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Introducere 
 

Sectorul energiei electrice din Republica Moldova rămâne vulnerabil și slab dezvoltat din cauza 

corupției, a dependenței de furnizori nesiguri și capabili de abuz de poziție dominantă, dar și a 

liberalizării nefinalizate. De fapt, regulile după care se joacă azi în sector sunt incomplete și 
discriminatorii, iar contribuabilul sau consumatorul moldovean este cel care are de suferit. Un 

exemplu recent îl reprezintă controversata licitație pentru importul de energie electrică de la 

începutul lui 2016. Aceasta păstrează achiziția de energie din regiunea transnistreană, ceea ce 

încurajează producătorul din regiune să utilizeze și mai mult gaz natural, pentru care acesta nu 

achită în final. Acest comportament iresponsabil al regiunii separatiste a determinat creșterea 

datoriei totale moldovenești pentru gaze față de Federația Rusă, care ajung la 80-90% din PIB-ul 

țării. Evident că amânarea rezolvării problemelor de proastă administrare și corupție din 

sectorul energiei pune în dificultate întreaga economie a țării, mult dincolo de sectorul energiei. 

Aplicarea regulilor europene din Pachetul Energetic III poate fi un instrument puternic prin care 

se curăță sectorul de contracte și tranzacții dubioase. Astfel, directivele europene cer, în esență, 

întărirea reglementatorului în domeniul energiei ANRE pentru a face și pune în aplicare reguli 

corecte de piață, separarea intereselor furnizorilor de rețele și punerea sectorului pe baze 

economice, concurențiale, prin liberalizare și creșterea concurenței pe piețele angro și cu 

amănuntul. Dar liberalizarea cerută de Pachetul Energetic III nu este posibilă – și nici în 

avantajul consumatorilor – dacă doar un număr mic de furnizori au acces fizic la piață, cum se 

întâmplă pentru energia electrică importată, iar consumatorii sunt limitați la o singură opțiune. 

La fel, concurența în piață nu poate fi liberă și transparentă fără un reglementator care să 

asigure respectarea regulilor jocului, de exemplu, accesul nediscriminatoriu al tuturor 

furnizorilor la rețelele de transport și distribuție sau asigurarea faptului că toți furnizorii sunt 

actori economici cu actele contabile în regulă, fără datorii istorice. Cu alte cuvinte, în reforma 

sectorului energiei trebuie făcute simultan eforturi pentru: creșterea numărului de furnizori 

disponibili pe piață, construcția mecanismelor și instrumentelor de piață competitivă adecvate, 

întărirea reglementatorului și liberalizarea sectorului. În raportul de față analizăm condițiile 

instituționale în care Republica Moldova poate fi conectată fizic la rețeaua românească de 

energie electrică și poate avea acces la energia din România în mod concurențial, lucru care ar 

oferi mai multe alternative consumatorilor și ar crește securitatea energetică moldovenească. 

1. Interconectarea fizică își pierde semnificația reală cât timp furnizorii europeni, în particular 

cei români, nu au garanția unei piețe unde se aplică reguli concurențiale. Este urgentă 

stabilirea unei proceduri clare, transparente, competitive și observate internațional pentru 

importurile de energie electrică, precum și eliminarea intermediarilor din zonele offshore, tip 

Energokapital, care livrează energie, al cărei preț este stabilit netransparent și contribuie la 

majorarea datoriilor pentru gaze. 

2. Trebuie întărit reglementatorul în domeniul energiei. Intenția politicienilor va fi reflectată în 

felul cum va fi numită conducerea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 

(ANRE), iar independența reglementatorului se va vedea dacă va fi retrasă licența 

Energokapital, ca urmare a unei analize corecte desprece se întâmplă cu contractele de energie 

în piață, dar și în urma aprobării unor tarife neinfluențate de declarațiile politicienilor. 

3. Fezabilitatea proiectului de interconexiune nu se măsoară doar în indicatori tehnici, ci și în 

gradul de ”adecvare” instituțională. Pentru a nu repeta greșelile care întârzie funcționarea 

efectivă a interconectorului pe gaze Iași-Ungheni-Chișinău, trebuie clarificate de la bun început 

proprietatea interconectorului, stabilirea tarifelor pe interconector, responsabilitatea 

companiei față de consumatori, furnizori, guvern, finanțatori și separarea clară a 

responsabilităților ANRE din Republica Moldova și ANRE din România pentru tranzacțiile 

transfrontaliere (cross-border). 
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Energia electrică în Republica Moldova: un sector cu multiple 

probleme 
 

Republica Moldova se poate aproviziona cu energie electrică, teoretic, din trei surse (Tabel 1). 

Circa 20-25% este produsă domestic, majoritatea în CET-urile din Chișinău și Bălți, care se 

confruntă cu probleme și fac obiectul unui proces de restructurare, început de mai mulți ani 

pentru punerea termoficării pe baze economice și limitarea pierderilor din unitățile ineficiente, 
cum ar fi prin închiderea CET-11. Energia electrică produsă în cogenerare este la preț 

reglementat. Astfel, nu mai există alte surse interne de energie electrică semnificative și nici 

perspectiva unor investiții substanțiale prea curând. Piața și reglementările actuale nu sunt 

deosebit de prietenoase cu investițiile în energie regenerabilă, care reprezintă circa 1% din 

mixul energetic din Moldova. Investițiile în surse regenerabile vor fi limitate și de  capacitatea de 

echilibrare a sistemului, estimată de Moldelectrica la maxim 150 MW putere instalată în surse 

necontrolabile. Ar exista potențial de investiții în centrale convenționale, de exemplu, extinderea 

producției Termoelectrica de căldură și energie electrică prin capacități noi și moderne sau o 

centrală pe gaze pentru echilibrare. Ambele au șanse reale doar prin investiții private, iar acest 

lucru se poate realiza doar dacă se poate asigura o sursă stabilă și sigură de gaze naturale și 

numai dacă investitorii au încredere în funcționarea pieței de energie din Republica Moldova. 

 

Tabel 1. Sursele de energie electrică în Republica Moldova 

  

mil kWh 
% din 
total 

Producție internă 792.8 21.3 

din care Termoelectrica 670.5 
 

 

CET Nord 53.2 
 

 

Nodul Hidroenergetic 
Costești 49.8 

 
 

Alți producători interni 19.3 
 Import 

 
2924.4 78.7 

TOTAL 
 

3717.2 100.0 
Sursa: ANRE, raport anual 2015, 

http://www.anre.md/files/raport/Raport%20anual%20de%20activitate%202015.pdf 

 

Restul de energie consumată, circa 75-80% (sau 3 mld. kWh) se importă de la furnizorul de 

energie electrică din regiunea transnistreană de la centrala Cuciurgan (CERS Moldovenească, 

privatizată în 2005 și cumpărată de concernul rus RAO EES) sau din Ucraina. În noiembrie 

2014,Republica Moldova importa jumătate de la DTEK-ul ucrainean și cealaltă jumătate de la 

Cuciurgan. La sfârșitul lui 2014, însă, Ucraina și-a suspendat exporturile către Moldova2 pe 

motivul dezechilibrelor interne de producție, cauzate de instabilitatea din regiunea Donbass. În 

consecință, în 2015-2016 s-a importat exclusiv de la Cuciurgan, revenindu-se la situația din 

2010, când 99.2% din energia electrică importată era din regiunea separatistă (Vezi Figura 1). 

                                                             
1 În iarna 2016-2017, CET-1 a fost pornit pentru o perioadă scurtă din cauza problemelor tehnice apărute 
la CET-2. 
2 Ordinul Ministerului Energeticii și a Industriei Cărbunelui din Ucraina nr. 829 din 24.11.2014 potrivit 
căruia exporturile comerciale de energie electrică către Republica Moldova au fost suspendate începând 
cu 08.11.2014 

http://www.anre.md/files/raport/Raport%20anual%20de%20activitate%202015.pdf
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Cu toate acestea, ucrainenii par a fi din nou interesați să exporte în Moldova, dovadă fiind faptul 

că au venit cu ofertela licitația din primăvara lui 2016. 

Figura 1. Producția, importul și achizițiile de energie, 1997-2015, mil kWh. Proporția 

importurilor din Ucraina vs. regiunea transnistreană a variat în funcție de ”conjunctura politică” 

a regiunii. 

 

Sursa: ANRE, Raportul anual 2015 

Diferența față de trecut e aceea că după noiembrie 2014 tot importul se face de la Centrala de la 

Cuciurgan, printr-un intermediar, Energokapital, cu acționariat offshore3, care nu plătește 

sumele datorate pentru gazul consumat de centrală și crește datoria totală a Moldovei pentru 

gaze.4 Este de remarcat că Energokapital acționează ca ”procesator de combustibil” și nu ca 

trader de energie. Firma deține contract direct de achiziție gaze naturale și ”procesează” acest 

combustibil în CERS Moldovenească – Cuciurgan și vinde energia electrică rezultată5.   

În ciuda faptului că nu își plătește proprii furnizori de gaze, Energokapital, cu reprezentanță la 

Chișinău, are licență de furnizor de la ANRE, acordată de la finele lui 2014, pe perioade de 6 luni 

(cu posibilitatea de reînnoire). Un asemenea lucru nu ar fi posibil în România sau în alte țări 

europene, unde legislația nu ar permite niciunui furnizor cu astfel de datorii și situație contabilă 

                                                             
3 Compania Energokapital are doi fondatori. Primul este firma „Bas Market” înregistrată la Tiraspol (30 
iulie 2014), care are alți doi fondatori – compania „Intercom Management LTD” din Belize și Iurie Dzețul, 
persoană care ar fi apropiată de șeful administrației de la Tiraspol, Evgheni Șevciuc. Al doilea fondator 
este firma off-shore „Ornamental Art Limited”, înregistrată în Hong Kong  
4 În prima jumătate a anului 2016, datoria față de Gazprom a atins 5,8 mlrd. USD, 
http://www.moldovagaz.md/press/ru/2016/september/article771. Aceasta constituie 80-90% din PIB-
ul țării. 
5 http://crimemoldova.com/news/social/energocapital-vs-energocom-o-nou-edin-am-nat/ ” 
Energocapital achită principalului producător de energie electrică din Republica Moldova, centralei 
Cuciurgan, doar pentru procesul de transformare a gazelor naturale în energie electrică, iar ulterior, vinde 
energia, companiei de stat Energocom” 

http://www.moldovagaz.md/press/ru/2016/september/article771
http://crimemoldova.com/news/social/energocapital-vs-energocom-o-nou-edin-am-nat/
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precară să obțină licență de furnizare, din simplul motiv că o firmă cu datorii istorice, într-o 

piață care funcționează pe reguli economice, ar fi în risc de faliment și nu poate fi un furnizor 

sigur pentru clienții săi. 

Conectarea cu România, atât pe energie electrică, cât și pe gaze6, este o urgență din mai multe 

motive. În primul rând, energia electrică în România este cu cel puțin 15-20% mai ieftină decât 

cea achiziționată în prezent de Republica Moldova din import7; numai din această diferență de 

preț și investiția în infrastructura de interconectare s-ar recupera în câțiva ani, proiectul fiind 

viabil și economic, lucru care nu este aplicabil în cazul interconectării pe gaze. La fel, energia 

electrică importată de la Cuciurgan se produce fără a se plăti pentru gazul consumat. Această 

datorie se adaugă mereu la datoria totală a Moldovei către Gazprom (circa 90% din datoria 

totală), constituind o vulnerabilitate majoră de securitate națională.  

