
1 

 

Policy Memory 

Impactul aderării Republicii Moldova la  

Comunitatea Energetică Europeană asupra        

securităţii sectorului energetic autohton 
 

Autor: Alexandru Baltag 

 

 

Introducere 

 

Subiectul de analiză al acestui policy memory are o ramificaţie dublă, care se 

interconectează: una pe intern, unde se face o descriere a situaţiei actuale din sectorul energetic 

al Republicii Moldova, alta pe extern, în care se abordează aderarea RM la Comunitatea 

Energetică Europeană (CEE), accent deosebit fiind pus pe Pachetul energetic III. Analiza 

impactului aderării ţării noastre la CEE asupra securităţii sectorului energetic autohton constituie 

acea verigă de conectare a laturii interne cu cea externă din domeniul energetic moldovenesc. 

Actualitatea problematicii abordate constă în faptul că energetica reprezintă o ramură 

strategică de bază de care depinde, de facto, evoluţia întregii economii naţionale şi securitatea 

macroeconomică a Moldovei. Totodată, aderarea RM la CEE şi asumarea unor obligaţiuni în 

acest sens, printre care implementarea Pachetului energetic III, aduce după sine o oarecare 

schimbare a regulilor în „jocul energetic”, ceea ce are un anumit impact asupra statului nostru. 

Prin urmare, trenarea negocierilor cu Gazprom privind semnarea unui nou acord de livrare a 

gazelor naturale se încadrează perfect în actualitatea subiectului de analiză. 

În ceea ce priveşte obiectivele stabilite, ne propunem următoarele: 

- realizarea unei radiografii obiective a sectorului energetic autohton: gazele naturale şi 

energia electrică; 

- identificarea avantajelor şi dezavantajelor aderării RM la Comunitatea Energetică 

Europeană; 

- identificarea eventualelor riscuri în ceea ce privește implementarea Pachetului energetic 

III; 

- oferirea recomandărilor în contextul interdependenţei dintre aderarea Moldovei la CEE, 

pe de o parte, şi asigurarea securităţii energetice naţionale, pe de altă parte. 

 

 

Descrierea situaţiei reale în domeniul energetic al RM 

 

 În prezent Republica Moldova nu-şi poate asigura pe deplin securitatea energetică, 

deoarece este dependentă în cea mai mare măsură de import. Aceasta determină o vulnerabilitate 

mare a stabilităţii macroeconomice a statului, energetica reprezentând o ramură strategică a 

economiei naţionale. Dacă urmărim evoluţia balanţei energetice în ultimii 10-12 ani, observăm 

că situaţia per ansamblu este practic aceeaşi: în 1999 au fost importate 87,8% din volumul total 

al resurselor energetice, în 2006 – 88,8% şi în 2010 – 86,2%. Identificăm anumite schimbări în 

cazul structurii importului de resurse energetice, cea mai mare pondere deţinând şi în continuare 

gazul natural (cca 59% în 1999, cca 56% în 2006 şi cca 50% în 2010) şi energia electrică (cca 

19% în 1999, cca 12% în 2006 şi cca 13% în 2010), ceea ce influenţează puţin asupra asigurării 

securităţii sectorului energetic al statului. Explicaţia vine din faptul că gazul natural este importat 
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100% dintr-o singură sursă – Federaţia Rusă, iar în baza acestuia se produce şi energia electrică, 

fie sursa internă a statului, fie cea importată
1
. Prin urmare, avem situaţia când sectorul energetic 

autohton depinde în cea mai mare măsură de gazele naturale importate de la Gazprom. În plus, 

dacă facem referinţă la faptul că toată infrastructura de tranzitare şi de distribuţie a gazelor 

naturale din ţară aparţine S.A. Moldovagaz, în care monopolistul rus deţine pachetul majoritar de 

acţiuni, Guvernul RM fiind acţionar minoritar, atunci ne convingem că practic toată industria 

energetică autohtonă este „în mâinile” Federaţiei Ruse. Or, acest lucru determină ca statul 

moldovenesc să deţină pârghii limitate în timpul negocierilor privind preţul de import al resursei 

energetice, la gazele naturale evoluţia preţului mediu fiind următoarea: cca 80 USD/1000 mc în 

2005, cca 170 USD/1000 mc în 2007, cca 230 USD/1000 mc în 2008, cca 260 USD/1000 mc în 

2009 şi cca 340 USD/1000 mc în 2011
2
, ceea ce a condiţionat majorarea preţului la energie 

electrică 5,5 cenţi/kwh în 2008, 5,8 cenţi/kwh în 2009 şi 6,9 cenţi/kwh în 2012. 

