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REZUMAT (RO) 

Prezentul document este elaborat în contextul direcționării Dezbaterilor publice privind implementarea 
pachetului III energetic din 20 noiembrie 2017, organizate de institutul pentru Politici și Reforme 
Europene în parteneriat și cu sprijinul Fundației Konrad Adenauer în cadrul proiectului ”Dialoguri 
Europene”. 

Documentul este structurat în două capitole. Primul prezentă o sinteză a principalelor angajamente ale 
Republicii Moldova în sectorul energetic prevăzute în Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană și 
având în vederea calitatea de membru la Tratatului Comunității Energetice. Al doilea capitol include o 
analiză succintă a contextului și cadrului de implementare a prevederilor pachetului III energetic, prin 
prisma legilor energiei electrice și gazelor naturale adoptate în luna mai 2016, precum și a noii legi cu 
privire la energetică.  

Angajamente în cadrul Acordului de Asociere. Republica Moldova s-a angajat să transpună 43 
directive și regulamente relevante sectoarelor de energie electrică, gaze naturale, petrol, infrastructura 
energetică, eficiența energetică și energiile regenerabile care urmau a fi transpuse în termen de 3 ani 
de la aplicarea provizorie a Acordului (i.e. 1 Septembrie 2017) sau în conformitate cu termenele 
stabilite în cadrul Comunității Energiei.  

Cu privire la realizarea pachetului III energetic, obiectul de analiză al prezentului document, Republica 
Moldova s-a angajat să implementeze prevederile Directivei 2009/72/CE, Directivei 2009/73/CE, 
Regulamentului UE 714/2009 și Regulamentului UE 715/2009. 

În conformitate cu cel mai recent raport al Secretariatului Comunității Energetice, publicat la 6 
noiembrie 20171, care a analizat evoluțiile de implementare a acquis-ului energetic în statele membre 
ale Tratatului Comunității Energetice în perioada 1 septembrie 2016 – 1 septembrie 2017, se costată 
un progres redus în cazul Republicii Moldova, în mare parte datorită întârzierilor ce țin de adoptarea 
cadrului legal secundar relevant legilor privind gazele naturale și energiei electrice adoptate în mai 
2016, dar și din cauza unor carențe cu privire la stabilirea tarifelor de către ANRE.  

În acest context, prin adoptarea legii 107/2006 privind energia electrică, legii 108/2016 privind gazele 
naturale și a recent a legii 174/2017 cu privire la energetică majoritatea prevederilor pachetului III 
energetic au fost transpuse în cadrul legal primar. În context, în perioada 2016-2018 Guvernul 
Republicii Moldova și ANRE s-a angajat să realizeze prioritar 79 de acțiuni de implementare în cadrul 
legal secundar. Dintre care până la 31 octombrie 2017 au fost realizate 22 de acțiuni, 24 de acțiuni 
sunt în proces de realizare cu termen limită până la sfârșitul anului 2017, iar 5 acțiuni nu au fost 
realizate în termen. Totodată, majoritatea acțiunilor rămase nu au fost inițiate și trebuie îndeplinite în 
mod prioritar cel târziu până la mijlocul anului 2018.  

Iată principalele concluzii și recomandări care țin de analiza gradului de implementare a celor trei legi 
analizate în sensul prezentului document. 

LEGEA CU PRIVIRE LA ENERGIA ELECTRICĂ 

Sectorul energiei electrice continuă să fie dependent de resurse energetice externe. Producerea 
internă de energie electrică este acoperită în proporție de până la 20% din capacitățile de 
cogenerare naționale (i.e. Termoelectrica, CET Nord). În rest cererea de energie electrică este 
acoperită din importurile de energie din Ucraina și livrările de la Centrala Electrică Cuciurgan aflată în 
proprietatea companiei ruse Inter-RAO localizată în regiunea Transnistreană.  

                                                
1 Raportul Anual al Secretariatului Comunității Energetice privind implementarea acquis-ului energetic de către țările membre al 
Tratatului Comunității Energetice din 06.11.2017, https://www.energy-community.org/dam/jcr:b03950a0-9367-4618-961b-
3efad53b79fd/EnC_IR2017.pdf 
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Compania de stat "Moldelectrica" este operatorul de sistem de transport în Republica Moldova, 
care este separat din punt de vedere legal și funcțional de generare și distribuție. Separarea deplină a 
proprietății este planificată pentru anul viitor ca parte a reformei Guvernului. Operatorii rețelelor de 
distribuție sunt compania de stat RED NORD (care în luna iulie 2017 a fuzionat prin absorbție cu 
RED NORD-VEST) și RED Union Fenosa care este deținută de compania spaniolă Gas Natural 
Fenosa, care sunt separate de furnizare. În ianuarie 2015 și august 2015 au fost create două societăți 
de furnizare a energiei electrice "Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" și respectiv "Furnizare 
Energie Electrica Nord", creată prin reorganizarea RED NORD și RED NORD-Vest, separate legal de 
activitățile de distribuție. Totodată, S.A. Energocom este cea de-a treia companie de furnizare a 
energiei electrice, cu licență de vânzare a energiei electrice la tarife nereglementate.  

Un oarecare progres s-a înregistrat prin introducerea procedurilor ne-discriminatorii și transparente de 
procurare a energiei electrice prin elaborarea de către Ministerul Economiei și Infrastructurii cu 
suportul Secretariatului Comunității Energetice a Instrucțiunii privind achiziționarea anuală a energiei 
electrice, care au permis încheierea unui contract de livrare a energiei electrice. Astfel, în rezultatul 
unei licitații publice, compania de stat S.A. Energocom și DTEK ”Trading” (Ucraina) au semnat un 
contract de furnizare a energiei electrice în perioada 1 aprilie 2017 - 31 martie 2018 la un preț de 49,9 
USD/MWh. Cu toate acestea, ulterior, la începutul lunii iunie 2017, S.A Energocom a mai încheiat un 
contract adițional cu Centrala Electrică de la Cuciurgan. Decizia Energocom a fost bazată inclusiv pe 
necesitatea de diversificării surselor de alimentare cu energie electrică a consumatorilor țării și 
consolidării securității energetice a Republicii Moldova. Astfel, potrivit celor două contracte de livrare a 
energiei electrice, 70% din energia electrică procurată de Energocom va fi livrată de Centrala Electrică 
de la Cuciurgan și 30% de DTEK ”Trading”. În context, trebuie să menționăm că ultima decizie a 
Energocom a alterat înțelegerile inițiale stabile în contractul cu DTEK ”Trading”, fapt are a fost criticat 
de experții din societatea civilă, fiind invocate probleme de transparență și unele abateri de la regulile 
de licitație. 

În prezent, autoritățile Republicii Moldova, s-au angajat într-un proces paralel menit să conecteze țara 
noastră la piața de energie electrică a UE. Astfel, pe de o parte se avansează cu privire la 
conexiunea asincronă prin intermediul României, care necesită construirea de interconexiuni 
suplimentare, precum și instalarea obligatorie a stațiilor „back-to-back”. Până în prezent, deja a fost 
realizat studiul de fezabilitate necesar pentru construcția extensiei până la Chișinău a LIT Isaccea-
Vulcănești și instalarea capacităților de „back-to-back” și poartă negocieri cu BERD, BEI și Banca 
Mondială pentru finanțarea acestui proiect și inițierea implementării acestuia pe parcursul anului 2018. 

Pe de altă parte, există și anume evoluții cu privire la conexiunea sincronă la ENSTO-E împreună cu 
Ucraina. Astfel, la 7 iulie 20172, a intrat în vigoare Acordul privind condițiile de integrare a sistemul de 
transport a energiei electrice a Republicii Moldova (Moldtelectrica) și Ucrainei (Ukrenergo) cu ENTSO-
E. Acordul prevede condițiile privind integrarea sincronă a Republicii Moldova și Ucrainei în termen de 
până la 6 ani cu ENTSO-E. Totodată, în cazul conexiunii sincrone se necesită mai multe studii și 
analize, care ar grăbi procesul de întrunire a condițiilor pentru integrarea sincronă a Republicii 
Moldova, dar în special al Ucrainei având în vedere complexitatea rețelelor care necesită reabilitare. 
În context, făcând o analogie cu experiența integrării sistemului de transport a energiei electrice a 
Turciei cu ENTSO-E, care a durat aproape 15 ani, obiectivul de integrare sincronă a Republicii 
Moldova și Ucrainei cu ENSTO-E în 5-6 ani poate fi unul extrem de ambițios.  

Astfel, se impune o evaluare complexă a tuturor condițiilor și opțiunilor legate de realizarea integrării 
sincrone și asincrone a Republicii Moldova la ENTSO-E, care ar viza inclusiv obiectivul Republicii 
Moldova de ași consolida interconexiunile UE prin prisma interesul de consolidarea a independenței și 
siguranței de livrare a energiei electrice.  
                                                
2Comunicat de Presă ENTSO-E, 07/07/2017, https://www.entsoe.eu/news-events/announcements/announcements-
archive/Pages/News/entsoe-ce-agreement-conditions-future-grid-connections-with-ukraine-moldova.aspx  
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Astfel, prin Legea nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energie electrică3, au fost transpuse în cadrul 
legal primar angajamentele pachetului III energetic al UE în domeniul energiei electrice (transpunerea 
Directivei 2009/72/CE). Iar, prin Hotărârea CA ANRE nr. 353/2016 din 27.12.2016 a fost aprobat 
Regulamentul privind condițiile de acces la rețelele electrice de transport pentru schimburile 
transfrontaliere și gestionarea congestiilor (transpunerea parțială în cadrul legal secundar a 
Regulamentului (CE) nr 714/2009). 

Priorități. Analizând  cadrului de implementare al legii 107/2016 se recomandă abordarea în mod 
prioritar a următoarelor acțiuni de implementare: 

1. Soluționarea în spiritul legii și a Directivei 2009/72/CE a litigiului inițiat de Gas Natural Fenosa în 
cadrul Comunității Energetice cu privire la aplicarea tarifului de acces la rețeaua de distribuție, 
stabilit în baza noii Metodologii de calculare,  aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de 
distribuție a energiei electrice, aprobată de ANRE în luna februarie 2017.  

2. Revizuirea de către ANRE a regulilor pieței energiei electrice, în contextul consolidării 
competitivității și creării premiselor pentru diversificarea surselor de furnizare a energiei electrice 
din România.  

3. Pentru evitarea abaterilor de la procurile transparente de licitație a procurărilor de energiei 
electrică constate în anul 2017, este important ca licitația volumului de energie electrică pentru 
perioada 1 aprilie 2018 – 31 martie 2019 să se desfășoare în strictă conformitate cu Instrucțiunea 
privind achiziționarea anuală a energiei electrice. 

4. Implementarea regulilor de alocare a capacităților și cerințelor de transparență urmează a fi 
implementare de Moldeletrcica și Ukrenergo în conformitate cu Regulamentul UE 714/2009. 

5. Întreprinderea acțiunilor necesare pentru inițierea construcției LIT 400 Vulcanești-Chisinău și a 
stației back-to-back, având în vedere declararea proiectului dat în calitate de Proiect de Interes 
Comun (PMI). 

6. Implementarea în termen a tuturor acțiunilor de reglementare de către ANRE, inclusiv aprobarea 
metodologiilor de calcul a preturilor reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorul 
central de energie electrică, și a energiei electrice și termice produse de centralele de termoficare 
urbani, aprobarea Regulamentului privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție, 
desemnarea furnizorului serviciului universal a energiei electrice și desemnarea furnizorului de 
ultimă opțiune a energie electrice.  

7. Grăbirea procesului de separare de către Guvern și certificare de către ANRE a OST 
(Moldetelectrica) 

LEGEA CU PRIVIRE GAZELE NATURALE 

Moldova nu are depozite subterane de stocare a gazelor sau instalații de GNL și depinde în mare 
măsură de livrările de gaze naturale din Rusia (SA Gazprom). În prezent, producția de gaze internă și 
importuri alternative acoperă mai puțin de 1%. Republica Moldova dispune de aproximativ 1600 km de 
conducte de transport a gazelor naturale, și aproximativ 21900 km de conducte de distribuție a 
gazelor4.  

Consumul anual de gaze in Republica Moldova este de cca. 1-1,1 miliarde metri cubi/an, iar consumul 
total inclusiv cel de pe teritoriul regiunii transnistrene este de cca. 2-2.5 miliarde metri cubi/an. Gazul 
natural este utilizat pentru 96% din producția de energie electrică și termică. Aproximativ 2/3 din 
consumul național de gaze naturale este folosit pentru producerea de energie electrică în regiunea 
transnistreană (CET Moldavskaya GRES) și 1/5 din consum are loc în capitala Chișinău.  

În prezent, activitățile interne din sectorul gazelor naturale, adică importul, furnizarea, transportul, 

                                                
3 Legea cu privire la energia electrică, http://lex.justice.md/md/365659%20/  
4 Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030, p. 69 
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distribuția și vânzarea cu amănuntul transfrontalieră și națională este, în principal, dominată direct sau 
indirect de SA Moldovagaz din Republica Moldova, în care SA Gazprom deține 50%+1 de acțiuni, și 
gestionează 13,4% din acțiunile sale care aparțin autorităților transnistrene. Operatorul sistemului de 
transport în Republica Moldova este SRL Moldovatransgaz, care este o filială a SA Moldovagaz. În 
același timp, Moldovagaz a cret 11 întreprinderi care funcționează în calitate de societăți de distribuție 
și sunt angajate în vânzarea cu amănuntul, în timp ce o altă companie fiică (Chișinău-Gaz) operează 
rețeaua de distribuție din Chișinău. O provocare pentru sector este datoria istorică a SA Moldovagaz 
către SA Gazprom, care este în prezent de cca. 6.5 miliarde USD, din care mai mult de 90% este 
datoria Tiraspoltransgaz - operatorul de transport din regiunea transnistreană.  

Conducta nouă de gaze naturale Ungheni-Iași construită în august 2014, are o capacitate maximă a 
de 1,5 miliarde m3/an. În anul 2016, compania "Vestmold-Transgaz" care gestionează conducta a 
contractat de la OMV Petrom, doar 1,2 milioane m3/an. Pentru a ajunge la capacitatea maximă a 
inter-conectorului, rețelele românești și cele moldovenești trebuie să fie consolidate și estinse. Astfel, 
în cazul Republicii Moldova construcția conductei Ungheni-Chișinău (120 km) este prioritară. Inițierea 
construcției este planificată pentru anul 2018, astfel încât aceasta să devină operațională către anului 
2020. În acest sens, în decembrie 2016 Guvernul Republicii Moldova au încheiat două acorduri de 
împrumut în valoare de 41 MLN EUR cu BERD și BEI. Adițional, UE s-a angajat să ofere 10 MLN 
EUR. Parlamentul Republicii Moldova a aprobat la 21 iulie 2017 în prima lectură Acordurile de 
finanțare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Europeană de 
Investiții (BEI). Valoarea estimată a investiției este de circa 92 de MLN EUR. De asemenea în luna 
iunie 2017 construcția gazoductului Ungheni-Chișinău a fost declarată prin lege proiect de utilitate 
publică de interes național. 

În același timp, Guvernul Republicii Moldova a inițiat procedura de privatizare a companiei de stat 
"Vestmold-Transgaz", în perspectiva atragerii investițiilor private pentru construcția și 
operaționalizarea conductei Ungheni-Chișinău. În acest sens, prețul cerut pentru privatizarea 
companiei este de cca 180 MLN MDL, la care se adaugă o obligație de investiții de 93 MN EUR5. 
Scopul privatizării Vestmold-Transgaz este de a crea oportunități în vederea excluderii obligației de 
împrumutul și respectiv transferul acesteia pe seama investitorilor privați. Este de notat că la începutul 
lunii noiembrie 2017, compania română de transport a gazelor naturale Trans-Gaz a anunțat intenția 
deschiderii unei reprezentanțe la Chișinău, în vederea participării în procesul privatizării companiei 
Vestmold-Transgaz.  

Astfle, prin legea 108/2016 cu privire la gazele naturale și legea 174/2017 cu privire la energetică au 
fost transpuse în cadrul legal primar angajamentele pachetului III energetic al UE în domeniul gazelor 
naturale (i.e. transpunerea parțial a Directivei 2009/73/CE). Separarea OST este prevăzute de legea 
gazelor naturale, prin prisma excepției până la 1 ianuarie 2020. Adițional, prin Hotărârea CA ANRE nr. 
321/2016 din 13.12.2016 a fost aprobat Regulamentul privind condițiile de acces la rețelele pentru 
transportul gazelor naturale și la gestionarea congestiilor (transpunerea în cadrul legal secundar a 
Regulamentului (CE) nr 715/2009).  