Cel puțin teoretic, Gazprom poate solicita oricând execuția datoriei și poate astfel obține control 

asupra unor active sau infrastructuri critice din Republica Moldova. De asemenea, 

interconectarea pe energie electrică ar fi și în avantajul producătorilor din România, în special 

cei de energie regenerabilă, care sunt concentrați în zona Dobrogea (România). Astfel, 

interconectarea cu Republica Moldova prin sud ar putea servi și pentru decongestionarea rețelei 

românești de energie electrică din zonă. Mai mult, spre deosebire de interconectarea pe gaze, în 

cazul interconectării pe energie electrică prin sud nu sunt necesare investiții majore pe partea 

românească. Acest lucru e un avantaj important. Or, în cazul interconectării pe gaze, s-a observat 

cât de dificil se poate construi un proiect care are nevoie atât de bani de la două bugete, cât și de 

coordonarea investițiilor și a lucrărilor în două țări. 

Ca și în cazul gazului, interconectarea cu România nu ar însemna schimbarea unei dependențe 

de import cu o alta, de la furnizorii ucraineni sau din regiunea transnistreană la furnizorii din 

România. Pur și simplu, toți participanții vor fi forțați să concureze unii cu ceilalți, ceea ce oferă 

consumatorului moldovean posibilitatea de alegere și o mai mare securitate energetică. Prin 

urmare, indiferent ce se întâmplă, dacă apare o problemă pe o linie sau stație sau dacă unul din 

furnizori întrerupe aprovizionarea din diverse motive, consumatorul moldovean va avea o 

alternativă. Altfel spus, moldovenii vor putea cumpăra în continuare energie din Ucraina prin 

liniile existente (7 linii de 330 kV şi 11 linii de 110 kV), care deja au accesul fizic la infrastructura 

moldovenească. Mai mult, prin Republica Moldova se va putea exporta și energie din Ucraina 

către România și invers, din România către Ucraina. 

Trebuie reținut că, indiferent în ce modalitate tehnică se va face interconectarea cu România (și, 

implicit, cu piața europeană de energie), în sistem sincron sau asincron, sistemul energetic 

moldovenesc va rămâne în continuare interconectat și compatibil cu cel ucrainean, în alte 

cuvinte, că o interconectare “cu Vestul” nu exclude interconectarea „cu Estul”. Pe lângă 

diversificarea surselor de energie, interconectarea cu România consolidează integrarea 

sistemului energetic moldovenesc, via cel românesc, în cel european. Acest lucru înseamnă nu 

doar acces fizic la energie, ci și o mare presiune „din afară” pentru impunerea unor instituții și 

reguli de piață corecte, transparență mai mare și reglementări esențiale pentru reducerea 

corupției și vulnerabilităților din sector.  

                                                             
6 Nuțu O., Cenușă D., Expert-Forum, Expert-Grup, Extinderea gazoductului Iași-Ungheni spre Chișinău: 

provocări și oportunități, Februarie 2016, http://expert-grup.org/ro/biblioteca/item/1209-extindere-

gazoduct-iasi-ungheni-spre-chisinau-studiu 
7 Prețurile medii pe OPCOM în 2016 sunt în jur de 30-35 EUR/MWh, e adevărat că acestea au scăzut mult 
în ultimii ani ca urmare a intrării regenerabilelor în piață. Prețul de import în Moldova, chiar după 
renegocierea prezentată ca un succes în primăvară este de 48 USD/MWh, sau 45 EUR, iar înainte de aprilie 
2016 erau de 68 USD/MWh, sau 60-63 EUR. Chiar dacă prețurile în România vor crește pe termen mai 
lung, diferența între prețurile din cele două piețe nu va dispărea prea curând. 
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Riscurile status quo-ului 

Dacă lucrurile continuă ca și până acum, Republica Moldova se confruntă cu două mari riscuri: a) 

previzibilitatea scăzută cu privire la furnizarea stabilă a energiei electrice; și, b) modul în care se 

fac achizițiile de energie electrică azi, fără transparență și cu parteneri care beneficiază de un 

tratament preferențial. 

a) Previzibilitatea scăzută cu privire la furnizarea stabilă a energiei electrice 

Sursele de energie electrică de import ale Republicii Moldova sunt mereu incerte. În lipsa 

interconectării cu România, prin linii de înaltă tensiune, se poate importa fizic doar din Ucraina 

(DTEK Energo, Energo Donbass etc.). În perioada 2014-2016, aceștia și-au diminuat drastic 

exporturile, suspendându-le definitiv către Republica Moldova în noiembrie 2014. Posibilitatea 

revenirii lor pe piața furnizorilor de energie electrică spre Republica Moldova a fost anunțată în 

primăvara lui 2016.8 Aceasta a coincis cu decizia autorităților de la Chișinău (Ministerul 

Economiei) de a lansa licitații, desfășurate în condiții de transparență limitată9, pentru 

achiziționarea de energie electrică. Ofertele obținute în urma primei licitații, opace, au fost de la 

Energokapital și DTEK. În final, autoritățile de la Chișinău au optat pentru prelungirea 

contractului cu Energokapital10, care furnizase energie electrică, produsă la Cuciurgan, în 

perioada decembrie 2014-martie 2016, după ce Ucraina și-a sistat livrările. Noul contract de 

achiziție a fost semnat cu Energokapital pentru perioada 1 aprilie 2016 - 31 martie 2017 pe 

motiv că acesta a oferit un preț mai mic (cu circa 0,5 cenți USD per MW/h sau 0,0005 cenți USD 

per kWh) decât cel propus de furnizorul ucrainean, în timp ce livrările din Ucraina nu ar fi 

suficient de sigure, din cauza instabilității în Donbass, regiune strategică pentru producția de 

energie electrică. Despre problemele legate de organizarea acestei licitații discutăm mai jos. 

Este important de reținut că importurile de energie electrică din Ucraina pentru consumul intern 

al Republicii Moldova sunt limitate tehnic (capacitatea pe linii este de până la 350-600 MW, 
dintre care o parte este folosită doar pentru tranzit)11. Pentru creșterea capacității de import ar 

fi necesară construcția unor noi linii de interconectare. Pe lângă importuri, Ucraina joacă un rol 

important pentru echilibrarea sistemului electroenergetic în Republica Moldova. Sistemele 

energetice din Ucraina și Republica Moldova sunt strâns legate unul de celălalt și din cauză că 

energia consumată în regiunea Odessa se produce în Ucraina în nordul Republicii Moldova și 

este transportată pe teritoriul moldovenesc, ceea ce face ca echilibrarea sistemului moldovenesc 

să fie și în interesul Ucrainei. Dar în prezent, autoritățile ucrainene discută despre alte modalități 

de a asigura fluxul de energie electrică către regiunea Odessa, ocolind teritoriul moldovenesc 

(deși și pentru securitatea energetică a Ucrainei este important să rămână cât mai multe rute de 

transport a energiei). Dacă Ucraina va prefera să furnizeze energie ocolind teritoriul 

moldovenesc, din diverse motive, Republica Moldova va avea nevoie rapid de energie de 

echilibrare din alte surse, cel mai probabil din import Vest, de noi capacități de echilibrare 

construite pe teritoriul Republicii Moldova sau echilibrarea va fi realizată în continuare de 

Ucraina însă pe alte baze contractuale. Trebuie menționat că perspectivele oferite de piața de 

energie din Republica Moldova sunt văzute cu reticență de către potențialii investitori privați în 

astfel de capacități, reglementările specifice echilibrării practic lipsind. 

                                                             
8 https://www.rbc.ua/rus/news/minenergo-soobshchaet-gotovnosti-eksportu-1453816220.html 
9 Expert-Grup, CRJM, ADEPT, Raport de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de 
reforme prioritare, Septembrie 2016, http://expert-grup.org/ro/biblioteca/item/1324-raport-de-
monitorizare-a-implement%C4%83rii-foii-de-parcurs-privind-agenda-de-reforme-prioritare&category=7 
10 O analiză detaliată a modului în care funcționează contractul cu Energokapital: 
https://sergiutofilat.wordpress.com/2016/08/03/schema-energokapital-explicata-pe-intelesul-tuturor/ 
11 În linii general, livrările de energie electrică din Ucraina spre Republica Moldova au loc prin 4 linii de 
înaltă tensiune (330 kV). 
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Din cauza instabilității din Ucraina și a complicațiilor în achizițiile de energie electrică produsă la 

Cuciurgan, acoperirea deficitului între consum și producția națională poate avea loc doar prin 

interconectarea cu sistemul românesc. În prezent, nu se importă energie electrică din România. 

În condițiile tehnice actuale, se poate livra o capacitate de maxim 150-200 MW numai în mod 

“insular”, volum nesemnificativ în raport cu necesitățile de consum al țării12 (circa 4 mld. kWh). 

Conectarea “în insulă” presupune, în esență, decuparea unei zone restrânse de rețea din 

Republica Moldova în care se livrează energie în sistem sincron cu România, printr-o singură 

linie de înaltă tensiune, zonă care, câtă vreme e aprovizionată de România, nu mai poate avea 

acces la energia furnizată de ceilalți furnizori din Republica Moldova, care funcționează în 

sincron cu Estul. Funcționarea în insulă este nerecomandată în principal din cauza nivelului 

redus de siguranță în alimentare, ”insula” fiind alimentată printr-o singură linie de 110 kV și 

orice defecțiune a acestei linii duce la nealimentarea întregii zone. 

b) Licitațiile pentru importul de energie electrică 

În prezent, există prevederi legale noi, introduse la începutul lui 201713, solicitate și elaborate de 

către partenerii europeni (Secretariatul Comunității Enegetice, UE),14 care introduc reguli clare 

ce ar permite achizițiilor de energie electrică din importuri să devină mai competitive și 

transparente. Acest lucru este esențial pentru concurența în sector, vizând în principal, dar nu 

numai, compania de stat – Energocom SA – care ar trebui să fie supusă unor reglementări stricte 

în ceea ce privește achizițiile publice. Deși celălalt mare cumpărător, GN Fenosa Furnizare 

Energie este o companie privată, ambilor furnizori trebuie să li se impună proceduri clare și 

transparente de achiziționare a energiei electrice ce apoi este vândută la tarife reglementate 

consumatorilor finali. E nevoie de reguli similare pentru achiziții publice transparente și în 

sectorul gazelor. Aici lipsesc reglementări privind achizițiile pentru gazele naturale de către 

compania reglementată, cu acționariat parțial de stat, Moldovagaz, unde ar putea exista 

competiție doar după ce apar cel puțin două surse (adică după finalizarea interconectării cu 

România la o capacitate de gaze care să conteze. În condițiile în care discutăm de cumpărători 

unici sau cu poziție dominantă, cu acționariat de stat, care revând unor consumatori captivi și 

practic numai la niște tarife reglementate, este nevoie de reguli speciale și stricte care să asigure 

că: 

- Prețul la care se cumpără energia (electrică sau gaze naturale) este pe cât posibil mai 
aproape de o valoare de piață concurențială, pentru a pune sectorul energiei pe baze 

economic sănătoase (inclusiv pentru creșterea eficienței energetice, de pildă). Energia 

trebuie să fie suficient de ”scumpă” cât să-și acopere costurile și să nu fie risipită; dar și 

suficient de ”ieftină”, ca să poată fi suportată de consumatori și de o economie eficientă. 

Prețurile din piețele europene pot fi un indicator destul de bun. 

- Achizițiile de energie nu generează arierate în lanț, cum se întâmplă azi cu datoriile către 
furnizorul de gaze Gazprom, unde se acumulează datorii atât din consumul de gaze 

casnic și industrial, cât mai ales din producția de energie electrică. 