 Astfel, este evident faptul că, din moment ce compania şi statul din care aceasta provine 

deţine practic sub control situaţia energetică din Moldova, reprezentând unica sursă şi unicul 

partener privind importul gazului natural, autorităţile statului nostru au un câmp de acţiune foarte 

îngust în ceea ce priveşte reducerea dependenţei energetice şi asigurarea unei veritabile securităţi 

în domeniul respectiv. Or, acest lucru are la bază următorii factori:  

cadrul legal din Republica Moldova, care a permis instaurarea monopolului în domeniul 

energetic, fapt ce s-a produs atunci când Chişinăul a cedat pachetul majoritar al Moldovagaz
3
 şi a 

transmis controlul asupra întregii infrastructuri energetice autohtone unui singur actor – 

Gazprom;  

factorul geografic şi geoeconomic, care nu a permis şi nu permite încă diversificarea surselor de 

import şi identificarea căilor alternative viabile gazului rusesc;  

factorul financiar şi investiţional, care nu a permis şi deocamdată nu permite modificarea 

esenţială a structurii principalelor resurse energetice în folosul celor pe care suntem capabili să le 

producem, cele de import prevalând încă în economia naţională (în anul 2010 gazul natural a 

avut pondere de 40,5% în structura principalelor resurse energetice utilizate în economia 

naţională şi de către populaţie, iar volumul de gaz natural importat a suferit modificări 

neînsemnate în ultimii 5 ani: în 2007 s-a importat cca 1305 mln mc, în 2009 – 1126 mln mc, în 

2010 – 1188 mln mc, în 2011 – 1152 mln mc);  

factorul politic şi geopolitic, care intervine deseori în stabilirea raporturilor energetice între 

Moldova şi Federaţia Rusă sau cu alte situații, cum ar fi criza energetică din 2006, când Moldova 

a fost deconectată pentru câteva zile de la livrarea gazelor; lipsa unui consens în cadrul 

negocierilor privind semnarea unui nou contract cu Gazprom; decizia privind interconectarea 

infrastructurii energetice dintre Moldova şi România sau chiar aderarea Moldovei la 

Comunitatea Energetică Europeană (CEE), acestea fiind nişte exemple concludente în cazul dat. 

 Prin urmare, în prezent RM se află într-o situaţie delicată privind asigurarea propriei 

securităţi energetice şi, de fapt, Guvernul moldovenesc nu poate avea un control deplin în 

domeniul respectiv. Din aceste considerente, autorităţile de la Chişinău sunt nevoite să caute noi 

soluţii, cum ar fi: diversificarea surselor de import şi interconectarea cu alte sisteme energetice; 

diminuarea ponderii surselor energetice importate în balanţa energetică naţională, în special a 

                                                           
1
 Din 2009 RM importă energie electrică de la CERS Moldovenească din regiunea transnistreană, care produce 

energie electrică în baza gazului natural importat de către Moldovagaz de la Gazprom. 
2
 În simestrul IV al anului 2011 preţul la gazul natural a ajuns la 402 USD/1000 mc. 

3
 Federaţia Rusă deţine prin Gazprom 50,02% din acţiunile Moldovagaz, Republica Moldova prin Moldovatransgaz 

– 36,56% şi regiunea transnistreană prin Tiraspoltransgaz – 13,43%, care sunt gestionate tot de Gazprom. 
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gazului natural; atragerea investiţiilor; demonopolizarea şi liberalizarea sectorului energetic; 

eficientizarea energetică, acţiuni la care asistăm în prezent şi care au legătură directă cu aderarea 

Moldovei la CEE. 