Priorități. Analizând  cadrului de implementare al legii 108/2016 se recomandă abordarea în mod 
prioritar a următoarelor acțiuni de implementare: 

1. Adoptarea și implementarea metodologiilor de calculare a tarifelor de transport, asigurând 
funcționarea transparente și ne-discriminatorii a pieței gazelor naturale. 

2. Implementarea regulilor de schimbare a furnizorilor, asigurând condiții de competitivitate și abolind 
drepturile exclusive existente de furnizare. 

                                                
5 Comunicatul informative al Agenției Proprietăți Publice, din 27/10/2017, 
http://www.app.gov.md/sites/default/files/comunicat_informativ_ro.pdf  
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3. Legea 108/2016 admite ca, consumatorii finali pot beneficia de prețuri reglementate fără restricții în 
timp și în baza unor reguli clara și definite, ceea ce face ca aceste prevederi să nu corespundă cu 
prevederile Directivei 2009/73/EC privind obligațiile de serviciu public. Respectiv se impune 
amendarea legii în această parte, sau adoptarea cadrului subordonat legii adecvat6.  

4. Implementarea în cadrul secundar a regulilor de protecție a consumatorilor vulnerabili, prevăzute 
de lege.  

5. Aprobarea Codului rețelelor de gaze naturale. 
6. Pregătirea separării și certificării în termen a operatorilor sistemului de transport până la 1 ianuarie 

2020. 
7. Având în vedere pe de o parte acordurile de finanțare încheiate cu BERD și BEI, care se află în 

procedură de ratificare și inițierea procesului de privatizare a Vestoldtransgaz, este necesară 
clarificarea procesului de investiții în inițierea construcției în 2018 și operaționalizarea Gazoductului 
Ungheni-Chișinău către 1 ianuarie 2020. 

LEGEA CU PRIVIRE LA ENERGETICĂ 

Legea nr 174/2017 cu privire la energetică vine în completarea efortului de transpunere a pachetului 
III energetic și creează premise legale pentru soluționarea problemelor instituționale de funcționare 
independentă a autorității de reglementare (ANRE) atestate pe parcursul ultimilor ani. Legea a fost 
elaborată având la baza inclusiv evaluarea Secretariatul Comunității Energetice a ANRE din 
Septembrie 20167. Legea se referă la cadrul competențele ANRE, cadrul instituțional și competențe, 
modul de organizare și desfășurare al activităților în sectoarele energeticii, dezvoltarea și exploatarea 
obiectivelor energetice, inclusiv securitatea energetică a țării. 

În baza Legii cu privire la energetică, este consolidată independența ANRE în raport cu alte autorități 
și organe publice sau cu alte entități publice sau private. Totodată, independența Agenției nu limitează 
controlul Parlamentar și nici controlul judiciar al legalității deciziilor emise.8 Independența Agenției este 
tratată atât instituțional cât și prin prisma persoanelor angajate în cadrul Agenției, inclusiv a directorilor 
din cadrul Consiliului de Administrație al Agenției. Unicul element care ar putea fi interpretat ca ar 
aduce atingere activității independent a Agentei ține de modul de aprobare a Regulamentului de 
activitate, care potrivit legii se adoptă de Parlament (art. 8(8)). 

Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică oferă această independență financiară atât ce ține de 
modul de formare a bugetului cât și valorificarea acestuia. Astfel, Consiliul de administrație stabilește 
modul de formare a bugetului din contribuțiile operatorilor energetici și a altor operatori precum 
prestatorii de servicii de alimentare cu apă și canalizare, în baza legii speciale. Metodologia de 
formare a bugetului presupune o rată de cel mult 0,3% din suma veniturilor încasate de operatorii 
supuși reglementărilor Agenției, fiind utilizate estimările de consum de energie electrică, termică, gaze 
naturale, produse petroliere, precum și prestarea serviciilor de apă și canalizare. 

Consiliul de administrație al Agenției aprobă bugetul pentru anul viitor până la finele lunii noiembrie, îl 
publică în Monitorul Oficial și informează Parlamentul, iar alocațiile din partea operatorilor reglementați 
sunt transferate trimestrial. Agenția este supusă verificărilor din partea unei companii independente de 
audit in fiecare an, iar raportul financiar și de audit se face public și se prezintă Parlamentului pentru 
informare. Curtea de Conturi exercită controlul auditului ce ține de legalitate, regularitate și eficiența 
formării și utilizării bugetului Agenției. 

                                                
6 Raportul annual al Secretariatului Comunității Energetice, 6/11/2017, https://www.energy-community.org/dam/jcr:b03950a0-
9367-4618-961b-3efad53b79fd/EnC_IR2017.pdf  
7 Raportul de evaluare a Secretariatului Comunității Energetice a ANRE din 08/09/2016, https://www.energy-
community.org/dam/jcr:17635f1e-99ac-44e1-84eb-3b11ea53841c/EnCS_NERA_Moldova.pdf  
8 Articolul 8 alin. (7) din Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică 
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Directorii Consiliului de administrație a Agenției sunt numiți de Parlament în bază de concurs. 
Concursul se organizează de Comisia permanentă de profil din Parlament și trebuie să se desfășoare 
în mod public, cu publicarea în cel puțin 4 surse publice – situl Parlamentului și trei surse de mass-
media, a anunțului cu privire la desfășurarea concursului, având un termen limită de cel puțin o lună 
de la data publicării. Mandatul directorilor din cadrul Consiliului de administrație a Agenție este de 6 
ani, cumulativ nici un membru nu este în drept să dețină funcția de director mai mult de 12 ani. 

Priorități. În baza analizei Legea 174/2017, precum și a legislației relevante ce ține de implementarea 
noilor cerințe pentru Agenție, se recomandă abordarea următoarelor acțiuni: 

1. Cerințele legate de independența și integritatea directorilor Consiliului de administrație al Agenției 
urmează a fi extinse și față de angajații Agenției. Astfel, riscurile legate de lipsă de independență și 
conflict de interese se pot strecura față de unii angajați ai Agenției, iar aceasta din urmă nu va 
putea asigura acte normative și regulatorii în domeniile energeticii care să nu fie influențate din 
exterior. 

2. Procedura de numire a directorilor Consiliului de administrație al Agenție necesită o revizuire în 
partea ce ține de caracter public și implicarea actorilor interesați. Participarea la invitarea comisiei 
parlamentare permanente oferă marjă de discreție Parlamentului în stabilirea caracterului public al 
concursului. 

3. Pentru a se asigura punerea în aplicarea eficientă a noii Legi cu privire la energetică, reputația 
ireproșabilă a membrilor actuali ai Consiliului de administrare a Agenție necesită a fi verificată. 
Legea abrogată nu stabilea cerințe legate de reputație ireproșabilă și nici de depunere a declarației 
de avere și interese, întrucât Legea nr. 133/2016, intrată în vigoare din iunie 2016 nici nu a fost 
pusă în aplicare în mod eficient și nu se referea la membrii Consiliului de administrație a Agenție 
numiți până în prezent. 

4. Prevederile Legii nr. 793 din 10.02.2000 contenciosului administrativ nu oferă un cadru sigur și în 
termeni proximi de examinare a acțiunilor de suspendare a actelor normative cu caracter regulator 
emise de Agenție. Astfel, sunt necesare ajustări similare cu cele legate de actele emise de Banca 
Națională, pentru a asigură că se aplică termeni maximi de judecare a cauzelor de suspendare a 
actelor normative cu caracter regulator emise de Agenție și de alți regulatori independenți. În caz 
contrar, acțiunile de suspendare vor putea îngreuna semnificativ punerea în aplicarea a noilor 
prevederi aprobate în legi speciale care transpun prevederi din pachetul III energetic. 
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EXECUTIVE SUMMARY (ENG) 

This document was developed to set the ground for the Public debate on the implementation of the 
3rd Energy Package from November 20, 2017, organized by the European Policies and Reforms 
Institute in partnership with and with the support of Konrad Adenauer Foundation in the framework of 
the ”European Dialogues” Project. 

The document is structured into 2 chapters. Chapter 1 represents a synthesis of the main energy 
sector - related commitments of the Republic of Moldova as provided in the EU – Moldova Association 
Agreement but also in the context of Moldova’s membership in the Energy Community Treaty. Chapter 
2 provides for a short analysis of the background and context for the implementation of the 3rd Energy 
Package, in the light of the Law on Electricity and the Law on Natural Gas, adopted in May 2016, as 
well as the new Energy Law.  

Moldova’s commitments in the framework of the Association Agreement (AA). The Republic of 
Moldova is committed to transpose 43 relevant directives and regulations in the areas related to 
electricity, natural gas, oil, energy infrastructure, energy efficiency and renewable energy sources, 
which were supposed to be transposed within 3 years from the provisional application of the AA (i.e. 1 
September 2017) or in line with the deadlines set in the framework of the Energy Community.  

As for the implementation of the 3rd Energy package, which is the object of analysis of this document, 
the Republic of Moldova took the commitment to implement the provisions of Directive 2009/72/EC, 
Directive 2009/73/EC, EU Regulation UE 714/2009 and the EU Regulation 715/2009. 

According to the most recent Report of the Energy Community Secretariat, published on November 6 
20179 , which analyzed the progress in the implementation of the energy acquis by the Energy 
Community Treaty member states  in the time interval 1 September  2016 – 1 September 2017, the 
Republic of Moldova registered a reduced level of progress, which is mainly due to the delays in the 
adoption of the secondary legislation  to the Natural Gas and Electricity Laws adopted in May 2016, 
but also due to certain flaws in tariff setting by the ANRE (National Regulatory Authority in the Energy 
Sector).  

In this context, the majority of the provisions from the 3rd Energy Package have been transposed into 
the primary legislation through the adoption of the Law on Electricity 107/2006, Law on Natural Gas 
108/2016 and, more recently, the Energy Law 147/2017. In this respect, the Government of Moldova 
and the ANRE, took the commitment to accomplish as a priority 79 implementation actions in the 
secondary legislation. Out of them, 22 actions were accomplished by October 31 2017, 24 actions are 
in the process of implementation with the deadline till the end of 2017, while the other 5 actions failed 
to be accomplished before the deadline. Moreover, the majority of the remaining actions have not 
even been initiated, so these have to be accomplished as a matter of priority, by the middle of 2018 at 
the latest.  

Below, we present the main conclusions and recommendations regarding the degree of 
implementation of the above-mentioned laws analyzed in this document. 

LAW ON ELECTRICITY 

The electricity sector keeps on being dependent on the energy resources from abroad. The domestic 
production of electricity represents up to 20% of the national cogeneration capacities (i.e. 
Termoelectrica, CHP North, hydroelectric power plant Costesti). The rest of the demand for electricity 

                                                
9 Annual Report of the Energy Community Secretariat regarding the implementation of the energy acquis  by the Energy 
Community Treaty member states, of 06.11.2017, https://www.energy-community.org/dam/jcr:b03950a0-9367-4618-961b-
3efad53b79fd/EnC_IR2017.pdf 
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is covered through the imported power from the Ukraine and from the Cuciurgan power plant owned 
by the Russian company Inter-RAO located in the Transnistria region.  

The state’s company "Moldelectrica” is the transmission system operator in the Republic of Moldova, 
which is legally and functionally unbundled from generation and distribution systems. The total 
unbundling of the ownership is planned for the next year as part of the reform of the Government. The 
distribution system operators are the electricity distribution networks RED NORD (which merged 
through absorption with RED NORD-VEST in July 2017) and RED Union Fenosa which is owned by 
the Spanish company Gas Natural Fenosa - both are unbundled from the supply part. In January 2015 
and August 2015 two companies were created for electricity supply: "Gas Natural Fenosa Furnizare 
Energie [power supply]" and respectively "Furnizare Energie Electrica Nord [power supply North]", 
created through the reorganization of RED NORD and RED NORD-Vest, which were legally 
unbundled from the distribution activities. Besides, JSC Energocom is the third power supply 
company, holder of a license for selling electricity at non-regulated tariffs.  

A certain progress was achieved through the introduction of transparent and non-discriminatory 
procedures of electricity procurement as a result of the development by the Ministry of Economy and 
Infrastructure and with the support of the Energy Community Secretariat of the Instructions regarding 
the annual procurement of electricity, due to which the conclusion of a contract for electricity supply 
was made possible. Thus, as a result of a public tendering procedure, the state company JSC 
Energocom and DTEK ”Trading” (the Ukraine) signed an electricity supply contract for the time period 
April 1 2017 – March 31 2018 for a price of USD 49,9 / MWh. However, subsequently, at the 
beginning of June 2017, JSC Energocom signed an additional contract with the Cuciurgan power 
plant. The decision of Energocom was based on the need to diversify the power supply sources 
available to the domestic consumers thus consolidating the energy security of the Republic of 
Moldova. Thus, according to those two power supply contracts, 70% of electricity acquired by 
Energocom will be supplied by the Cuciurgan power plant and 30% by DTEK ”Trading”. In this respect 
it is worthwhile mentioning the fact that the last decision of Energocom had a negative impact on the 
initial provisions from the contract with DTEK ”Trading”, which was criticised by the civil society 
experts who invoked transparency issues as well as some deviations from the tendering procedure 
rules. 

The Moldovan authorities are currently involved in a parallel process aiming at the connection of our 
country to the EU electricity market. Thus, there is progress regarding the asynchronous connection 
through Romania, which however requires supplementary interconnections to be constructed as well 
as back-to-back stations to be obligatorily installed. Up till now a feasibility study was accomplished for 
the construction of the HVL Isaccea - Vulcanesti extension till Chisinau, as well as for the installation 
of back-to-back capacities; there are ongoing negotiations with the EBRD, EIB and the World Bank for 
the financing of this project so that its implementation could start in 2018. 

On the other hand, there is also some progress as for the synchronous connection to the ENSTO-E 
together with the Ukraine. Thus, July 7, 201710 is the starting date of the Agreement on the integration 
conditions of the Moldovan (Moldtelectrica) and Ukrainian (Ukrenergo) electricity transmission systems 
with the ENTSO-E. The agreement provides for the conditions of the synchronous connection of the 
Republic of Moldova and the Ukraine to ENTSO-E within a period of 6 years. Nevertheless, more 
research and analysis is required regarding the synchronous connection, which would help to 
accelerate meeting the conditions for the synchronous integration of the Republic of Moldova and of 
the Ukraine especially, provided the complexity of networks that require rehabilitation. In this context, 
making an analogy with the Turkish experience in integrating their electricity transmission system with 
the ENTSO-E, which lasted almost 15 years, the objective to accomplish synchronous integration of 
                                                
10ENTSO-E Press-release, 07/07/2017, https://www.entsoe.eu/news-events/announcements/announcements-
archive/Pages/News/entsoe-ce-agreement-conditions-future-grid-connections-with-ukraine-moldova.aspx  
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the Republic of Moldova and the Ukraine to the ENSTO-E in a period of 5 - 6 years may be 
considered as an extremely ambitious one.  

It would thus be relevant to provide for a complex evaluation of all the options and conditions related 
to the synchronous or asynchronous integration of the Republic of Moldova to the ENTSO-E, which 
would as well envisage the RM objective to consolidate its interconnections with the EU in the light of 
its interest of consolidating its independence and security regarding the electric power supply.  

Thus, the Law no. 107 of 27.05.2016 on Electricity11, transposes the commitments related to the 3rd 
Energy Package of the EU into the domestic primary legislation in the electricity area (transposition of 
the Directive 2009/72/EC). The ANRE decision no. 353/2016 of 2.12.2016 approved the Regulation 
regarding the conditions of access to the electricity transmission network for trans-border exchange 
and congestion management (partial transposition of the EC Regulation no. 714/2009 into the 
secondary legislation). 

Priorities. Pursuant to the analysis of the Law no.107/2016 implementation framework, it is 
recommended to focus in particular on the following implementation activities: 

1. Settlement in a lawful manner and in compliance with the Directive 2009/72/EC of the dispute at 
law initiated by Gas Natural Fenosa in the framework of the Energy Community regarding the tariff 
to be applied for access to the distribution network, which was established based on a new 
Methodology of calculation, approval and application of tariffs for the electric power distribution 
service, approved by ANRE in February 2017.  