                                                             
12 https://www.energy-
community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/2440189/0633975AD4447B9CE053C92FA8C063
38.PDF 
13 Ordinul Ministerului Economiei nr. 4 din 5 ianuarie 2017 privind aprobarea Instrucțiunii privind 
achiziționarea anuală a energiei electrice, 
http://mec.gov.md/sites/default/files/document/attachments/achizitii_anuale_energie_electrica_ordin.p
df 
14 Energy Community, Guidelines for the Annual Procurement of Electricity, January 2017, 
https://www.energy-
community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/NEWS/News_Details?p_new_id=13703 

https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/NEWS/News_Details?p_new_id=13703
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/NEWS/News_Details?p_new_id=13703
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- Banii plătiți de consumatori, care nici nu au alternative într-o piață lipsită de concurență, 

nu ajung în companii controlate de entități offshore, în timp ce datoriile pentru gaze 

cresc, cu riscul întreruperii aprovizionării. 

Licitația din primăvara lui 2016, organizată de Ministerul Economiei și operatorul comercial de 

stat Î.S. Energocom s-a desfășurat netransparent, într-o procedură cel puțin controversată și 

contestată public de actorii din sector și societatea civilă15. În esență, licitațiile pentru energia 

electrică achiziționată de furnizorii Energocom și Union Fenosa16 s-a desfășurat astfel: 

- Energocom a organizat o licitație de achiziție a energiei electrice de import, dată limită 
25 februarie 2016, pentru achiziția de energie în perioada 1 aprilie 2016 – 31 martie 

2017. S-au prezentat trei ofertanți, unul din Republica Moldova (de fapt, Energokapital) 

și două din Ucraina. A fost selectată Energokapital pe criteriul celui mai bun preț și pe 

motiv că ucrainenii nu pot oferi garanții de îndeplinire completă a condițiilor 

contractuale (sugerându-se că ar putea apărea întreruperi sau nerespectări contractuale 

din cauza instabilității din Ucraina). Licitația a fost prezentată ca un mare câștig pentru 

consumatorul moldovean, prețurile fiind reduse de la 67,95 USD / MWh la 48,995 USD / 

MWh. În absența unei transparențe din partea Ministerului sau din partea Energocom în 

ceea ce privește prețurile oferite de ceilalți doi concurenți, au apărut suspiciuni că 

licitația ar fi fost aranjată, iar regulile ar fi fost schimbate în timpul jocului. Concomitent, 

condiția garanțiilor de livrare conform contractului a fost făcută publică doar ca 

motivare odată cu anunțarea câștigătorului (Energokapital). Suspiciunile publicului 

privind modul de organizare a licitației au fost alimentate de faptul că, după licitație, 

DTEK a ieșit în presă anunțând că nu ar fi fost niciun risc de întrerupere a furnizării, 

Ucraina având acum chiar un surplus de energie electrică; că prețul pe care l-ar fi oferit 

ar fi fost mai redus decât al concurentului Energokapital (4,7 cenți/kWh față de 4,8995) 

și că, așadar, oferta sa ar fi fost respinsă pe nedrept17. 
 

- În același timp, tot la începutul lui februarie 2016, grupul Union Fenosa a lansat o licitație 

pentru achiziția de energie de import pentru aceeași perioadă de livrare, 1 aprilie 2016 – 

31 martie 2017, solicitând oferte de la mai mulți furnizori. A primit răspuns de la 

Energocom, DTEK, CERS Moldovenească și Energokapital. Pe 3 februarie, aceasta a 

anunțat că decide să prelungească perioada de depunere a ofertelor până pe 15 martie18. 

Cu toate acestea, cu mult înainte de termenul limită anunțat anterior, pe 2 martie, Union 
Fenosaa comunicat în mod surprinzător că la concursul de oferte s-au prezentat două 

propuneri de furnizare de la CERS Moldovenească și Energocom, care au fost selectați pe 

motiv că prețurile sunt mult mai bune decât cele obținute anterior, fapt ce ar permite 

acoperirea pierderilor anterioare din devierile tarifare19. Devansarea termenului limită 

                                                             
15 Interviuri desfășurate de către reprezentanții Expert-Grup și Expert-Forum cu privire la sectorul 
energiei electrice și a avantajelor interconectărilor cu România cu reprezentanți ai autorităților central, 
societății civile, operatorilor de pe piață și ai mediului diplomatic din Moldova, în decursul lunii 
septembrie 2016. 
16 Energocom este un furnizor pentru consumatorii reglementați conectați la rețelele de distribuție RED 
Nord Vest și RED Nord și pentru consumatori eligibili. Union Fenosa este furnizor pentru consumatorii 
reglementați conectați la RED Union Fenosa și pentru consumatori eligibili. 
17 Raport de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare, 16 
septembrie 2016, http://expert-grup.org/ro/biblioteca/item/1324-raport-de-monitorizare-a-
implement%C4%83rii-foii-de-parcurs-privind-agenda-de-reforme-prioritare 
18 http://gasnaturalfenosa.md/news/evolu-ia-procesului-de-selectare-celui-mai-avantajos-pre-pentru-
procurarea-energiei-electrice 
19 http://gasnaturalfenosa.md/news/ntreprinderile-grupului-gas-natural-fenosa-n-moldova-au-semnat-
contractele-de-cump-rare-energie 
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al licitației până pe 28 februarie și formularea anunțului au alimentat suspiciuni. Astfel, 

se poate presupune că aceasta s-ar fi întâmplat sub presiuni asupra companiei private. 

Altă opinie este că ar fi existat o înțelegere între guvern și Union Fenosa pentru 

acceptarea prelungirii unui contract cu Energokapital, ce ar permite companiei spaniole 

să recupereze anumite pierderi, acumulate anterior din cauza neajustărilor tarifare. Dacă 

ne uităm la momentul în care s-au finalizat cele două proceduri de licitație (25 februarie 

pentru Energocom, 28 februarie termenul devansat pentru Union Fenosa), este probabil 

că Energokapital nu a mai făcut ofertă către Union Fenosaca urmare a faptului că își 

vânduse deja întreaga energie disponibilă către Energocom. Astfel, Energokapital nu a 

mai avut suficiente cantități disponibile pentru a face o altă ofertă, energia sa fiind 

vândută către Union Fenosa prin Energocom. 

 

- Chestiunea achizițiilor de energie electrică și modul de formare a prețurilor poate duce la 
suspiciuni de înțelegere între concurenți, fie că în licitația din primăvara lui 2016 ar fi 

existat scurgeri de informație de la un furnizor la altul. Alte suspiciuni ar ține de faptul că 

intermediarii deturnează o parte din banii încasați pentru energie electrică prin neplata 

gazului. Unele dintre aceste practici nu sunt neobișnuite nici în alte țări și exact din acest 

motiv trebuie să existe mecanisme de control și analiza de către reglementatori a 

suspiciunilor de practici neconcurențiale. Este cel puțin curios, de pildă, că prețurile la 

achizițiile din 2014, atât din Ucraina, cât și din Republica Moldova, erau foarte apropiate 

de 68 USD/MWh, iar în 2014, DTEK și Energokapital au făcut în același timp oferte cu 20 

USD/MWh mai mici (47-49 USD/MWh), teoretic, fără să știe unii de alții. Este iarăși 

neobișnuit că Union Fenosa cumpăra din 2014 energie de la Energocom cu 67,95 

USD/MWh, provenită de la Cuciurgan, în condițiile în care prețul oferit de Cuciurgan în 

contracte fără intermediar era de 68 USD/MWh20. În mod normal, asemenea date ar 

trebui să alerteze reglementatorii și să declanșeze o investigație serioasă în modul în 

care funcționează concurența în piața de energie. 

Cu toate acestea, în ciuda faptului că licitația a fost controversată, organizarea unor licitații a fost 

un prim pas în direcția corectă. Licitația organizată de Union Fenosa a pus o presiune pentru 

ceva mai multă transparență în aceste contracte și a contribuit la faptul că și Energocom a 

trebuit să organizeze o astfel de licitație21. Gas Natural Fenosa a publicat mai multe detalii 

despre licitația sa22, ceea ce a impulsionat puțin și dezbaterea publică privind modul în care se 

contractează importurile de energie și, probabil, a avut o contribuție importantă la reducerea 

prețurilor cu circa 20%. 

În alte cuvinte, nou-introdusa practică a licitației este una bună, însă este urgent să se stabilească 

o procedură corectă pentru aceste licitații. Dacă nu există un mecanism clar, transparent, 

previzibil de licitații în domeniul energetic, furnizorii din România nu vor avea certitudinea că 

pot intra într-o piață în care să poată concura pe același plan cu ceilalți furnizori, lucru care ar 

face inutilă investiția în interconectarea fizică. Mai mult, lipsa unor reguli clare de licitație 

împiedică furnizorii de energie electrică la tarife reglementate (grupul Gas Union Fenosa) să 

                                                             
20 http://newsmaker.md/rus/novosti/shema-s-prokladkami-v-postavkah-elektroenergii-v-moldovu-
zadeystvovany-firmy-posre-14837 
21 Interviuri desfășurate de către reprezentantul Expert-Grup și Expert-Forum în septembrie 2016 cu 
privire la sectorul energiei electrice și a avantajelor interconectărilor cu România. 
22 Gaz Natural Fenosa, Finalizarea procesului de contractare a energiei electrice pentru perioada 1 aprilie 
2016 - 31 martie 2017, martie 2016, http://www.gasnaturalfenosa.md/news/finalizarea-procesului-de-
contractare-energiei-electrice-pentru-perioada-1-aprilie-2016-31-mart 
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contracteze energie electrică direct de la producători și/sau furnizorii de energie electrică la 

tarife nereglementate (DTEK, inclusiv Energokapital).23 

Concret, recomandăm următoarele: 

- Contractele existente expiră pe 31 martie 2017. Este urgentă aplicarea procedurilor de 
achiziții publice pentru energie electrică, adoptate în ianuarie 2017, cu condiții de 

participare cunoscute de toată lumea de la început, pentru a nu mai apărea suspiciunea 

schimbării regulilor pe parcursul jocului, de exemplu, ce garanții trebuie aduse de 

furnizori că nu există riscul întreruperii furnizării. Este greu de justificat că instabilitatea 

din Ucraina și un eventual deficit de energie ar duce la riscul întreruperii aprovizionării, 

dar faptul că un intermediar cu acționariat offshore nu plătește gazul consumat - lucru 

care, contabil, înseamnă faliment - nu e perceput ca un risc și mai mare că acesta ar putea 

să nu își ducă la bun sfârșit obligațiile contractuale. Procedura trebuie să fie scrisă, 

publicată și cunoscută de toți cei interesați, furnizori dar și de publicul larg, iar aceștia să 

poată comenta din timp și corecta eventualele lipsuri, înainte de declanșarea propriu-

zisă a licitației. 

 

Pentru refacerea credibilității, procedura de achiziții pentru energie electrică (Ghidul) 

elaborată cu sprijinul partenerilor internaționali și avizată de aceștia24, transpusă în 
Instrucțiunile Ministerului Economiei (Ordinul nr. 4 din 5.01.2017), trebuie să fie 

implementată integral. Astfel, Comisia Europeană ar trebui să poată vedea că regulile 

licitației respectă criteriile concurențiale ale pieței europene de energie, la care 

Republica Moldova s-a angajat să adere (prin Acordul de Asociere și faptul că este 

membră a Comunității Energetice și transpune directivele europene din Pachetul 

Energetic III). 

