conservare a energiei prevăzute în acquis. 

În mod alternativ ar putea fi  adoptată o soluţie care 
nu implică exceptarea energiei electrice generate de 
centralele de cogenerare de la concurenţa pe piaţă. 
O astfel de soluţie ar putea consta în introducerea 
unor metodologii fl exibile de atribuire a costurilor de 
producţie între energia electrică şi cea termică, care 
să favorizeze fi e costul electricităţii, fi e costul căldu-
rii în funcţie de nivelul preţului de piaţă al energiei 
electrice. Dacă preţul de piaţă al energiei electrice se 
ridică, atunci se va aplica acea metodologie de atri-
buire a costurilor care favorizează costul electricită-
ţii, asigurând astfel competitivitatea acesteia. Astfel, 
un mecanism complex de reglementare ce ar consta 
din câteva metodologii de atribuire a costurilor între 
energia termică şi cea electrică, care să fi e aplicate 
automat în funcţie de fl uctuaţia preţului de piaţă a 
energiei electrice ar permite asigurarea competitivi-
tăţii continue a electricităţii generate la CET-uri şi, 
în consecinţă, producerea continuă a energiei termi-
ce pentru sistemele de încălzire centralizată.

4.3.2.3 Opţiuni alternative privind crearea pieţei 
pentru ziua următoare

Având în vedere că piaţa regională se formează 
prin cuplarea pieţelor naţionale pentru ziua urmă-
toare şi că în prezent potenţialul participant la ni-
vel naţional al pieţei pentru ziua următoare la nivel 
de generare este doar CERSM, ar putea fi  luate în 
considerare alte opţiuni decât crearea unui meca-
nism spot separat în cadrul sectorului electroener-
getic din Moldova. Soluţiile alternativele ar putea 
include fi e extinderea pieţei pentru ziua următoare 
din România, astfel încât să includă capacităţile de 
generare competitive, furnizorii şi consumatorii 
eligibili licenţiaţi în RM, fi e crearea unei pieţe pen-
tru ziua următoare în comun cu sectorul energetic 
din Ucraina. Avantajul opţiunii de extindere a pie-
ţei pentru ziua următoare din România ar fi  faptul 
că, la nivel regional, aceasta este cea mai avansată 
piaţă, şi de fapt, se aşteaptă ca împreună cu piaţa 
din Serbia să formeze „motorul” pieţei regionale 
de energie electrică din cadrul Comunităţii Ener-
getice. 
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4.4 Integrarea la piaţa regională de gaze 
naturale

Angajamentele din cadrul TCE privind implemen-
tarea mecanismului tehnic al pieţei regionale şi 
crearea unei pieţe energetice comune se aplică în 
aceeaşi măsură şi sectorului gazelor naturale. Situ-
aţia însă diferă de cea din sectorul electroenerge-
tic, în primul rând, pentru că mai multe state con-
tractante ale TCE încă nu au acces la gaze naturale, 
reţeaua de transport fi ind în proces de formare. În 
general, dezvoltarea sectorului gazelor naturale , la 
nivel regional, este la o etapă incipientă şi se axea-
ză, în principal, pe gazifi carea regiunii Balcanilor 
de Vest. 

4.4.1 Piaţa regională a gazelor naturale 

Crearea pieţei regionale de gaze naturale depinde 
de evoluţiile procesului de extindere a reţelelor de 
gaze. În cadrul Comunităţii Energetice a fost apro-
bat conceptul creării unei reţele regionale circula-
re a gazelor naturale – Inelul gazelor naturale al 
Comunităţii Energetice (eng. Energy Community 
Gas Ring). 

Se prevede ca reţeaua circulară să conecteze liniile 
de branşament de la conductele magistrale, astfel 
încât părţile contractante să fi e legate într-un inel 
care să conecteze conductele regionale existente şi 
cele planifi cate, terminalele LNG şi capacităţile de 
stocare regionale. Avantajele conceptului Inelului 
Comunităţi Energetice sunt prezentate în fi guras 
de mai jos. 

”Inelul gazelor naturale: va crea stimulente econo-
mice puternice pentru implementarea prevederilor 
TCE privind piaţa regională de gaze naturale;

va facilita creşterea diversităţii surselor de furniza-
re către inel din aproape orice direcţie şi mai multe 
direcţii simultan, susţinând conectarea noilor surse 
prin posibilitatea de acces la un consum mai mare 
decât cel disponibil prin branşamente radiale sim-
ple, acces cu o securitate tehnică sporită asigurată 
de avantajele furnizării; 

va permite fl exibilizarea procesului de gazifi care a 
şapte pieţe în raport cu ritmul dezvoltării noilor con-
ducte care vor transporta gaze prin spaţiul Comuni-
tăţii Energetice sau în vecinătatea acesteia, cum ar 
fi  Nabucco, conducta Turcia-Grecia-Italia, conducta 
Transadriatică, conducta White Stream;

va lega direct pieţele de gaze naturale ale patru state 
UE vecine – Bulgaria, România, Grecia şi Ungaria, 
şi cele şapte state contractante din Balcanii de Vest; 

va spori semnifi cativ securitatea tehnică a furniză-
rii pentru că întreruperile în orice punct vor putea fi  
depăşite prin furnizări în direcţia opusă a inelului, 
ceea ce va facilita în mod semnifi cativ planifi carea 
lucrărilor de întreţinere; 

va oferi operatorului (-ilor) sistemului de transport 
în regiune o mai mare fl exibilitate în procesul de 
echilibrare;

va oferi acces la depozitul subteran regional pentru 
toate cele şapte pieţe; va îmbunătăţi poziţia comer-
cială a importatorilor, permiţând ca schimbarea se-
zonieră să fi e administrată prin utilizarea contrac-
telor de depozitare în stocurile regionale, şi nu prin 
contracte de import.” 

Sursa: Secretariatul Comunităţii Energetice.

(Sursa: Secretariatul Comunităţii 
Energetice).

Conceptul Inelului 
Comunităţii Energetice, 

2008
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Dezvoltarea reţelei circulare în regiunea Balcanilor 
de Vest este bazată atât pe perspectiva furnizării 
gazelor de către „Gazprom” prin conductele exis-
tente, cât şi pe furnizarea gazelor prin conductele 
planifi cate, necontrolate de „Gazprom”, cum ar fi  
conducta Nabucco. Nodurile existente şi nodurile 
potenţiale ale reţelelor de transport sunt prezenta-
te în schema de mai jos. 

Astfel, preocupările primordiale în cadrul Comu-
nităţii Energetice în sectorul gazelor naturale sunt 
axate pe gazifi carea regiunii Balcanilor de Vest şi 
extinderea infrastructurii de transport a gazelor 
naturale. Totodată, implementarea proiectelor de 
extindere a infrastructurii de transport, în special, 
în ceea ce priveşte atragerea investiţiilor private, 
cere introducerea mecanismelor de piaţă. La nivel 
regional au fost identifi cate măsurile iniţiale nece-
sare pentru implementarea unui model de piaţă 
comun. Printre acestea se numără: 1) încheierea 
unor acorduri de interconectare unice între ope-
ratorii reţelelor de transport pentru toate punctele 
de interconectare, care să acopere atât aspectele 
tehnice, cât şi aspectele comerciale ale interopera-
bilităţii; 2) armonizarea codurilor reţelei în confor-
mitate cu Regulamentul 177533; 3) implementarea 

33 Regulamentul (CE) 1775/2005 din 28 septembrie 2005 privind 
condiţiile de acces la reţelele de transport a gazelor natural (înlo-
cuit de Regulamentul 715/2009 din 13 iulie 2009 privind condi-
ţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale).

unor regimuri iniţiale de echilibrare; 4) introduce-
rea unor sisteme moderne de contorizare şi trans-
fer al datelor (SCADA), care să faciliteze rezerva-
rea capacităţii în amonte; 5) armonizarea tarifelor 
de transport – în prezent operatorii de sistem ai 
părţilor contractante aplică metodologii ale tarife-
lor de transport bazate pe aşa-numitul „principiu 
timbrului poştal” (eng. postage stamp), în cazul în 
care se va decide trecerea la metodologia bazată pe 
principiul intrare-ieşire (eng. entry-exit) preferată 
în mai multe state-membre ale UE, astfel de mo-
difi cări urmează a fi  coordonate şi armonizate34; 
6) acordarea asistenţei tehnice şi instruirea opera-
torilor sistemelor de transport privind implicările 
comerciale şi de reglementare ale schimbărilor pe 
piaţa gazelor naturale35.

În prezent, gazele naturale consumate în regiune 
sunt furnizate prin conductele controlate de „Gaz-
prom”, prin care, respectiv, se importă gazele na-
turale ale „Gazprom”-ului. Având în vedere acest 
fapt şi luând în considerare că procesul de gazifi -
care a regiunii Balcanilor de Vest este în curs de 
desfăşurare, putem estima că astăzi piaţa regiona-
lă de gaze naturale include în principal mecanisme 
comune de transport şi echilibrare. Diversifi carea 
surselor de furnizare odată cu fi nalizarea proiecte-
lor de accesare a gazelor naturale din zona caspică, 
în mod alternativ a conductelor „Gazprom”-ului, 
sau din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, va crea 
premise pentru introducerea unor mecanisme de 
comercializare competitivă a gazelor naturale în 
cadrul Comunităţii Energetice.

4.4.2 Participarea Republicii Moldova la 
piaţa regională de gaze naturale

Participarea RM la piaţa regională a gazelor natu-
rale este determinată atât de similitudinea cu situ-
aţia celorlalte state contractante, ale căror reţelele 
constituie Inelul Comunităţii Energetice, cât şi de 

34 Principiul timbrului poştal înseamnă aplicarea unui tarif unic 
de transport, indiferent de distanţa parcursă, la intrarea şi ie-
şirea dintr-un sistem tariful fi ind acelaşi, pe când tarifarea în 
baza principiului de intrare/ieşire, tarifi carea se face în baza 
distanţei parcurse şi tariful poate fi  diferit în funcţie de capaci-
tatea punctului de intrare/ieşire.
35 Energy Community, Study on Improvement of Intercon-
nection, Interoperability, Transparency and Harmonisation 
of Operational Rules for Natural Gas Transportation in the 
Energy Community, Energy Markets Partners-LDK Consul-
tants, martie 2009. 

Noduri-cheie existente şi planifi cate ale reţelei de 
transport în Europa de Sud-Est, 2008

(Sursa: Secretariatul Comunităţii Energetice).
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deosebirea de acestea. La fel ca şi pieţele acestor 
state, piaţa gazelor naturale din Moldova este mică 
din punct de vedere al consumului, mai mult de 
jumătate din consumul de gaze naturale nonrezi-
denţial fi ind utilizat la producţia energiei electrice 
şi termice. Moldova nu are o industrie dezvoltată 
care să se bazeze pe consumul de gaze naturale şi 
nici nu prevede dezvoltarea unei astfel de industrii. 
Spre deosebire de celelalte state din Inelul gazelor 
naturale, reţeaua din Moldova include conductele 
magistrale de tranzit al gazelor naturale de către 
„Gazprom”, în acest sens, situaţia Moldovei fi ind 
comparabilă cu cea a Bulgariei şi României, care 
fac parte din acelaşi traseu de tranzitare a gazelor 
naturale ale „Gazprom”-ului.