2. Revision by ANRE of the electricity market rules, in the context of competitiveness consolidation 
and setting of preconditions for the diversification of electricity supply sources from Romania.  

3. In order to avoid the deviations from the transparent tendering procedures for the acquisition of 
electric power that have been signalled during the 2017, it is crucial that the tender for the 
electricity volume for the time interval April 1 2018 – March 31 2019 should be carried out in strict 
compliance with the Instructions on the annual procurement of electricity. 

4. Implementation of the rules regarding the allocation of capacities and regarding the transparency 
requirements, which is to be performed by Moldeletrcica and Ukrenergo in accordance with the 
provisions of the EU Regulation 714/2009. 

5. Undertaking of the necessary actions for the initiation of the HVL 400 Vulcanesti-Chisinau 
construction as well as of the back-to-back station, considering the declaration of this project as a 
Project of Common Interest (PCI). 

6. Timely implementation of all the activities regulated by ANRE, including the approval of the 
methodologies for the calculation of regulated tariffs for the electric power provided by the central 
supplier of the electric power, as well as for the electricity and heating generated by the urban 
CHPs; approval of the Regulation on the electricity distribution networks’ development; designation 
of the universal service provider and the designation of the last-resort provider of electricity. 

7. Acceleration of the process of unbundling by the Government and of the certification by the ANRE 
of the transmission system operator (Moldetelectrica) 

THE LAW ON NATURAL GAS 

Neither underground storage of natural gas nor LNG installations exist in Moldova which makes it 
heavily dependent on the natural gas supplies from the Russian Federation (SA Gazprom). Only less 
than 1% of natural gas demand in Moldova is covered through the domestic production of natural gas 
and alternative imports. The Republic of Moldova has around 1600 km of natural gas transmission 
pipelines and around 21900 km of natural gas distribution pipelines12.  

                                                
11 Law on Electricity, http://lex.justice.md/md/365659%20/  
12 The Energy Strategy of the Republic of Moldova till 2030, p. 69 
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Annual consumption of natural gas in the Republic of Moldova is around 1-1.1 billion m3/year, while 
the total consumption including the Transnistria region is around 2-2.5 billion m3/year. Natural gas is 
used for 96% of the total production of heat and electricity. Approximately 2/3 of the national 
consumption of the natural gas is for the production of electricity in the Transnistria region (CHP 
Moldavskaya GRES) while 1/5 of the total consumption lies with the capital city Chisinau.  

At present, the internal activities related to natural gas, such as import, supply, transmission, 
distribution and cross-border  and domestic retailing, is mainly dominated (directly or indirectly) by the 
JSC Moldovagaz from the Republic of  Moldova, in which JSC Gazprom holds 50%+1 of shares, and it 
is managing 13.4% of its shares belonging to the Transnistria authorities. The transmission system 
operator in the Republic of Moldova is the LLC Moldovatransgaz, which is a branch of the JSC 
Moldovagaz. At the same time, Moldovagaz has 11 branches that function as distribution operators 
and retailers, while another subsidiary company (Chișinău-Gaz) operates the distribution networks in 
Chisinau. A challenge in the natural gas sector is the historic debt of the JSC Moldovagaz towards the 
JSC Gazprom, which currently arouses to an amount of USD 6.5 billion, 90% of which is the debt of 
the Tiraspoltransgaz – the transmission system operator from the Transnistria region.  

The new natural gas pipeline Ungheni-Iasi with a maximal capacity of 1.5 billion m3 / year was 
constructed in August 2014. In 2016, the "VestMold-Transgaz" company, that manages the gas pipe, 
has contracted only 1.2 million m3 / year from OMV Petrom. In order to achieve the maximum capacity 
of the interconnector, the Moldovan and Romanian networks have to be consolidated and extended. 
Thus the priority for the Republic of Moldova is the construction of the Ungheni – Chisinau gas line 
(120 km). The construction works in this respect are scheduled for 2018, so that it should be 
operational as of 2020. In this respect, in December 2016, the Government of Moldova signed two 
loan agreements with the EBRD and EIB for a total amount of EUR 41 million. Besides, the EU offered 
to provide for an additional amount of EUR 10 million. The Parliament of the Republic of Moldova 
approved on July 21 2017 in the first reading the Financing Agreements with the European Bank for 
Reconstruction and Development (EBRD) and the European Investment Bank (EIB). The estimated 
value of the investment is circa EUR 92 million. Besides, the construction of the Ungheni – Chisinau 
gas pipe was legally declared in June 2017 as a public utility project of national interest. 

At the same time, the Government of the Republic of Moldova initiated the privatization procedure 
versus the state company "VestMold-Transgaz", with the prospect of attracting private investments for 
the construction and release to service of the Ungheni – Chisinau gas pipe. To this end, the requested 
price for the company’s privatization is circa MDL180 million, to which an obligation to invest EUR 93 
million13 is added. It is worth mentioning that at the beginning of November 2017 the Romanian natural 
gas transmission company Trans-Gaz uttered its intention to open a branch in Chisinau, aiming at the 
participation in the VestMold-Transgaz privatization process.  

Thus, the Law no. 108/2016 on Natural Gas and the Law no. 147/2017 on Electricity allow for the 
transposition of the commitments from the 3rd Energy Package into the Moldovan primary legislation 
(i.e. partial transposition of the Directive 2009/73/EC). The Law on Natural Gas provides for the 
unbundling of the TSO, in the light of the exception till 1 January 2020. Besides, the ANRE Decision 
no. 321/2016 of 13.12.2016 approves the Regulation regarding the access conditions to the natural 
gas transmission networks and regarding the congestion management (transposition of the Regulation 
(EC) no. 715/2009 into the secondary legal framework).  

Priorities. Based on the analysis of the Law no. 08/2016 implementation framework, it is 
recommended to focus in particular on the following implementation activities: 

                                                
13 The news release of the Public Property Agency, of 27/10/2017, 
http://www.app.gov.md/sites/default/files/comunicat_informativ_ro.pdf  
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1. Adoption and implementation of natural gas transmission tariffs’ calculation methodology, 
providing for a transparent and non-discriminatory functioning of the natural gas market.  

2. Implementation of rules for suppliers’ change, ensuring due conditions for competitiveness 
and abolishing the existing exclusivist rights for supply. 

3. Adoption of natural gas supply rules in the framework of the public service obligations. The 
Law no. 108/2016 acknowledges that the final consumers may benefit of regulated prices 
without any restrictions in time, based on clearly defined rules, which makes the respective 
provisions incompliant with the Directive 2009/73/EC regarding the public service obligations. 
Thus it is necessary to amend this part of the Law or to adopt an adequate secondary 
legislation14.  

4. Implementation in the secondary legislation of the rules for protection of the vulnerable 
consumers, as provided in the Law.  

5. Approval of the Code for the natural gas transport networks.   
6. Preparing the unbundling and timely certification of the TSOs by the 1st of January 2020. 
7. Taking into consideration the financing agreements signed with the EBRD and the EIB, which 

are currently in the ratification procedure, as well as the process of the Vestmoldtransgaz 
privatisation, it is necessary to bring more clarity regarding the investment process for the 
initiation of Ungheni-Chisinau natural gas pipe line construction in 2018 so that it should be 
operational as of January 1 2020. 

THE ENERGY LAW 

The Energy Law no. 147/2017 is aimed as a complementary effort of transposition of the 3rd Energy 
Package    by creating legal preconditions for the settlement of the institutional problems regarding the 
independent functioning of the national regulatory authority (ANRE) identified during the recent years. 
The Law was developed based on the evaluation of ANRE done by the Energy Community Secretariat 
in September 201615. The law envisages the ANRE competencies’ framework, institutional framework 
and competencies, the manner of organizing and unfolding of the activities in different energy sectors, 
development and operation of energy objectives, as well as the energy security of the country. 

The Energy Law provides for the consolidation of the ANRE independence versus other public or 
private authorities and bodies. However, the Agency’s independence does not impose limits as for the 
Parliamentary scrutiny or for the judicial control regarding the lawfulness of the decisions approved.16 
The independence of the Agency is treated from the institutional perspective as well as regarding the 
staff employed in the framework of the Agency, including the directors from the administrative board of 
the Agency. The only element that might be interpreted as prejudicing the independence of the 
Agency relates to the manner of approval of the Rules of Procedure regarding the ANRE activity which 
is to be adopted in the Parliament according to the Law (art. 8(8)). 

The Energy Law no. 174/2017 also provides for the financial independence in the drawing up of the 
budget as well as in the budget execution. Thus, it is the administrative board which sets the manner 
of budget drawing up from the contributions of the energy operators and other contributors such as the 
water supply and sanitation service providers, based on a special law. The budget formation 
methodology provides for a rate of up 0.3% of the revenues to be obtained from the operators subject 
to the Agency’s regulation, including the estimates regarding the consumption of electricity, heat, 
natural gas, oil products, as well as the provision of services in the water supply and sanitation area. 

                                                
14 The annual report of the Energy Community Secretariat, 6/11/2017, https://www.energy-community.org/dam/jcr:b03950a0-9367-
4618-961b-3efad53b79fd/EnC_IR2017.pdf  
15 The ANRE evaluation report of the Energy Community Secretariat, of 08/09/2016, https://www.energy-
community.org/dam/jcr:17635f1e-99ac-44e1-84eb-3b11ea53841c/EnCS_NERA_Moldova.pdf  
16 Article 8 par. (7) from the Energy Law no. 174/2017  
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The ANRE administrative board approves the budget for the following year until the end of November, 
publishes it in the “Monitorul Oficial” newspaper and informs the Parliament; the allocations from the 
regulated operators are transferred quarterly. The Agency shall be annually subject to verifications by 
an independent auditing company, the financial and the audit reports being made public and also 
submitted to the Parliament for information. The Court of Accounts will exercise the audit control 
regarding the lawfulness, regularity and efficiency of the Agency’s budget formation and execution. 

The ANRE administrative board directors are appointed by the Parliament based on a competition. 
The competition is organized by the specialized standing committee from the Parliament and it has to 
be carried out in a public manner, publishing the announcement about the competition in at least 4 
public sources – the website of the Parliament and at least three mass-media sources; the deadline 
for the announcement shall not be earlier than one month from the date of its publication. The 
mandate of the administrative board directors is for a period of 6 years and none of the members will 
be allowed to hold the director’s position for a cumulative period of more than 12 years. 

Priorities. Based on the analysis of the Energy Law no.174/2017, as well as of other relevant 
legislation regarding the implementation of the new requirements versus the ANRE, we suggest the 
following priority recommendations: 

1. The requirements regarding the independence and integrity of the ANRE administrative board 
directors have to be extended versus all the employees of the Agency, regardless whether they are 
in public service or they work as employees based on an individual labour contract. Otherwise, the 
lack of independence or conflict of interest – related risks may lie with certain employees of the 
Agency, thus making it difficult for the latter to provide for normative and regulatory acts in the 
energy area free of any external influences. 

2. The procedure of appointing the directors of the ANRE administrative board must be revised, 
namely its part related to the public character and involvement of interested stakeholders. The 
participation upon the invitation from the Parliamentary standing committee provides the Parliament 
with a margin of discretion in ensuring the public character of the competition. 

3. For an efficient enforcement of the new Energy Law, the irreproachable reputation of the current 
members of the Agency’s administrative board has to be thoroughly verified. The abrogated law did 
not contain any requirements versus the irreproachable reputation and neither about the assets 
and interest statements, since the Law no. 133/2016, in force since July 2016, was not applied in 
an efficient manner and did not target the members of the Agency’s administrative board appointed 
up till the present. 

4. The Law no. 793 of 10.02.2000 on administrative disputes does not provide for a framework for a 
secure and rapid examination for any act of suspending of the normative and regulatory acts 
issued by the Agency. Thus, adjustments are necessary similar to those related to the acts 
released by the National Bank, in order to make sure that the maximal terms are applied for the 
adjudication of the cases related to the suspension of the normative and regulatory acts issued by 
the Agency and by other independent regulators. If it is not the case, the suspension actions may 
seriously hinder the enforcement of the new provisions approved through special laws that are 
supposed to transpose the provisions of the 3rd Energy Package. 
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I. ANGAJAMENTELE REPUBLICII MOLDOVA ÎN SECTORUL ENERGETIC PREVĂZUTE DE ACORDUL DE 
ASOCIERE CU UNIUNEA EUROPEANĂ 

Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (în continuare Acordul) stabilește 
prevederi în domeniul energetic în Titlul IV, Capitolul 14 - Cooperarea în sectorul energetic17, 
detaliată în Anexa VIII, precum și în Titlul V, care reglementează crearea Zonei de Liber Schimb 
Aprofundat și Cuprinzător cu UE (ZLSAC) la Capitolul 11 - Aspecte energetice legate de comerț18.  

Există, de asemenea, alte prevederi în domeniul energetic, cum ar fi cele din Capitolul 20 din Titlul 
IV, care evidențiază necesitatea de a intensifica și de a asigura o coordonare și cooperare mai bună 
privind interconexiunile energetice dintre țările și regiunile cuprinse de Strategia UE pentru regiunea 
Dunării19. Capitolul 8 privind achizițiile publice din Titlul V care se referă la necesitatea de a 
asigura apropierea treptată a legislației privind achizițiile publice cu acquis-ul UE care stabilește 
procedurile de achiziții publice ale entităților care operează în sectoarele apei, energiei, transport și 
servicii poștale20.  

Alte prevederi care sunt importante sunt cele prevăzute de Capitolul 14 din Titlul V privind 
mecanismul special de soluționare a litigiilor pentru problemele legate de energie21, în special 
transportul de produse de energie prin rețelele părților din Acord. Astfel, articolul 382 stabilește clar un 
termen de trei zile pentru inițierea consultărilor după primirea unei solicitări de soluționare a disputelor 
legate de întreruperea transportului de gaze naturale, petrol sau energie electrică. Deși la această 
etapa dispoziția respectivă nu este total aplicabilă, întrucât interconexiunile actuale pentru gaze 
naturale și energie electrică între Moldova și UE (România) sunt slabe, totuși aceasta oferă anumite 
garanții pentru viitor. Astfel, Acordul prevede proceduri pentru stabilirea22 și funcționarea23 unei comisii 
speciale de arbitraj pentru soluționarea, concilierea24 și remedierea25 litigiilor de energie de urgență. 

În continuare vom prezenta pe scurt prevederile privind energia din Capitolul 14 din Titlul IV (inclusiv 
Anexa VIII la Acord) și Capitolul 11 din Titlul V, întrucât acestea scot în evidență obligațiile cheie ale 
Republicii Moldova de a transpune Legislația UE în domeniul energiei. O analiză detaliată a nivelului 
de transpunere a acquis-ului Energetic în domeniul energiei electrice, a gazelor naturale și a activității 
autorității de reglementare, prin prisma noilor legi relevante adoptate în perioada 2016-2017, va fi 
prezentată în partea a doua a prezentului document. 

1.1. TITLUL IV COOPERARE SECTORIALĂ - CAPITOLUL 14 COOPERAREA ÎN SECTORUL ENERGETIC  

Capitolul 14 stabilește cadrul de cooperare UE-Moldova în domeniul energetic, în limitele unui dialog 
constant 26 , având ca scop, în special eficiența energetică, integrarea pieței și convergența de 
reglementare în sectorul energetic, luând în considerare necesitatea de a asigura competitivitatea și 
accesul Republicii Moldova  la energie sigură, sustenabilă ecologic și la prețuri accesibile27.  

Respectiv, Articolul 77 ale Acordului subliniază obiectivele-cheie ale cooperării UE-Republica 
Moldova în domeniul energetic și anume:  

(a) coordonarea strategiilor și politicilor energetice;  

                                                
17 Acord de asociere, articolele 76-79 
18 Acord de asociere, articolele 345-354  
19 Acord de asociere, art. 110 
20 Directiva UE 2004/17 / CE http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0001:0113:en:PDF  
21 Acord de asociere, articolele 382-389, 394 
22 Acord de asociere, articolul 385  
23 Acord de asociere, articolele 386-387, 389 
24 Acord de asociere, articolul 388 
25 Acord de asociere, articolul 394 
26 Acord de asociere, articolul 78  
27 Acord de asociere, articolul 76  
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(b) dezvoltarea piețelor de energie competitive, transparente și nediscriminatorii, în conformitate cu 
standardele UE, inclusiv a obligațiilor în temeiul Tratatului de instituire a Comunității Energiei, prin 
reforme regulatorii și prin participarea la cooperarea energetică regională;  

(c) dezvoltarea unui climat investițional atractiv și stabil prin abordarea condițiilor instituționale, 
juridice, fiscale și de altă natură;  

(d) consolidarea infrastructurii energetice, inclusiv proiecte de interes comun, în scopul de a diversifica 
sursele de energie, furnizorii și rutele de transport, printre altele, prin facilitarea investițiilor 
finanțate din împrumuturi și granturi;  

(e) sporirea și consolidarea stabilității și securității aprovizionării și comercializării, tranzitării și 
transportului de energie pe o bază reciproc avantajoasă și nediscriminatorie pe termen lung;  

(f) promovarea eficienței energetice și a economiilor de energie;  

(g) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;  

(h) cooperarea științifică și tehnică și schimbul de informații. 