 

- Tot pentru credibilitate, pe tot parcursul procedurii ar trebui să existe un observator 

internațional, din partea Secretariatului Comunității  Energetice și/sau Comisia 

Europeană (DG Energie, Delegația UE de la Chișinău). Acesta ar trebui să aibă acces la 

toate etapele procedurii, de la elaborarea procedurii de licitație și lansarea anunțului, 

primirea ofertelor, deschiderea și evaluarea ofertelor și anunțarea câștigătorului, 

precum să și verifice forma finală a contractului înainte de semnare. Aceste aspecte se 

regăsesc în Instrucțiunile Ministerului Economiei pentru achiziții pentru energie 

electrică prin constituirea Grupului de Observatori, în ianuarie 2017. 

 

- ANRE și Consiliul Concurenței trebuie să analizeze suspiciunile de înțelegere de preț 
între participanții la licitația pentru energia electrică de import. Or, prețurile foarte 

apropiate sugerează posibilitatea unor înțelegeri anticoncurențiale între furnizori. 

 

- În condițiile în care vedem că unii dintre intermediari (Energokapital) nu sunt și 
producători de energie, ci lucrează cu producătorii prin contracte de “procesare”, una din 

condițiile de participare la licitație, dar și de licențiere ca furnizor, trebuie să fie dovada 

plății gazului și a celorlalți furnizori în timp util. Acest aspect, deși menționat în Ghidul 

propus de Secretariatul Comunității Energetice, a fost omis de către Ministerul 

Economiei, la adoptarea ordinului privind instrucțiunile pentru achiziții publice pentru 

                                                             
23 Lista titularilor de licență pe piața energiei electrice, http://anre.md/ro/content/lista-titularilor-de-
licen%C5%A3%C4%83-pe-pia%C5%A3a-energiei-electrice 
24 https://www.energy-
community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/NEWS/News_Details?p_new_id=13703  

https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/NEWS/News_Details?p_new_id=13703
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/NEWS/News_Details?p_new_id=13703
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energie electrică. Mai mult, chiar contractul de furnizare, dacă se încheie cu un astfel de 

intermediar, trebuie să conțină clauze clare conform cărora energia electrică se plătește 

doar odată cu dovada plății la timp a furnizorilor, în special cei de gaz, clauze a căror 

respectare ar trebui urmărită de ANRE. 

 

- Cantitățile și prețurile trebuie făcute publice. De asemenea, ANRE trebuie să publice o 
analiză critică a pieței în care să se urmărească evoluția contractelor de import și să se 

observe  comparația cu prețurile din piețele europene. Acest lucru poate pune o presiune 

„morală” pe furnizori să ofere prețuri mai mici, în condițiile în care prețurile din 

România și din Europa în general sunt mai mici decât prețurile pentru energia electrică 

din piața angro din Moldova. Aspectul dat la fel se regăsește în noile instrucțiuni privind 

achiziția energiei electrice. 

 

- Soluția pentru procedura transparentă la achiziție trebuie implementată ca atare, ca 
parte a legislației secundare aceasta trebuie să fie obligatorie și la licitațiile din anii 

următori. 

 

- ANRE din Republica Moldova trebuie să verifice periodic activitatea furnizorilor implicați 

în achiziția de energie electrică, inclusiv Energocom și Energokapital, să se asigure că nu 

există riscuri pentru consumatori în ceea ce privește derularea contractelor acestor 

furnizori.  

 

 

Interconectarea pe energia electrică cu România: particularități și 

semnificație 
 

Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 203025 și Memorandumul semnat cu 

Guvernul României în 2014 prevăd interconectarea fizică prin infrastructură cu sistemul 

energetic din România. Strategia pune ca termen limită anul 2020 pentru construirea și intrarea 

în funcțiune a interconexiunilor de energie electrică și gaze naturale. Chiar în Strategie se 

menționează că acești interconectori au sens doar odată cu dezvoltarea în paralel a unei piețe 

energetice liberalizate funcționale, adică accesul liber al părților terțe pe piață, o reglementare 

transparentă, previzibilă și independentă a sectorului și construcția unor instrumente și 

mecanisme de piață. România are câteva instituții-model care ar putea fi folosite pentru 

dezvoltarea pieței și în Republica Moldova: de exemplu, codul comercial al pieței angro de 

energie electrică sau platforma bursei de energie OPCOM. 

Republica Moldova nu este parte a sistemului european de transportatori în domeniul energetic 

(ENTSO-E), din care face parte România. Chiar dacă Republica Moldova, împreună cu Ucraina, 

intenționează să adere la ENTSO-E26 și să realizeze o interconectare sincronă cu rețeaua 

acestuia, procesul este extrem de costisitor și îndelungat, fiind estimat la circa 15 ani de 

tranziție. În esență, Republica Moldova are două opțiuni de interconectare: pe sistem european, 

                                                             
25 Strategia Energetică a Republicii Moldova 2030, HG nr. 102 din 05.02.2013, 
http://lex.justice.md/md/346670/ 
26 Republica Moldova, Ucraina şi România au beneficiat de Programul Operaţional Comun pentru 
finanţarea studiului de fezabilitate privind condiţiile de aderare comună a Republicii Moldova şi Ucrainei 
la ENTSO-E. Totodată, Moldelectricaşi NEK Ukrenergo au semnat Memorandumul de înţelegere potrivit 
căruia cele două țări, cu sprijinul operatorului de transport din România CNTEE Transelectrica SA, depun 
eforturi comune de aderare la ENTSO-E. 
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conectare sincronă, care ar dura 15 ani; sau conectare asincronă, adică rămânând pe vechiul 

sistem ex-sovietic, dar care ar necesita investiții în echipamente speciale, stații back-to-back, 

pentru conectarea cu Europa. Din cauza strânsei legături între sistemul energetic din Republica 

Moldova și cel din Ucraina, cea dintâi nu are altă șansă decât să meargă pe decizia Ucrainei în 

ceea ce privește interconectarea sincronă, separarea de rețeaua estică doar a sistemului 

electroenergetic moldovenesc nefiind tehnic și nici politic posibilă, din cauza regiunii 

transnistrene. 

În prezent, importurile din România sunt posibile din punct de vedere tehnic27, dar numai în 

„insulă”, din cauza standardelor diferite de frecvență în sistem și lipsei unei legături sincrone, în 

volume mici și în condițiile în care ”insula” trebuie deconectată de restul țării, fără acces la 

ceilalți furnizori de energie din Est. Pe termen mediu, 3-5 ani, interconexiunile cu România pot fi 

făcute asincron, cu construcția unor stații back-to-back, care în esență “convertesc” energia 

importată din Europa în energie utilizabilă în sistemul moldovenesc, permițând concurența între 

furnizorii din ambele zone pe un produs perfect fungibil. Chiar dacă stațiile back-to-back sunt 

componenta cea mai scumpă a interconectărilor România-Moldova, de reținut că aceste stații 

pot fi refolosite în cazul în care Republica Moldova ajunge mai târziu să se conecteze sincron cu 

Europa (se pot muta pur și simplu mai la est, la granița estică a Ucrainei cu țările care rămân pe 

vechiul sistem). Mai mult, pot fi refolosite și pentru conectarea în viitor a unor centrale solare 

sau eoliene în sistemul energetic moldovenesc28. Cu alte cuvinte, o investiție într-o asemenea 

stație nu înseamnă bani pierduți, indiferent dacă se va realiza sau nu mai târziu o conectare 

sincronă a Ucrainei și Republicii Moldova cu piața UE.  

Pe lângă diversificarea importurilor, interconectarea prin linii de tensiune înaltă –400 kV cu 

România ar asigura și posibilitatea de tranzit pentru energia electrică din Ucraina sau 

Transnistria în piața europeană, ceea ce ar aduce venituri mai mari din tarifele de transport 

pentru Moldelectrica. 

Strategia specifica în mod clar două interconexiuni cu România care trebuie să fie finalizate până 

în 2020: 1) LEA Suceava – Bălţi (Nord) și 2) LEA Iași – Ungheni – Străşeni (Centru) (330 kV și 

400 kV). La momentul elaborării Strategiei, interconectarea Isaccea-Vulcănești-Chișinău (Sud) 

nu a fost menționată drept prioritate, practic fiind absentă în document. Cu toate acestea, în anii 

următori a devenit evident că această conexiune este cea mai fezabilă din toate punctele de 

vedere (detalii mai jos). 

Discuțiile pe marginea interconectărilor au avansat esențial în perioada 2015-2016 și au devenit 

priorități asumate politic de către Republica Moldova, România și respectiv UE și Comunitatea 

Energetică. În paralel, instituțiile financiare internaționale și europene au finanțat, începând cu 

2011, primele studii de fezabilitate pe interconectările în domeniul electricității (BERD, World 

Bank).  

Odată cu semnarea Memorandumului de înțelegere între România și Moldova în mai 201529 s-a 

înființatun Grupul de lucru pe subiecte energetice, în cadrul Comisiei Mixte interguvernamentale 

                                                             
27 Infrastructura energetică care conectează în prezent Republica Moldova şi România constă dintr-o linie 
electrică aeriană LEA de 400 de kV Vulcăneşti–Isaccea şi trei linii LEA de 110 kV. 
28 Foarte pe scurt și non-tehnic, sistemul european și cel rusesc diferă prin faptul că au frecvența ușor 
defazată și e nevoie de echipamente care să le facă compatibile. Stațiile back-to-back convertesc curent 
alternativ de pe o frecvență (cea din Europa, de pildă) în curent continuu și apoi din nou în curent 
alternativ (pe frecvența din sistemul moldovenesc sau rusesc). Centralele solare produc curent continuu, 
care e convertit apoi în curent alternativ printr-o stație care e, în esență, o jumătate de stație back-to-back.  
29 Memorandumul de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind 
realizarea proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze natural și energie electrică 
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de colaborare economică. Grupul de lucru se ocupă cu evaluarea tehnică a proiectelor de 

infrastructură de interconectare și cu găsirea surselor financiare pentru investiții. 

Intrarea în vigoare deplină a Acordului de Asociere în iulie 2016 și preluarea obligatorie a 

legislației energetice a UE, ca angajament permanent față de Comunitatea Energetică, au pus mai 

sus pe agendă interconectările pe energie, mai ales după decizia Comunității Energetice din 

octombrie 201630. Potrivit acesteia, interconectarea Isaccea-Vulcănești-Chișinău obține statutul 

de “proiect de interes mutual” în cadrul Comunității Energetice. Acest statut este insuficient 

pentru a atrage o asistență majoră de la Comunitatea Energetică, care se axează de regulă pe 

“proiecte de interes comun pentru Comunitatea Energetică” (PECI).31 Din acest considerent, 

finanțarea proiectelor de interconectare deocamdată poate fi asigurată din împrumuturi de la 

instituțiile financiare europene (BERD), cele internaționale (World Bank) și investițiile publice 

și/sau private din România (Transelectrica, Guvernul României). Ar rămâne de văzut dacă nu 

cumva chiar producătorii de energie din România ar putea fi interesați să contribuie la investiție, 

cu condiția să nu existe o contradicție cu cerința de separare a intereselor producătorilor și 

furnizorilor de rețele. 