Modul în care sectorul gazelor naturale din Moldo-
va va participa la piaţa regională urmează a fi  de-
terminat atât de evoluţia proiectului Inelul Comu-
nităţii Energetice, cât şi de modul de participare la 
piaţa regională a României şi a Ucrainei. Oricare ar 
fi  soluţiile concrete, participarea la piaţa regională 
va cere implementarea modelului de piaţă prevă-
zut de acquis-ul comunitar. Piaţa gazelor naturale 
din Moldova include principalele elemente ale mo-
delului de piaţă al UE, cum ar fi  mecanismul de ac-
ces al terţelor părţi, deschiderea totală a pieţei de 
furnizare angro, adoptarea normelor tehnice, pre-
vederea posibilităţii de a impune obligaţii de ser-
viciu public etc. Elementele care trebuie introduse 
pentru conformarea cu prevederile acquis-ului in-
clud: separarea operatorului reţelei de transport; 
liberalizarea pieţei de furnizare cu amănuntul prin 
excluderea furnizării reglementate; introducerea 
mecanismului de comerţ transfrontalier; executa-
rea prevederilor legii privind mecanismul ATP. 

Însă oricare ar fi  modalitatea concretă de partici-
pare la piaţa regională, este importantă extinderea 
interconexiunilor reţelei gazelor naturale, în spe-
cial este important ca reţeaua gazelor naturale din 
Moldovă să fi e interconectată cu reţeaua de gaze 
naturale din România printr-o altă interconexiu-
ne decât traseul de tranzit al „Gazprom”-ului. O 
astfel de legătură cu reţeaua care asigură proxi-
mitatea cu piaţa regională ar permite extinderea 
conceptului de reţea circulară şi în cazul Moldo-
vei. Opţiunile de accesare a altor surse de gaze na-
turale decât prin conductele magistrale controlate 
de „Gazprom” sunt legate de conectarea la reţeaua 
de transport a gazelor naturale a României şi prin 

aceasta – de posibilitatea de accesare a surselor 
disponibile prin această reţea, cum ar fi  conduc-
ta Nabucco, proiectul căreia traversează partea 
de vest a României. În plus, Moldova şi-ar spori 
securitatea aprovizionării cu gaze naturale prin 
accesul la capacităţile de depozitare a gazelor na-
turale disponibile în România. În acest sens, im-
plementarea proiectului planifi cat de construcţie 
a conductei magistrale Ungheni-Iaşi, care ar ex-
tinde interconexiunile existente, are o importanţă 
crucială. 

Concluziile principale privind implementarea TCE 
de către RM şi aderarea la Comunitatea Energetică 
sunt următoarele:

• legislaţia naţională este armonizată la 
acquis-ul comunitar, necesitând anumite 
ajustări şi completări legate de introducerea 
modelului pieţelor regionale al energiei de 
reţea;

• participarea la pieţele regionale depinde de 
racordarea la reţelele regionale. Pentru re-
ţeaua electroenergetică aceasta presupune 
interconectarea sincronă cu zona ENTSOE, 
proces estimat să dureze peste şapte ani, 
începând cu 2008, iar pentru reţeaua de 
gaze naturale aceasta presupune extinderea 
interconexiunii cu reţeaua de transport din 
România;

• integrarea la piaţa regională angro de ener-
gie electrică va presupune introducerea mo-
delului de piaţă pentru ziua următoare. 

Anexa II include matricea integrării la pieţele regi-
onale ale energiilor de reţea.

4.5 Impactul implementării angaja-
mentelor TCE 

Am putea spune că perspectiva Comunităţii Ener-
getice asupra sectorului energetic al RM include 
trei dimensiuni-cheie: spaţiu de tranzit al gazelor 
naturale pe ruta balcanică a „Gazprom”-ului; par-
ticipant potenţial important la piaţa de generare 
a energiei electrice prin CERSM; şi proximitatea 
cu piaţa energetică din Ucraina, a cărei integrare 
la UE are alte valenţe decât cea a pieţei energeti-
ce din Moldova. Pentru sectorul energetic din RM, 
Comunitatea Energetică reprezintă singura mo-
dalitate de integrare la piaţa energetică internă a 
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Uniunii Europene, oferind o platformă juridică, 
tehnică şi instituţională pentru integrarea la pia-
ţa regională de energie electrică şi gaze naturale. 
Racordarea la reţelele regionale va face posibilă 
asigurarea securităţii energetice din perspectivă 
regională, utilizând mecanismele şi sursele dispo-
nibile în cadrul Comunităţii Energetice. Şi, nu în 
ultimul rând, sectorul energetic din RM va fi  luat 
în considerare de planurile regionale de dezvoltare 
a sectoarelor energiei electrice şi gazelor naturale, 
inclusiv în ceea ce priveşte traseele de tranzitare a 
resurselor energetice.

4.5.1 Impactul integrării la piaţa 
regională de energie electrică

În principiu, armonizarea legislaţiei naţionale la 
acquis-ul comunitar nu duce la majorări ale costu-
rilor pe pieţele energiilor de reţea, astfel că până la 
racordarea la reţelele regionale nu există premise 
ca armonizarea la acquis-ul comunitar să aibă vre-
un impact asupra accesibilităţii resurselor energe-
tice pentru consumatori. Asta pentru că acquis-ul 
comunitar este adaptat la situaţia actuală a pieţe-
lor, care, după cum am menţionat anterior, sunt 
limitate de confi guraţia infrastructurii în ceea ce 
priveşte posibilităţile de introducere a concuren-
ţei, adică de liberalizare a pieţelor. Ceea ce este 
important să menţionăm este că, în prezent, ele-
mentele-cheie ale modelului de piaţă prevăzut de 
acquis-ul comunitar sunt implementate în legis-
laţia naţională cu anumite excepţii, pe care le-am 
menţionat în secţiunile anterioare. 

Din perspectiva impactului regulator asupra ac-
cesibilităţii resurselor energetice pentru consu-
matori, cel mai important aspect este faptul că 
politica tarifară este bazată pe principiul refl ectării 
costurilor şi urmăreşte înlăturarea subvenţionării 
încrucişate. Armonizarea acquis-ului asigură baza 
necesară pentru crearea unor pieţe competitive 
după racordarea reţelelor, când elementele regu-
latorii existente urmează a fi  doar ajustate la noua 
confi guraţie a infrastructurii şi la modelul pieţei 
regionale. 

Implementarea prevederilor TCE privind meca-
nismul tehnic al pieţelor regionale şi crearea unor 
pieţe energetice comune în cadrul Comunităţii 
Energetice sau, altfel spus, participarea la piaţa 
regională angro a energiei electrice va presupune 

atât liberalizarea totală a pieţei locale angro, cât 
şi liberalizarea pieţei de vânzare cu amănuntul cel 
puţin pentru consumatorii mari. Liberalizarea pie-
ţei de desfacere a energiei electrice cu amănuntul 
ar putea avea un impact important asupra gradu-
lui de disponibilitate a energiei electrice, în special 
pentru consumatorii conectaţi la nivelul cel mai 
jos de tensiune, majoritatea acestora fi ind consu-
matorii casnici şi cei comerciali nonindustriali. 

Tariful la distribuţia energiei electrice. Procesul 
de liberalizare a pieţei de vânzare cu amănuntul 
a energiei electrice va cere diferenţierea tarifelor 
pentru distribuţia energiei electrice în funcţie de 
nivelul de tensiune, astfel încât fi ecare consuma-
tor să plătească doar costurile serviciului pe care 
îl utilizează. În prezent aproape toţi consumatorii 
sunt captivi şi plătesc un tarif unic, indiferent de 
costul real al serviciilor de care benefi ciază, adică 
de nivelul de tensiune la care sunt conectaţi. Cu 
cât nivelul scade, cu atât costurile se acumulează, 
astfel încât deservirea consumatorilor conectaţi la 
nivelul liniilor de 35kV, cum ar fi  consumatorii in-
dustriali, implică costuri mai mici decât deservirea 
consumatorilor la nivelul liniilor de 0,4kV. Costu-
rile refl ectate în tariful unic sunt alocate tuturor 
categoriilors de consumatori care se afl ă în aria 
geografi că de deservire a monopolurilor naturale 
de distribuţie, ceea ce asigură un anumit nivel al 
tarifului. În cazul liberalizării, consumatorii eligi-
bili nu vor plăti pentru serviciile de distribuţie, în 
cazul în care aceştia sunt conectaţi direct la liniile 
sistemului de transport sau ar putea cere ajusta-
rea tarifului la costurile reale ale serviciilor de dis-
tribuţie de care benefi ciază, în cazul în care sunt 
conectaţi la reţeaua de distribuţie. În momentul 
în care vor apărea tot mai mulţi consumatori eligi-
bili din rândurile consumatorilor nonrezidenţiali, 
costurile serviciilor de distribuţie vor fi  repartizate 
între un număr mai mic de consumatori şi, astfel, 
vor duce la majorarea tarifului de distribuţie. Deci 
există riscul majorării tarifului de distribuţie pen-
tru consumatorii conectaţi la nivelul cel mai jos de 
tensiune, în mare parte, consumatorii rezidenţiali 
şi consumatorii comerciali nonindustriali, în cazul 
avansării procesului de liberalizare a pieţei de vân-
zare cu amănuntul a energiei electrice. Astfel, este 
important ca procesul de liberalizare să se facă pe 
etape, care să ia în considerare impactul reducerii 
numărului de benefi ciari ai serviciului de distribu-
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ţie din rândurile consumatorilor nonrezidenţiali 
asupra nivelului general al tarifului de distribuţie. 

Energia electrică de echilibru. Având în vedere 
că modelul pieţei regionale prevede ca operatorii 
sistemelor de transport şi consumatorii eligibili să 
achiziţioneze energia de echilibru şi cea de rezer-
vă de pe piaţa pentru ziua următoare, urmează ca 
sistemul electroenergetic din RM să adopte un me-
canism de echilibrare corespunzător. Mecanismul 
de echilibrare prevăzut de modelul pieţei regionale 
diferă de modul în care este asigurată echilibrarea 
sistemului electroenergetic în prezent şi ar putea 
eventual duce la creşterea costurilor de echilibra-
re, în special din cauza unei posibile diferenţe între 
preţul energiei de echilibrare plătit actualmente şi 
preţul acesteia pe piaţa regională. 