Una dintre prevederile de bază ale prezentului capitol este menționată în articolul 79, care se referă la 
instituirea unei obligații clare pentru Moldova de a asigura armonizarea legislației sale cu 
acquis-ul energetic al UE, cu referire la anexa VIII28 din acord, care include 43 de directive și 
regulamente UE29 în sectoarele de energie electrică, gaze naturale, petrol, infrastructura energetică, 
eficiența energetică și energiile regenerabile care urmau a fi transpuse în termen de 3 ani de la 
aplicarea provizorie a Acordului (i.e. 1 Septembrie 2017) sau în conformitate cu termenele stabilite în 
cadrul Comunității Energiei.  

SECTORUL ENERGIEI ELECTRICE 

În cadrul Tratatului Comunității Energetice, Moldova s-a angajat să transpună până  01.01.2015 
(transpuse în cadrul legal primar): 
a) Directiva 2009/72/CE privind normele comune pentru piața internă de energie electrică30; 

b) Regulamentul (CE) nr 714/2009 condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de 
energie electrică31 

GAZE NATURALE 

Ca parte a angajamentului în cadrul Comunității Energiei, Moldova trebuia să transpună până la 
sfârșitul anului 2015 (transpuse parțial  în cadrul legal primar): 
(a) Directiva 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale32  

(b) Regulamentul (CE) nr 715/2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor 
naturale33 

 

 

                                                
28Acord de asociere, anexa VIII http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri = uriserv: OJ.L_.2014.260.01.0004.01.ENG 
29 Anexa VIII enumerate 44 de directive și regulamente ale UE, dar Directivei UE 2004/67 / CE a fost abrogată prin 
Regulamentul (UE) nr 994/2010 privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale 
30 Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă 
de energie electrică abrogare a Directivei 2003/54/CE  
31 Regulamentul (CE) nr 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la 
rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică  
32Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă 
în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei  
33Regulamentul (CE) nr 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la 
rețelele pentru transportul gazelor naturale 
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AUTORITATEA DE REGLEMENTARE34 

Acordul de Asociere reconfirmă angajamentul Republicii Moldova, în modul în care este prevăzut în 
Pachetul Energetic 3 al UE, de a asigura ca autoritatea națională de reglementare în energetică să fie 
distinctă din punct de vedere juridic și funcțional independentă de orice altă entitate publică sau 
privată și să fie abilitată în măsură suficientă pentru a asigura o concurență efectivă și funcționarea 
eficientă a pieței. Astfel, deciziile și procedurile aplicate de autoritatea de reglementare în domeniul 
energetic trebuie să fie imparțiale față de toți participanții la piață.  

În cazul Republicii Moldova, autoritatea de reglementare este Agenția Națională de Reglementare în 
Energetică (ANRE), care s-a confruntat cu mai multe probleme de independență în perioada 
precedentă.  

NOTĂ: Transpus. Prin Legea nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică35 a fost prevăzut un 
nou cadru de funcționare independentă a ANRE în conformitate cu angajamentele stabilite în Acordul 
de Asociere, dar și cele care reies din calitatea de membru al Tratatului Comunității Energetice.  

INFRASTRUCTURA ENERGETICĂ 

Republica Moldova urma să transpună până pe 01.01.2017 Regulamentul 617/2010 privind 
informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiții în infrastructura energetică36. 

NOTĂ: În proces de transpunere cu întârziere. În conformitate cu PNAIAA 2017-2019, acțiunea 79 
SLT2, Guvernul urmează să aprobe până la 31.12.2017 Regulamentului privind informarea Comisiei 
cu privire la proiectele de investiții în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene. În 
context, este de asemenea este necesară (1) desemnarea și operaționalizarea unei Autorități 
Naționale competente și (2) publicarea manualului de proceduri pentru obținerea permisiunii 
aplicabile pentru proiectele de interes Comun al Comunității Energetice (PECI) până la 31.12.2017 
(Art. 9.1). Adițional, ANRE urmează să aprobe Metodologia și criteriile utilizate pentru evaluarea 
investițiilor și a riscurilor în proiecte de infrastructură electrică și a gazelor naturale până la 
31.12.2017 (Articolul 13.6). De asemenea, ANRE trebuie să stabilească și să ofere accesul public la 
indicatorii și valorile de referință corespunzătoare pentru compararea costului unității de investiții 
până la 30.06.2018 (Articolul 11.2.). 

SECTORUL PETROLIER 

Există o singură Directiva 2009/119 / CE 37  pe care Republica Moldova trebuie s-o transpună 
complet până pe 01.01.2023, așa cum s-a convenit în cadrul Comunității Energiei și acest lucru se 
referă la obligația de a menține stocuri minime de țiței și / sau produse petroliere. 

NOTĂ: În proces de transpunere. Ministerului Economiei și Infrastructurii a elaborat un proiect de 
lege privind stocurile minime de petrol a fost elaborat38 pentru transpunerea Directiva 2009/119/CE. 
Proiectul legii a fost avizat pozitiv de Secretariatul Comunității Energetice și urmează a fi adoptat 
până la 31.12.2017 (ref. PNAIAA 2017-2019. Acțiunea 79 LT1). 

EFICIENȚA ENERGETICĂ  

                                                
34 Acordul de asociere, articolul 352 
35 Legea cu privire la energetică, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371969  
36 Regulamentul (UE, Euratom) nr 617/2010 din 24 iunie 2010 privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiții în 
infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene 
37 Directiva Consiliului 2009/119 / CE a Consiliului din 14 septembrie 2009 privind obligația statelor membre de a menține 
stocuri minime de țiței și / sau produse petroliere 
38 Proiectul de lege privind crearea şi menținerea nivelului minim al stocurilor petroliere, 
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3611  
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În conformitate cu prevederile Acordului de Asociere și reieșind din calitate de membru a Tratatului 
Comunității Energetice, angajamentele Republicii Moldova vizează în transpunerea în total a 5 
Directive UE și 2 Decizii UE corespondente, precum și 32 de Regulamente UE. Până la 31.10.2017 
potrivit informației furnizare de Ministerul Economiei și Infrastructurii sunt în proces de transpunere și 
implementare toate cele 5 Directive și 2 decizii corespondente, precum și 25 de Regulamente UE.  

Cadrul special de implementare a angajamentelor Republicii Moldova în domeniul eficienței 
energetice este stabilit în Planul Național de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice 2016-2018, 
adoptat la 30.12.2016 prin Hotărârea de Guvern nr. 147139. În context, prioritatea cheie a autorităților 
Moldovenești în domeniul eficienței energetice ține de transpunerea deplină și implementarea a 
următoarelor directive UE: 

a) Directiva 2006/32/CE privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice40  
b) Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică41 
c) Directiva 2010/30/UE privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a 

consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic42 
d) Directiva 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor43 

NOTĂ: În proces de transpunere. Prin adoptarea celui de-al II-lea Planul național de acțiuni privind 
Eficiența Energetic (PNAEE) pentru anii 2016-2018, se atestă un oarecare progres în realizarea 
angajamentelor stabilite în Acordul de asociere și cele care rezultă din statutul de membru al Tratatul 
Comunității Energetice. De asemenea, prin aprobarea de către Guvern a Regulamentului privind 
procedura de certificare a performanței energetice a clădirilor și a unităților de clădiri (HG nr. 986 din 
21.07.2016) se creează premise pentru implementarea legii nr. 128 din 11.07.2014 privind 
performanța energetică a clădirilor. Cu toate acestea, pentru implementarea deplină a Directivei 
2010/31/EU, Guvernul trebuie să adopte sistemul de certificare. Totodată, în vederea transpunerii 
depline a prevederilor Directivei 2012/27/UE, Guvernul a elaborat și supus consultărilor publice în 
luna mai 2017 un proiect de lege privind eficiența energetică (în redacție nouă), care urmează a fi 
adoptat până la 31.12.2017. De asemenea, autoritățile urmează să adopte cadrul legal secundar în 
vederea transpunerii depline Regulamentelor delegate UE în domeniul etichetării. Până în prezent au 
fost transpuse 8 din 12 Regulamente.  

ENERGIA REGENERABILĂ  

În cadrul Comunității Energie, Republica Moldova trebuia să transpună până pe 01.01.2014 
Directiva 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile de energie44. 

NOTĂ: În proces de transpunere. În vederea transpunerii Directivei 2009/28/CE se implementează 
Planului național de acțiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020 
(PNAESR). De asemenea, a fost adoptată Legea nr. 10 din 26.02.2017 privind promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile care prevede obiectivul transpunerii până în anul 2020 a obiectivului 
obligatoriu de 17% a energiei produse din surse regenerabile și de 10% de energie din surse 
regenerabile în transport. Legea mai introduce mecanisme noi de susținere pentru producerea 
energiei din surse regenerabile, pe bază de licitație, care este un mecanism de piață, în scopul de a 
asigura dezvoltarea energiei regenerabile la costuri mai scăzute pentru clienți.  

                                                
39 PNAEE 2016-2018, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369635  
40 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0032  
41 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32012L0027  
42 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0030  
43 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:ro:PDF  
44 Directiva 2009/28 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din 
surse regenerabile de energie 
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Cu toate acestea, având în vedere amânarea implementării legii date pentru 25 martie 2018, 
Directiva/28/CE rămâne netranspusă în totalitate, la moment fiind aplicate prevederile legii vechi.  

PROSPECTAREA ȘI EXPLORAREA HIDROCARBURILOR 

Republica Moldova urma să transpună până pe 01.09.2017 prevederile Directivei 94/22/CE care 
evidențiază condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a 
hidrocarburilor45. 

NOTĂ: În proces de transpunere cu întârziere. Deși, termenul limită de transpunere a Directivei 
94/22/CE conform Acordului de asociere a fost septembrie 2017, PNAIAA 2017-2019 prevede 
adoptarea unei legi a petrolului până la 31.12.2018 și a unui Regulament privind condițiile de 
acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor până la 
31.12.2019.  

1.2. TITLUL V - COOPERAREA ENERGETICĂ LEGATĂ DE COMERȚ (ZLSAC), CAPITOLUL 11 ASPECTE 

ENERGETICE LEGATE DE COMERȚ 

Titlul V al Acordului de Asociere se referă la crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător 
cu UE. Capitolul 11 al Titlului V conține aspecte energetice legate de comerț care prevede 
angajamente pentru Republica Moldova în domeniul stabilirii metodologiei de prețuri reglementate 
pentru energie46, condițiilor care trebuie respectate în ceea ce privește transportul și tranzitul de 
energie electrică și gaze naturale47, precum și rolul autorității naționale de reglementare în domeniul 
energiei electrice și gazelor naturale48. Articolul 345 din Capitolul 11 oferă de asemenea un set de 
definiții49.  

METODOLOGIA DE CALCULARE A PREȚURILOR REGLEMENTATE PENTRU ENERGIE 

Regula generală prevăzută de Pachetului Energetic III este că numai prețurile de furnizare a gazelor 
naturale și energiei electrice consumatorilor casnici pot fi reglementate ca o obligație de serviciu 
public. Pentru consumatorii non-casnici prețurile sunt determinate numai prin cerere și ofertă. Astfel, 
clienții non-casnici sunt liberi să negocieze și să semneze contracte cu orice furnizor alternativ. 

Cu toate acestea, Articolul 346 al Acordului de Asociere stabilește o derogare de la această 
obligație50, subliniind că o parte (denumită în continuare, fie Moldova sau UE) poate impune obligația 
întreprinderilor care se referă la cele pentru care prețul la gaze naturale și electricitate este 
reglementat, în cazul în care acestea susțin clauza de interes economic general51. Totodată, alin. 2 
din Articolului 346 prevede, de asemenea, că în cazul în care nu sunt în măsură să convină cu 
furnizorul asupra prețului la energie electrică sau gaze naturale, care este mai mic sau egal cu prețul 
reglementat, consumatorii non-casnici vor avea dreptul de a încheia un contract pentru 
furnizarea de energie electrică sau gaze naturale, cu un furnizor, la prețul reglementat aplicabil. 
Astfel, în cazul în care o parte a Acordului impune obligația descrisă mai sus, ea trebuie să se asigure 

                                                
45Directiva 94/22/CE din 30 mai 1994 privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și 
extracție a hidrocarburilor 
46 Acord de asociere, articolele 346-347 
47 Acord de asociere, articolele 348-352 
48 Acord de asociere, articolele 353 
49 Astfel, "produse energetice" sunt descrise ca țiței, gaze naturale și energie electrică. "Infrastructura fixă" este definit ca orice 
rețea de transport sau distribuție, gaz natural lichefiat (GNL) în cadrul facilității sau de depozitare. "Transport" este definit ca 
transport și distribuție. "Utilizarea neautorizată" înseamnă orice activitate care constă din preluarea ilegală a mărfurilor de 
energie din infrastructura fix. 
50Acord de asociere, articolul 346, alin. 2 
51 Comisia Europeană definește serviciile de interes economic general în activități economice pe care autoritățile publice 
identifică ca fiind de importanță deosebită pentru cetățeni și care nu ar fi furnizate (sau ar fi furnizate în condiții diferite) dacă nu 
ar exista o intervenție publică, astfel cum sunt definite prin Comunicarea CE privind cadrul de calitate pentru serviciile de interes 
general în Europa, p. 3. http://ec.europa.eu/services_general_interest/docs/comm_quality_framework_en.pdf  
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că obligația respectivă este clar definită, transparentă, proporțională, nediscriminatorie și verificabilă și 
de o durată limitată. Atunci când impun o astfel de obligație, Partea trebuie să garanteze, de 
asemenea, egalitatea de acces la consumatori pentru alte întreprinderi52. Mai mult decât atât, alin. 4 al 
Articolului 346 prevede că metodologia care stă la baza de calculare a prețului reglementat să fie 
publicată înainte de intrarea în vigoare a prețului reglementat. 

Acordul instituie, de asemenea, interdicția pentru stabilirea prețului dublu53. Astfel, autoritatea de 
reglementare în cauză a unei Părți nu va adopta sau menține măsuri care rezultă într-un preț mai 
ridicat pentru produsele energetice exportate către cealaltă Parte decât prețul perceput pentru aceste 
bunuri atunci când sunt destinate consumului intern54. 

TRANSPORTUL ȘI TRANZITUL DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI GAZE NATURALE 

În ceea ce privește transportul și accesul terților la infrastructura fixă, Articolul 349 reconfirmă obligația 
Republicii Moldova de a adapta legislația națională la Directivele și Regulamentele relevante ale UE 
în sectorul gazelor naturale și energiei electrice, în scopul de a se asigura că tarifele, procedurile de 
alocare a capacităților și toate celelalte condiții sunt obiective, rezonabile și transparente și că nu sunt 
discriminatorii în funcție de origine, proprietate sau destinație a energiei electrice  sau a gazelor 
naturale. 

În ceea ce privește tranzitul de produse energetice, Moldova trebuie să ia toate măsurile 
corespunzătoare: 

(a) să faciliteze tranzitul 55  în conformitate cu principiul libertății de tranzit, așa cum este 
prevăzut de Articolele V.1, V.2, V.4 și V.5 din GATT 199456 și Articolele 7.1 și 7.3 din Tratatul 
privind Carta Energiei57, care sunt o parte integrantă a Acordului de Asociere; 

(b) să interzică și să abordeze orice preluare neautorizată de produse energetice în tranzit pe 
teritoriul său de către orice entitate controlată de sau sub jurisdicția Republicii Moldova58. 

(c) să asigure tranzitul neîntrerupt pe teritoriul său59, inclusiv în timpul posibilelor dispute în această 
privință. În același timp, orice Parte a Acordului nu poate fi trasă la răspundere pentru o 
întrerupere sau reducere de tranzit ca urmare a unor acțiuni ale unei țări terțe sau a unei entități 
aflate sub controlul sau jurisdicția unei țări terțe. 

