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REZUMAT

Aproximativ 80% din consumul de energie electrică al Moldovei este importat din țara vecină
Ucraina și din regiunea transnistreană. Lipsa transparenței și a unor mecanisme de piață
care să permită concurența loială pe piața energiei electrice din Moldova a determinat
existența unor prețuri percepute ca fiind instabile și ridicate. Integrarea continuă a piețelor
de energie electrică din Moldova și Ucraina, creșterea gradului de armonizare a legislației
din domeniul energiei electrice cu acquis-ul european, precum și interconexiunea
transfrontalieră cu România vor contribui la creșterea securității energetice a Moldovei și le
vor oferi consumatorilor prețuri similare celor din regiune. În plus, o piață internă de energie
electrică transparentă și competitivă, precum și un cadru legal clar și previzibil, vor atrage
investiții străine în infrastructura energetică și în eficiența energetică.

CARE ESTE MIZA?

Același lucru este valabil și în ceea ce privește
interconectarea rețelei de energie electrică a Moldovei cu
cea a României, a cărei punere în funcțiune se

Siguranța sectorului energetic din Moldova este pusă în

preconizează că va avea loc după 2021. Interconexiunea

pericol de faptul că un procent ridicat al energiei electrice

piețelor de energie electrică ale Ucrainei și Moldovei cu

este asigurat din importuri ce au la bază mecanisme
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transfrontaliere ce nu sunt reglate de piață, de insuficienta
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diversitate a surselor de aprovizionare, precum și de lipsa

vor crea noi oportunități pentru investitori și vor reduce

transparenței în contractele de aprovizionare. Integrarea

vulnerabilitatea Moldovei în ceea ce privește

continuă cu piața de energie electrică din Ucraina, prin
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reglementări fiabile și transparente, un alt obiectiv al

interconexiunea la rețeaua din România, vor contribui la
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creșterea transparenței și integrării sistemului de energie
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electrică din Moldova cu piețele din regiune, determinând
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de eficiență energetică. Toate acestea vor permite

securității energetice.

îndeplinirea obiectivului de sporire a securității
sectorului energetic pentru cetățenii Moldovei.

Ucraina a luat deja măsuri în sensul armonizării legislației
interne în domeniul energiei electrice cu acquis-ul

Acum este momentul! Lipsa de consecvență și

Comunităţii Energetice. Infrastructurile de transmisie ale

amânările în implementarea liberalizării și restructurării

Moldovei și Ucrainei au fost construite ca un sistem unic,

pieței de energie electrică amplifică nesiguranța,

fiind interconectate, însă legislațiile diferite, precum și

reprezintă o împovărare inutilă a poporului moldovean și

lipsa unor mecanisme transfrontaliere corespunzătoare au

încetinesc dezvoltarea economiei Moldovei.

împiedicat utilizarea lor eficientă și integrarea completă a
acestora. Obiectivele comune ale Ucrainei și Moldovei
privind securitatea energetică sunt sprijinite prin eforturile
susținute în vederea armonizării cu reglementările UE,
precum și prin îndrumările și asistența tehnică oferite de
către programul EU4Energy.

ASPECTE CHEIE
Securitatea aprovizionării cu energie electrică a Moldovei
este incertă datorită capacității limitate de interconectare
cu furnizorii străini, precum și datorită lipsei unei capacități
interne solide de producție. În prezent, singura

NECESITATEA UNOR
MĂSURI URGENTE
În fiecare zi, cetățenii Moldovei plătesc un preț
exagerat pentru facturile de energie ca să-și
asigure necesarul energetic de bază. Accesul

interconexiune transfrontalieră a Moldovei este cu Ucraina,

preponderent la o singură sursă de

de unde este asigurat aproximativ 20% din necesarul de

aprovizionare cu energie reprezintă o povară

electricitate al Moldovei. Alte 20% din aprovizionarea cu

pentru cetățenii Moldovei și un impediment

energie electrică a Moldovei provine din producția internă.

atât pentru investiții cât și pentru dezvoltarea

Restul de 60% din consumul de electricitate este asigurat

economiei moldovene.

de centrala electrică Kuchurgan (Moldavskaya GRES,
MGRES), situată în regiunea transnistreană.
În 2017, Secretariatul Comunității Energetice a elaborat un
set de recomandări privind aprovizionarea cu electricitate
în Moldova. În 2018 și 2019, recomandările respective au
fost modificate de către Secretariatul Comunității
Energetice pentru a reflecta experiența și deficiențele
observate în anii anteriori. În fiecare an recomandările au
fost adoptate, deși de fiecare dată într-o formă modificată,
de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, sub formă
de Ordin cu Instrucțiuni pentru operatorii de pe piață. Cu

În pofida ritmului lent, atât Ucraina cât și
Moldova își reformează în prezent piețele
angro de energie electrică, prin îmbunătățirea
transparenței și acționând în vederea
interconectării cu sistemul ENTSO-E, în acest
fel fiind favorizată concurența. Cooperarea va
favoriza progresul în direcția liberalizării
pieței, consolidării poziției Moldovei în cadrul
negocierilor cu întreprinderile ce au o poziție
dominantă pe piață, și va sprijini pregătirea

toate acestea, procedura anuală de achiziție a energiei

pentru interconectarea cu rețeaua din

electrice necesită îmbunătățiri semnificative. Cei trei ani în

România.