4.5.2 Impactul integrării la piaţa 
regională de gaze naturale

Integrarea la piaţa regională de gaze naturale va 
presupune liberalizarea pieţei interne de gaze na-
turale, ceea ce presupune renunţarea la reglemen-
tarea furnizării cu amănuntul a gazelor naturale; 
excluderea tarifului pentru consumatorul fi nal şi 
limitarea la reglementarea doar a tarifelor pentru 
transport, dispecerizare şi distribuţie; implemen-
tarea mecanismului de acces al terţei părţi la reţea-
ua pentru furnizarea de gaze naturale. Asemenea 
schimbări vor înlătura subvenţionarea încrucişată 
aplicată în prezent între consumatorii de gaze na-
turale, ceea ce va duce la majorarea preţurilor pen-
tru consumatorii rezidenţiali. Liberalizarea furni-
zării va crea tentaţii de abuzare a pieţei, după cum 
s-a întâmplat în cazul pieţei de energie electrică, 
însă cum s-a menţionat anterior, soluţia nu constă 
în lichidarea pieţei, ci în supravegherea acesteia şi 
protecţia concurenţei, responsabilităţi directe ale 
autorităţilor publice specializate – ANPC şi ANRE. 

4.5.3 Accesibilitatea resurselor energetice 
pentru consumatori

Problemele legate de reformele tarifare sunt comu-
ne tuturor statelor contractante ale TCE, în primul 
rând fi ind vorba despre accesibilitatea resurselor 
energetice pentru consumatorii casnici. Abordarea 
comună privind consumatorii casnici, elaborată în 
cadrul Comunităţii Energetice, se întemeiază pe 
următoarele principii:

• recunoaşterea deplină a necesităţii de pro-
tejare a consumatorilor casnici vulnerabili 
într-o piaţă liberalizată;

• protejarea consumatorilor casnici vulnera-
bili doar prin intermediul unor instrumente 
bazate pe principiile de piaţă;

• abolirea preţurilor reglementate şi, unde este 
necesar, substituirea acestora prin instru-
mente neutre faţă de concurenţa de piaţă;

• abordarea protecţiei consumatorilor casnici 
vulnerabili în cadrul mai larg al sistemelor 
naţionale de asistenţă socială şi în cadrul 
Planului social de acţiune al părţilor con-
tractante ale Comunităţii Energetice36.

În acest sens, Ghidul celor mai bune practici de 
protecţie a consumatorilor casnici vulnerabili, ela-
borat de Consiliul de reglementare, concluzionea-
ză că protecţia nontarifară este preferată protecţiei 
bazate pe tarife în ceea ce priveşte consumatorii 
vulnerabili, deoarece protecţia tarifară distorsio-
nează funcţionarea efi cientă a pieţelor, iar, pe ter-
men lung, piaţa competitivă efi cientă va oferi pre-
ţuri mai bune tuturor consumatorilor. 

În ceea ce priveşte accesibilitatea resurselor ener-
getice pentru consumatorii din Moldova, putem 
evidenţia următoarele elemente. Nivelul relativ 
redus al consumului de energie indică caracterul 
nonelastic al consumului, în special pentru consu-
matorii cei mai săraci, adică aceştia nu pot reduce 
consumul odată cu creşterea preţurilor, pentru că 
acesta este minim. Sistemul de compensaţii nomi-
native pentru consumul de resurse energetice nu 
este legat de nivelul de sărăcie. „Proporţia gospo-
dăriilor care primesc compensaţii nominative este 
cu puţin mai mare pentru grupul cu cele mai mici 
venituri (16%), decât pentru grupul cu cele mai 
mari venituri (14%). Mai mult decât atât, grupul 
de jos primeşte cea mai mică parte din resursele 
sistemului compensaţiilor nominative, în timp 
ce grupul de sus primeşte cea mai mare parte”37. 
Concluzia este că sistemul actual de susţinere a ac-
cesibilităţii resurselor energetice nu este legat de 

36 ECRB, Vulnerable Household Customers. An ECRB Contri-
bution to Common Understanding, 25.11.2009.
37 The World Bank, Sharing Power: Lessons Learned From the 
Reform and Privatisation of Moldova’s Electricity Sector. Po-
verty and Social Impact Analysis, 2004.
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nivelul de venituri şi nu este adresat exclusiv con-
sumatorilor vulnerabili. Legea privind compen-
saţiile sociale pentru perioada rece a anului 2010 
şi Regulamentul cu privire la modul de stabilire 
şi plată a compensaţiei  sociale pentru perioada 
rece a anului 201038 reprezintă un precedent nou 
în abordarea problemei accesibilităţii resurselor 
energetice pentru consumatorii vulnerabili, pen-
tru că oferă compensaţii nominative în funcţie de 
venituri. Iniţiativele ANRE de a introduce un sis-
tem de protecţie bazat pe tarife şi anume, un pro-
gram de tarife speciale pentru un consum redus de 
energie electrică, au primit reacţii slabe din partea 
consumatorilor. De asemenea, tarifele pentru toţi 
consumatorii casnici de gaze naturale sunt sub-
venţionate de tarifele celorlalţi consumatori. 

4.6 Recomandări privind acţiunile de 
implementare a TCE

Acţiunile imediate în ceea ce priveşte implemen-
tarea TCE includ desemnarea unui reprezentant 
permanent al autorităţii de stat în domeniul ener-
getic (în prezent Ministerul Economiei şi Comer-
ţului) în Grupul permanent la nivel înalt. Doar 
un reprezentant permanent al RM în organul de 
lucru al Comunităţii Energetice unde sunt iniţiate 
toate deciziile acesteia ar putea asigura continui-
tatea în promovarea intereselor RM. Acelaşi lucru 
rămâne valabil şi pentru desemnarea unui repre-
zentant permanent al ANRE la reuniunile Consi-
liului de Reglementare. Până în prezent Moldova 
de multe ori era reprezentată la şedinţele de lucru 
ale Comunităţii Energetice de către reprezentanţii 
ambasadelor RM în statele unde aveau loc aces-
tea. Un reprezentant permanent ar asigura leader-
ship-ul necesar implementării TCE şi promovării 
efi ciente a intereselor RM în cadrul Comunităţii 
Energetice. 

De asemenea, printre acţiunile imediate se plasea-
ză elaborarea unui plan de acţiuni în sectorul elec-
troenergetic şi al gazelor naturale după modelul 
elaborat de Secretariatul Comunităţii Energetice. 
Planul ar trebui să fi e adaptat în mod permanent 
la evoluţiile din cadrul Comunităţii în ceea ce pri-
veşte mecanismul tehnic şi al pieţei comune, cum 
ar fi  recentul model al pieţei regionale de energie 

38 Legea nr.15-XVIII din 26 februarie 2010; HG nr. 162 din  
05.03.2010.

electrică. Pe lângă aceasta, planurile de acţiuni ur-
mează să fi e aliniate la procesele de interconectare 
la reţelele regionale, de care depinde implementa-
rea angajamentelor legate de mecanismul tehnic 
şi crearea pieţei comune. Ultima recomandare 
privind acţiunile imediate este legată de promo-
varea includerii proiectelor de extindere a interco-
nexiunilor cu reţelele electrice şi de gaze naturale 
din România în lista proiectelor investiţionale din 
cadrul Comunităţii Energetice. Secretariatul Co-
munităţii Energetice oferă sprijin în promovarea 
proiectelor regionale, pe lângă potenţialii investi-
tori şi instituţiile fi nanciare internaţionale. 

Acţiunile pe termen mediu şi lung se referă, în 
primul rând, la deschiderea pieţelor şi adoptarea 
modelului pieţei pentru ziua următoare în sectorul 
electroenergetic. Acestea includ alinierea orarului 
de deschidere a pieţelor la procesul de racordare 
la reţelele regionale prin interconectare sincronă 
cu zona ENTSOE şi extinderea interconexiunii cu 
reţeaua de transport a gazelor naturale din Româ-
nia; elaborarea etapelor de deschidere graduală a 
pieţelor, începând cu pieţele de furnizare angro de 
la actualul procentaj de 10% până la deschiderea 
totală. În ceea ce priveşte implementarea modelu-
lui de piaţă pentru ziua următoare, care să funcţio-
neze în paralel cu modelul actual bazat pe contacte 
bilaterale, în primul rând urmează a fi  examina-
te opţiunile existente privind o asemenea piaţă, 
având în vedere posibilitatea creării unei pieţe 
comune cu cea din România sau din Ucraina. În 
orice caz, mecanismul de echilibrare şi decontare 
urmează a fi  modifi cat în vederea compatibilizării 
cu modelul pieţei pentru ziua următoare39. 

39 Proiectul unui regulament pentru echilibrare şi decontare 
elaborat de experţii internaţionali în cadrul Proiectului ener-
getic II poate fi  luat drept referinţă pentru elaborarea unui nou 
mecanism de echilibrare.
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5.1 Sector energetic integrat contra 
sector energetic integral

Condiţia premergătoare în considerarea securită-

ţii energetice este schimbarea paradigmei aplicate 

sectorului energetic din RM şi anume renunţarea 

la ideea creării unui sector energetic integral în li-

mitele teritoriale ale RM în favoarea integrării in-

frastructurii energetice existente în cadrul pieţelor 

regionale. Un exemplu în acest context este Strate-

gia energetică a Republicii Moldova până în anul 

2020. Documentul evidenţiază clar drumul spre 

integrarea europeană, prevăzând extinderea in-

terconexiunilor şi implementarea acquis-ului co-

munitar, dar, în acelaşi timp percepe dezvoltarea 

sectorului energetic ca un sistem izolat. Astfel se 

planifi că atât conectarea la reţeaua de transport de 

gaze naturale din Uniunea Europeană, care ar asi-

gura accesul la capacităţi de stocare a gazelor natu-

rale, cât şi explorarea posibilităţilor şi construcţia 

unor depozite pe teritoriul Republicii Moldova. 

Atât extinderea capacităţii de generare a CET-uri-

lor, cât şi extinderea capacităţii interconexiunilor 

care ar permite accesarea unor surse de generare 

regionale, plus la aceasta se prevede promovarea 

dezvoltării surselor de energie regenerabilă. Chiar 

dacă RM şi-ar putea permite luxul de a atrage fi -

nanţarea necesară pentru toate aceste iniţiative, 

implementarea lor în ansamblu s-ar dovedi, dacă 

nu întotdeauna iraţională, atunci, cu siguranţă, 

nesustenabilă. 

Conceperea sectorului energetic din RM din per-

spectiva creării unui sector energetic integral, 

autosufi cient şi independent este cel puţin impru-

dentă, având în vedere politica declarată de inte-

grare la Uniunea Europeană. Este important ca 

ideea unui sector energetic integral să fi e înlocuită 

de concepţia unui sector energetic integrat. Şi asta 

este important, în primul rând, pentru asigurarea 

securităţii energetice a ţării.