(d) Moldova trebuie de asemenea, să se asigure, ca operatorii de infrastructuri fixe să întreprindă 
toate măsurile necesare pentru a (a) minimiza riscul de întrerupere sau reducere accidentală de 
tranzit; și (b) să restabilească  funcționarea normală a tranzitului60. 

TRATATUL DE INSTITUIRE A COMUNITĂȚII ENERGIEI  

Articolul 354 al Acordului subliniază că, în cazul unui conflict în aplicarea prevederilor, Tratatul de 
instituire a Comunității Energiei sau acquis-ul UE convenit în cadrul Comunității Energiei prevalează 
asupra prevederilor Capitolului 11 din Acord. La implementarea prevederilor Acordului, Republica 
Moldova va acorda prioritate adoptării legislației care este în concordanță cu Tratatul Comunității 
Energetice, sau se bazează pe legislația aplicabilă în UE. 

  

                                                
52 Acord de asociere, articolul 346, alin. 3 
53Acord de asociere, articolul 347 
54Acord de asociere, articolul 347 
55Acord de asociere, articolul 348 
56 Acordul General pentru Tarife și Comerț 1994, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/06-gatt_e.htm  
57 Tratatul privind Carta pentru Energie http://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/ECTC-en.pdf  
58 Acordul de asociere, articolul 350 
59 Acordul de asociere, articolul 351 
60 Acordul de asociere, articolul 351 
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II. PROGRESUL ÎN IMPLEMENTAREA PACHETULUI III ENERGETIC  

În general, dacă ar fi să vorbim despre rezultatele înregistrate în sectorul energetic până în prezent, 
calitatea de membru a Republicii Moldova în cadrul Comunității Energetice a servit drept fundament 
temeinic pentru crearea premiselor necesare în vederea implementării omogene a acquis-ului 
Energetic al UE așa cum este prevăzut în Acordul de Asociere.  

Secretariatul Comunității Energetice asigură monitorizarea permanentă a gradului de îndeplinire a 
angajamentelor Republicii Moldova în sectorul energetic.  

Cel mai recent raport al Secretariatului Comunității Energetice, publicat la 6 noiembrie 201761, care a 
analizat evoluțiile de implementare a acquis-ului energetic în statele membre ale Tratatului Comunității 
Energetice în perioada 1 septembrie 2016 – 1 septembrie 2017, costată un progres redus în cazul 
Republicii Moldova, în mare parte datorită întârzierilor ce țin de adoptarea cadrului legal secundar 
relevant legilor privind gazele naturale și energiei electrice adoptate în mai 2016, dar și din cauza unor 
carențe cu privire la stabilirea tarifelor de către ANRE.  

Totodată, aici trebuie să menționăm că raportul Secretariatului nu a luat în considerație cel mai 
recente evoluții care au avut loc după luna septembrie 2017 și anume adoptarea și intrarea în vigoare 
la 20 octombrie 2017 a noii legi cu privire la energetică, care vine să soluționeze problemele 
instituționale de funcționare independentă a autorității de reglementare (ANRE) și respectiv de 
transpune în legislația primară a Republicii Moldova a pachetului III energetic. 

În continuare, vom prezenta o evaluare generală a rezultatelor de implementare a angajamentelor 
prevăzute de pachetul III energetic, în special prin analiza cadrului de implementare a legii nr. 107 cu 
privire la energie electrică, legii nr. 108 cu privire la gazele naturale și legea nr. 174 cu privire la 
energetică. 

1.1. IMPLEMENTAREA LEGII PRIVIND ENERGIA ELECTRICĂ 

CHESTIUNI GENERALE PRIVIND SECTORUL ENERGIEI ELECTRICE 

Sectorul energiei electrice continuă să fie dependent de resurse energetice externe. Producerea 
internă de energie electrică este acoperită în proporție de până la 20% din capacitățile de 
cogenerare naționale (i.e. Termoelectrica, CET Nord). În rest cererea de energie electrică este 
acoperită din importurile de energie din Ucraina și livrările de la Centrala Electrică Cuciurgan aflată în 
proprietatea companiei ruse Inter-RAO localizată în regiunea Transnistreană.  

Compania de stat "Moldelectrica" este operatorul de sistem de transport în Republica Moldova, 
care este separat din punt de vedere legal și funcțional de generare și distribuție. Separarea deplină a 
proprietății este planificată pentru anul viitor ca parte a reformei Guvernului. Operatorii rețelelor de 
distribuție sunt compania de stat RED NORD (care în luna iulie 2017 a fuzionat prin absorbție cu 
RED NORD-VEST) și RED Union Fenosa care este deținută de compania spaniolă Gas Natural 
Fenosa, care sunt separate de furnizare. În ianuarie 2015 și august 2015 au fost create două societăți 
de furnizare a energiei electrice "Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" și respectiv "Furnizare 
Energie Electrica Nord", creată prin reorganizarea RED NORD și RED NORD-Vest, separate legal de 
activitățile de distribuție. Totodată, S.A. Energocom este cea de-a treia companie de furnizare a 
energiei electrice, cu licență de vânzare a energiei electrice la tarife nereglementate.  

Un oarecare progres s-a înregistrat prin introducerea procedurilor ne-discriminatorii și transparente de 
procurare a energiei electrice prin elaborarea de către Ministerul Economiei și Infrastructurii cu 
suportul Secretariatului Comunității Energetice a Instrucțiunii privind achiziționarea anuală a energiei 

                                                
61 Raportul Anual al Secretariatului Comunității Energetice privind implementarea acquis-ului energetic de către țările membre al 
Tratatului Comunității Energetice din 06.11.2017, https://www.energy-community.org/dam/jcr:b03950a0-9367-4618-961b-
3efad53b79fd/EnC_IR2017.pdf 
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electrice, care au permis încheierea unui contract de livrare a energiei electrice. Astfel, în rezultatul 
unei licitații publice, compania de stat S.A. Energocom și DTEK ”Trading” (Ucraina) au semnat un 
contract de furnizare a energiei electrice în perioada 1 aprilie 2017 - 31 martie 2018 la un preț de 49,9 
USD/MWh. Cu toate acestea, ulterior, la începutul lunii iunie 2017, S.A Energocom a încheiat un 
contract adițional cu Centrala Electrică de la Cuciurgan, Decizia Energocom a fost bazată inclusiv pe 
necesitatea de diversificării surselor de alimentare cu energie electrică a consumatorilor țării și 
consolidării securității energetice a Republicii Moldova. Astfel, potrivit celor două contracte de livrare a 
energiei electrice, 70% din energia electrică procurată de Energocom va fi livrată de Centrala Electrică 
de la Cuciurgan și 30% de DTEK ”Trading”. În context, trebuie să menționăm că ultima decizie a 
Energocom a alterat înțelegerile inițiale stabile în contractul cu DTEK ”Trading”, a criticat anumite dubii 
de transparență a procesului respectiv, fapt are a fost criticat de experții din societatea civilă, fiind 
invocate probleme de transparență și unele abateri de la regulile de licitație. 

În prezent, sistemul de energie electrică din Republica Moldova funcționează sincron cu sistemul 
ucrainean, ca parte a fostului Sistemul electroenergetic unificat al URSS (SEU). Interconexiunile de 
energie electrică alternative cu România sunt slabe, astfel Republica Moldova, practic, nu este 
interconectată cu piața internă de energie a UE (PEI). Aceasta limitează opțiunile actuale de 
aprovizionare și expune țara la riscuri semnificative de securitate energetică.  

Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 2030 prevede următoarele obiective pentru 
sectorul energiei electrice, care urmează a fi realizate până în 2020: (1) consolidarea rolului Moldovei 
în calitate de coridor de transmisie energiei, prin construirea de noi rețele de interconectare; (2) 
conectarea la sistemul ENTSO-E (fie sincron sau asincron); (3) crearea unei platforme puternice de 
co-generare a energiei electrice și termice; (4) consolidarea rețelei interne de transport a energiei și 
(4) crearea unui cadru instituțional modern și competitiv62. 

În prezent, autoritățile Republicii Moldova, s-au angajat într-un proces paralel menit să conecteze țara 
noastră la piața de energie electrică a UE. 

Astfel, pe de o parte se avansează cu privire la conexiunea asincronă prin intermediul României, 
care necesită construirea de interconexiuni suplimentare, precum și instalarea obligatorie a stațiilor 
„back-to-back”. Astfel, Memorandumul de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul 
României, semnat la 21 mai 2015 63  a acordat prioritate următoarelor proiecte de interconectare 
electrică:  

a) instalarea stației „back-to-back” pe LIT existentă Isaccea-Vulcănești și construirea LIT 
Vulcănești-Chișinău (Moldova);  

b) construirea unei LIT Iași-Ungheni-Strășeni și a stației „back-to-back”;  

c) construirea unei LIT Suceava-Bălți și a stației „back-to-back”. 

Până în prezent, deja a fost realizat studiul de fezabilitate necesar pentru construcția extensiei până la 
Chișinău a LIT Isaccea-Vulcănești și instalarea capacităților de „back-to-back” și poartă negocieri cu 
BERD, BEI și Banca Mondială pentru finanțarea acestui proiect și inițierea implementării acestuia pe 
parcursul anului 2018. 

Pe de altă parte, există și anume evoluții cu privire la conexiunea sincronă la ENSTO-E împreună cu 
Ucraina. Astfel, la 7 iulie 201764, a intrat în vigoare Acordul privind condițiile de integrare a sistemul de 
transport a energiei electrice a Republicii Moldova (Moldtelectrica) și Ucrainei (Ukrenergo) cu ENTSO-

                                                
62 Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030, p. 22, http://lex.justice.md/md/346670/  
63 Articolul 4 și 5 din Memorandumul de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul România privind punerea în 
aplicare a proiectelor Interconectare gaze naturale și energie electrică. 
64Comunicat de Presă ENTSO-E, 07/07/2017, https://www.entsoe.eu/news-events/announcements/announcements-
archive/Pages/News/entsoe-ce-agreement-conditions-future-grid-connections-with-ukraine-moldova.aspx  
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E. Acordul prevede condițiile privind integrarea sincronă a Republicii Moldova și Ucrainei în termen de 
până la 6 ani cu ENTSO-E.  

Totodată, în cazul conexiunii sincrone se necesită mai multe studii și analize, care ar grăbi procesul 
de întrunire a condițiilor pentru integrarea sincronă a Republicii Moldova, dar în special al Ucrainei 
având în vedere complexitatea rețelelor care necesită reabilitare. În context, făcând o analogie cu 
experiența integrării sistemului de transport a energiei electrice a Turciei cu ENTSO-E, care a durat 
aproape 15 ani, obiectivul de integrare sincronă a Republicii Moldova și Ucrainei cu ENSTO-E în 5-6 
ani poate fi unul extrem de ambițios.  

Astfel, se impune o evaluare complexă a tuturor condițiilor și opțiunilor legate de realizarea integrării 
sincrone și asincrone a Republicii Moldova la ENTSO-E, care ar viza inclusiv obiectivul Republicii 
Moldova de ași consolida interconexiunile UE prin prisma interesul de consolidarea a independenței și 
siguranței de livrare a energiei electrice. Din acest punct, de vedere cel mai probabil Republica 
Moldova ar trebui să depună toate eforturile necesare pentru avansarea în operaționalizarea 
interconexiunilor asincrone cu România, iar în paralel concentrându-se la realizarea condițiilor de 
conectare sincronă în baza acordului cu ENTSO-E. 

ANALIZA PREVEDERILOR LEGII CU PRIVIRE LA ENERGIA ELECTRICĂ 

Legea nr. 107 cu privire la energie electrică a fost adoptată la 27 mai 2016 și a intrat în vigoare de la 
momentul publicării în Monitorul Oficial la 8 iulie 201665. Prin prezenta lege se transpun prevederile 
pachetului III energetic în domeniul energiei electrice.  

Legea stabilește un cadru legal consolidat pentru organizarea, reglementarea, asigurarea 
funcționării  eficiente și monitorizarea sectorului electroenergetic menit să aprovizioneze consumatorii 
cu energie electrică în condiții de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, calitate și 
transparență. De asemenea, prin prezenta lege se creează condițiile necesare pentru (1) asigurarea 
accesului liber la piața energiei electrice, (2) promovarea producerii energiei electrice, (3) asigurarea 
echilibrului adecvat între ofertă și cerere, precum și a nivelului corespunzător al capacității 
interconexiunilor pentru facilitarea schimburilor transfrontaliere de energie electrică, (4) dezvoltarea 
pieței energiei electrice și integrarea într-o piață de energie electrică competitivă, (5) stabilirea 
măsurilor menite să garanteze securitatea aprovizionării cu energie electrică, (6) îndeplinirea 
corespunzătoare a obligațiilor de serviciu public, (7) asigurarea respectării drepturilor  consumatorilor, 
precum și a normelor privind protecția mediului66.  

Procedura de autorizare pentru capacitățile noi de producere a energiei electrice, cum este prevăzută 
în articolul 7 al Directivei UE 2009/72/CE, este transpusă de lege. Astfel, se reglementează 
procedurile de eliberare a autorizațiilor pentru capacități noi de generare redusă a energiei, în 
conformitate cu obiectivul, principiile nediscriminatorii și transparente. Toate criteriile de acordare a 
autorizațiilor pentru construirea capacității de generare sunt, de asemenea, prevăzute. Procedura de 
licitație în scopul de a asigura securitatea aprovizionării cu energie este descrisă în Articolul 21 din 
Proiectul de lege.   

În prezent, operatorul sistemului de transport este o întreprindere de stat (Moldelectrica), disociată 
juridic de activitățile de producere și de furnizare din Moldova. În art. 26, Legea transpune modelul de 
separare a dreptului la proprietate pentru operatorul rețelei de transport și condițiile de certificare în 
conformitate cu prevederile Articolului 9 din Directiva UE 2009/72/EC. Autoritățile trebuie să creeze 
condițiile necesare pentru implementarea art. 26 în vederea separării depline a OST (Moldeletrica) în 
contextul reformei Guvernului (i.e. în proprietatea Agenției Proprietăți publice sau Ministerului 
Economiei și Infrastructurii).  
                                                
65 Legea nr. 107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică, accesibilă la: http://lex.justice.md/md/365659%20/ (accesată la 
data de 2 noiembrie 2017) 
66 Articolul 1 din Legea nr. 107/2016 cu privire la energie electrică 
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Dispozițiile tranzitorii al legii stabilesc pentru Guvern și ANRE mai multe termene fixe de implementare 
a legii, majoritatea expirând în 24 luni din momentul intrării in vigoare a legii. În acest context, termenii 
de realizare a acțiunilor de implementare corespondente sunt prevăzute în special de PNAIAA 2017-
201967 și Programul de reglementări al ANRE pentru perioada 2016-201868.  

În continuare vom prezenta gradul de implementare al prevederilor legii nr. 107 cu privire la energia 
electrică până la data de 31 octombrie 2017. 

# Acțiunea de implementare Referința Termen Gradul de implementare 
 

Guvernul Republicii Moldova 
 

1
. 

Stabilirea cantității minime obligatorie a 
rezervelor de combustibil necesare 
centralelor electrice pe bază de 
combustibili fosili 

Art. 4 alin. 
1, lit h), 
Legea nr. 
107/2016 

IV 2017 În proces de realizare 
Proiectul hotărârii de Guvern a fost 
elaborat și supus consultărilor 
publice în luna martie 201769.  

2
. 

Desemnarea Furnizorului Central de 
Energie Electrică 

Art. 4 alin. 
1, lit j), 
Legea nr. 
107/2016 

T I 2017 
(art. 96, 
alin. 13 lit. 
b)) 
 
T III 2017 
PNAIAA 

Nerealizat. În proces de realizare 
Proiectul Hotărîrii de guvern a fost 
elaborat la 21.11.201670.  
Expertiza anticorupție repetată din 
20.10.2017 avizează pozitiv 
proiectul HG.  
MEI a propus desemnarea SA 
Energocom în calitate de Furnizor 
Central de energie electrică.  

3
. 

Desemnarea operatorului pieței energiei 
electrice 

Art. 4 alin. 
1, lit k), 
Legea nr. 
107/2016 

T II 2018 Neinițiat 

4
. 

Modificarea Regulamentului cu privire la 
protecția rețelelor electrice 

Art. 4 alin. 
1, lit l), 
Legea nr. 
107/2016 

 T II 2018 Neinițiat 

5
. 