 

Trei scenarii 
 

Interconectările posibile între România și Republica Moldova se pot face prin Nord, Centru și 

Sud. Cele trei variante sunt analizate deocamdată la nivel de studii de fezabilitate în Moldova 

(Vezi Figura 2). De menționat faptul că în planul de dezvoltare elaborat de Transelectrica nici 

unul din proiecte nu apare ca ”planificat ca dezvoltare viitoare”, prioritățile urmând a fi stabilite 
după ce se fac studii comune și după ce ”ENTSOE analizează conectarea sincronă Moldova-

Ucraina cu Europa”32: 

 
1. Interconexiunea Nord sau LEA Suceava-Bălți (cost – circa 132-140 mil. Euro) – 200 

MW. În nord,  România are însă o problemă cu rețeaua existentă, care trebuie întărită, iar 

planurile de întărire a rețelei în zona de nord în România sunt amânate permanent. Linia 

Gădălin-Suceava, de exemplu, care închide inelul Transelectrica de 400 kV, esențial 

                                                             
30 Recommendation of the Ministerial Council of the Energy Community on projects of mutual 
interestbetweenContractingPartiesandMemberStates of the EU, https://www.energy-
community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/4364459/3F10145B34697000E053C92FA8C08E
FF.pdf 
31 UE și Comunitatea Energetică pot facilita realizarea proiectelor energetice incluse în “proiectelor de 
interes pentru Comunitatea Energetică” (PECI), după ce acestea au fost confirmate drept “proiecte de 
interes comun în cadrul UE” (PCI). Astfel, interconectarea Isaccea-Vulcănești-Chișinău este sub primele 
două categorii de proiecte, a cărei realizare deși este în vizorul Comunității Energetice, depinde de decizia 
voluntară a țării semnatare a Tratatului Comunității Energetice (Moldova) și statul membru al UE. Prin 
urmare, aceasta plaseaza interconectarea dată sub alte priorități (ale Comunității Energetice și ale UE), 
ceea ce înseamnă și o probabilitate mai mică de finanțare din Instrumentul pentru Asistența de 
Preaderare (IPA), dar și Facilitatea de investiții pentru Vecinătate (FIV). 
http://www.justiceandenvironment.org/_files/file/2013/CC%20Legal%20Analysis%202013.pdf 
32 Planul de dezvoltare RET 2016-2025 Transelectrica. 
http://www.transelectrica.ro/documents/10179/25146/Planul+de+dezvoltare+a+RET+perioada+2016-
2025.pdf/3dd99934-3661-401f-9816-84359593153f. Transelectrica a contractat totuși un studiu în 2014 
cu Tractebel pentru a vedea ce lucrări trebuie făcute în România și ce capacitate de export din România 
există. Studiul ENTSOE a fost finalizat, dar analizează doar aspectele tehnice ale cuplării sincrone, nu și 
cele financiare. S-au făcut mai multe analize și studii pentru a vedea care variantă este mai bună; dacă o 
conectare asincronă merită efortul; care ar fi implicațiile conectării Moldovei cu stații back-to-back pentru 
regiune. 

https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/4364459/3F10145B34697000E053C92FA8C08EFF.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/4364459/3F10145B34697000E053C92FA8C08EFF.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/4364459/3F10145B34697000E053C92FA8C08EFF.pdf
http://www.justiceandenvironment.org/_files/file/2013/CC%20Legal%20Analysis%202013.pdf
http://www.transelectrica.ro/documents/10179/25146/Planul+de+dezvoltare+a+RET+perioada+2016-2025.pdf/3dd99934-3661-401f-9816-84359593153f
http://www.transelectrica.ro/documents/10179/25146/Planul+de+dezvoltare+a+RET+perioada+2016-2025.pdf/3dd99934-3661-401f-9816-84359593153f
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pentru stabilitatea sistemului și în România și conexiunea lipsă între regiunea Moldova 

românească și Transilvania, a fost amânată până în 2023. Estimativ, costurile 

interconectării pe Nord (400 kV) ar ajunge la circa 66,4 milioane EUR, dintre care 

jumătate (36,8 milioane EUR) ar fi costurile pentru partea moldovenească, la care se 

adaugă costul stației de conversie back-to-back (circa 70 mil. Euro). Interconectarea 

presupune în Republica Moldova, construirea unei linii electrice (pentru 440kV) și a 

unor transformatoare. Pentru acest proiect ar trebui actualizat studiul de fezabilitate, 

existând un studiu de prefezabilitate vechi de mai bine de un deceniu 

Figura 2. Proiectarea interconectărilor pe Nord, Centru și parțial pe Sud, cu România  

 
Sursa: Energy Community 

2. Interconexiunea Centru sau LEA Iași – Ungheni – Străşeni (cost preliminar - 257 

mil. Euro, dintre care 120 mil în România și 137 mil în Moldova) – 200 MW. Această 

linie de înaltă tensiune ar permite conectarea prin Strășeni cu Chișinăul și mai include o 

stație de conversie (back-to-back) la Ungheni. În România s-ar presupune construirea 

unei linii electrice de 400 kV până la Iași sau considerarea unui alt punct de plecare din 

rețeaua românească, de exemplu din stațiile Roman Nord sau Bacău Sud. Interconectarea 

pe Centru implică mai multe lucrări pe partea românească și nici aici nu există producție 

de energie electrică locală în România care să susțină un export direct, spre deosebire de 

sud. Proiectul e văzut de toată lumea ca o posibilitate pe termen foarte lung. 

3. Interconexiunea Sud sau Isaccea (Smârdan)-Vulcănești-Chișinău (costuri – 

estimate inițial la circa 140 mil. Euro, acum la cca 194 mil Euro, toată suma în 

Moldova) – 600 MW. Pe partea de Sud, există supraproducție în România din energia 

produsă din surse regenerabile. Interconectarea pe această direcție se bazează pe linia 

transfrontalieră existentă și funcțională Isaccea – Vulcănești, utilizarea stației electrice 

Vulcănești, unde să fie amenajată o stație de conversie (fie o unitate back-to-back de 600 

MW, fie două, de câte 300 MW) și o linie de înaltă tensiune de la Vulcănești spre Chișinău 

(330 kV sau mai probabil 400 kV). Este propusă construirea unei stații back-to-back în 

tehnologie de ultimă generație, cu costuri mai ridicate. Această interconexiune ar putea 

deveni operațională deabia începând din 2021, dacă proiectarea tehnică începe în 2017, 
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iar în 2018 începe construcția propriu-zisă. Cu toate acestea, este proiectul cel mai 

fezabil și cel mai probabil să fie dus la capăt. Or, acesta necesită investiții și lucrări doar 

în Republica Moldova. Pentru România, acesta ar însemna decongestionarea zonei 

Dobrogea, unde sunt multe centrale pe energie regenerabilă și reactoarele 1 și 2 de la 

Cernavodă. Capacitatea liniei ar acoperi cam 70-80% din necesarul de import, celelalte 

linii fiind la o capacitate de doar o treime. Dintre toate proiectele, interconectarea prin 

sud este în stadiul cel mai avansat, cu studiu de fezabilitate finalizat deja în octombrie 

2016 de către un consorțiu condus de compania românească ISPE. Este, de asemenea, și 

singurul proiect care s-ar putea justifica economic, diferența de preț între piața de 

energie din România și cea din Republica Moldova putând asigura recuperarea în decurs 

de câțiva ani. Studiul de fezabilitate estimează proiectul în condițiile unei stații back-to-

back de 2 x 300 MW și al unei linii electrice de 400kV Vulcănești – Chișinău la 194 mil. 

Euro.  

Planul ar fi ca, pe termen mediu, să se construiască două interconexiuni din cele trei, una dintre 

acestea putând fi și back-up pentru cealaltă. Banca Mondială, de exemplu, consideră că siguranța 

livrărilor de energie electrică poate fi garantată doar dacă interconectarea cu România se face pe 

două direcții - Sud și Nord33. Cu toate acestea: 

- Este evident mai bine chiar și cu o singură linie în plus decât cu nici una, deci să începem 
cu unul din proiecte, cel mai (sau singurul) fezabil, și vedem mai târziu ce facem cu 

celelalte. 

- Unele îngrijorări tehnice legate de interconectarea prin sud sunt rezolvabile relativ ușor. 

De exemplu, faptul că energia achiziționată din sud ar veni fizic de la regenerabilele din 

Dobrogea nu ar pune probleme suplimentare de echilibrare, stația back-to-back putând 

ea însăși face această echilibrare (ba chiar ar putea gestiona fluxul de energie din 

România și pentru un mai bun management al dezechilibrelor produse de ceilalți 
participanți la piață). Pot fi reduse și riscurile posibile teoretic de suprasolicitare a unor 

linii de interconectare cu Ucraina. 

- Linia din sud presupune folosirea unei conexiuni Moldelectrica pe teritoriul Ucrainei 

(linia electrică Isaccea – Vulcănești) și care a fost de facto naționalizată de ucraineni la 

începutul anului 2014 și chestiunea este încă subiect de discuții între autoritățile de la 

Chișinău și Kiev34. Teoretic, Ucraina aplică regulile europene și se bazează puternic pe UE 

pentru aprovizionarea cu gaze ca alternativă la Gazprom, iar interconectarea prin sud ar 
permite și Ucrainei exportul de energie către piața europeană. De asemenea, având în 

vedere că Ucraina ar putea fi interesată să aibă acces la energia din România într-o 

situație de criză, e greu de crezut că va exista opoziție din partea ucrainenilor la 

construcția proiectului sau că Ucraina nu va permite pe deplin accesul terței părți la linia 

electrică respectivă. 

 

 

 

 

                                                             
33 Interviuri desfășurate de către reprezentanții Expert-Grup și Expert-Forum în septembrie 2016 
34 Temerile legate de acțiunile unilaterale ale Ucrainei rezultă din deciziile adoptate, în noiembrie 2014, de 
către Guvernul lui Arsenii Iațeniuk, care a adoptat o decizie privind naționalizarea întregii infrastructuri 
electrice aflate pe teritoriul ucrainean, inclusiv acele linii electrice care reprezintă proprietatea națională a 
Republicii Moldovei.  
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Fig 3. România: rețeaua de energie electrică existentă în 2015 și planurile 2016-2025 

 

 

Sursa: Transelectrica, planul de dezvoltare a rețelei 2016-2025 

Interesul față de fiecare dintre cele trei interconexiuni a variat, iar în prezent accentul major este 

pus pe interconectarea Sud (linia de înaltă tensiune Isaccea-Vulcănești-Chișinău, cu o stație 

back-to-back la Vulcănești). Aceasta este pe lista de priorități a UE, cu sprijinul BERD, dar și al 

României (Transelectrica). În cadrul Grupului de lucru pe subiecte energetice s-au analizat mai 

multe soluții pentru a face interconectarea atractivă pentru investitorii români, inclusiv prin 

înființarea unui operator de rețea nou, ca societate pe acțiuni, cu acționariat diversificat. 

Un alt lucru important este subiectul intrării Transelectrica sau Transgaz ca acționari în 

operatorii de transport din Republica Moldova. Aceasta poate fi un aspect sensibil pentru opinia 

publică, mai ales în cazul Republicii Moldova, extrem de dependentă de importuri de energie și 

cu furnizori care au făcut deseori abuz de poziția de putere în care s-au aflat. În cazul 

Moldovagaz, faptul că Gazprom deține 50%, în urma unei cedări de responsabilități cu urmări 

nefericite azi, este iarăși, probabil, un punct nevralgic.  

Trebuie repetat faptul că nu este sugerată înlocuirea unei dependențe cu o alta, de la furnizorii 

din Est cu cei din Vest, ci scopul e o diversificare în beneficiul consumatorului. Dacă 

Transelectrica sau Transgaz vor să devină acționari la interconectorii pe energie electrică, 

respectiv gaze, Republica Moldova trebuie să negocieze opțiuni pentru ca acționarii să-și 

recupereze investiția fără ca însă să garanteze acces exclusiv pentru importurile din Vest. 