5.2 Ameninţări la adresa securităţii 
energetice

Principalele ameninţări la adresa securităţii ener-

getice derivă din faptul că economia nu consumă 

efi cient sursele energetice, este dependentă de o 

singură sursă de furnizare pentru cea mai mare 

parte din energia utilizată şi nu are un mecanism 

care să asigure accesibilitatea resurselor energeti-

ce pentru consumatorii vulnerabili. Aceste ame-

ninţări pot fi  detaliate după cum urmează: 

Consumul inadecvat al resurselor energetice de-

terminat de nivelul excesiv al intensităţii energeti-

ce. Economia Moldovei utilizează de două ori mai 

multă energie pe unitate a PIB decât România şi de 

trei ori mai mult decât media în UE, unele estimări 

apreciind că la preţurile actuale intensitatea ener-

getică şi de carbon în RM este de nouă ori mai mare 

decât media UE1. Faptul că în RM este perpetuat 

modul de consum al energiei caracteristic fostei 

URSS, în condiţiile în care ţara importă surse ener-

getice la preţuri mondiale, prezintă cea mai gravă 

ameninţare la adresa securităţii energetice, care 

afectează în mod direct competitivitatea economiei 

ţării, precum şi nivelul de trai al populaţiei. 

Vulnerabilitate acută la şocurile preţurilor la 

sursele energetice. Consumul inefi cient al sur-

selor importate, pe de o parte, şi lipsa unui me-

canism de asigurare a accesibilităţii resurselor 

energetice de către consumatorii săraci, pe de altă 

1 EBRD Donor Report 2009.

V. Securitatea energetică 

a Republicii Moldova: recomandări 
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parte, acutizează vulnerabilitatea la schimbările 
semnifi cative ale preţurilor la sursele energetice. 

Singularitatea surselor de furnizare a resurselor 
energetice, cauzată în sectorul gazelor naturale de 
monopolizarea contractuală a furnizării gazelor 
naturale, determinată de lipsa accesului nondis-
criminatoriu la reţeaua de transport a „Gazprom”-
ului; lipsa unui regim regulator de acces la depo-
zitul de gaze naturale de la Bogorodceni, Ucraina 
pentru furnizări în RM, existând accesul fi zic la 
acesta2; în sectorul energiei electrice, singularita-
tea surselor este cauzată de capacitatea instalată 
excesivă a singurei unităţi de generare competitive 
din Republica Moldova – CERSM, care, teoretic, 
poate acoperi sarcina întregului sistem electroe-
nergetic; limitarea numărului de furnizori de ener-
gie electrică importată din Ucraina, determinată de 
condiţiile de reglementare ale pieţei energiei elec-
trice din Ucraina, care prevede un singur furnizor 
pentru exporturi – „Ukrinterenergo”. Capacitatea 
de transport pentru importurile din Ucraina poate 
acoperi defi citul de sarcină în cazul renunţării la 
furnizările de la CERSM. 

5.3 Aderarea la TCE şi securitatea 
energetică

Având în vedere că aderarea la Comunitatea Ener-
getică va oferi acces la alte surse de furnizare a 
energiei şi va face posibilă introducerea competiţiei 
pe piaţa energiei electrice şi a gazelor naturale, am 
putea estima că integrarea la pieţele regionale va 
contribui direct la soluţionarea problemei privind 
diversifi carea surselor de furnizare a energiei.

Racordarea la reţelele regionale de energie. Ac-
cesul potenţial la alte surse de gaze naturale de-
cât cele furnizate de „Gazprom” va fi  posibil prin 
conectarea la viitoarele conducte magistrale pro-
iectate să transporte gazele naturale din Regiunea 
caspică şi Orientul Mijlociu spre Europa de Vest. 
Având în vedere potenţialul relativ mic de consum 
al gazelor naturale în Moldova, pentru o asemenea 
conectare ar putea fi  sufi cientă racordarea la re-
ţeaua de transport a gazelor naturale din România 

2 Impactul crizei gazelor naturale ruso-ucrainene din ianuarie 
2009 asupra sectorului energetic din Moldova a fost diminu-
at anume datorită furnizărilor de gaze de la depozitul de gaze 
naturale de la Bogorodceni. Accesul la acest depozit a fost unul 
ocazional şi a depins de voinţa politică de moment a guvernelor 
de la Kiev şi Chişinău.

prin alte interconexiuni decât conductele existente 
de tranzit. Ceea ce înseamnă, de exemplu, să nu 
construim un branşament separat la conducta Na-
bucco, ci o conductă între Ungheni şi Iaşi, care ar 
asigura accesul la reţeaua de transport din Româ-
nia. Extinderea interconexiunilor cu sistemul ve-
cin va asigura accesul la capacităţile de depozitare 
a gazelor naturale disponibile în regiune, acces 
asigurat prin regimul de reglementare al acquis-
ului comunitar. Racordarea la reţelele electrice 
regionale prin interconectarea sincronă cu zona 
ENTSOE va diversifi ca accesul la sursele de gene-
rare a energiei electrice prin posibilitatea partici-
pării la piaţa regională angro de energie electrică. 
Totodată, impactul investiţiilor necesare pentru 
racordarea la reţelele energetice regionale asupra 
nivelului de preţuri la (re)surselor energetice nu va 
reprezenta un şoc extrem din mai multe motive. 
Printre acestea este faptul că principiul tarifelor 
bazate pe costuri este aplicat deja în sectorul ener-
getic; tarifele actuale de transport şi distribuţie a 
energiei electrice refl ectă investiţiile în reţea efec-
tuate în prezent. 

Este important să notăm că integrarea la pieţele 
regionale nu va exclude accesul la (re)sursele ener-
getice importate în prezent de RM. Gazele livrate 
de „Gazprom„ vor continua să fi e una dintre surse-
le principale de furnizare pentru piaţa regională de 
gaze naturale, inclusiv pe ruta Balcanică de tran-
zit care traversează RM. Astfel, accesul la energia 
electrică din Ucraina nu va fi  afectat deoarece pro-
cesul de interconectare sincronă a reţelei electrice 
din RM la zona ENTSOE este realizat împreună cu 
reţeaua electrică din Ucraina. 

Liberalizarea pieţelor de energie electrică şi gaze 
naturale. Racordarea la reţelele regionale şi, re-
spectiv, integrarea în pieţele Comunităţii Ener-
getice vor permite liberalizarea totală a pieţelor 
energiilor de reţea din Moldova. Introducerea con-
curenţei de piaţă va stimula diversifi carea furniză-
rii de energie prin oferirea oportunităţilor de ob-
ţinere a profi tului pentru cât mai mulţi furnizori, 
care vor căuta surse de generare sau de producţie 
cât mai profi tabile. Una dintre lecţiile crizei de 
gaze naturale din 2009 a fost că „pieţe competitive 
problematice, dar funcţionale din sectorul electro-
energetic, al combustibilului solid şi GNL au fost 
capabile să asigure furnizările chiar şi în perioada 
de vârf a crizei; în timp ce aranjamentele privind 



51

Securitatea energetică a Republicii Moldova în contextul aderării la Comunitatea Energetică

securitatea furnizării bazate pe acorduri guverna-
mentale bilaterale au eşuat, pieţele bazate pe acor-
duri multilaterale au funcţionat cu succes”3.

Astfel, impactul-cheie al aderării la Comunitatea 
Energetică asupra securităţii energetice a RM va 
fi  diversifi carea furnizării resurselor energetice. 
Integrarea în pieţele regionale ar putea avea un 
impact ameliorator şi asupra modului de consum 
al energiei şi asigurării accesibilităţii (re)surselor 
energetice pentru consumatori, însă acestea vor 
prezenta şi în continuare ameninţări serioase la 
adresa securităţii energetice, dacă nu vor fi  tratate 
în mod prioritar.

5.4 Aspecte prioritare în asigurarea 
securităţii energetice

Sporirea efi cienţei energetice. În condiţiile econo-
mice ale RM, efi cientizarea consumului de ener-
gie este primordială pentru asigurarea securităţii 
energetice. Sectorul energetic, fi ind cel mai mare 
consumator de surse energetice, prezintă cel mai 
mare potenţial în ceea ce priveşte creşterea efi ci-
enţei energetice. Spre exemplu, retehnologizarea 
şi modernizarea celor trei CET-uri, a sistemelor de 
încălzire centralizată şi a staţiilor de compresare a 
gazelor naturale ar putea efi cientiza în mod con-
siderabil consumul de gaze naturale. De aseme-
nea, un important potenţial de creştere a efi cienţei 
energetice îl prezintă sectorul locativ.

Dezvoltarea surselor regenerabile de energie. 
În lipsa aproape totală de surse convenţionale de 
energie, dar cu potenţial pentru energia biomasei, 
energia eoliană şi cea solară, dezvoltarea surselor 
regenerabile de energie în RM urmează să devină 
prioritară. Aceasta ar contribui esenţial la reduce-
rea vulnerabilităţii faţă de şocurile energetice ex-
terne. 

Introducerea unui mecanism de asigurare a acce-
sibilităţii resurselor energetice pentru consuma-
torii vulnerabili. Este important ca eforturile de 
asigurare a accesibilităţii resurselor energetice să 
fi e adresate, în primul rând, consumatorilor vul-
nerabili. Subvenţiile încrucişate reduc preţul pen-
tru toţi consumatorii, chiar şi pentru cei capabili 
să plătească costul real al serviciilor, iar sistemul 

3 A. Kovacevic, The Impact of the Russia–Ukraine Gas Crisis 
in South Eastern Europe, Oxford Institute for Energy Studies, 
March 2009.

compensaţiilor nominative nu este legat de ve-
nituri, statisticile indicând că doar o treime din 
benefi ciarii acestor compensaţii au venituri mici. 
Accesibilitatea resurselor energetice urmează a fi  
asigurată prin mecanismele asistenţei sociale, în 
funcţie de veniturile consumatorilor. 

5.5 Măsuri recomandate pentru  secto-
rul energetic

Politica de dezvoltare a sectorului energetic ur-
mează a fi  încadrată în următoarele coordonatele: 
1) reabilitarea infrastructurii; 2) racordarea la re-
ţelele regionale din cadrul Comunităţii Energetice; 
3) introducerea concurenţei de piaţă pe segmen-
tul furnizării; 4) promovarea gestionării cererii;
5) promovarea surselor regenerabile de energie. 
Consumul efi cient de surse energetice cere rea-
bilitarea infrastructurii existente, posibilă prin 
atragerea investiţiilor, care, la rândul său, poate 
fi  obţinută prin promovarea concurentei de piaţă, 
introdusă în măsură deplină odată cu integrarea la 
pieţele Comunităţii Energetice. 

Măsurile prioritare în dezvoltarea sectorului ener-
getic ar putea include următoarele:

Reabilitarea CET-urilor. În ceea ce priveşte dez-
voltarea generării de energie electrică, eforturi-
le urmează a fi  direcţionate, în primul rând, spre 
reabilitarea capacităţilor existente. Reabilitarea 
CET-urilor în vederea atingerii indicilor de efi ci-
enţă energetică şi conservare a energiei, prevăzuţi 
de Directiva cogenerării, şi considerarea utilizării 
tehnologiilor de stocare a căldurii sezoniere ca so-
luţie pentru excesul de consum al gazelor, urmează 
a fi  preocupările primare în ceea ce priveşte dez-
voltarea generării de energie electrică. Tabelul de 
mai jos include comentarii privind stocarea ener-
giei termice sezoniere ca soluţie de evitare a saltu-
rilor în consumul de gaze din sezonul de iarnă. 