Aprobarea Regulamentului privind 
situaţiile excepţionale pe piaţa energiei 
electrice, Planului de acţiuni pentru 
situaţii excepţionale pe piaţa energiei 
electrice şi componenţa Comisiei pentru 
situaţii excepţionale 

Art. 4 alin. 
1, lit m), 
Legea nr. 
107/2016 

T IV 2017 În proces de realizare 

6
. 

Revizuirea documentelor normativ-
tehnice care reglementează modul de 
amenajare şi de exploatare a centralelor 
electrice, a reţelelor electrice şi a 
instalaţiilor electrice ale consumatorilor 
finali, elaborate de organul supravegherii 
energetice de stat (Inspectoratul 
Energetic de Stat)  

Art. 4 alin. 
1, lit o), 
Legea nr. 
107/2016 

2017-2018 În proces de realizare 

7
. 

Publicarea Raportului privind 
monitorizarea securității aprovizionării  
cu energie electrică și cu gaze naturale 
 

Art. 4 alin. 
3, Legea 
nr. 
107/2016 

T I 2017  Realizat cu întârziere 
 
Raportului respectiv a fost 
adoptată HG nr. 454 din 
21.06.201771 

                                                
67 Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din 30 decembrie 2016 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru 
implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019, 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369730 
68 Hotărîrea Consiliului de Administrare al ANRE nr. 197/2016 din 1 iulie 2016, în redacția HCA nr. 240/2017 din 27 iunie 2017, 
http://www.anre.md/files/acte/plan%20de%20reglementari/Program%20de%20Reglementari%202016-2018.pdf  
69 http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=4001  
70 http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3679 
71 Hotărîrea de Guvern nr, 454 din 21.06.2017 pentru pentru implementarea unor prevederi ale Legii nr. 107 din 27 mai 2016 cu 
privire la energia electrică și ale Legii nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele natural, 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=370803  
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# Acțiunea de implementare Referința Termen Gradul de implementare 
8
. 

Publicarea Raportului referitor la 
îndeplinirea de către întreprinderile 
electroenergetice  
și de gaze naturale a obligațiilor de 
serviciu public 

Art. 11 alin. 
5, Legea 
nr. 
107/2016 

T I 2017 
(art. 96 
alin. 13 lit. 
d)) 

Realizat cu întârziere 
 
Raportului respectiv a fost 
adoptată HG nr. 454 din 
21.06.201772 

9
. 

Separarea operatorului sistemului de 
transport (OST) 

Art. 26, 
Legea nr. 
107/2016 
Art. 96 

T IV 2016 
(termen. 
Art .96. 
alin. (13), 
lit. a) 
 
T IV 2017 
(PNAIA) 

Nerealizat. În proces de realizare 
 
MEI urmează să creeze premisele 
necesare pentru certificarea 
operatorului de transport și sistem 
Î.S. ”Moldelectrica” prin realizarea 
procedurilor de separare în 
conformitate cu cadrul legislativ 
existent. Procesul dat urmează sa 
aibă loc în contextul reformei 
Guvernului (APP sau MEI).  

 
Agenția Națională de Reglementare în Energetică 

 
1.  Aprobarea Listei serviciilor şi a lucrărilor 

ce pot fi externalizate de către titularii de 
licenţă din sectorul energiei electrice 

Art. 13, 
alin. (5), 
Legea nr. 
107/2016 
Art. 96 

T II 2017 Realizat  
 
Prin HCA ANRE nr. 232/2017 din 
27.06.201773 

2.  Aprobarea Metodologiei de calculare,  
aprobare și   aplicare a tarifelor 
reglementate pentru serviciul de transport 
al energiei electrice 

Art. 7. Alin. 
2, lit a), 
Legea nr. 
107/2016 

T II 2017 Nerealizat. În proces de realizare 
 
ANRE: Expediat proiectul spre 
expertizare la MJ 
 

3.  Aprobarea Metodologiei de calculare,  
aprobare și aplicare a tarifelor pentru 
serviciul de distribuție a energiei electrice 

Art. 7. Alin. 
2, lit a), 
Legea nr. 
107/2016 

T III 2016  Realizat  
 
Prin HCA ANRE nr. 57/2017  din 
23.02.2017 de modificare a HCA 
nr. 497/201274 

4.  Aprobarea Metodologiei de calculare,  
aprobare şi   aplicare a preţurilor 
reglementate pentru energia electrică 
furnizată de furnizorul central de energie 
electrică 

Art. 7. Alin. 
2, lit a), 
Legea nr. 
107/2016 

T II 2017 
(art. 96 
alin. 18) 
 
T I 2018 

În proces de realizare 
 
ANRE: Proiectul regulamentului a 
fost expediat pentru expertizare la 
MJ.  
 
Termen revizuit în legătură cu 
extinderea termenului de intrare în 
vigoare a Legii nr. 10/26.03.2016 
privind promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile 

5.  Aprobarea Metodologiei de calculare,  
aprobare şi  aplicare a tarifelor 
reglementate de furnizare a energiei 
electrice 

Art. 7. Alin. 
2, lit a), 
Legea nr. 
107/2016 

T III 2016  
  

Realizat  
 
Prin HCA ANRE nr. 57/2017  din 
23.02.2017 de modificare a HCA 
nr. 497/201275 

6.  Aprobarea Metodologiei de calculare, 
aprobare şi aplicare a tarifelor 
reglementate pentru  serviciile auxiliare 
prestate de către operatorii de sistem din 

Art. 7. Alin. 
2, lit b), 
Legea nr. 
107/2016 

T IV 2017 Nerealizat.  
ANRE: Propune modificarea 
termenului în temeiul art.2 
(noțiunea  servicii auxiliare) din 

                                                
72 Hotărîrea de Guvern nr, 454 din 21.06.2017 pentru pentru implementarea unor prevederi ale Legii nr. 107 din 27 mai 2016 cu 
privire la energia electrică și ale Legii nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele natural, 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=370803  
73 Prin HCA ANRE nr. 232/2017 din 27.06.2017 http://anre.md/ro/acte-
normative?field_nr__value=232&field_data_aprobarii_value=&combine  
74 Prin HCA ANRE nr. 57/2017  din 23.02.2017 de modificare a HCA nr. 497/2012 privind aprobarea Metodologiei de calculare,  
aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice http://lex.justice.md/md/370067/  
75 Hotărîrea CA ANRE nr. 57/2017  din 23.02.2017 de modificare a HCA nr. 497/2012 privind aprobarea Metodologiei de 
calculare,  aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice http://lex.justice.md/md/370067/  
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# Acțiunea de implementare Referința Termen Gradul de implementare 
sectorul electroenergetic Legea nr.107/2016. Proiectul 

urmează a fi elaborat concomitent 
cu Regulamentul privind 
racordarea la rețelele electrice și 
prestarea serviciilor de transport şi 
de distribuție a energiei electrice 

7.  Aprobarea Regulamentului privind 
accesul la rețelele electrice de transport 
pentru schimburile transfrontaliere și 
gestionarea congestiilor (elaborat de 
OST (Moldelectrica) și prezentat ANRE 
pentru aprobare) 

Art. 7. Alin. 
2, lit f), 
Legea nr. 
107/2016 

T I 2017 Realizat  
 
Prin HCA ANRE nr. 353/2016 din 
27.12.201676 

8.  Aprobarea Regulamentului privind 
calitatea serviciilor de transport şi de 
distribuție a energiei electrice 

Art. 7. Alin. 
2, lit i), 
Legea nr. 
107/2016 

T IV 2016 Realizat 
 
Prin HCA ANRE nr.282/2016 din 
11.11.201677 

9.  Aprobarea Regulamentului privind 
Regulamentul privind sistemul de 
informaţii în a căror bază titularii de 
licenţe prezintă rapoarte Agenţiei  
 

Art. 7. Alin. 
2, lit s), 
Legea nr. 
107/2016 

T III 2017 Nerealizat  

10.  

Aprobarea Metodologiei de calculare,  
aprobare şi   aplicare a preţurilor 
reglementate pentru energia electrică 
furnizată de furnizorul central de energie 
electrică 

Art.7, alin. 
(2), lit. a)    

T I 2018 In proces de realizare 
 
ANRE: Proiect expediat MJ pentru 
expertizare. 
 
Termen revizuit în legătură cu 
extinderea termenului de intrare în 
vigoare a Legii nr. 10/26.03.2016 
privind promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile 

11.  

Aprobarea Metodologiei de calculare,  
aprobare şi   aplicare a preţurilor 
reglementate pentru energia electrică şi 
energia termică produsă de centralele 
electrice de termoficare urbane  

Art.7, alin. 
(2), lit. a)    

T IV 2017  In proces de realizare 
 
ANRE: Termen revizuit în legătură 
cu extinderea termenului de intrare 
în vigoare a Legii nr. 
10/26.03.2016 privind promovarea 
utilizării energiei din surse 
regenerabile 

12.  Aprobarea Regulamentului privind 
dezvoltarea rețelelor electrice de 
distribuție  

Art.45, alin. 
(1),  

T IV 2017  În proces de realizare 
ANRE: Proiect expediat CA pentru 
a decide declanșarea procedurii de 
consultare  

13.  Aprobarea Metodologiei de calculare a 
tarifului reglementat pentru operarea 
sistemului de distribuție închis  

Art.51, alin. 
(1)    

T IV 2017 În proces de realizare 

14.  Aprobarea Regulamentului cu privire la 
furnizarea energiei electrice 

Art.7, alin. 
(4), lit. d)    

T IV 2017 În proces de realizare 

15.  Aprobarea Normelor tehnice ale rețelelor 
electrice  

Art.7, 
alin.1, 
lit,g), art.52 

T IV 2017 În proces de realizare 

16.  Aprobarea Regulamentului privind 
racordarea la rețelele electrice și 
prestarea serviciilor de transport şi de 
distribuție a energiei electrice 

Art.7, alin. 
(1), lit. h 

T IV 2017 În proces de realizare 
 
ANRE: Proiectul elaborat de OST 
și prezentat ANRE pentru 
aprobarea 

17.  Aprobarea Regulamentului cu privire la 
dirijarea prin dispecerat a sistemului 

Art.19, alin. 
(8)    

T I 2018 În proces de realizare 
 

                                                
76 Hotărîrea CA ANRE nr. 353/2017 din 27.12.2016 de aprobare a Regulamentului privind accesul la rețelele electrice de 
transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor, 
http://anre.md/files/acte/HC%20Regulamentul%20accesla%20ret%20de%20transport%20EE.doc  
77 Hotărîrea CA ANRE nr. 282/2016 din 11.11.2016 de aprobare a Regulamentului privind calitatea serviciilor de transport şi de 
distribuție a energiei electrice http://anre.md/files/acte/HC%20Proiect%20final%20%20Regul.%20calitate%20%20rom.doc  
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# Acțiunea de implementare Referința Termen Gradul de implementare 
electroenergetic  ANRE: Proiectul elaborat de OST 

și prezentat ANRE pentru 
aprobarea 

18.  Aprobarea Metodologiei de calculare, 
aprobare și  aplicare a tarifelor pentru 
serviciul de operare a pieței energiei 
electrice  

Art.7, alin. 
(2), lit. a)    

T II 2018 Neinițiat 

19.  Aprobarea Regulilor pieței energiei 
electrice 

Art.7, alin. 
(3), lit. a)   

T III 2018 Neinițiat 

20.  Aprobarea Metodologiei de calculare a 
plăților pentru prestarea serviciilor de 
echilibrare 

Art.84, alin. 
(7)    

T III 2018 Neinițiat 

21.  Aprobarea Codului rețelelor electrice Art.53, alin. 
(3) şi (4)    

T IV 2018 Neinițiat 

22.  Aprobarea Metodologiei de calculare, de 
aprobare și de aplicare a tarifelor 
reglementate pentru serviciul de 
distribuție a energiei electrice 

Art.7, alin. 
(2), lit. a) 

T I 2018 Neinițiat 

23.  Aprobarea Metodologiei de calculare, de 
aprobare și  de aplicare a prețurilor 
reglementate  pentru energia electrică 
furnizată de furnizorul serviciului 
universal  şi de furnizorul de ultimă 
opțiune 

Art.7, alin. 
(2), lit. a)   

T I 2018 Neinițiat 

24.  Desemnarea furnizorului serviciului 
universal a energiei electrice  

 

Art.72, alin. 
(2) din 

Legea nr. 
107/2016 

 

T II 2018 Neinițiat  
 
ANRE: În dependență de 
circumstanțele pieței. Hotărârea 
urmează a fi aprobată în situația în 
care furnizorii existenți, care dețin 
licență pentru furnizarea energiei 
electrice la tarife reglementate, vor 
solicita o nouă licență pentru 
furnizarea energiei electrice în 
conformitate cu Legea 107/2016 

25.  Desemnarea furnizorului de ultimă 
opțiune a energie electrice  

 

Art.73, alin. 
(2) din 

Legea nr. 
107/2016 

 

T II 2018 Neinițiat  
 
ANRE: În dependenţă de 
circumstanţele pieţei. Hotărîrea 
urmează a fi aprobată în situaţia în 
care furnizorii existenţi, care deţin 
licenţă pentru furnizarea energiei 
electrice la tarife reglementate, vor 
solicita o nouă licenţă pentru 
furnizarea energiei electrice în 
conformitate cu Legea 107/2016 

26.  Certificarea operatorului sistemului de 
transport al energiei electrice 

 

Art.7, alin. 
(1), lit. d)   
din Legea 
107/2016 

T II 2018 Neinițiat  
 
După implementarea măsurilor în 
conformitate cu prevederile art. 26 
alin. (5)  și art. 96, alin.(7) din 
Legea 107/2016 
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# Acțiunea de implementare Referința Termen Gradul de implementare 
 

Acte de reglementare multi-sectoriale 
 

27.  
Aprobarea Regulamentului privind 
planificarea, aprobarea şi efectuarea 
investițiilor 

Art. 7, alin. 
(1), lit. n) 
din Legea 
107/2016 

T IV 2016 

Realizat  
 
Prin HCA ANRE nr.283/2016 din 
15.11.201678 
 

28.  Aprobarea Regulamentului privind 
procedurile de achiziție a bunurilor, 
lucrărilor şi serviciilor utilizate în 
activitatea titularilor de licențe din 
sectorul electroenergetic, termoenergetic, 
gazelor naturale  şi a operatorilor 
sistemelor  publice de alimentare cu apă 
şi de canalizare 

 
Art. 7, (1), 
lit. m) din 

Legea 
107/2016 

T I 2017 

Realizat  
 
Prin HCA ANRE nr. 24/2017 din 
26.01.201779 

29.  Aprobarea Regulamentului privind 
procedurile de prezentare și de 
examinare a cererilor titularilor de licențe 
privind prețurile și tarifele reglementate 

 
Art. 7, alin. 
(2), lit. c) 
din Legea 
107/2016 

T IV 2017 

În proces de realizare 

30.  
Aprobarea Regulamentului privind modul 
de monitorizare a programelor de 
conformitate 

 
Art. 7, alin. 
(1), lit. r) 

din Legea 
107/2016 

T IV 2017 

În proces de realizare  

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI PRIORITARE 

Prin Legea nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energie electrică 80  și noua Legea nr. 174 din 
21.09.2017 cu privire la energetică, au fost transpuse în cadrul legal primar angajamentele pachetului 
III energetic al UE în domeniul energiei electrice (transpunerea Directivei 2009/72/CE). Iar, prin 
Hotărârea CA ANRE nr. 353/2016 din 27.12.2016 a fost aprobat Regulamentul privind condițiile de 
acces la rețelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere și gestionarea congestiilor 
(transpunerea parțială în cadrul legal secundar a Regulamentului (CE) nr 714/2009). 

Deși există mai multe eforturi ale ANRE și ale Guvernului în implementarea prevederilor legii, se 
înregistrează o serie de întârzieri. Astfel potrivit prevederilor legii nr. 107/2016 autoritățile Republicii 
Moldova au fost obligate să asigure îndeplinirea a 39 de acțiuni de implementare (Guvernul – 9 acțiuni 
și ANRE- 30 de acțiuni). În context din 9 acțiuni planificate, Guvernul: a reușit să realizeze 2 acțiuni 
(elaborarea și prezentarea Rapoartelor în baza art. 96 alin. 13), 3 acțiuni sunt în proces de realizare 
(cu termen limită T IV 2017), 1 acțiune (separarea OST) întârzie să fie realizată în termen (art. 96 alin. 
13) luând considerație procesul de reformă a guvernului și 2 acțiuni nu au fost inițiate având în vedere 
că termenul limită este iulie 2018.  