În scopul creării unui mediu atractiv pentru investiții private în interconexiuni, noile Legi ale 

energiei electrice (107/2016) și gazelor naturale (108/2016) din Republica Moldova prevăd 

posibilitatea creării a mai multor operatori de transport de energie electrică sau gaze naturale 

pe teritoriul Republicii Moldova, doar unul fiind și operator de sistem. Astfel, este posibil să 

existe o investiție privată într-o interconexiune, realizată de un operator de transport diferit de 

Moldova Transgaz sau Moldelectrica. Legile menționate merg mai departe, oferind posibilitatea 
de a scuti parțial aceste investiții în noi interconexiuni prin aplicarea normelor privind accesul 

terților la rețea. Prin excepție, va exista un tarif reglementat aplicat pentru o perioadă limitată de 

timp și pentru o anumită cotă din noua capacitate de interconexiune, toate aceste elemente fiind 

stabilite astfel încât investiția să fie recuperată sigur și integral, inclusiv cu un profit. Cele trei 

elemente: tariful reglementat, termenul de aplicare și capacitatea pentru care se aplică sunt 



 19 

propuse de ANRE, agenția de reglementare a energiei, și în final aprobate de Secretariatul 

Comunității Energetice.  

În consecință, aceste prevederi vor  contribui la intrarea în peisajul ușor sulfuros al sectorului 

energetic moldovenesc a unor actori care ar avea interesul să schimbe regulile defectuoase ale 

jocului. 

 

Lecții învățate din proiectul construcției conductei de gaze Ungheni-

Chișinău 
 

Un proiect la fel de urgent pentru securitatea energetică a Moldovei îl reprezintă finalizarea 

interconectării pe gaze cu România. Proiectul dat înaintează anevoios, ceea ce descurajează 

partenerii internaționali care cofinanțează proiectul sau au vreun interes în acesta, precum 

România. Problemele majore care au intervenit în proces derivă din chestiuni care nu au fost 

clarificate din timp și sunt enumerate mai jos: 

 

- Problema recuperării investiției. Este incert dacă aceasta se va face din tarife sau cu 

garanții de la guvern sau cu achiziții ferme de gaz tranzitat. Nu s-a clarificat din timp 

dacă tarifele de transport urmează să fie identice cu cele ale Moldovagaz sau diferențiate 

(mai mari). Această neclaritate afectează chiar disponibilitatea furnizorilor din România 

de a face oferte. 

- Aspectele privind drepturile de proprietate. Vestmoldtransgaz, compania de proiect, 

va rămâne în proprietatea statului sau se vor căuta investitori care să contribuie ca 
acționari (după exemplul - Transgaz). 

- Conectarea în aval. Extinderea presupune conectarea la rețeaua de distribuție sau la 

inelul de transport din jurul Chișinăului, care aparțin Moldovagaz, unde Gazprom este 

acționar cu 50% și administrează și acțiunile regiunii transnistrene în Moldovagaz, iar 

Republica Moldova a obținut o derogare de la cerințele europene de separare 

(unbundling) sub presiunea Rusiei. 

- Responsabilitatea actorilor implicați. Este incert ce anume reglementează ANRE din 

Republica Moldova, ANRE din România și cum se stabilesc reglementările 

transfrontaliere (cross-border) în privința interconectorului. De asemenea, lipsește o 

claritate vizavi de obligațiile și drepturile companiei care deține conducta în raport cu 

actorii guvernamentali, reglementator, acționari, operatori, consumatori etc. 

- Construcția ulterioară a pieței. Nu se știe cum vor fi asigurate procedurile comerciale 
pentru echilibrare, intrare-ieșire din rețea, tranzacționare printr-o piață lichidă. 

- Independența conductei. Problema dată ține de influențele furnizorilor, dar și 
independența reglementatorului ANRE din Republica Moldova. 

- Reformarea ANRE. Activitatea ANRE trebuie reorientată dinspre stricta stabilire de 
tarife către monitorizarea piețelor și asigurarea unei concurențe corecte și transparente 

între furnizorii din Est (Gazprom, Cuciurgan direct sau prin intermediari) și furnizorii 

din Vest. 

Toate aceste chestiuni (proprietatea infrastructurii, competiția reală și corectă între furnizori, 

reglementările clare, atribuirea clară de drepturi și responsabilități, garanția unor reguli ale 

jocului stabile și egale pentru toată lumea) sunt esențiale pentru fezabilitatea acestui proiect, 
dincolo de chestiunile tehnice. Acestea trebuie rezolvate și pentru a netezi calea construcției 

interconectorilor pe energie electrică, mai ales că în cazul acestor proiecte (sau cel puțin al 
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conectării prin sud) finanțarea ar fi în condiții mult mai comerciale, prin credite de la instituțiile 

financiare internaționale sau prin cele bancare obișnuite, fie prin investiții private. 

 

Concluzii 
 

Fezabilitatea construcției interconectărilor pe energie electrică trebuie privită foarte pragmatic. 

În primul rând, nu prea există resurse financiare pentru proiecte regionale din partea UE sau a 

României, iar Republica Moldova nu este, vorbind realist, o prioritate. Sectorul energiei în 

Republica Moldova și mai ales proiectele de interconectare pot fi privite de partenerii 

internaționali ca prioritate la pachet cu Ucraina, pentru diversificarea surselor și rutelor către 

ambele țări. Spre deosebire de gazoductul Iași-Ungheni, dat în exploatare în 2015, care a fost 

construit din rațiuni mai degrabă politice și pe un val de entuziasm pentru un guvern privit ca 

reformist, contextul este cu totul altul azi, iar încrederea în voința reformistă este serios 

zdruncinată de diferența între discurs și practică. Șansa interconectării pe energie electrică este 

că proiectul are sens economic, adică ar putea atrage investiții sau credite private cu mai puțină 

intervenție publică. Dar pentru ca acest lucru să se întâmple, este nevoie ca finanțatorii și 

investitorii să aibă încredere în regulile jocului și în instituțiile din Republica Moldova. 

Funcționarea sectorului depinde de reguli bune și de un reglementator corect care să le aplice. E 

esențială asigurarea independenței și transparenței Agenției Naționale pentru Reglementare în 

Energetică (ANRE)35, diminuată drastic în perioada 2012-2015. În particular, aceasta se referă la 

independența în deciziile pe care le ia. Aceasta poate fi stabilirea tarifelor, o problemă ce 

conform Acordului cu FMI trebuie soluționată.36 În perioada 2015-2016, sub presiunea 
autorităților publice, dar și a opiniei publice, ANRE a dus o politică tarifară incoerentă, 

provocând pierderi majore pentru operatori (de exemplu - Gas Union Fenosa). Pe lângă 

calcularea tarifelor, ANRE trebuie să devină un reglementator puternic care construiește și 

dezvoltă piața de energie electrică și de gaze, asigură că licitațiile pentru energie sunt corecte și 

nu distorsionează piața, că toți furnizorii au acces la rețele și la piață și pot concura. 

Nu în ultimul rând, licitațiile publice desfășurate de către Ministerul Economiei și operatorul 

comercial de stat Energocom (furnizorul de energie electrică la tarife reglementate) trebuie 

organizate corect, iar reglementatorii – ANRE, Consiliul Concurenței – să examineze dacă există 

suspiciuni de manipulare a pieței. Investitorii spanioli de la Union Fenosa și alți actori au 

experimentat în perioada 2013-2016 nivelul ridicat de imprevizibilitate a reglementatorului în 

recalcularea tarifelor și lipsa totală de transparență din partea autorităților centrale în 

desemnarea câștigătorilor licitațiilor. 

 

Recomandări 
 

Republica Moldova 

 Implementarea efectivă a noului mecanism transparent de licitații pentru 
achiziționarea de energie electrică angro de către furnizorii la tarife reglementate şi 

                                                             
35 Cenușă D., Notă de poziție privind transparența și independența ANRE, 23 noiembrie 2016, 
http://expert-grup.org/en/biblioteca/item/1342-nota-de-pozitie-privind-transparenta-%C8%99i-
independenta-anre 
36 Letter of Intent, Memorandum of Economic and Financial Policies, andTechnical Memorandum of 
Understanding, http://imf.md/press/MoldovaLOI_MEFP_TMU_2016.pdf 
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operatorii de reţea (cu criterii stricte de selectare, deschidere a ofertelor, transparență 

etc.), adoptat în ianuarie 2017. Acesta trebuie să fie funcțional deja în luna februarie 

2017 și aplicabil până la expirarea contractului cu furnizorul din regiunea transnistreană 

– Energokapital, în vigoare până la 31 martie 2017. Procedura trebuie anunțată din timp, 

consultată cu actorii din piață, observată internațional și aplicată consecvent. Ministerul 

Economiei trebuie să completeze Instrucțiunile cu prevederea crucială legată de 

probarea de către furnizorii interesați în licitație a faptului că nu au datorii, exact în 

corespundere cu prevederile Ghidului propus de Secretariatul Comunității Energetice. În 

rezultat, ANRE trebuie să urmărească aplicarea, deoarece procedura de licitație devine 

regulă a pieței a cărei aplicare trebuie monitorizată de reglementator. Dacă procedura 

funcționează, trebuie permanentizată într-un act normative de rang superior ordinului 

de ministru (chiar în lege), pentru a fi aplicată în anii următori, inclusiv în momentul în 

care în piață vor intra și furnizorii din România. 

 Urgentarea finalizării, adoptării și apoi aplicării proiectului de lege destinat 
consolidării reglementatorului din sectorul energetic, prin garantarea unei 

independențe și transparențe maxime pentru reglementator (Noua Lege privind 

energetica)37. Legea trebuie să includă auditul (doar) financiar din partea Curții de 

Conturi, audituri interne și externe organizate în baza deciziilor interne ale Agenției, 

angajarea activă a societății civile. Aplicarea legii va fi strict urmărită de partenerii 

internaționali și de societatea civilă, care vor urmări procedura de numire a membrilor 

lipsă în conducerea ANRE și funcționarea reglementatorului în perioada următoare, 

inclusiv capacitatea acestuia de a lua decizii dificile (analiza pieței, urmărirea modului în 

care se organizează licitațiile pentru energie, sancționarea companiilor care încalcă 

regulile, acordarea licențelor în mod transparent și numai furnizorilor care îndeplinesc 

condițiile legale etc). 

 Întărirea capacităţii instituţionale şi independenţei ANRE prin prevederi în noua 
Lege privind energetica prin care să se asigure aspectele de mai jos. Recomandările de 
mai jos urmează și experiența României privind reglementatorul în domeniul energiei 

ANRE (a se vedea Anexa 1): 
o Aprobarea şi revizuirea bugetului agenţiei de către Consiliul de administraţie al 

ANRE şi nu de către Parlament. Cu toate acestea, bugetul și evidențele contabile 
ale ANRE trebuie să fie publice și auditate, iar raportul de audit să fie făcut și el 
public. Aprobarea bugetului de Parlament poate fi abuzată ca un instrument 
brutal de control politic; dar și discreția totală a ANRE privind resursele 
instituției poate fi un stimulent pentru numiri clientelare la vârf și deteriorarea 
reglementatorului. Este nevoie de o supraveghere exterioară a modului în care 
funcționează ANRE și cum sunt folosite resursele, chiar dacă deciziile și 
responsabilitatea privind folosirea resurselor rămân la Consiliul de 
administrație. 

o Dimensionarea bugetului agenţiei la un nivel care să asigure contractarea de 
consultanţă externă, efectuarea de studii de impact a reglementărilor, 
contractarea auditorilor externi, participarea la structurile de reglementare 

internaţionale, perfecționarea profesională a salariaților etc. Toate aceste analize 
trebuie făcute publice; ele trebuie de asemenea programate din timp în planul de 
achiziții și la formularea bugetului, iar necesitatea lor trebuie revizuită de 
Consiliul Consultativ (mai jos). 