 

 

 

 Aderarea Republicii Moldova la Comunitatea Energetică Europeană 

 

Comunitatea Energetică Europeană (CEE) reprezintă o asociere între statele membre UE 

şi cele din Europa de Sud-Est, care are drept scop crearea şi reglementarea pieţei de energie 

electrică şi gaze naturale comune. Bazele CEE au fost puse la 25 octombrie 2005 la Atena, când 

a fost semnat Tratatul de bază, care a intrat în vigoare din 2006. Pe lângă statele membre UE, în 

cadrul CEE mai intră toate statele non-membre din peninsula Balcanică, precum şi Moldova şi 

Ucraina. Obiectivele principale ale Comunităţii sunt:  

- crearea unui cadru juridic şi comercial stabil, favorabil investiţiilor, pentru a permite o 

aprovizionare stabilă şi permanentă cu energie;  

- crearea unui spaţiu unic de reglementare pentru schimburile de energie de reţea;  

- îmbunătăţirea securităţii aprovizionării în zonă şi dezvoltarea relaţiilor cu ţările vecine;  

- îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a situaţiei mediului înconjurător legate de energia 

de reţea;  

- dezvoltarea energiilor regenerabile;  

- dezvoltarea concurenţei pe pieţele energiei de reţea
4
.  

Totodată, Tratatul Comunităţii Energetice prevede ca membrii CEE care sunt în afara 

spaţiului comunitar să adopte reglementările UE în ceea ce priveşte piaţa energetică unică şi 

liberalizarea în domeniul gazelor naturale şi energiei electrice. 

Republica Moldova a obţinut statutul de observator la Tratatul Comunităţii Energetice în 

cadrul reuniunii ministeriale a Consiliului UE din 17 noiembrie 2006. La 19 ianuarie 2007 

Republica Moldova a depus o cerere de aderare la Tratatul Comunităţii Energetice în calitate de 

membru cu drepturi depline. După trei runde de negocieri, la 17 martie 2010, la Viena a fost 

semnat protocolul privind aderarea Republicii Moldova la Comunitatea Energetică, fapt care 

permite ţării noastre să fie membru activ pe piaţa energetică regională şi europeană, obligând 

statul să racordeze legislaţia naţională din domeniul energetic la acquis-ul comunitar. De 

exemplu, implementarea aşa-numitului „Pachet energetic II”
5
, adoptat de UE încă în august 

2003, urma să fie finalizată la sfârşitul anului 2010, aşa cum prevede Protocolul de aderare
6
, iar 

acum trebuie să ne aliniem Pachetului Trei Legislativ Energetic, care a apărut după ce în anul 

2009 Consiliul şi Parlamentul UE au venit cu noi amendamente la Pachetul II. 

Motivele de aderare a Moldovei la Comunitatea Energetică Europeană sunt direct legate 

de asigurarea securităţii energetice naţionale, fiind vorba despre interconectarea la reţelele 

energetice europene şi diversificarea surselor de aprovizionare cu resurse energetice a ţării, ceea 

                                                           
4
Tratatul de instituire a Comunităţii Energetice,  

http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/western_balkans/l27074_ro.htm 
5
 Second Energy Market Package (Adopted: August 2003) - Content of the Package, Inforse-Europe, the 

International Network for Sustainable Energy, http://www.inforse.org/europe/eu_en-mark.htm 
6
 Legea Nr. 117, din 23.12.2009, pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatulde constituire a Comunităţii 

Energetice, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=333457 

http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/western_balkans/l27074_ro.htm
http://www.inforse.org/europe/eu_en-mark.htm
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=333457
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ce ar reprezenta o alternativă viabilă dependenţei exclusive de Est: de Federaţia Rusă - în 

domeniul gazelor naturale şi, parţial, în cel al curentului electric (CERS Moldovenească din 

Transnistria aparţine companiei ruse „Inter RAO UES”) şi de Ucraina - în domeniul energiei 

electrice. Un alt motiv privind participarea ţării noastre la Tratatul Comunităţii Energetice este 

faptul că se deschid noi oportunităţi de atragere a investiţiilor în sistemul energetic, lucru ce ar 

permite asigurarea modernizării infrastructurii energetice autohtone, sporirea eficienţei 

energetice şi stimularea utilizării surselor alternative de energie. 

De fapt, motivele de aderare a Moldovei la CEE scot la suprafaţă avantajele care ni le 

poate aduce această decizie. Vom menţiona următoarele: 

1. Integrarea în piaţa energetică europeană, fapt ce presupune o piaţă a energiei fără 

frontiere între statele membre ale CEE. 