ANRE la rândul său din totalul de 30 de acte de reglementare planificate pentru perioada 2016-2018: 
a realizat 7 acțiuni de implementare, 11 sunt în proces de realizare cu termen limită IV 2017, 3 nu au 
fost realizate și 9 nu au fost inițiate, majoritatea având termen limită II 2018.  

Analizând cadrului de implementare al legii 107/2016 se recomandă abordarea în mod prioritar a 
următoarelor acțiuni de implementare: 

1. Soluționarea în spiritul legii și a Directivei 2009/72/CE a litigiului inițiat de Gas Natural Fenosa în 
cadrul Comunității Energetice cu privire la aplicarea tarifului de acces la rețeaua de distribuție, 

                                                
78 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=368444&lang=1  
79 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369950 
80 Legea cu privire la energia electrică, http://lex.justice.md/md/365659%20/  
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stabilit în baza noii Metodologii de calculare,  aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de 
distribuție a energiei electrice, aprobată de ANRE în luna februarie 2017.  

2. Revizuirea de către ANRE a regulilor pieței energiei electrice, în contextul consolidării 
competitivității și creării premiselor pentru diversificarea surselor de furnizare a energiei electrice 
din România.  

3. Pentru evitarea abaterilor de la procurile transparente de licitație a procurărilor de energiei electrică 
constate în anul 2017, este important ca licitația volumului de energie electrică pentru perioada 1 
aprilie 2018 – 31 martie 2019 să se desfășoare în strictă conformitate cu Instrucțiunea privind 
achiziționarea anuală a energiei electrice. 

4. Implementarea regulilor de alocare a capacităților și cerințelor de transparență urmează a fi 
implementare de Moldeletrcica și Ukrenergo în conformitate cu Regulamentul UE 714/2009. 

5. Întreprinderea acțiunilor necesare pentru inițierea construcției LIT 400 Vulcanești-Chisinău și a 
stației back-to-back, având în vedere declararea proiectului dat în calitate de Proiect de Interes 
Comun (PMI). 

6. Implementarea în termen a tuturor acțiunilor de reglementare de către ANRE, inclusiv aprobarea 
metodologiilor de calcul a preturilor reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorul 
central de energie electrică, și a energiei electrice și termice produse de centralele de termoficare 
urbani, aprobarea Regulamentului privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție, desemnarea 
furnizorului serviciului universal a energiei electrice și desemnarea furnizorului de ultimă opțiune a 
energie electrice.  

7. Grăbirea procesului de separare de către Guvern și certificare de către ANRE a OST 
(Moldetelectrica)  
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1.2. IMPLEMENTAREA LEGII PRIVIND GAZELE NATURALE 

CHESTIUNI GENERALE PRIVIND SECTORUL GAZELOR NATURALE 

Moldova nu are depozite subterane de stocare a gazelor sau instalații de GNL și depinde în mare 
măsură de livrările de gaze naturale din Rusia (SA Gazprom). În prezent, producția de gaze internă și 
importuri alternative acoperă mai puțin de 1%. Republica Moldova dispune de aproximativ 1600 km de 
conducte de transport a gazelor naturale, și aproximativ 21900 km de conducte de distribuție a 
gazelor81. Consumul anual de gaze in Republica Moldova este de cca. 1-1,1 miliarde metri cubi/an, iar 
consumul total inclusiv cel de pe teritoriul regiunii transnistrene este de cca. 2.7-3.0 miliarde metri 
cubi/an. Gazul natural este utilizat pentru 96% din producția de energie electrică și termică. 
Aproximativ 2/3 din consumul național de gaze naturale este folosit pentru producerea de energie 
electrică în regiunea transnistreană (CET Moldavskaya GRES) și 1/5 din consum are loc în capitala 
Chișinău.  

În prezent, activitățile interne din sectorul gazelor naturale, adică importul, furnizarea, transportul, 
distribuția și vânzarea cu amănuntul transfrontalieră și națională este, în principal, dominată direct sau 
indirect de SA Moldovagaz din Republica Moldova, în care SA Gazprom deține 50%+1 de acțiuni, și 
gestionează 13,4% din acțiunile sale care aparțin autorităților transnistrene. Operatorul sistemului de 
transport în Republica Moldova este SRL Moldovatransgaz, care este o filială a SA Moldovagaz. În 
același timp, Moldovagaz a creat 11 întreprinderi care funcționează în calitate de societăți de 
distribuție și sunt angajate în vânzarea cu amănuntul, în timp ce o altă companie fiică (Chișinău-Gaz) 
operează rețeaua de distribuție din Chișinău. O provocare pentru sector este datoria istorică a SA 
Moldovagaz către SA Gazprom, care este în prezent de cca. 6.5 miliarde USD, din care mai mult de 
90% este datoria Tiraspoltransgaz - operatorul de transport din regiunea transnistreană.  

Prin urmare, conducta nouă de gaze naturale Ungheni-Iași, care a fost construită în august 2014, 
stabilește premise temeinice pentru a asigura reducerea dependenței de la o singură sursă de 
aprovizionare. Capacitatea maximă a gazoductului Ungheni-Iași este de 1,5 miliarde m3/an. În anul 
2016, compania "Vestmold-Transgaz" care gestionează conducta a contractat de la OMV Petrom, 
doar 1,2 milioane m3/an. Pentru a ajunge la capacitatea maximă a inter-conectorului, rețelele 
românești și cele moldovenești trebuie să fie consolidate și estinse. Astfel, în cazul Republicii Moldova 
construcția conductei Ungheni-Chișinău (120 km) este prioritară. Inițierea construcției este planificată 
pentru anul 2018, astfel încât aceasta să devină operațională către anului 2020. În acest sens, în 
decembrie 2016 Guvernul Republicii Moldova au încheiat două acorduri de împrumut în valoare de 41 
MLN EUR cu BERD și BEI. Adițional, UE s-a angajat să ofere 10 MLN EUR. Parlamentul Republicii 
Moldova a aprobat la 21 iulie 2017 în prima lectură Acordurile de finanțare cu Banca Europeană 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Europeană de Investiții (BEI). Valoarea estimată 
a este de circa 92 de MLN EUR. De asemenea în luna iunie 2017 construcția gazoductului Ungheni-
Chișinău a fost declarată prin lege proiect de utilitate publică de interes național. 

În același timp, Guvernul Republicii Moldova a inițiat procedura de privatizare a companiei de stat 
"Vestmold-Transgaz", în perspectiva atragerii investițiilor private pentru construcția și 
operaționalizarea conductei Ungheni-Chișinău. În acest sens, prețul cerut pentru privatizarea 
companiei este de cca 180 MLN MDL, la care se adaugă o obligație de investiții de 93 MN EUR82. 
Scopul privatizării Vestmold-Transgaz este de a crea oportunități în vederea excluderii obligației de 
împrumutul și respectiv transferul acesteia pe seama investitorilor privați. Este de notat că la începutul 
lunii noiembrie 2017, compania română de transport a gazelor naturale Trans-Gaz a anunțat intenția 
deschiderii unei reprezentanțe la Chișinău, în vederea participării în procesul privatizării companiei 

                                                
81 Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030, p. 69 
82 Comunicatul informative al Agenției Proprietăți Publice, din 27/10/2017, 
http://www.app.gov.md/sites/default/files/comunicat_informativ_ro.pdf  
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Vestmold-Transgaz.  

ANALIZA PREVEDERILOR LEGII CU PRIVIRE LA GAZELE NATURALE 

Legea nr. 108 cu privire la gaze naturale a fost adoptată la 27 mai 2016 și a intrat în vigoare de la 
momentul publicării în Monitorul Oficial la 8 iulie 201683. Prin prezenta lege se transpun prevederile 
pachetului III energetic în domeniul gazelor naturale (Directivei UE/2009/73/CE).  

În context, legea transpunere toate definițiile, obiectivele și principiile generale, prevăzute în acquis-ul 
UE privind gazele. De asemenea, legea definește în mod clar: (1) procesul de organizare și 
funcționare a sectorului gazelor naturale, (2) principiile de acces la piață, (3) criteriile și procedurile 
aplicabile privind acordarea licențelor pentru activitățile de transport, distribuție, furnizare și depozitare 
în sectorul gazelor naturale, precum și (4) modul de funcționare a sistemului de distribuție închis.   

Adițional, sunt transpuse prevederile referitoare la dreptul de proprietate asupra rețelei de transport, 
asigurând necesitatea de separare a activităților de furnizare și producere față de operarea rețelei. Se 
descriu toate cerințele pentru a asigura independența efectivă a operatorului sistemului de transport 
(art. 36). Legea nu limitează opțiunile de separare, dar mai curând asigură cadrul legal pentru 
utilizarea uneia dintre cele trei posibilități de separare, prevăzute în Directiva UE 2009/73/CE și 
anume: (1) separarea completă a dreptului de proprietate, (2) operator de sistem independent (OSI) 
sau operator de transport independent (OTI). În același timp, având în vedere derogarea oferită 
Republicii Moldova în cadrul Comunității Energetice, legea prevede, în mod clar, cerințele și condițiile 
pentru pregătirea implementării separării către 1 ianuarie 2020, cu aplicarea uneia dintre cele trei 
opțiuni. 

În același timp, legea prevede procedurile pentru impunerea obligațiilor de serviciu public, în caz de 
interes economic general, legate de securitatea aprovizionării, inclusiv regularizarea, calitatea și 
prețurile pentru gazele naturale furnizate. Legea stabilește că obligațiile trebuie să fie clar definite, 
transparente, nediscriminatorii, verificabile și să asigure companiilor UE din sectorul gazelor naturale 
acces egal la consumatorii naționali. Toți consumatorii racordați la rețelele de transport a gazelor 
naturale vor avea dreptul de a cumpăra gaze naturale de la orice furnizor, precum și de a schimba în 
orice moment furnizorul, cu respectarea prevederilor contractuale. Sunt prevăzute și garanții pentru 
protecția consumatorilor și asigură protecția consumatorilor vulnerabili. Legea de asemenea 
transpune prevederile Regulamentului 715/2009 privind cooperarea regională și fluxurile 
transfrontaliere cu scopul de a asigura accesul liber la rețelele de transport de gaze naturale, inclusiv 
schimburile transfrontaliere de gaze naturale.  

O altă prevedere importantă, transpusă în lege, definește în mod clar că operatorul rețelei are dreptul 
de a refuza accesul la conductele de transport sau de distribuție doar în trei cazuri exprese, și anume: 
(1), atunci când o astfel de rețea nu este fizic prezentă, (2), atunci când rețeaua nu corespunde 
cerințelor furnizorului sau (3), când accesul este limitat din cauza obligațiilor de serviciu public impuse. 
Transparența procedurilor, cerințelor, criteriilor de acces la rețea, precum și obligațiile operatorului de 
sistem, tarifele și condițiile de refuz sunt de asemenea stipulate de noua lege. Legea, de asemenea, 
transpune integral prevederile referitoare la furnizarea de gaze naturale, cele legate de organizarea 
activității de furnizare, inclusiv reglementarea clară a relației dintre compania furnizoare, operatorul de 
rețea și consumator. Dispozițiile tranzitorii al legii stabilesc pentru Guvern și ANRE mai multe termene 
fixe de implementare a legii, majoritatea expirând în 24 luni din momentul intrării in vigoare a legii (i.e 
T II 2018). Unica excepție vizează separarea proprietății OST-urilor până la 1 ianuarie 2020.  

                                                
83 Legea nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale, accesibilă la: http://lex.justice.md/md/%20365664/ (accesată la 
data de 2 noiembrie 2017) 
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În acest context, ca și în cazul implementării legii energiei electrice, termenii de realizare a acțiunilor 
de implementare corespondente sunt prevăzute în special de PNAIAA 2017-2019 și Programul de 
reglementări al ANRE pentru perioada 2016-201884.  

În continuare vom prezenta gradul de implementare al prevederilor legii nr. 108 cu privire la gazele 
naturale până la data de 31 octombrie 2017. 

# Acțiunea de implementare Referința Termen Gradul de implementare 
 

Guvernul Republicii Moldova 
 

1.  Aprobarea Regulamentul privind situațiile 
excepționale pe piața gazelor naturale și 
a Planului de acțiuni pentru situații 
excepționale pe piața gazelor naturale și 
componența Comisiei pentru situații 
excepționale, de asemenea 
monitorizează, prin intermediul organului 
central de specialitate al administrației 
publice în domeniul energeticii, 
respectarea prevederilor prezentei legi 
privind securitatea aprovizionării cu gaze 
naturale; 

Art. 4 alin. 1, 
lit g), Legea 
nr. 108/2016 

T II 2018 

Neinițiat 
 

2.  
Aprobarea Regulamentului privind zonele 
de protecție a rețelelor de gaze naturale 

Art. 4 alin. 1, 
lit l), Legea 

nr. 108/2016 
T II 2018 

Neinițiat 

3.  Aprobarea documentelor normativ-
tehnice elaborate de Inspectoratul 
Principal de Stat pentru Supravegherea 
Tehnică a Obiectelor Industrial 
Periculoase, menite să asigure 
securitatea obiectelor sectorului de gaze 
naturale 

Art. 4 alin. 1, 
lit m), Legea 
nr. 108/2016 

T II 2018 

Neinițiat 

4.  Publicarea Raportului privind 
monitorizarea securității aprovizionării  
cu energie electrică și cu gaze naturale 
 

Art. 4 alin. 3, 
Legea nr. 
107/2016 

T I 2017  Realizat  
 
Raportului respectiv a fost 
adoptată HG nr. 454 din 
21.06.201785 

5.  Publicarea Raportului referitor la 
îndeplinirea de către întreprinderile 
electroenergetice  
și de gaze naturale a obligațiilor de 
serviciu public 

Art. 11 alin. 
5, Legea nr. 

107/2016 

T I 2017 
(art. 96 
alin. 13 lit. 
d)) 

Realizat  
 
Raportului respectiv a fost 
adoptată HG nr. 454 din 
21.06.201786 

6.  Separarea operatorului sistemului de 
transport (OST) 

. (3) şi (6); 
art. 114, 
alin. (7), 
Legea 

108/2016 

T IV 2019 
 

Neinițiat   

 
Agenția Națională de Reglementare în Energetică 

 
1.  Aprobarea Listei serviciilor și a lucrărilor 

ce pot fi externalizate de către titularii de 
licență din sectorul gaze naturale 

Art. 13, alin. 
(5), Legea 
108/2016 

T III 2017 

Realizat  
 
Prin HCA ANRE nr. 232/2017 din 
27.06.201787 

                                                
84 Hotărîrea Consiliului de Administrare al ANRE nr. 197/2016 din 1 iulie 2016, în redacția HCA nr. 240/2017 din 27 iunie 2017, 
http://www.anre.md/files/acte/plan%20de%20reglementari/Program%20de%20Reglementari%202016-2018.pdf  
85 Hotărîrea de Guvern nr, 454 din 21.06.2017 pentru pentru implementarea unor prevederi ale Legii nr. 107 din 27 mai 2016 cu 
privire la energia electrică și ale Legii nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele natural, 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=370803  
86 Hotărîrea de Guvern nr, 454 din 21.06.2017 pentru pentru implementarea unor prevederi ale Legii nr. 107 din 27 mai 2016 cu 
privire la energia electrică și ale Legii nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele natural, 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=370803  
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# Acțiunea de implementare Referința Termen Gradul de implementare 
2.  

Aprobarea Metodologiei de calculare şi 
aplicare a tarifelor reglementate 

Art. 114, 
alin. (20), 

Legea 
108/2016 

T IV 2016 

Realizat 
 
Prin HCA ANRE nr. 57/2017  din 
23.02.2017 de modificare a 
Hotărârea ANRE nr. 678 din 22 
august 201488 
 

3.  Aprobarea Regulamentului privind 
accesul la rețelele de transport al gazelor 
naturale și referitor la gestionarea 
congestiilor 

Art. 7, alin. 
(1), lit. i), 

Legea 
108/2016 

T I 2017 

Realizat  
 
Prin HCA ANRE nr.321/2016 din 
13.12.201689 

4.  Aprobarea Regulamentului privind 
Sistemul de informații în a căror bază 
titularii de licențe din sectorul gazelor 
naturale prezintă rapoarte Agenției 

Art. 7, alin. 
(1), lit. u) din 

legea 
108/2016 

T IV 2017 

În proces de realizare 

5.  