                                                             
37 Cenușă D., Notă de poziție privind transparența și independența ANRE, 23 noiembrie 2016, 
http://expert-grup.org/en/biblioteca/item/1342-nota-de-pozitie-privind-transparenta-%C8%99i-
independenta-anre 
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o Constituirea unui Consiliu Consultativ atât cu rol de reprezentare a societăţii 

civile şi a participanţilor din sectoarele reglementate cât şi cu rol de 
supraveghere a activităţii reglementatorului. Aceasta ar însemna inclusiv 
revizuirea Regulamentului privind Consiliul de Experți adoptat de către ANRE în 
decembrie 2016. Consiliul Consultativ trebuie să reprezinte în mod echilibrat 
interesele tuturor actorilor implicați și să atragă atenția atunci când 
reglementările favorizează disproporționat unii actori în fața altora. Consiliul 
Consultativ nu are putere de decizie, care rămâne la conducerea ANRE. 

o Trecerea la un sistem de angajări bazat pe competenţe în cadrul ANRE și într-un 
proces transparent, cu criterii clare anunțate din timp, calendar clar și previzibil 
și interviuri. Numirea directorilor ANRE printr-un concurs public, pe bază de 
competenţe şi experienţă în sectoarele reglementate. 

o Crearea unui sistem de audit de performanţă anual asigurat de un auditor 
internaţional sub coordonarea Secretariatului Comunităţii Energetice.   

 Clarificarea aspectelor instituționale privind interconectarea pe energie electrică, 

ca parte esențială a ”fezabilității proiectului”, pentru a evita erorile și dificultățile 

întâmpinate la proiectul de interconectare pe gaze Iași-Ungheni-Chișinău. Acestea includ 

drepturile de proprietate, relațiile între compania care deține infrastructura și ceilalți 

actori (consumatori, furnizori, guvern, finanțatori, acționari); reglementările cross-

border și împărțirea atribuțiilor ANRE Republica Moldova – ANRE România; și, 

clarificarea modului în care se recuperează investiția, stabilirea tarifelor. 

 Interzicerea prin prevederi legale a intermediarilor cu acționariat “offshore”: 

o în sectoarele strategice ale economiei (bănci, energie etc), fapt ce ar duce la 

interdicția acordării de licențe de către ANRE unor astfel de companii; 

o în tranzacții în care sunt implicate companii cu acționariat de stat (inclusiv 

minoritar, peste 25%, cazul Moldovagaz); 

o separarea clară a tipurilor de contracte între intermediari și proprietari de 

centrală. Astfel, companiile care cumpără energie pentru furnizare de la 

intermediari să facă plata pentru energie doar când li se aduce dovada plății 

gazului/furnizorilor de către intermediari. 

 Aplicarea noii legislații în domeniul energiei electrice, adoptate în mai 2016, 
inclusiv a legislației secundare privind accesul la rețele de transmitere (regulamentele 

ANRE). Printre altele, ANRE trebuie să monitorizeze investițiile făcute la distribuitori, 

lucru necesar pentru modernizarea infrastructurii și reducerea pierderilorși diminuarea 

costurilor indirecte pentru consumatori, precum şi activitatea furnizorilor licenţiaţi, 

inclusiv modul în care au achiziţionat/ plătit energia electrică sau gazele naturale 

utilizate. 

 Negocierea și semnarea unui acord cu Ucraina privind infrastructura din domeniul 

energetic moldovenesc (inclusiv liniile de electricitate), care se află pe teritoriul 

ucrainean și accesul fără restricții pentru toți furnizorii la această infrastructură 

(inclusiv cei ucraineni). 

 Sporirea transparenței activității grupului de lucru pe energie din Comisia 

interguvernamentală mixte moldo-română (în primul rând, pe paginile oficiale ale 

Ministerului  Economiei). Publicul trebuie să fie informat cu privire la acțiunile 

întreprinse de acest grup pentru avansarea construcției interconectărilor. 

 Dezvoltarea instituţională necesară pieţei angro de energie electrică – crearea 
operatorului comercial al pieţei, de preferat ca filială a OPCOM din România, variantă ce 
asigură preluarea experienţei acestui operator şi posibilitatea ulterioară de cuplare a 
pieţei pentru ziua următoare cu cea din Uniunea Europeană. 
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 Dezvoltarea Regulilor Pieţei de energie electrică şi de gaze naturale, inclusiv soluţii 

pentru asigurarea şi remunerarea echilibrării. 

 Dezvoltarea sistemului de “metering” necesar funcţionării pieţei angro de energie 
electrică, capabil să asigure măsurarea orară a cantităţilor de energie tranzacţionate. 

 Revizuirea strategiei energetice cu luarea în considerare a noilor ţinte stabilite la nivel 

european pentru anul 2030, asigurarea echilibrării, precum şi evoluţiia 
interconexiunilor. 

 Asigurarea promovării surselor regenerabile de energie prin reglementări adecvate 

și adaptate cerințelor unei piețe funcționale. 

 Stabilirea şi legiferarea mecanismului comercial de asigurare a recuperării 
investiţiilor în infrastructura energetică cu rol de creştere a siguranţei în 

aprovizionarea cu energie. În prezent, nu s-a luat o decizie clară privind variantele 
vehiculate pentru investiția pe gaze naturale (taxa de securitate a aprovizionării sau 
tariful unic cu mecanism de egalizare între operatori). 

 

România 

 Coordonarea asistenței rambursabile cu condiționalitățile UE. 

 Valorificarea asistenței financiare. Examinarea posibilității utilizării resurselor 

rămase (circa 50 milioane Euro) din asistența financiară nerambursabilă în valoare de 

100 milioane de Euro, acordată începând cu 2010 și extinsă până 2021, pentru a finanța 

proiectarea tehnică a interconectărilor, după modelul asistenței oferite pentru 

proiectarea extinderii gazoductului de la Ungheni spre Chișinău. În prezent, Republica 

Moldova a făcut o solicitare de 1,8 milioane de euro pentru proiectarea primei 

interconexiuni pe energie electrică.  

 Sincronizarea investițiilor în România (în primul rând, accelerarea realizării 

gazoductului Oneşti - Gherăieşti – Leţcani şi staţiilor de comprimare, pentru care există 

finanțare europeană de 50% în Programul Operațional Infrastructură Mare – în acest 

moment, odată cu semnarea în decembrie 2016 de către guvernul Republicii Moldova a 

acordului de finanțare cu BEI și BERD pentru investițiile pe partea moldovenească, 

România este în urmă). Posibilitatea creării unor consorții public-private sau a investiției 

ca acționar minoritar, fără drept de control și fără acces exclusiv, în rețelele de transport 

de energie electrică și gaze. 

 Examinarea posibilității creării unei filiale a S.A. Operator al Pieței  de Energie 
Electrică (OPCOM)38, funcțională în România din 2000, la Chișinău, în contextul 

liberalizării pieței de energie electrică în Republica Moldova și a preluării bunelor 

practici europene. 

 Întărirea colaborării între ANRE RO şi ANRE RM atât în vederea reglementării 
proiectelor de interconexiune, cât şi pentru asigurarea unor mecanisme de piaţă 

compatibile pe energie electrică şi gaze naturale. 

Uniunea Europeană și Comunitatea Energetică  

 Condiționarea sprijinului bugetar direct (de circa 50 milioane Euro) de reformele în 

sectorul energetic, în particular reformarea reglementatorului pe partea de transparență 

                                                             
38 OPCOM este un model de bursă de energie, funcțională și care a contribuit masiv la transparentizarea 
sectorului energiei, prin oferirea unei platforme competitive și prin informațiile de preț real de piață 
concurențială cu care se puteau compara contractele încheiate în condiții preferențiale în România, 
http://www.opcom.ro/compania/compania.php?lang=ro&id=87 
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și independență, aplicarea unor noi reguli pentru licitațiile la achizițiile de energie din 

import, observarea licitației, monitorizarea aplicării noilor legi. Coordonarea acțiunilor 

cu guvernul României pentru ca sprijinul bugetar din partea României să fie însoțit de 

condiționalități similare. Trebuie subliniat că aplicarea este chiar mai importantă decât 

adoptarea unei legi bune și că reala voință politică pentru reformă în sectorul energiei. 

Aceasta se va vedea doar din decizii concrete precum numiri de oameni competenți și 

credibili și achiziții transparente de energie și eliminarea tranzacțiilor 

controversate cu companii offshore. 

 Realizarea unei evaluări și comunicări publice periodice despre stadiul reformelor 
din energie, în baza monitorizărilor Comunității Energetice și Comisiei Europene (DG 

Energie). Sprijinirea actorilor europeni interesați de aplicarea regulilor europene, 

transparente, competitive în piața de energie din Republica Moldova (furnizori din 

România, producători de energie, OTS etc). 

 Coordonarea tehnică transparentă între instituțiile financiare europene (BERD) și 
cele internaționale (Banca Mondială) pentru sprijinul financiar dedicat 

interconectărilor, cu eliminarea discrepanțelor dintre prioritățile lor strategice față de 

conectarea la sistemul energetic românesc (energie electrică). 

 Reevaluarea, împreună cu Comunitatea Energetică, proiectelor de interconectare 
dintre România și Republica Moldova în vederea avansării statutului lor până la cel de 

“proiecte de interes în cadrul UE”, care pot beneficia de asistență sporită, inclusiv din 

cadrul Instrumentului pentru Asistența de Preaderare (IPA) și Facilitatea de investiții 

pentru Vecinătate (FIV)39 și asigurarea de sprijin financiar nerambrusabil prin aceste 

instrumente. Nu în ultimul rând, luarea în calcul a unei finanțări prin grant de cel puțin 

10% (20 mil EUR) ca în cazul interconectării pentru gaze. 

 Asigurarea unui sprijin direct al activităţii de reglementare prin programe ale 
Secretariatului Comunităţii Energetice (EU4Energy) şi ale Delegaţiei Uniunii Europene, 

precum şi un control al progresului reformelor în energie. 

 

În final, crearea unui sistem energetic robust, previzibil și liberalizat în totalitate va genera 

stimulente adiționale pentru maximizarea beneficiilor care derivă din integrarea economică a 

țării în Uniunea Europeană. Realizarea cu succes a interconectărilor pe energie electrică, la fel ca 

și a celor pe gaze naturale, va întări securitatea energetică a Republicii Moldova. 