Funcţia primară a acestor centrale este furnizarea 
energiei termice, iar extinderea capacităţii CET-
urilor urmează a fi  determinată doar de creşterea 
sarcinii termice a sistemului de încălzire centrali-
zată. Atât politicile UE, cât şi cele ale IFI susţin teh-
nologiile de cogenerare şi sistemele centralizate de 
încălzire ca soluţii efi ciente de furnizare a energiei 
termice. Astfel, reabilitarea CET-urilor urmează 
să includă retehnologizarea centralelor în vederea 
creşterii efi cienţei energetice a acestora. 
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Eliminarea salturilor excesive ale cererii în perioa-
da de iarnă prin construcţia depozitelor de căldură 
sezonieră în loc de construcţia unor depozite de gaze 
naturale. „În condiţiile în care nivelul ratei dobân-
zilor este mare, procurarea şi depozitarea gazelor 
la preţuri relativ mari, care să fi e utilizate ulterior 
de sistemele inefi ciente de încălzire centralizată, 
nu este întemeiată din punct de vedere economic. 
Pentru justifi carea construcţiei depozitelor de gaze 
naturale sunt aduse argumente bazate pe securita-
tea furnizării, însă nu există cerere de piaţă viabilă 
capabilă să plătească costul deplin al unor aseme-
nea servicii. Sistemele de încălzire centralizate, cu 
cererea lor excesivă în perioada de iarnă, ar putea 
fi  deservite cu costuri mai mici de către depozitele 
mari de căldură sezonieră sub formă de apă fi erbin-
te. Dacă este aprovizionat cu căldură neutilizată din 
surse diferite, depozitele de căldură oferă soluţiile 
necesare la costuri pe unitate mai mici decât depozi-
tele de gaze subterane. 

Mai mult decât atât, construcţia depozitelor pentru 
căldură sezonieră nu cere mai mult decât anumi-
te tehnologii simple de construcţie şi, în plus, oferă 
oportunităţi de angajare pentru forţa de muncă lo-
cală. Dacă mărimea depozitului de căldură sezonie-
ră este optimizată prin sporirea efi cienţei energetice 
a sistemelor de încălzire centralizate şi a blocurilor 
locative şi dacă acesta este legat de energia termi-
că neutilizată sau sursele regenerabile de energie, 
atunci un astfel de depozit de căldură sezonieră ar 
putea deveni o alternativă viabilă pentru elimina-
rea excesivă a salturilor de cerere a gazelor naturale 
în perioada de iarnă”. A. Kovacevik, The Potential 
Contribution of Natural Gas to Sustainable Develo-
pment in South Eastern Europe.

Printre alte proiecte de reabilitare a infrastructu-
rii energetice am putea menţiona retehnologizarea 
staţiilor de compresare a gazelor naturale cu sub-
stituirea alimentării electrice prin alimentarea cu 
gaze naturale; extinderea proiectelor de moderni-
zare a sistemelor de încălzire centralizată, cum ar fi  
cele susţinute în cadrul Proiectului energetic II. 

Excluderea rolului guvernului de participant la 
piaţă. Guvernul urmează să predea sectorului 
privat rolul său de participant la pieţele energiei 
electrice şi ale gazelor naturale. Aceasta va facilita 
crearea pieţelor competitive şi va atrage investiţii 
în infrastructura energetică. În special, este vorba 
despre implicarea guvernului în generarea şi fur-
nizarea energiei electrice, precum şi furnizarea şi 
distribuţia de gaze naturale. Excluderea rolului gu-
vernului de participant la piaţă nu implică neapă-

rat deetatizarea întreprinderilor. Soluţiile alterna-
tive privatizării sunt variate şi includ concesiunea, 
parteneriatele publice-private, contractele de ma-
nagement. Este important ca, în condiţiile în care 
guvernul menţine controlul asupra infrastructurii 
strategice, cum ar fi  reţelele de transport a energiei 
electrice sau gazelor naturale, Guvernul să renun-
ţe la rolul de participant la pieţele de generare şi 
furnizare.

Planifi carea pentru situaţii de criză. Este vorba 
despre necesitatea elaborării unor planuri de ac-
ţiuni privind furnizarea de resurse energetice în 
situaţii de criză. Printre acţiuni s-a putea număra 
menţinerea acordurilor contractuale cu furnizorii 
din România privind livrările de energie electri-
că în situaţii excepţionale. De asemenea, până la 
racordarea la reţelele regionale, este importantă 
şi promovarea încheierii unor acorduri bilaterale 
între RM şi Ucraina privind accesul la depozitele 
de gaze naturale în cazuri de sistare a furnizărilor 
prin conductele magistrale. 

Promovarea măsurilor de gestionare a cererii şi 
de efi cienţă energetică. Printre acestea ar putea fi  
introducerea tarifării zonale a consumului de ener-
gie electrică4. Alte măsuri de gestionare a cererii 
şi de efi cienţă energetică au fost identifi cate de un 
studiu recent privind efi cienţa energetică în RM 
„Programul de efi cienţă energetică 2008-2011’’. 
Programul de creditare al BERD pentru proiecte 
private de efi cienţă energetică vine să completeze 
asistenţa donatorilor internaţionali în acest sector. 
De asemenea, este important introducerea cadru-
lui instituţional şi de reglementare în domeniul 
efi cienţei energetice, în particular, fi ind vorba des-
pre adoptarea legii efi cienţei energetice,  al cărei 
proiect prevede crearea unei agenţii pentru efi ci-
enţa energetică, precum şi adoptarea programului 
naţional pentru efi cienţă energetică. 

Statistica energetică. Elaborarea şi implementa-
rea unui mecanism de colectare a statisticii con-
sumului, furnizării şi generării de energie. Acesta 
este un element esenţial în planifi carea dezvoltării 
sectoarelor energiilor de reţea. 

4 Propuneri în acest sens pot fi  găsite în articolul „Impactul ta-
rifelor zonale în sistemul energetic naţional”, de I. Comendant, 
publicat în revista „Problemele energeticii regionale”, nr. 2(10) 
din 2009. 
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Integrarea la pieţele regionale de energie electri-
că şi gaze naturale din Europa de Sud-Est va duce 
la acoperirea punctului iniţial privind asigurarea 
securităţii energetice şi anume – diversifi carea 
surselor de furnizare a energiei. În primul rând, 
prin accesul la surse suplimentare de generare a 
energiei electrice şi la alte surse de producţie a ga-
zelor naturale, iar în al doilea rând – prin crearea 
condiţiilor necesare pentru stabilirea concurenţei 
de piaţă în sectoarele energiilor de reţea, care este 
instrumentul natural de asigurare a unei furnizări 
continue şi la cele mai bune preţuri ale resurselor 
energetice. 

Integrarea la sistemele energetice largi este singu-
ra soluţie viabilă pentru sectorul energetic al RM 
limitat atât de confi guraţia infrastructurii sovietice 
moştenite, cât şi de potenţialul economic care nu 
suportă crearea unui sistem energetic integral în 
limitele teritoriale ale ţării. În plus, integrarea la 
pieţele energetice regionale din Europa de Sud-Est 
reprezintă singura cale de integrare la piaţa ener-
getică internă a Uniunii Europene, care este direc-
ţia generală de dezvoltare a RM. 

Aderarea la Comunitatea Energetică presupune 
racordarea la reţelele regionale prin interconecta-
re la reţelele de transport a energiei electrice şi ga-
zelor naturale din România, introducerea modele-
lor pieţei regionale şi liberalizarea totală a pieţelor 
energetice interne. Aceasta va cere, în primul rând, 
asigurarea accesibilităţii resurselor energetice de 
consumatorii casnici vulnerabili prin mecanismele 
politicii de asistenţă socială. 

Dar participarea la Tratatul Comunităţii Energeti-
ce, care acoperă punctul iniţial în asigurarea secu-
rităţii energetice, nu va duce la înlăturarea princi-
palei ameninţări la adresa securităţii energetice a 
RM – consumul inadecvat al resurselor energetice, 
în cazul în care guvernul nu-şi va concentra toate 
eforturile asupra problemelor efi cienţei energeti-
ce, ridicând-o la nivelul unei cauze naţionale. 

VI. Concluzii 
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Anexa I. MATRICEA I. TRANSPUNEREA ACQUIS-ULUI COMUNITAR 

Matricea transpunerii acquis-ului comuniat este elaborată cu referinţă la planul de acţiuni pentru sectoa-
rele energiilor de reţea al Secretariatului Comunităţii Energetice.

Element 

de reglementare

Prevederea 

legislaţiei naţionale

Comentarii/explicaţii/

evaluarea impactului/

sugestii de reglementare

Piaţa energiei electrice

Directiva energiei 

electrice:

Reguli generale

1.1 Obligaţii impuse 

întreprinderilor

1.2 Protecţia 

consumatorilor

1.3 Obligaţii de ser-

viciu public 

1.4 Autorizarea

1.5 Securitatea fur-

nizării

1.6 Reguli tehnice

1.1-1.3 Legea cadru prevede a) obligaţia titularilor de 

licenţă să respecte responsabilităţile de serviciu public 

clar defi nite, transparente, nediscriminatorii şi veri-

fi cabile impuse de ANRE; să se înregistreze la opera-

torul reţelei de transport şi de sistem şi să îi prezinte 

pronosticul balanţei de energie şi putere electrică; să 

încheie contracte care să asigure acoperirea sarcinii 

consumatorilor, inclusiv a consumului tehnologic de 

energie electrică în reţelele electrice; să contracteze 

energia electrică reglementată generată de CET-uri şi 

surse regenerabile; să prezinte OST şi OSD proiecte-

le de contracte; să conecteze consumatorii la reţeaua 

de distribuţie; şi b) dreptul ANRE de a interzice deco-

nectarea de la reţea şi a relua furnizarea către consu-

matorul fi nal, precum şi faptul că ANRE desemnează 

furnizorul de energie electrică la tarife reglementate 

drept furnizor de ultimă opţiune pe teritoriul în care 

îşi desfăşoară activitatea. Regulamentul privind fur-

nizarea de energie electrică include condiţiile privind 

facturarea, prevederile minime ale contractelor de fur-

nizare, etc.

1.4 Legea cadru atribuie Guvernului responsabilita-

tea privind asigurarea securităţii energetice a statului; 

aprobarea balanţei energetice pe următorii 5 ani; stra-

tegia de dezvoltare a sistemului; monitorizarea securi-

tăţii privind furnizărea energiei electrice cu publicarea 

anuală a unui raport. 

1.5 Normele tehnice se conţin în regulile pieţei energiei 

electrice, Regulamentul privind furnizarea de energie 

electrică şi Normele tehnice ale reţelelor de transport 

şi distribuţie. Legea cadru conţine principiile-cheie ale 

normelor tehnice. 

Armonizarea deplină

1.1-1.3. Cadrul de reglementare 

prevede capacitatea de impunere 

a obligaţiilor faţă de titularii de 

licenţă în măsura necesară asi-

gurării universalităţii serviciului 

de furnizare a energiei electrice 

şi a securităţii furnizării de ener-

gie. Mai mult decât atât, legea 

prevede în mod expres dreptul 

ANRE de a declara piaţa ca fi ind 

competitivă sau necompetitivă 

şi dreptul de a reglementa piaţa 

în cel din urmă caz.