care au fost implementate recomandările, au evidențiat
aspectele deficitare existente pe piața din Moldova: surse

Adoptarea și implementarea legislației,

foarte limitate de aprovizionare cu energie electrică, un

eliminarea tuturor restricțiilor rămase în

număr redus de operatori pe piață, companii deținute de

comerțul cu energie electrică și facilitarea

stat și sprijinite de guvern, negocieri și acorduri paralele,

integrării complete a rețelei Moldova-Ucraina

comportament anticoncurențial și lipsa transparenței.
Rețelele de transmisie din Ucraina și Moldova funcționează
în mod sincron, sau la aceeași frecvență, fiind proiectate de
la început ca un sistem unic interconectat, inclus în
sistemul Uniunii Sovietice. Conexiunea HDVC la rețeaua din
România și cea extinsă europeană, necesită investiții
importante în interconexiunea Moldova-Romania, pentru a
permite ambelor rețele de transmisie să funcționeze
împreună. Pe termen lung, sunt necesare investiții
suplimentare și implementarea legislației pentru piața
energiei electrice, în vederea modernizării rețelei de
transmisie interne Ucraina-Moldova, pentru a permite
sincronizarea completă cu sistemul CE ENTSO-E.

sunt măsuri ce trebuie luate urgent.
Recomandările cheie reprezintă pașii de
urmat în continuare de Moldova și Ucraina în
demersul lor comun privind securitatea
aprovizionării cu energie electrică.

RECOMANDĂRI CHEIE

01.

IMPLEMENTAREA UNUI
CONCEPT DE PIAȚĂ
ANGRO.

02.

IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM
COMUN DE ALOCARE A CAPACITĂȚII
TRANSFRONTALIERE LA
INTERCONECTAREA CU UCRAINA.

03.
FINALIZAREA ÎN TIMP

UTIL A INTERCONECTĂRII
CU ROMÂNIA.

Piețele angro trebuie să se axeze pe asigurarea unor prețuri nedenaturate, acționând spre
integrarea continuă a pieței de energie electrică Moldova-Ucraina, prin armonizarea cu cel
de-al Treilea Pachet Energetic al Uniunii Europene. Un astfel de concept al pieței angro ar
trebui să includă mecanisme interimare care să asigure tranziția facilă spre crearea unei
piețe competitive.

Măsuri cheie:
•
•
•
•
•

Dezvoltarea unui mecanism de echilibrare care stabilește stimulentele potrivite
Stabilirea condițiilor comune de licențiere pentru operatorii pieței energetice
Elaborarea unor reglementări comune pentru gestionarea capacității transfrontaliere
Separarea activităţilor de furnizare a energiei electrice de cele de distribuţie
Implementarea unei proceduri transparente, și competitive pentru procurarea
de energie electrică
• Asigurarea accesului la rețele al părților terțe în mod nediscriminatoriu,
și conform regulilor concurenței
• Asigurarea unei tranziții ușoare, cu ajutorul proceselor și mecanismelor de tranziție

Pentru aceasta sunt necesare reguli și procese comune, aprobate de autoritățile naționale
de reglementare din ambele țări, prin care să se asigure accesul transparent și
nediscriminatoriu la capacitatea transfrontalieră, în conformitate cu cel de-al Treilea Pachet
Energetic al Uniunii Europene, și folosirea bunelor practici ale Statelor Membre UE în
implementarea codurilor rețelelor existente pe piață. Utilizarea eficientă a capacității
transfrontaliere ar permite obținerea unor prețuri transparente între Moldova și Ucraina și
ar putea exercita o presiune în sensul scăderii prețului contractat cu MGRES. Mai mult decât
atât, acest lucru ar putea facilita cooperarea, fiind una dintre cerințele pentru o eventuală
sincronizare cu sistemul CE ENTSO-E.

Interconectarea cu Romania are o importanță primordială. Romania este considerată drept
una dintre cele mai competitive și transparente dintre piețele de energie electrică din
Europa, sursele sale de electricitate fiind foarte diversificate, provenind din hidroenergie,
energie nucleară, cărbuni, gaze și energie eoliană. Accesul la piața spot din România, care a
înregistrat de-a lungul timpului prețuri mai reduse decât cel contractat în prezent între
Moldova și MGRES, va crește competiția în cadrul piețelor de vânzare cu amănuntul a
energiei din Moldova, exercitând presiune asupra MGRES și furnizorilor ucraineni să
stabilească prețuri adecvate pentru electricitate.
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Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE pentru îmbunătățirea aprovizionării cu
energie, securitate și conectivitate, precum și pentru promovarea eficienței energetice
și a utilizării surselor regenerabile de energie în țările Parteneriatului Estic precum
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. Acest lucru se realizează
prin finanțarea de proiecte și programe care ajută la reformarea piețelor energetice și
la reducerea dependenței și consumului energetic la nivel național. Pe termen lung,
aceasta face ca furnizarea de energie să fie mai fiabilă, mai transparentă și mai
accesibilă, reducând astfel sărăcia energetică și facturile la energie atât pentru
cetățeni, cât și pentru sectorul privat.