2. Posibilităţi de dezvoltare a conexiunilor cu rezervele de gaze din zona Caspică, Africa de 

Nord şi Orientul Mijlociu, ceea ce ar putea contribui la diversificarea partenerilor noştri şi 

excluderea monopolului rusesc privind importul de gaze naturale. Or, construcţia 

gazoductului Ungheni – Iaşi, care asigură conectarea sistemului energetic moldovenesc 

cu cel românesc şi, în consecinţă, cu cel european, reprezintă o soluţie privind 

diversificarea partenerilor noştri energetici. Astfel, va fi posibilă conectarea la 

gazoductele transnaţionale sau/şi participarea la proiecte europene transnaţionale, 

Nabucco sau proiectul AGRI (Azerbaidjan – Georgia – Romania Interconnector)
7
 fiind 

nişte exemple concludente în cazul dat. 

3. Existenţa unei reglementări clare, a unui cadru normativ unic şi a unui mecanism stabil 

pentru funcţionarea pieţelor regionale ale energiei, care acoperă teritoriul statelor 

membre, lucru ce exclude discriminarea şi marginalizarea şi care poate stimula investiţii 

în reţele de gaze; producerea de energie şi reţele de transmisie a energiei electrice. 

4. Taxele vamale şi restricţiile cantitative asupra importurilor şi exporturilor de energie, 

precum şi toate măsurile cu efect echivalent sunt interzise între părţi, cu unele excepţii
8
. 

5. Asistenţă şi ajutor reciproc între state în cazul unor perturbări sau situaţii de crize.  

6. Integrarea economică în cadrul UE şi accesarea diferitor fonduri europene pentru 

dezvoltarea sectorului energetic autohton. 

Se cere de remarcat că o situaţie delicată în raporturile energetice bilaterale moldo-ruse a 

apărut în urma deciziei Guvernului de la Chişinău din 6 octombrie 2011 privind implementarea 

până în anul 2015 a Directivelor şi Regulamentelor care formează Pachetul energetic III, ceea ce 

poate fi catalogat ca un dezavantaj pentru noi, ca urmare a angajamentelor asumate în urma 

aderării la CEE. Dezavantajul nu constă în prevederile propriu-zise, care urmează a fi 

implementate. Acesta constă în posibilităţile limitate de implementare ale statului nostru şi de 

contradicţiile care au apărut între Moldova şi Rusia asupra unor puncte din acest Pachet.  

În continuare vom enumera prevederile de bază pe care le conţine Pachetul energetic III: 

- divizarea producerii, transportului şi distribuţiei în sectorul gazelor naturale şi energiei 

electrice, pentru a asigura accesul oricărei companii care intenţionează să intre pe piaţa 

energetică internă a statului (se are în vedere demonopolizarea pieţei energetice); 

- stimularea concurenţei între diverse companii prin eliminarea discriminării pentru noii 

furnizori sau producători faţă de cei care deja există pe piaţă; 

                                                           
7
 Azerbaidjan – Georgia – Romania Interconnector, Wikipedia, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan%E2%80%93Georgia%E2%80%93Romania_Interconnector 
8
 care ţin de ordinea publică, siguranţa publică, protecţia sănătăţii oamenilor şi a animalelor, conservarea plantelor, 

protecţia proprietăţii industriale sau comerciale 

http://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan%E2%80%93Georgia%E2%80%93Romania_Interconnector
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- acordarea unor competenţe mai mari autorităţilor regulatorii. 

În context, trebuie de menţionat faptul că Gazpromul de la bun început s-a opus 

implementării Pachetului energetic III în Europa, în special în statele în care deţine monopolul 

energetic, deoarece aceasta îi îngustează activităţile de business şi ambiţiile de jucător de bază în 

domeniul energetic. Prin urmare, fiind în calitate de producător de gaze naturale, monopolistului 

rus i se va interzice să deţină şi să controleze infrastructura gazieră de transport şi, respectiv, de 

distribuţie, conform prevederilor actuale ale Pachetului energetic III. În consecinţă, investiţiile 

făcute şi/sau preconizate ale Gazpromului în gazoducte transnaţionale şi în infrastructura de 

distribuţie devin inutile, aşa cum compania nu va putea avea beneficii din ele.  

 Cu referire la Republica Moldova, situaţia devine clară prin prisma celor menţionate mai 

sus. Moldovagaz, care este deţinută de Gazprom, va trebui să treacă printr-un proces de 

restructurare şi să fie divizată în mai multe companii independente, care se vor ocupa de 

furnizare şi de distribuţie separat. Şi, aşa cum Gazpromul prin Moldovagaz deţine control la toată 

industria gazelor naturale din ţară – producere, furnizare şi distribuţie – este logic ca acesta să se 

opună categoric schimbărilor la care s-a angajat Guvernul moldovenesc, deoarece poate fi 

defavorizat în drepturi patrimoniale şi în interesele sale comerciale. Drept urmare, în prezent sunt 

întâmpinate dificultăţi şi contradicţii în cadrul negocierilor între Moldova şi Rusia pentru 

semnarea unui nou acord de import al gazelor naturale, adoptarea unei soluţii finale fiind 

amânată de mai multe ori. 