Desemnarea printr-o normă ge-

nerală a furnizorului de ultimă 

instanţă urmează a fi  modifi cată 

odată cu deschiderea de pieţe, 

OPS urmând a fi  impuse în mod 

individual în baza unui regula-

ment. 

Obligarea furnizorilor şi con-

sumatorilor de a achiziţiona 

energia electrică generată de 

centralele cu termofi care furni-

zoare a energiei termice pentru 

sistemele centralizate de căldură 

ar putea să contravină regimului 

de competitivitate prevăzut de 

acquis. Urmează ca asigurarea 

securităţii privind furnizarea căl-

durii de către cele trei CET-uri să 

se facă prin exceptarea individu-

ală şi temporară a acestor staţii 

de la regimul concurenţial. 

Anexe 
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Element 

de reglementare

Prevederea 

legislaţiei naţionale

Comentarii/explicaţii/

evaluarea impactului/

sugestii de reglementare

1.4 Gradul extins al atribuţiilor 

guvernului privind monitoriza-

rea securităţii furnizării ar pu-

tea avea impact negativ asupra 

independenţei ANRE în regle-

mentarea pieţei. 

Generarea:

1.6 Autorizarea

1.7 Norme privind 

licitaţiile

1.6 Legea cadru prevede aprobarea de către Guvern 

a construcţiei capacităţilor de generare în baza unui 

regulament publicat care să prevadă procedura trans-

parentă. Criteriile de aprobare urmează a fi  publicate; 

motivele de refuz a aprobării trebuie să fi e obiective, 

nediscriminatorii şi argumentate, refuzul fi ind contes-

tabil în instanţă. Regulamentul existent prevede apro-

barea prin HG a construcţiei noilor capacităţi, precum 

şi negocieri directe sau licitaţii fără a diferenţia cazu-

rile de aplicare a acestora; favorizează centralele care 

utilizează gazele naturale. 

1.7 Legea cadru prevede lansarea procedurii de licitaţie 

pentru noi capacităţi şi măsuri de management al efi -

cienţei energetice/gestionare a cererii atunci când „ca-

pacitatea de generare care a fost construită sau măsu-

rile de management al efi cienţei energetice/gestionare 

a cererii care au fost luate nu sunt sufi ciente pentru a 

se asigura securitatea furnizării energiei electrice”. Li-

citaţia urmează a fi  organizată de guvern în baza unor 

criterii obiective, transparente, nediscriminatorii, ce 

urmează a fi  publicate.

Armonizare parţială

1.6. - 1.7. Regulamentul în 

vigoare adoptat anterior legii 

cadru nu este compatibil cu 

acquis-ul şi nici nu corespunde 

legii cadru. Nici legea cadru nu 

este pe deplin explicită privind 

opţiunea de autorizare. Intenţia 

directivei este ca decizia privind 

construcţia de noi capacităţi să 

fi e luată de piaţa competitivă şi 

nu în mod administrativ. Orga-

nul administrativ urmează doar 

să autorizeze construcţia, adică 

doar să verifi ce că toate criterii-

le prestabilite au fost respectate, 

dar nu să decidă dacă noua ca-

pacitate va fi  construită sau nu. 

Acesta trebuie să fi e indepen-

dent de interesele industriei de 

generare, adică fi e autoritatea 

de reglementare, fi e OST. Atât 

legea cadru, cât şi regulamentul 

urmează a fi  armonizate. 

Operatorii sisteme-

lor de transport şi 

distribuţie:

1.8 Desemnare 

1.9 Sarcini

1.10 Separare 

1.11 Dispecerizare şi 

echilibrare

1.12 Confi denţiali-

tate 

1.8 Legea cadru desemnează operatorul sistemului de 

transport şi operatorii reţelelor de distribuţie. Conform 

regulilor pieţei OST este Î.S. „Moldelectrica”, iar la ni-

vel de distribuţie fi ecare reţea are propriul OSD. 

1.9. Sarcinile OST şi OSD prevăzute de legea cadru sunt 

preluate din Directiva energiei electrice.

1.10 OST şi OSD nu pot deţine licenţe pentru generare, 

transport, furnizare (în privinţa OSD separarea de fur-

nizare intră în vigoare din 2013). 

1.11 OST şi OSD sunt responsabile de dispecerizarea 

generării, OST fi ind responsabil de utilizarea interco-

nexiunilor în conformitate cu Regulamentul cu privire 

la dirijarea prin dispecer a sistemului electroenergetic. 

Criteriile de dispecerizare preferenţială sunt prevăzute 

de legea cadru. OST şi OSD sunt responsabile de echi-

librarea sistemului conform normelor prevăzute în re-

gulile pieţei. 

1.12. Legea cadru prevede obligaţia OST şi OSD „să nu 

divulge informaţia confi denţială”

Armonizare deplină

1.10 Î.S. „Moldelectrica” este 

separată la nivel juridic şi con-

tabil de celelalte activităţi. Deşi 

legea repetă prevederile Direc-

tivei privind independenţa deci-

zională a OST, în practică „Mol-

delectrica” este dependentă la 

nivel decizional de Guvern, care 

este fondatorul întreprinderii şi 

care, în acelaşi timp, este acţi-

onar majoritar al titularilor de 

licenţă de furnizare, generare şi 

distribuţie. 
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Element 

de reglementare

Prevederea 

legislaţiei naţionale

Comentarii/explicaţii/

evaluarea impactului/

sugestii de reglementare

Separarea/transpa-

renţa conturilor

1.13 Dreptul de acces 

la conturi

1.14 Separarea con-

turilor

1.13 Legea cadru prevede dreptul ANRE de a avea ac-

ces la documentele aferente activităţilor practicate 

conform licenţei, inclusiv la cele care conţin informaţii 

ce constituie secret de stat, secret comercial sau alte 

informaţii confi denţiale, precum şi introducerea de că-

tre ANRE a un sistem de informare contabilă de către 

titularii de licenţă. 

1.14. Legea cadru prevede conturi separate pentru fi e-

care activitate; efectuarea auditului fi nanciar de către 

titularii de licenţe şi publicarea rapoartelor economi-

co-fi nanciare anuale. 

Armonizare deplină 

1.5. Separarea conturilor pen-

tru serviciile de transport şi 

dispecerizare şi serviciile de 

furnizare şi distribuţie la între-

prinderile respective încă nu 

este realizată.

Organizarea accesu-

lui la sistem

1.15 Accesul terţei 

părţi

1.16 Deschiderea 

pieţei şi reciproci-

tate

1.17 Linii directe

1.18 Autorităţi de 

reglementare

1.15 Legea cadru prevede accesul reglementat al terţe-

lor părţi la reţea în baza unor tarife publicate şi refuzul 

de acces în cazul lipsei de capacitate, refuz care trebuie 

motivate şi comunicat ANRE. 

1.16 Legea cadru prevede următorul orar al deschide-

rii pieţei: pentru consumatorii noncasnici – până la 1 

ianuarie 2013; pentru consumatorii casnici – până la 

1 ianuarie 2015.

1.17 Legea cadru repetă prevederile corespunzătoare 

ale Directivei energiei electrice.

1.18 Legea cadru prevede crearea unei autorităţi de re-

glementare independente, atribuindu-i competenţele 

prevăzute de acquis.

Armonizare deplină

1.16 Orarul de deschidere pre-

văzut de legea cadru nu rapor-

tează procesul de liberalizare 

la posibilităţile structurale ale 

pieţei. Deschiderea totală este 

lipsită de sens în confi guraţia 

actuală a infrastructurii şi este 

posibilă doar odată cu racorda-

rea la pieţele regionale. 

1.17. Art. 41 repetă prevederile 

Directivei, adică include opţi-

unile pe care Directiva le reco-

mandă statelor-membre. Legea 

cadru urmează să prevadă clar 

care sunt criteriile de autorizare 

a liniilor directe.

1.18. Anumite competenţe spe-

cifi ce autorităţii de reglementa-

re sunt atribuite Guvernului fi e 

exclusiv, fi e concomitent. 

Regulamentul 

1228/2003:

1.19 Mecanism de 

compensare între 

OST-uri

1.20 Plăţi pentru 

accesul la reţele 

1.21 Transparenţa

1.22 Administrarea 

congestiei

1.23 Interconexiuni 

noi 

Legea cadru nu include referinţe exprese la principiile 

şi mecanismele schimburilor transfrontaliere de ener-

gie electrică. Aceasta prevede dreptul ANRE de a ela-

bora normele de gestionare şi de atribuire a capacităţii 

interconexiunilor dintre sistemele electroenergetice, 

precum şi obligaţiile OST 1) de a informa OST vecin în 

vederea asigurării interoperabilităţii reţelelor şi a efi -

cienţei şi securităţii sistemelor interconectate şi 2) de 

a organiza în mod echitabil, transparent şi nediscrimi-

natoriu managementul fl uxurilor de energie electrică 

din sistemele electroenergetice ale ţărilor vecine.

Armonizare parţială 

Prevederile Regulamentului 

1228 urmează a fi  introduse în 

legislaţia naţională. Odată cu 

racordarea la reţelele electrice 

din cadrul Comunităţii Ener-

getice, adoptarea unor norme 

privind aspectele tehnice ale 

schimburilor transfrontaliere 

va fi  iminentă.
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Element 

de reglementare

Prevederea 

legislaţiei naţionale

Comentarii/explicaţii/

evaluarea impactului/

sugestii de reglementare

Piaţa gazelor naturale

Directiva gazelor 

naturale:

Reguli generale

1.1 Obligaţii impuse 

întreprinderilor

1.2 Protecţia 

consumatorilor

1.3 Obligaţii de ser-

viciu public 

1.4 Autorizarea

1.5 Securitatea fur-

nizării

1.6 Reguli tehnice

1.1-1.3 Legea cadru repetă prevederile Directivei pri-

vind impunerea obligaţiilor de serviciu public: „titula-

rul de licenţă trebuie să respecte obligaţiile de serviciu 

public cu privire la securitatea, inclusiv obligaţiile de 

securitate a furnizării, la regularitatea, la calitatea şi 

la tariful de furnizare a  gazelor naturale către consu-

matorii fi nali. Obligaţiile de serviciu public se stabi-

lesc de autoritatea competentă prin licenţe, autorizaţii 

sau reglementări speciale şi trebuie să fi e clar defi nite, 

transparente, nediscriminatorii şi verifi cabile”; Legea 

prevede condiţiile minime ale contractului de furniza-

re; Agenţia desemnează furnizorul de gaze naturale la 

tarife reglementate drept furnizor de ultimă opţiune pe 

teritoriul în care îşi desfăşoară activitatea.