 

                                                             
39 Această reevaluare ține de faptul că sectorul energetic al Republicii Moldova este extrem de vulnerabil 
(sărăcia energetică, opacitatea licitațiilor, reglementare defectuoasă, dependență de furnizorii controlați 
indirect de Federația Rusă etc.), iar colapsul lui poate reprezenta un risc major pentru securitatea la 
frontiera externă a UE. De asemenea, Moldova și Ucraina trebuie privite la pachet, ambele țări fiind 
esențiale pentru securitatea energetică a graniței de est a UE, iar Moldova fiind o țară care poate asigura 
rute suplimentare pentru energia electrică și gazele naturale din UE și către Ucraina și invers. 
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Anexa 1. Experiența României privind reglementatorul în domeniul energiei ANRE 

România are o experiență interesantă privind evoluția reglementatorului în domeniul energiei în 

ultimii ani. Înființat la sfârșitul anilor ‘90 pentru energie electrică și, la vremea respectivă, un 

model de bună practică inclusiv față de țări mai dezvoltate (Germania, Franța etc), ANRE 

românesc a fost performant timp de câțiva ani din cauză că inițial era o instituție mică, de elită, 

cu personal foarte calificat. Reglementările din acea perioadă (de pildă, codul comercial al pieței 

angro de energie electrică, reglementările privind bursa de energie OPCOM și instrumente de 

tranzacționare, deschiderea pieței, dereglementarea, accesul la rețea șamd) sunt în continuare 

reglementări la standard occidental și au stimulat la vremea respectivă evoluția pieței de energie 

electrică mai repede decât în state vechi membre.  

ANRE a beneficiat de un statut special, iar sectorul energiei s-a reformat rapid, câtă vreme 
România avea de demonstrat că adoptă regulile europene și întrunește criteriul de economie de 

piață funcțională, condiții pentru aderare la UE în 2007 (energia având chiar un capitol dedicat 

în negocierile pentru aderare, Capitolul XIV - Energie). Până la semnarea acordului de aderare în 

2005 s-au făcut privatizări, liberalizări, instrumente și mecanisme de piață funcționale. După 

2005, odată negocierile încheiate și atenția UE fiind îndreptată mai curând pe eforturile 

anticorupție, apetitul pentru continuarea reformelor din energie a scăzut, iar după 2007, a 

dispărut cu totul. Aplicarea strategiei energetice agreată cu UE în timpul negocierilor de aderare, 

strategie care prevedea liberalizări și privatizări, a fost oprită; mai ales după 2007 s-au observat 

chiar întoarceri din drum ale unor reforme începute. Liberalizările și dezvoltarea pieței de 

energie electrică și mai ales de gaze, care rămăsese în urmă, au fost reluate abia în 2011-2012, 

exclusiv ca urmare a condiționalităților externe FMI-UE-Banca Mondială pentru un acord stand-

by care includea și reforme structurale. 

ANRE românesc a urmat și el aceeași evoluție. După 2005, faptul că salariile erau relativ mari și 

ANRE avea autonomie reală bugetară (și fără să răspundă în mod real în fața altcuiva privind 

folosirea propriilor resurse) a făcut ca, în cele din urmă, instituția să devină tentantă pentru a fi 

capturată și clientelizată, în ciuda legislației care asigura acea autonomie. Numirile de la vârf s-

au făcut politic și fără legătură cu competențele tehnice; în ciuda prevederilor legale conform 

cărora președintele este numit pe un mandat fix, s-au făcut schimbări politice de mai multe ori; 

iar salariile mari au făcut ANRE o reală atracție pentru sinecuri pentru partidele de la guvernare. 

Odată cu deteriorarea instituției și prestigiului său, marea parte din personalul calificat a plecat 

în sectorul privat. În 2009, din cauza crizei, Guvernul a luat decizia să elimine complet 

autonomia legală și bugetară a ANRE, care și-a pierdut sursele proprii de venituri, iar 

personalului i-au fost tăiate salariile ca în tot Executivul. Drept urmare, plecările angajaților 

competenți au continuat. Astfel, s-a ajuns în situația în care ANRE pur și simplu nu și-a mai putut 

îndeplini funcția de reglementator, de pildă, tarifele reglementate au rămas la același nivel între 

2009-2011, nici măcar ajustate cu inflația, inclusiv din cauză că personalul rămas nu dorea să-și 

asume responsabilități din cauza presiunilor politice, sau nu știa să aplice reglementările mai 
sofisticate de tarifare, dar și din cauză că un ANRE slăbit rezista mai puțin la presiunile din 

partea Guvernului de a ține tarifele la un nivel scăzut. În plus, angajații ANRE au păstrat legături 

informale cu vechii colegi, aflați acum în industria reglementată, inclusiv sfătuindu-se informal 

privind reglementările, ceea ce afectează imparțialitatea și credibilitatea reglementatorului. 

Problemele au fost parțial semnalate de Comisia Europeană, care însă nu avea instrumente 

puternice de presiune pentru a corecta aceste probleme, în afară de amenințarea cu declanșarea 

unei proceduri de infringement, o sancțiune insuficientă pentru a schimba starea de fapt. Abia în 

2011-2012, odată cu al doilea acord stand-by cu FMI, donorii s-au coordonat pentru impunerea 

unor condiționalități structurale. Abia în vara-toamna lui 2012, sub condiționalitate în acordul 
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stand-by, s-au transpus Directivele Pachetului Trei. ANRE a căpătat de atunci un statut 

independent și a trecut sub Parlament, s-a întărit parțial prin angajări și consultanțe, și-a 

redobândit autonomia bugetară.Totuși, deși cadrul legal pentru funcționarea reglementatorului 

ANRE merge chiar dincolo de cerințele Pachetului III, unele prevederi au fost încălcate chiar de 

Parlament, la nici trei săptămâni de la adoptarea noii legi, conform căreia ANRE ar trebui să aibă 

un comitet de reglementare format din specialiști independenți numiți de Parlament în urma 

unei proceduri competitive și transparente. Parlamentul a făcut imediat numiri politice, 

neținând cont de alte CV-uri depuse sau de lipsa competențelor celor numiți. 

Câteva lecții învățate: 

 ANRE românesc ar fi trebuit să aibă un comitet de reglementare format din experți 
independenți care să nu fie subordonați ierarhic președintelui sau directorului 

executiv ANRE și dependenți de acesta cu salariul. Acest board urma să fie format din 

specialiști cu credibilitate și viziune, care să ”vadă” direcția în care se dezvoltă piața, 
tendințe internaționale, și să adopte transparent și prin consultări direcțiile generale în 

care să se orienteze reglementările. Directorii tehnici din ANRE ar trebui să pună în 

aplicare viziunea prin reglementările concrete. O asemenea idee a fost analizată și în 

Republica Moldova, fie pentru a construi un consiliu de administrație de acest tip, fie 

pentru construcția unui Consiliu Consultativ format din experți independenți. În cazul 

Consiliului de Administrație format din experți independenți, însă, experiența României 

arată că Parlamentul poate fi dispus să numească politic imediat un board complet 

formal și politizat, în timp ce tot directorii fac tot ce ține de reglementare. În România, de 

pildă, s-a ajuns ca din cauza politizării excesive și a unor scandaluri în care au fost 

implicați unii din membrii comitetului de reglementare acest comitet să funcționeze cu 

doar 4 oameni din 7, celelalte poziții rămânând vacante, iar deciziile să se ia ”la mica 

înțelegere”, cei 4 oameni cunoscând doar câte una din ariile de reglementare a ANRE. În 

alte cuvinte, ceea ce contează este exclusiv voința politică de a face ANRE să funcționeze, 

iar voința politică se vede din numiri. ANRE din România sau Moldova poate funcționa la 

fel de bine cu un asemenea comitet de reglementare cu experți independenți sau cu un 

consiliu de administrație format din directori, cu condiția ca acele persoane să fie 

competente și de bună credință. 

 Înființarea unui Consiliu Consultativ este o idee bună, cu condiția să funcționeze în 

mod adecvat. Este mai important ca un asemenea Consiliu să reprezinte realmente 

echilibrat interesele actorilor implicați, care să aibă cu toții un cuvânt de spus și o ”lupă” 

îndreptată spre ce face ANRE, decât ca acest Consiliu să fie o formă de consultare cu 

experți independenți. În cazul ANRE moldovenesc, ar avea mai mult sens ca directorii să 

fie specialiști credibili, iar consiliul consultativ să asigure un feedback relevant și 

argumentat de la actorii afectați de reglementări, de care directorii pot sau nu să țină 

seama în reglementările finale. Și aici, funcționarea depinde de voința politică reală. De 

exemplu, în România Consiliul Consultativ a existat doar pe hârtie mai mulți ani, nefiind 

practic convocat niciodată. Apoi, după 2012, se întrunește, dar de cele mai multe ori 

lipsesc actorii cu voce mai slabă, consumatorii casnici, de pildă, în timp ce sunt mai 

prezenți și mai activi cei din industria reglementată. Trebuie găsit acel echilibru în care 

funcționarea Consiliului Consultativ să facă propuneri și să aducă idei ținând cont de 

compromisul necesar între interesele tuturor actorilor, nu să devină un lobby formalizat 

pentru un singur actor mai puternic, de pildă, industria reglementată. Evident, activitatea 

Consiliului Consultativ, procese verbale și recomandări, ar trebui să fie publică, tocmai 

pentru a evita posibilele dezechilibre. 

 Autonomia bugetară este esențială pentru independența reglementatorului, dar cu 
condiția să existe și responsabilitate. În cazul României, austeritatea bugetară, în 
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condițiile unei reputații proaste a ANRE, a făcut ca Guvernul să intre brutal în autonomia 

bugetară a reglementatorului în 2009, tăindu-i resursele, în ciuda unor semnale venite 

din partea Comisiei (scrisori cu amenințare de infringement). Republica Moldova nu va fi 

scutită de acest risc, tot din cauza austerității. Pe de altă parte, trebuie să existe o 

monitorizare externă a ce face ANRE cu resursele existente, altminteri ANRE va deveni 

rapid o țintă pentru sinecuri, adică deprofesionalizare totală, cum arată experiența 

României. Resursele și activitatea reglementatorului trebuie auditate extern de un 

auditor credibil (firmă de audit internațională și selectată competitiv) și trebuie să existe 

transparență deplină privind modul în care sunt folosiți banii sau alte resurse materiale 

și umane. Salarizarea ”pe bază de performanță”, de pildă, poate fi abuzată pentru a crește 

artificial salariile pentru posturile ocupate de sinecuri prin decizie arbitrară a șefilor 

ierarhici; înainte de a adopta o asemenea salarizare, trebuie să ne asigurăm că există o 

măsură clară, transparentă și monitorizată extern a ”performanței” reglementatorului și 

că se poate demonstra contribuția concretă a angajatului în cauză la atingerea acelui 

nivel de performanță, pentru a elimina subiectivismul și abuzurile. 

În final, nu există o rețetă perfectă de cadru de guvernanță care să asigure buna funcționare a 

reglementatorului, independență, responsabilitate, transparență etc. De pildă, o subordonare 

mai extinsă față de Parlament printr-un mecanism de tragere la răspundere (ex, interpelări, 

prezentarea unui raport etc, ca în cazul României) poate fi fie o formă de responsabilizare 

corectă a reglementatorului, fie un instrument cu aparență de legitimitate pentru a pune 

presiuni politice cu pretexte care se pot găsi oricând. La fel, extinderea atribuțiilor Curții de 

Conturi la mai mult decât un audit financiar, de pildă, la verificarea activității reglementatorului 

(cum s-a întâmplat în România privind contractele de privatizare și tarifele de distribuție) poate 

duce la încălcări ale independenței ANRE de o altă instituție care pur și simplu este complet 
lipsită de competențe în domeniu sau, mai rău, poate avea motivații politice. Pe scurt, legea 

poate fi perfectă, ceea ce contează este aplicarea ei cu bună credință și funcționarea concretă a 

reglementatorului, chestiuni care trebuie să fie cât mai transparente pentru a fi monitorizate 

continuu de societatea civilă și de partenerii internaționali, pentru că doar acestea arată intenția 

de reformă. 

 

 