 Făcând abstracţie de poziţia Federaţiei Ruse referitor la prevederile Pachetului energetic 

III, trebuie totuşi să evidențiem câteva avantaje noi pentru ţara noastră şi pentru securitatea 

sectorului energetic: 

- demonopolizarea pieţei energetice şi apariţia noilor jucători pe piaţă va crea o siguranţă a 

furnizării şi o reducere a riscurilor de deconectări sau de prestări necalitative a serviciilor; 

- demonopolizarea pieţei va contribui la crearea unui mecanism eficient de stabilire a 

preţurilor şi va diminua dependenţa consumatorului de producător, adică va securiza 

consumatorul de „dictatul” unui singur furnizor; 

- prin stimularea investiţiilor în modernizarea infrastructurii energetice se va asigura o 

eficienţă energetică mai sporită; 

- modernizarea infrastructurii energetice va contribui la reducerea gradului de poluare a 

atmosferei. 

În ciuda acestor avantaje sesizabile, există anumite dificultăţi de ordin financiar şi 

politic/geopolitic privind implementarea Pachetului energetic III în Republica Moldova. 

Probleme de ordin financiar vor apărea atunci când va intra în vigoare principiul de 

demonopolizare şi liberalizare a sectorului energetic, ţara noastră fiind obligată să răscumpere 

anumite investiţii ale Gazpromului, datoria Moldovagaz faţă de acesta constituind şi aşa cca 4 

mlrd USD, inclusiv cca 3,5 mlrd USD pe contul Transnistriei. Putem presupune că divizarea 

acestei datorii între malul drept şi cel stâng al Nistrului nu va fi realizată şi chiar „permisă” 

curând din anumite considerente politice şi geopolitice. În cele din urmă, acest fapt poate bloca 

implementarea practică a prevederilor Pachetului energetic III, deoarece statul, care deține cotă 

parte la Moldovagaz,  nu va avea capacitate financiară necesară să stingă toate datoriile pe 

termen scurt. Un alt dezavantaj financiar pentru statul nostru ar fi cofinanţarea din bugetul de stat 

pentru unele proiecte investiţionale, care sunt obligatorii în procesul de racordare la cerinţele 

impuse de CEE. 

Dimensiunea politică/geopolitică constă în faptul că Gazpromul puţin probabil va veni în 

întâmpinare, va face anumite concesii şi va permite accesul altor furnizori la gazoductele sale. 
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Or, acest lucru ar veni în contradicţie cu strategia geoeconomică şi geoenergetică a Moscovei în 

regiune. Deoarece se ştie foarte bine că Rusia deseori foloseşte factorul energetic ca „instrument 

de presiuni” în statele ex-sovietice, pentru a-şi menţine şi consolida poziţiile politice şi 

geopolitice în Europa de Est şi Sud-est. 

Dacă analizăm şi facem comparaţie cu alte state din cadrul CEE în ceea ce priveşte 

evoluţia implementării Pachetului energetic III, observăm că situaţia nu este una dinamică, şi la 

nivelul tuturor membrilor CEE este neuniformă. De exemplu, în septembrie, anul trecut, 

eurocomisarul pentru energetică, Gunter Etinger, a declarat că Comisia Europeană intenţionează 

să dea în judecată 18 state pentru lipsa de implementare a Pachetului energetic III
9
, printre 

acestea fiind România, Bulgaria, Cipru, Slovacia, Olanda, Estonia, Spania şi Luxemburg. În 

privinţa Germaniei, unul din cei mai importanţi parteneri energetici ai Rusiei, vom menţiona 

declaraţia Cancelarului german Angela Merkel din 8 noiembrie 2011, în timpul inaugurării 

gazoductului North Stream, care a spus că „UE trebuie să schimbe ceea ce nu poate explica”, 

pledând pentru o poziţie flexibilă şi constructivă faţă de Rusia în ceea ce priveşte implementarea 

Pachetului energetic III
10

. Aproximativ aceeaşi situaţie este şi în cazul Franţei, care pledează 

pentru identificarea unei alternative cu privire la separarea proprietăţilor şi divizarea activităţilor 

jucătorilor de pe piaţa energetică. Pe de altă parte, avem cazurile Lituaniei şi Marii Britanii
11

, 

care au transpus în practică prevederile Pachetului energetic III prin adoptarea cadrului normativ 

corespunzător în domeniul energiei electrice şi gazelor naturale, au început restructurarea 

companiilor energetice şi procesul de liberalizare a propriei pieţe energetice.  