1.4  Legea cadru prevede „construcţia reţelelor de 

transport al gazelor naturale din mijloacele bugetului 

de stat se aprobă de Guvern.  Construcţia obiectelor 

sistemului de gaze naturale la nivel local se aprobă 

de autorităţile APL prin eliberarea autorizaţiilor de 

construire, inclusiv pentru conducte directe de gaze 

naturale. Procedura şi temeiurile de eliberare a auto-

rizaţiilor de construire se stabilesc într-un regulament 

aprobat de Guvern.

1.5 Securitatea furnizării monitorizată de Guvern.

1.6 Legea prevede adoptarea Regulamentului pentru 

furnizarea şi utilizarea gazelor naturale şi Normelor 

tehnice ale reţelelor de transport al gazelor naturale, 

precum şi principiile şi cerinţele minime ale normelor 

tehnice.

Armonizare deplină

1.1 -1.3 Cadrul de reglementare 

prevede posibilitatea impunerii 

obligaţiilor întreprinderilor din 

sectorul gazelor naturale. 

Desemnarea printr-o normă ge-

nerală a furnizorului de ultimă 

instanţă urmează a fi  modifi ca-

tă odată cu deschiderea pieţei, 

OPS urmând a fi  impuse în mod 

individual în baza unui regula-

ment.

1.4 Autorizarea construcţiei re-

ţelelor de transport nefi nanţată 

de buget nu este reglementată. 

Regulamentul de autorizare 

urmează să fi e elaborat în baza 

principiilor acquis-ului. 

1.5 Gradul extins al atribuţiilor 

guvernului privind monitori-

zarea securităţii furnizării ar 

putea avea impact asupra inde-

pendenţei ANRE în reglemen-

tarea pieţei. 

Transport, stocare şi 

GNL:

1.7 Desemnarea ope-

ratorilor de sistem 

1.8 Sarcinile opera-

torilor

1.9 Separarea OST 

1.10 Confi denţialita-

tea OST

1.7 Legea desemnează un OST şi include prevederi re-

feritoare la operatorul depozitelor de stocare

1.8 legea prevede drepturile şi obligaţiile OST şi opera-

torului depozitelor de stocare

1.9 Operatorul reţelei de transport trebuie să fi e inde-

pendent, din punct de vedere legal, de orice întreprin-

dere care desfăşoară activitate de producere sau de 

furnizare a gazelor naturale şi nu poate deţine licenţă 

pentru producerea sau furnizarea gazelor natural. Ope-

ratorul depozitului de stocare  nu poate deţine licenţă 

pentru producerea sau furnizarea de gaze naturale

1.10 Legea cadru prevede obligaţia operatorilor depo-

zitelor de stocare, OST, OSD să nu divulge informaţia 

confi denţială.

Armonizare deplină

1.7 Desemnarea unui operator 

al depozitelor de stocare în lip-

sa unor depozite de stocare pe 

teritoriul ţării este redundan-

tă, la fel ca şi prevederea unui 

operator combinat simultan 

cu desemnarea unor operatori 

separaţi pentru distribuţie şi 

transport. 
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Element 

de reglementare

Prevederea 

legislaţiei naţionale

Comentarii/explicaţii/

evaluarea impactului/

sugestii de reglementare

Distribuţia şi furni-

zarea

1.11 Desemnarea 

OSD

1.12 Sarcinile OSD

1.13 Separarea OSD

1.14 Confi denţialita-

tea OSD

1.11 Legea cadru desemnează mai mulţi operatori de 

reţele de distribuţie.

1.12 Legea cadru repetă prevederile Directivei privind 

obligaţiile OSD.

1.13 OSD nu pot  deţine licenţă pentru producerea sau 

furnizarea gazelor naturale, cu excepţia pentru OSD de 

peste 100.000 consumatori până în 2013.

1.14 Legea cadru prevede obligaţia operatorilor depo-

zitelor de stocare, OST, OSD să nu divulge informaţia 

confi denţială.

Armonizare deplină

1.13 Termenul limită – 2013 

urmează a fi  precizat în sen-

sul evenimentului preconizat 

pentru acea dată. Cel mai mult 

probabil, se are în vedere des-

chiderea pieţei de furnizare, 

însă legea nu include prevederi 

exprese în acest sens. 

Separarea/transpa-

renţa conturilor

1.15 Dreptul de acces 

la conturi

1.16 Separarea con-

turilor

1.15 Legea cadru prevede dreptul ANRE de a avea ac-

ces la documentele aferente activităţilor practicate 

conform licenţei, inclusiv la cele care conţin informaţii 

ce constituie secret de stat, secret comercial sau alte 

informaţii confi denţiale, precum şi introducerea de că-

tre ANRE a un sistem de informare contabilă de către 

titularii de licenţă. 

1.16. Legea cadru prevede conturi separate pentru fi e-

care activitate; efectuarea auditului fi nanciar de către 

titularii de licenţe şi publicarea rapoartelor economic-

fi nanciare anuale. 

Armonizare deplină

1.16 Separarea conturilor pre-

văzută de legea cadru urmează 

a fi  introdusă în practică. 

Organizarea accesu-

lui la sistem

1.17 Accesul terţei 

părţi

1.18 Accesul la de-

pozite

1.19 Accesul la con-

ductele în amonte

1.20 Refuzul de 

acces

1.21 Infrastructura 

nouă 

1.22 Deschiderea 

pieţei şi reciproci-

tate

1.23 Autorităţi de 

reglementare

1.17 Accesul terţilor la reţelele de transport şi de distri-

buţie a gazelor naturale se bazează pe tarife publicate, 

aplicate faţă de toţi utilizatorii de sistem pe principii 

obiective şi nediscriminatorii.

1.18 Asigurarea accesului terţilor la depozitul de stoca-

re, în condiţii nediscriminatorii, conform reglementă-

rilor aprobate de Agenţie.

1.19 Accesul se acordă în mod corect, deschis şi nedis-

criminatoriu pentru crearea unei pieţe de gaze natura-

le competitive şi pentru prevenirea oricărui abuz din 

cauza unei poziţii dominante, ţinându-se cont de se-

curitatea şi de regularitatea furnizării gazelor naturale, 

de capacitatea disponibilă existentă sau de capacitatea 

care poate fi  disponibilă, de protecţia mediului.

1.20 Refuzul justifi cat al accesului terţilor la depozitele 

de stocare în lipsă de capacitate. Refuzul trebuie moti-

vat şi justifi cat în modul corespunzător. 

1.21 Legea cadru nu prevede excepţii de la ATP pentru 

infrastructura nouă.

1.22 Legea nu include prevederi exprese privind des-

chiderea pieţei.

1.23 Legea cadru prevede desemnarea şi sarcinile auto-

rităţii de reglementare.

Armonizare parţială

 1.17 Accesul la reţea urmează a 

fi  implementat în practică

1.21 Este important ca legea să 

prevadă excepţii de la regimul 

accesului reglementat la reţea 

pentru conductele noi, în speci-

al având în vedere planurile de 

extindere a interconexiunilor.

1.22 Legea cadru urmează să 

prevadă deschiderea pieţei de 

furnizare cu amănuntul. 
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Anexa II. MATRICEA II. INTEGRAREA LA PIEŢELE ENERGIILOR DE REŢEA

Matricea integrării la pieţele energiilor de reţea este elaborată cu referinţă la planul de acţiuni pentru 
sectoarele energiilor de reţea al Secretariatului Comunităţii Energetice.

Cerinţe Necesităţi 
Comentarii, costuri estimative, 

surse de fi nanţare

Piaţa angro a energiei electrice

Racordarea la reţelele 

pieţei regionale 

Interconectarea sincronă a reţelelor 

electrice cu zona ENTSOE. Extinde-

rea interconexiunilor electroenergeti-

ce cu reţeaua electrică din România.

Proiectul de interconectare sincronă comună a 

reţelelor din Ucraina şi Moldova cu zona ENT-

SOE (UCTE) a fost lansat în 2007. Durata pro-

iectului estimată la 7,5 ani, costul fi ind de 4,5 

mil. euro.

Soluţiile de interconectare precum şi costul aces-

tora urmează a fi  determinat de grupul de lucru 

al proiectului.

Costuri indicative: LEA 400kV Bălţi-Suceava, 

46 mil. euro, LEA 400kV, Străşeni-Iaşi, 44 mil. 

euro; studiul de fezabilitate a interconectării SEI 

CSI şi UCTE estimează un cost de 180 mil. euro 

pentru reabilitarea interconexiunilor de inter-

faţă (Ucraina, Moldova). Aplicarea principiului 

de refl ectare a costurilor în tariful de transport 

existent permite accesarea fi nanţării donatorilor 

internaţionali, care include şi componenta gran-

turilor.

Adoptarea standardelor tehnice ale 

Comunităţii Energetice care includ 

principiile şi normele de operare ale 

UCTE pentru operatorii sistemelor 

de transport şi standardele CEN şi 

CENELEC aplicabile în domeniul in-

gineriei electroenergetice şi a gestio-

nării energiei.

Adoptarea standardelor tehnice urmează a fi  rea-

lizată în cadrul procesului de interconectare sin-

cronă. Responsabilitatea de implementare a ma-

nualului de operare a UCTE revine Î.S. „Molde-

lectrica”, iar a standardelor CEN şi CENELEC –

autorităţilor de standardizare şi autorităţii de 

stat în domeniul industriei (în prezent Ministe-

rul Economiei şi Comerţului)

Adoptarea modelul 

pieţei regionale angro 

a energiei electrice

Adoptarea modelului pieţei pentru 

ziua următoare care să coexiste cu 

modelul pieţei bazate pe contracte 

bilaterale şi adoptarea măsurilor ne-

cesare pentru asigurarea lichidităţii 

pieţei angro. 

În acest sens este necesară modifi ca-

rea corespunzătoare a cadrului de re-

glementare, care să prevadă crearea 

pieţei pentru ziua următoare, desem-

narea operatorului naţional al pieţei, 

adoptarea mecanismului de echili-

brare şi decontare bazat pe achiziţio-

narea energiei de echilibru de pe pia-

ţa regională, trecerea la decontarea la 

interval de oră.

Adoptarea modelului pieţei angro regionale ur-

mează a fi  sincronizat cu procesul de racordare 

la reţelele electrice ale pieţei regionale prin in-

terconectarea sincronă la zona ENTSOE. De ase-

menea, acesta va depinde de fi nalizarea proce-

sului de modernizare a serviciului de dispecerat, 

în special introducerea sistemului SCADA. Rolul 

de operator al pieţei poate fi  atribuit Î.S. „Molde-

lectrica” prin crearea unei subdiviziuni separate 

în cadrul întreprinderii.

Însăşi introducerea modelului de piaţă pentru 

ziua următoare nu implică decât costurile creă-

rii operatorului de piaţă. Infrastructura necesară 

pentru contorizarea şi dispecerizarea în regim 

spot este deja introdusă prin investiţiile din ca-

drul Proiectului energetic II. 
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Cerinţe Necesităţi 
Comentarii, costuri estimative, 

surse de fi nanţare

Alocarea 

responsabilităţii 

de echilibrare 

participanţilor la 

piaţa angro regională

În acest sens urmează a fi  elaborat un 

mecanism de echilibrare şi adminis-

trare a congestiei, care să cuprindă 

un set de norme privind echilibrarea 

(un Regulament separat al ANRE sau 

completarea/modifi carea Regulilor 

pieţei sau a Normelor tehnice)

Mecanismul existent de echilibrare şi decontare 

nu este adaptat pentru achiziţionarea energiei de 

pe pieţe spot. Introducerea unui nou mecanism 

urmează a fi  sincronizat cu procesul de racordare 

la reţelele electrice.