În cazul Lituaniei, de exemplu, procesul de implementare a fost următorul: în perioada 

iunie-august 2010 s-au pregătit proiectele de legi corespunzătoare, în august-septembrie 2010 au 

fost organizate consultări publice, după care proiectele de legi au fost adoptate la nivel de 

Guvern şi, în final, în Parlament. Paralel s-a mers şi pe dimensiunea instituţională - înfiinţarea 

unei autorităţi regulatorii privind infrastructura, care trebuie să fie independentă şi puternică, să 

asigure principii regulatorii uniforme între diferite sectoare energetice, mediu stabil de 

reglementare pentru investiţii şi protecţia efectivă a drepturilor consumatorilor. Adoptarea 

legislativă la acest capitol a avut loc tot pe parcursul anului 2010
12

. În final, un exemplu practic 

în cazul Lituaniei privind implementarea Pachetului energetic III reprezintă semnarea unui acord 

între Lituania şi compania norvegiană Hoehg LNG, prin intermediul căreia se va putea 

diversifica importul de gaze naturale, ceea ce este, de fapt, o alternativă pentru gazul rusesc. 

Proiectul presupune importul gazului lichefiat din Nord prin mare. Demararea acestui proiect 

este preconizată pentru anul 2014. 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 ЕК подает в суд на 18 стран ЕС за неисполнение "Третьего энергопакета", RiaNovosti, 29 septembrie 2011, 

http://ria.ru/world/20110929/446016899.html 
10

 EU, Russia say third package conflict can be solved, Reuters, 1 decembrie 2011, 

http://www.reuters.com/article/2011/12/01/russia-eu-idUSL5E7N12NY20111201 
11

 Implementation of the EU Third Internal Energy Package (UK), Briefing January 2011, Watson, Farley and 

Wiliams, http://www.wfw.com/Publications/Publication807/$File/WFW-EUThirdInternalEnergyPackage-2011.pdf 
12

 Implementation of 3
rd

 Energy Package: latest developments in Lithuania, European Energy Regulator, 

www.energy-regulators.eu  

http://ria.ru/world/20110929/446016899.html
http://www.reuters.com/article/2011/12/01/russia-eu-idUSL5E7N12NY20111201
http://www.wfw.com/Publications/Publication807/$File/WFW-EUThirdInternalEnergyPackage-2011.pdf
http://www.energy-regulators.eu/
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Concluzii şi recomandări 

 

În baza prezentei analize am ajuns la următoarele concluzii: 

1. RM nu controlează în totalitate domeniul energetic din ţară, ceea ce o face vulnerabilă în 

procesul de asigurare a propriei securităţi energetice. Totodată, importul excesiv de 

resurse energetice, în special al gazului natural şi energiei electrice, precum şi lipsa 

alternativelor viabile de import determină autorităţile statului să deţină pârghii limitate în 

timpul negocierilor pentru preţul de import al resursei energetice. În consecinţă, putem 

presupune că Statul nu dispune de o viziune strategică clară asupra asigurării securităţii 

energetice a ţării pe termen lung, lucru confirmat indirect şi de ministrul Economiei, 

Valeriu Lazăr, care a menţionat că „RM are nevoie de o nouă Strategie energetică, mult 

mai ambiţioasă, dar realistă, în acelaşi timp”
13

. 

2. Aderarea RM la Comunitatea Energetică Europeană a fost un lucru extrem de necesar şi 

binevenit pentru noi în contextul asigurării securităţii energetice, aşa cum acest lucru 

oferă mai multe avantaje, precum: integrarea pe piaţa energetică europeană şi 

interconectarea la sistemul energetic european; atragerea investiţiilor; posibilitatea de a 

diversifica colaborarea energetică a Moldovei; de a identifica noi parteneri şi alternative 

viabile importului unidirecţional din Est; controlul industriei energetice naţionale; 

creşterea nivelului eficienţei energetice; creşterea nivelului de securizare a furnizării de 

gaz natural şi energie electrică; efecte ecologice pozitive etc. 