Trecerea la echilibrarea sistemului electroener-

getic cu energie achiziţionată de pe piaţa re-

gională angro va duce la alinierea la preţurile 

regionale pentru energia de echilibru şi cea de 

rezervă. 

Alocarea capacităţii 

de transport

„Moldelectrica” urmează să dedi-

ce o parte a capacităţii de transport 

pentru piaţa regională angro, o parte 

rămânând dedicată pentru energia 

electrică reglementată, care va conti-

nua să fi e comercializată pe baza con-

tractelor bilaterale. 

Decizia privind alocarea capacităţii urmează a fi  

luată odată cu racordarea la reţelele pieţelor re-

gionale.

Excluderea graduală 

a contractelor de 

furnizare totală

Contractele bilaterale pe termen lung 

şi mediu prin care se comercializează 

toată energia electrică a unei capaci-

tăţi de generare urmează a fi  reduse 

gradual pentru a crea spaţiu comerci-

alizării pe piaţa spot.

Exemplul unor astfel de contracte de furnizare, 

pe termen lung este contractarea de către „Uni-

on Fenosa” a energiei electrice de la CERSM prin 

care se acoperă o parte semnifi cativă din piaţa de 

furnizare.

Licenţierea: 

compatibilizare şi 

recunoaştere 

Modelul pieţei regionale prevede 

compatibilizarea procedurilor de li-

cenţiere la nivel regional, recunoaş-

terea reciprocă a licenţelor între 

sistemele interconectate. În plus, se 

prevede excluderea oricăror bariere 

privind înregistrarea societăţilor co-

merciale în sectorul energetic. 

Este necesară o evaluare a compatibilităţii regi-

mului naţional de licenţiere cu regimul de licen-

ţiere din România şi determinarea opţiunilor de 

recunoaştere reciprocă a acestora.

Tarife separate 

bazate pe costuri

Tariful unic urmează a fi  înlocuit de 

tarife separate pentru serviciile re-

glementate care să refl ecte costurile 

şi preţurile libere la furnizare şi ge-

nerare.

Odată cu integrarea la piaţa regiona-

lă urmează ca ANRE să aprobe doar 

tarife separate pentru transport, dis-

tribuţie, dispecerizare şi tarife pentru 

generarea reglementată (cogenerare 

efi cientă şi surse regenerabile), pre-

ţul de generare şi de furnizare fi ind 

stabilit de întreprinderile respective.

Liberalizarea pieţei de vânzare angro va cere 

renunţarea la aprobarea tarifului unic pentru 

consumatorul fi nal. Aceasta va cere eforturi su-

plimentare din partea ANPC şi ANRE în ceea ce 

priveşte supravegherea concurenţei pe piaţa de 

furnizare a energiei electrice şi excluderea abu-

zurilor. 



62

Virgiliu Mihailescu

Cerinţe Necesităţi 
Comentarii, costuri estimative, 

surse de fi nanţare

Accesibilitatea 

resurselor

Elaborarea şi adoptarea unor meca-

nisme de protecţie a consumatorilor 

vulnerabili. Acestea trebuie să fi e 

nontarifare şi bazate pe mecanisme 

de piaţă. Se recomandă, în cadrul sis-

temului general de asistenţă socială, 

abordarea accesibilităţii resurselor 

energetice pentru consumatorii vul-

nerabili.

Legea energiei electrice prevede posibilitatea 

acordării compensaţiilor nominative consuma-

torilor vulnerabili conform prevederilor legisla-

ţiei privind asistenţa socială. Sistemul actual al 

compensaţiilor nominative urmează a fi  restruc-

turat astfel încât compensaţiile să fi e raportate la 

venit, asigurând accesibilitatea resurselor ener-

getice pentru cei mai săraci.

Piaţa vânzării cu amănuntul a energiei electrice

Limitele eligibilităţii Elaborarea şi implementarea limite-

lor de eligibilitate pentru deschiderea 

pieţei.

În prezent sunt stabilite două limite: 

din anul 2003 piaţa este deschisă în 

limita de 10% din consumul anual 

pentru anumiţi consumatori noncas-

nici; legea cadru prevede deschiderea 

100% pentru toţi consumatorii non-

casnici până în anul 2013, şi toţi con-

sumatorii casnici, până în anul 2015.

Se recomandă ajustarea orarului privind deschi-

derea pieţei cu racordarea la reţelele regionale şi 

stabilirea unor limite intermediare până la des-

chiderea totală.

Schimbarea 

furnizorilor de către 

consumatori

Elaborarea şi implementarea proto-

coalelor şi infrastructurii necesare 

pentru schimbarea furnizorilor de 

către consumatori, având drept scop 

minimizarea costurilor tranzacţiona-

le şi a litigiilor.

Introducerea mecanismelor de reglementare şi 

a infrastructurii necesare funcţionării pieţei de 

furnizare cu amănuntul urmează a fi  sincroniza-

tă cu racordarea la reţelele regionale.

Protecţia 

consumatorilor

Elaborarea normelor de protecţie a 

consumatorilor, inclusiv:

Garanţia conectării la reţea în timp şi 

la preţ rezonabil;

Oferirea consumatorilor înainte de 

conectare a termenelor şi condiţiilor 

de către distribuitori;

Deconectarea doar în cazuri de în-

călcare gravă a contractului de co-

nectare;

Calitatea şi continuitatea standarde-

lor de furnizare;

Proceduri de soluţionare a litigiilor;

Transparenţa preţurilor cu amănun-

tul (disponibilitatea informaţiei ne-

cesare pentru a putea alge între fur-

nizori).

Ref. Ghidul ERGEG.

Legislaţia primară şi cea secundară include pre-

vederi corespunzătoare privind protecţia consu-

matorilor. Acestea urmează a fi  aplicate doar în 

cadrul reglementării pieţei de vânzare cu amă-

nuntul.
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Cerinţe Necesităţi 
Comentarii, costuri estimative, 

surse de fi nanţare

Piaţa gazelor naturale

Racordarea la reţele Interconexiuni. Modalitatea de parti-

cipare la piaţa regională a gazelor na-

turale este determinată de proximita-

tea la reţeaua gazelor naturale a Ro-

mâniei, ceea ce presupune extinderea 

interconexiunilor cu această reţea. 

Opţiunea identifi cată de interconectare este prin 

construcţia unei conducte magistrale pe traseul 

Drochia Ungheni Iaşi. Planurile privind lansarea 

acestui proiect au fost anunţate de guvern. Ur-

mează ca un studiu de fezabilitate să identifi ce 

termenii tehnici şi fi nanciari ai proiectului. Con-

strucţia acestei interconexiuni se califi că pentru 

fi nanţarea cooperării regionale, proiectul ur-

mând a fi  inclus în lista proiectelor investiţionale 

din cadrul Comunităţii Energetice.

Modelul de piaţă Odată cu implementarea Inelului ga-

zelor naturale al Comunităţii Ener-

getice urmează a fi  defi nit modelul 

pieţei regionale. În prezent coope-

rarea regională include armonizarea 

regimurilor de transport prin compa-

tibilizarea metodologiilor, a utilizării 

capacităţii de transport şi a mecanis-

melor de echilibrare.

Este necesară examinarea posibilităţii de libera-

lizare a pieţei de furnizare cu amănuntul a gaze-

lor naturale. 

Limitele eligibilităţii Elaborarea şi implementarea limite-

lor de eligibilitate pentru deschiderea 

pieţei.

Piaţa de furnizare angro nu are re-

stricţii de reglementare, orice furni-

zor fi ind liber să aleagă producătorul 

dorit. 

Piaţa de vânzare angro este regle-

mentată, preţul de furnizare fi ind 

reglementat de ANRE. Legea cadru 

prevede separarea activităţii de fur-

nizare de cea de distribuţie până în 

2013, dar nu prevede expres deschi-

derea pieţei la acea dată, după cum o 

face legea energiei electrice.

Protecţia 

consumatorilor

Elaborarea normelor de protecţie a 

consumatorilor, 

Legislaţia primară şi cea secundară include pre-

vederi corespunzătoare privind protecţia consu-

matorilor. Acestea urmează doar a fi  aplicate în 

cadrul reglementări pieţei de vânzare cu amă-

nuntul.
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Anexa III. GLOSAR DE TERMENI

Defi niţile sunt preluate din acquis-ul comunitar:

consumator/client eligibil – consumatorul/clientul care este liber să-şi aleagă furnizorul de la care 
cumpără energia electrică;

distribuţia de energie electrică – transportul de energie electrică în reţele de distribuţie de ten-
siune înaltă, medie şi joasă, în vederea livrării energiei electrice către clienţi, dar fără a include şi 
furnizarea ei;

furnizare – vânzarea, inclusiv revânzarea de energie electrică către clienţi;

interconexiune – echipament folosit pentru interconectarea sistemelor electrice;

operator de distribuţie – persoana juridică care răspunde de exploatarea, întreţinerea şi, dacă este 
necesar, dezvoltarea sistemului de distribuţie într-o anumită zonă şi, după caz, a interconexiunilor 
acestuia cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului de a satisface 
un nivel rezonabil al cererii de distribuţie de energie electrică;

operator de transport şi de sistem – persoana juridică care răspunde de exploatarea, întreţinerea şi, 
dacă este necesar, dezvoltarea sistemului de transport într-o anumită zonă şi, după caz, a intercone-
xiunilor acestuia cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului de a 
satisface un nivel rezonabil al cererii de transport de energie electrică;

piaţa pentru ziua următoare – piaţă viitoare în care volumul energiei electrice şi preţurile de piaţă 
sunt calculate individual pentru fi ecare oră a zilei, în baza ofertelor de cumpărare şi vânzare a energiei 
electrice;

servicii de echilibrare – servicii electrice necesare pentru funcţionarea sistemului electroenergetic, 
cum ar fi  capacitatea de rezervă şi controlul tensiunii;

transportul de energie electrică – transport în reţeaua de tensiune foarte înaltă şi de înaltă tensiune, 
interconectată în scopul transmiterii energiei electrice către clienţii fi nali sau către distribuitori, dar 
fără a include şi furnizarea;

întreprindere integrată vertical – întreprindere sau un grup de întreprinderi din domeniul energiei 
electrice în care aceeaşi persoană sau aceleaşi persoane este (sunt) îndreptăţită (îndreptăţite), direct 
sau indirect, să exercite controlul la o întreprindere sau un grup de întreprinderi care desfăşoară cel 
puţin una dintre activităţile de transport sau de distribuţie şi cel puţin una dintre activităţile de produ-
cere sau furnizare de energie electrică.