3. Aderarea RM la CEE este un pas important în procesul de integrare europeană şi 

apropiere a statului de standardele UE. 

4. Blocajul dintre Moldova şi Rusia, cauzat de unele prevederi din Pachetul energetic III, 

depăşeşte cadrul bilateral, deoarece confruntarea este pe segmentul Bruxelles – Moscova. 

5. Pe termen scurt, chiar şi mediu, este puţin probabil să fie implementate în întregime 

prevederile actuale din Pachetul energetic III, dat fiind faptul că dependenţa energetică a 

Moldovei de un singur actor – Federaţia Rusă – este încă prea mare şi nu există 

deocamdată alternative viabile gazului natural rusesc. 

6. Implementarea prevederilor actuale din Pachetului energetic III la nivelul membrilor CEE 

este neuniformă, precum și statutul de non-membru al UE pot asigura Moldovei un câmp 

de manevră mai larg în contextul depăşirii neînţelegerilor cu Gazprom. 

 

Prin prisma concluziilor de mai sus, vom formula următoarele recomandări: 

1. Folosirea tuturor oportunităţilor de membru al CEE în scopul diversificării surselor şi 

rutelor de alimentare cu gaze naturale şi energie electrică, diversificarea mixtului de 

energie, astfel încât să fie micşorată ponderea gazului natural în balanţa resurselor 

energetice ale statului. 

2. Demonopolizarea şi liberalizarea sectorului energetic naţional, pentru a atrage investiţii 

în viitor şi pentru a permite penetrarea altor jucători pe piaţa energetică naţională, ceea ce 

va duce, în rezultat, la concurenţă şi calitate în domeniu. 

3. Autorităţile naţionale să urmărească îndeaproape discuţiile dintre Bruxelles şi Moscova 

privind identificarea unei înţelegeri în jurul implementării Pachetului energetic III, astfel 

                                                           
13

 Valeriu Lazăr, „RM are nevoie de o nouă Strategie energetică, mult mai ambiţioasă, dar realistă în acelaşi timp”, 

Inrelic, 25.04.12, http://www.interlic.md/2012-04-25/valeriu-lazar-r-moldova-are-nevoie-de-o-noua-strategie-

energetica-mult-mai-ambitzioasa-dar-realista--24832.html 

http://www.interlic.md/2012-04-25/valeriu-lazar-r-moldova-are-nevoie-de-o-noua-strategie-energetica-mult-mai-ambitzioasa-dar-realista--24832.html
http://www.interlic.md/2012-04-25/valeriu-lazar-r-moldova-are-nevoie-de-o-noua-strategie-energetica-mult-mai-ambitzioasa-dar-realista--24832.html
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încât să-şi poată creiona culoarul de acţiune în raport cu Gazprom şi prin prisma 

angajamentelor luate în calitate de membru CEE. 

4. Luând în consideraţie:  

a) poziţia flexibilă a mai multor state membre UE (cum sunt Germania şi Franţa) cu 

privire la prevederile Pachetului energetic III, precum şi  

b) declaraţia eurocomisarului pentru energetică, Gunter Etinger, precum că în procesul de 

implementare a Pachetului energetic III există posibilităţi de flexibilitate şi excepţii
14

, 

Guvernul RM trebuie să convingă partenerii europeni că procesul de implementare a 

angajamentelor asumate nu poate fi independent de condiţiile economice şi energetice din  

Republica Moldova. 

5. Autorităţile de la Chişinău trebuie să identifice o formulă de divizare a acţiunilor 

jucătorilor de pe piaţa energetică, astfel încât, pe de o parte, acest lucru să nu prezinte un 

atentat asupra investiţiilor făcute, iar pe de altă parte, să elimine şi să nu permită pe viitor 

monopolul vreunui actor pe piaţa energetică moldovenească. 

6. Republica Moldova trebuie să recapete controlul asupra propriei industrii energetice, în 

special în cea a gazelor naturale şi a energiei electrice, care este o ramură strategică 

pentru orice ţară.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 EU, Russia say third package conflict can be solved, Reuters, 1 decembrie 2011, 

http://www.reuters.com/article/2011/12/01/russia-eu-idUSL5E7N12NY20111201 

http://www.reuters.com/article/2011/12/01/russia-eu-idUSL5E7N12NY20111201