Aprobarea Metodologiei de calculare, de 
aprobare și de aplicare a tarifelor 
reglementate pentru serviciile auxiliare 
prestate de către operatorul sistemului de 
transport și de către operatorul sistemului 
de distribuție 

Art.7, alin. 
(2), lit. b), 

legea 
108/2016 

T IV 2017 

În proces de realizare 
 
ANRE: Proiectul a fost examinat 
în cadrul reuniunii Grupului de 
lucru din 8/11/2017.  
 
Propunere de modificare a 
termenului în temeiul art.2 
(noțiunea  servicii auxiliare) din 
Legea nr.108/2016.  
 
Proiectul urmează a fi elaborat 
concomitent cu Regulamentul 
privind racordarea la rețelele de 
gaze naturale şi prestarea 
serviciilor de transport şi de 
distribuție a gazelor naturale. 

6.  

Aprobarea Regulamentului privind 
dezvoltarea rețelelor de distribuție a 
gazelor naturale 

Art. 46, lit. h) 
și Art. 49, 
alin. (1), 
Legea 

108/2016 

T IV 2017 

În proces de realizare 
 
ANRE: Proiect elaborat si 
transmis la expertizare la MJ. 
Elaborat de OST si prezentat la 
ANRE pentru aprobare. 

7.  Aprobarea Regulamentului de furnizare a 
gazelor naturale 

Art. 80, alin. 
(7), Legea 
108/2016 

T IV 2017 
În proces de realizare 

8.  Aprobarea Metodologiei de calculare a 
tarifului pentru operarea sistemului de 
distribuție închis 

Art. 65, alin. 
(1), Legea 
108/2016 

T IV 2017 
În proces de realizare 

9.  Aprobarea Regulamentului cu privire la 
calitatea serviciilor de transport și de 
distribuție a gazelor naturale 

Art. 7, alin. 
(1), lit. l), 

Legea 
108/2016 

T IV 2017 

În proces de realizare 

10.  Aprobarea Regulamentului privind 
racordarea la rețelele de gaze naturale și 
prestarea serviciilor de transport și de 
distribuție a gazelor naturale 

Art. 7, alin. 
(1), lit. k), 

Legea 
108/2016 

T IV 2017 

În proces de realizare 

11.  

Aprobarea Regulamentului privind 
rețelele  gazelor  naturale 

Art. 7, alin. 
(1), lit. j), 

Legea 
108/2016 

T IV 2017 

În proces de realizare 
 
ANRE: Proiectul a fost elaborat de 
OST și prezentat la ANRE pentru 
aprobare. 

                                                                                                                                                   
87 Prin HCA ANRE nr. 232/2017 din 27.06.2017 http://anre.md/ro/acte-
normative?field_nr__value=232&field_data_aprobarii_value=&combine  
88 Prin HCA ANRE nr. 57/2017  din 23.02.2017 de modificare a Hotărârea ANRE nr. 678/204 din 22 august 2014 privind 
aprobarea Metodologiei de calculare și aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale http://lex.justice.md/md/370067/ 
89 Hotărîrea CA ANRE nr. 321/2016 privind aprobarea Regulamentului privind accesul la reţelele de transport al gazelor naturale 
şi referitor la gestionarea congestiilor http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=368375&lang=1  
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# Acțiunea de implementare Referința Termen Gradul de implementare 
12.  

Aprobarea Regulilor pieței gazelor 
naturale 

Art. 7, alin. 
(3), lit. a) 

Legea 
108/2016 

T III 2018 

Neinițiat  

13.  

Aprobarea Codului rețelelor de gaze 
naturale 

Art. 67, alin. 
(4), art. 114, 

alin. (10), 
Legea 

108/2016 

T III 2018 

Neinițiat  
 
ANRE: În condițiile art. 67, alin. 
(4), art. 114, alin. (10) din Legea 
108/2016 

14.  

Aprobarea Regulamentului privind 
depozitul de stocare 

Art. 7, alin. 
(1), lit. j), 

Legea 
108/2016 

T IV 2018 

Neinițiat  
 
ANRE: Va crea efecte  după 
constituirea unor  astfel de 
depozite 

15.  Aprobarea Metodologiei de calculare, de 
aprobare şi de aplicare a tarifelor 
reglementat pentru serviciul de stocare a 
gazelor naturale 

Art. 7, alin. 
(2), lit.  a), 

Legea 
108/2016 

T IV 2018 

Neinițiat 
 
ANRE: Aplicabilă după 
constituirea depozitelor 

16.  
Aprobarea Regulamentului privind 
accesul la depozitele de stocare și 
referitor la gestionarea congestiilor 

Art. 7, alin. 
(1), lit. i), 

Legea 
108/2016 

T IV 2018 

Neinițiat 
 
ANRE: Va crea efecte  după 
constituirea unor  astfel de 
depozite 

17.  
Aprobarea Metodologiei de calculare și 
aplicare a tarifelor reglementate pentru 
serviciul de transport al gazelor naturale 

Art. 7, alin. 
(2), lit. a), 

Legea 
108/2016 

2019 

Neinițiat 
 
ANRE: Aprobare e planificată 
după expirarea metodologiei 
existente (22.08.2019) 

18.  Aprobarea Metodologiei de calculare, de 
aprobare și de aplicare a tarifelor 
reglementate pentru serviciul de 
distribuție al gazelor naturale 

Art. 7, alin. 
(2), lit. a), 

Legea 
108/2016 

2019 

Neinițiat 
 
ANRE: Aprobare e planificată 
după expirarea metodologiei 
existente (22.08.2019) 

19.  Aprobarea Metodologiei de calculare, de 
aprobare și de aplicare a prețurilor 
reglementate pentru furnizarea de ultimă 
opțiune și pentru furnizarea gazelor 
naturale anumitor categorii de 
consumatori finali în contextul obligației 
de serviciu public 

Art. 7, alin. 
(2), lit. a), 

Legea 
108/2016 

T IV 2018 

Neinițiat 
 
 

20.  Desemnarea operatorului depozitului de 
stocare obligat să elaboreze și să 
prezinte Agenției pentru aprobare 
proiectul Regulamentului privind accesul 
la depozitele de stocare și referitor la 
gestionarea congestiilor 

Art. 71, alin. 
(2), Legea 
108/2016 

T IV 2018 

Neinițiat 
 
ANRE: Odată cu emiterea primei 
licențe pentru activitatea de 
stocare a gazelor naturale 

21.  

Desemnarea furnizorului privind 
impunerea serviciului public de a furniza 
gaze naturale consumatorilor finali 

Art. 89, alin. 
(2), 114 din 
Legea cu 
privire la 
gazele 

naturale, nr. 
108 din 

27.05.2016 

T III 2016 

Realizat*: 
 
Prin HCA ANRE nr. 287/2016 din 
18.11.201690 

22.  
Desemnarea furnizorului de ultimă 
opțiune 

Art. 90, alin. 
(2) Legea 
108/2016 

T III 2016 

Nerealizat. Neinițiat 
 
ANRE: După aprobarea 
Regulamentului de furnizare 

23.  Desemnarea OST responsabil de 
elaborarea și prezentarea spre aprobare  
Agenției a Regulamentului privind rețelele 

Art. 66, 
 alin. (4), 

Legea 
T IV 2016 

Realizat 
 
Prin HCA ANRE nr. 334/2016 din 

                                                
90 Prin HCA ANRE nr. 287/2016 din 18.11.2016, 
http://www.anre.md/files/Acte%20Normative/hotariri%20site/Impunerea%20serv%20public.pdf  
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# Acțiunea de implementare Referința Termen Gradul de implementare 
de gaze naturale 108/2016 16.12.201691 

24.  Desemnarea operatorului sistemului de 
transport pentru elaborarea proiectului 
codului rețelelor de gaze naturale 

Art. 67, alin. 
(3), Legea 
108/2016 

T III 2016 

Realizat 
 
Prin HCA ANRE nr. 332/2016 din 
16.12.201692 

25.  Desemnarea operatorului sistemului de 
transport care va elabora și prezenta 
Agenției pentru aprobare proiectul 
Regulamentului privind accesul la rețelele 
de transport al gazelor naturale și 
referitor la gestionarea congestiilor 

Art. 71, alin. 
(2), Legea 
108/2016 

T III 2016 

Realizat 
 
Prin HCA ANRE nr. 200/2016 din 
14.07.2016 (Lipsește versiunea 
online a Hotarârii) 

26.  

Certificarea operatorului sistemului de 
transport al gazelor naturale 

Art. 36, alin. 
(3) şi (6); art. 

114, alin. 
(7), Legea 
108/2016 

T IV 2019 

Neinițiat  
 
Implementarea începând cu 1 
ianuarie 2020 

27.  Desemnarea operatorului depozitului de 
stocare responsabil de elaborarea și 
prezentarea Agenției spre aprobare a  
modelului contractului pentru prestarea 
serviciului de stocare și a proiectului 
regulamentului privind depozitul de 
stocare, specific activității proprii 

Art. 53, alin. 
(3), Legea 
108/2016 

T IV 2018 

Neinițiat  
 
ANRE: Nu poate fi desemnat 
operator. Nu există depozit de 
stocare. 

28.  Desemnarea operatorului depozitului de 
stocare obligat să elaboreze și să 
prezinte Agenției pentru aprobare 
proiectul Regulamentului privind accesul 
la depozitele de stocare și referitor la 
gestionarea congestiilor 

Art. 71, alin. 
(2), Legea 
108/2016 

T IV 2018 

Neinițiat 
 
ANRE: Odată cu emiterea primei 
licențe pentru activitatea de 
stocare a gazelor naturale 

29.  
Aprobarea programului de conformitate 
pentru OST parte a unei întreprinderi 
integrate pe verticală 

Art.  34 alin. 
(1) , art. 114 

alin.(8), 
Legea 

108/2016  

T II 2017 

Realizat 
 
Prin HCA ANRE nr. 176/2017 din 
10.05.2017 (lispește legatura la 
documentul online) 

30.  
Aprobarea programelor de conformitate 
pentru întreprinderile operatorii sistemului 
de distribuție (OSD) gaze naturale care 
fac parte dintr-o întreprindere integrată 
pe verticală. 

Art.  34  
alin. (2), 
Legea 

108/2016 

T III 2017 

Realizat 
 
Prin HCA ANRE nr. 241-252/2017 
din 29.06.201793 

 
Acte de reglementare multi-sectoriale 

 
31.  

Aprobarea Regulamentului privind 
planificarea, aprobarea și efectuarea 
investițiilor 

Art. 7, alin. 
(1), lit. q) din 

Legea 
108/2016 

 

T IV 2016 

Realizat  
 
Prin HCA ANRE nr.283/2016 din 
15.11.201694 
 

32.  Aprobarea Regulamentului privind 
procedurile de achiziție a bunurilor, 
lucrărilor și serviciilor utilizate în 
activitatea titularilor de licențe din 

Art. 7, (1), 
lit. p) din 
Legea 

108/2016 

T I 2017 

Realizat  
 
Prin HCA ANRE nr. 24/2017 din 
26.01.201795 

                                                
91 Hotărîrea CA ANRE nr. 334/2016 din 16.12.2016 privind Desemnarea OST responsabil de elaborarea și prezentarea spre 
aprobare  Agenției a Regulamentului privind reţelele de gaze naturale http://anre.md/ro/acte-
normative?field_nr__value=334&field_data_aprobarii_value=2016&combine=  
92 Hotarîrea CA ANRE nr. 332/2016 din 16.12.2016 privind Desemnarea operatorului sistemului de transport pentru elaborarea 
proiectului codului reţelelor de gaze naturale http://anre.md/ro/acte-
normative?field_nr__value=332&field_data_aprobarii_value=2016&combine=  
93 Hotărîrile HCA ANRE nr. 241-252 din 29.06.2017 privind aprobarea programelor de conformitate pentru întreprinderile 
operatorii sistemului de distribuție (OSD) gaze naturale care fac parte dintr-o întreprindere integrată pe verticală, 
http://anre.md/ro/acte-normative?field_piata_tid_i18n=2&field_nr__value=241&field_data_aprobarii_value=2017&combine=  
94 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=368444&lang=1  
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# Acțiunea de implementare Referința Termen Gradul de implementare 
sectorul electroenergetic, termoenergetic, 
gazelor naturale  şi a operatorilor 
sistemelor  publice de alimentare cu apă 
şi de canalizare 

 

33.  Aprobarea Regulamentului privind 
procedurile de prezentare şi de 
examinare a cererilor titularilor de licențe 
privind preţurile şi tarifele reglementate 

Art. 7, alin. 
(2), lit. c) 
din Legea 
108/2016; 

 

T IV 2017 

În proces de realizare 

34.  
Aprobarea Regulamentului privind modul 
de monitorizare a programelor de 
conformitate 

Art. 7, (1), 
lit. s)  din 

Legea 
108/2016 

 

T IV 2017 

În proces de realizare  

CONCLUZII SI RECOMANDĂRI PRIORITARE 

Prin legea 108/2016 cu privire la gazele naturale și legea 174/2017 cu privire la energetică au fost 
transpuse în cadrul legal primar angajamentele pachetului III energetic al UE în domeniul gazelor 
naturale (i.e. transpunerea parțial a Directivei 2009/73/CE). Separarea OST este prevăzute de legea 
gazelor naturale, prin prisma excepției până la 1 ianuarie 2020. Adițional, prin Hotărârea CA ANRE nr. 
321/2016 din 13.12.2016 a fost aprobat Regulamentul privind condițiile de acces la rețelele pentru 
transportul gazelor naturale și la gestionarea congestiilor (transpunerea în cadrul legal secundar a 
Regulamentului (CE) nr 715/2009).  

În mare parte efortul Guvernul și ANRE în implementarea legii 108/2016 este similar cu cel care ține 
de implementarea legii 107/2016, fiind înregistrare o serie de întârzieri.  

Astfel, Guvernul și ANRE s-a angajat să realizeze prioritar 40 de acțiuni de implementare (Guvernul – 
6 acțiuni și ANRE- 33 de acțiuni). Este de remarcat că 6 acțiuni de implementare vizează inclusiv 
acțiuni care țin de sectorul energiei electrice.  În consecință, din 6 acțiuni planificate, Guvernul: a reușit 
să realizeze 2 acțiuni (elaborarea și prezentarea Rapoartelor în baza art. 96 alin. 13), iar 4 acțiuni nu 
au fost inițiate având în vedere că termenul limită este iulie 2018.  

Din totalul de 34 acțiuni de reglementare planificate pentru perioada 2016-2018 ANRE: a realizat 11 
acțiuni de implementare, 10 acțiuni sunt în proces de realizare cu termen limită IV 2017, o acțiune nu 
a fost realizată, iar 12 nu au fost inițiate, majoritatea având termen limită II 2018.  

Analizând  cadrului de implementare al legii 108/2016 se recomandă abordarea în mod prioritar a 
următoarelor acțiuni de implementare: 

1. Adoptarea și implementarea metodologiilor de calculare a tarifelor de transport, asigurând 
funcționarea transparente și ne-discriminatorii a pieței gazelor naturale. 

2. Implementarea regulilor de schimbare a furnizorilor, asigurând condiții de competitivitate și abolind 
drepturile exclusive existente de furnizare. 

3. Legea 108/2016 admite ca, consumatorii finali pot beneficia de prețuri reglementate fără restricții în 
timp și în baza unor reguli clara și definite, ceea ce face ca aceste prevederi să nu corespundă cu 
prevederile Directivei 2009/73/EC privind obligațiile de serviciu public. Respectiv se impune 
amendarea legii în această parte, sau adoptarea cadrului subordonat legii adecvat96.  

4. Implementarea în cadrul secundar a regulilor de protecție a consumatorilor vulnerabili, prevăzute 
de lege.  

5. Aprobarea Codului rețelelor de gaze naturale. 

                                                                                                                                                   
95 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369950 
96 Raportul annual al Secretariatului Comunității Energetice, 6/11/2017, https://www.energy-community.org/dam/jcr:b03950a0-
9367-4618-961b-3efad53b79fd/EnC_IR2017.pdf  
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6. Pregătirea separării și certificării în termen a operatorilor sistemului de transport până la 1 ianuarie 
2020. 

7. Având în vedere pe de o parte acordurile de finanțare încheiate cu BERD și BEI, care se află în 
procedură de ratificare și inițierea procesului de privatizare a Vestoldtransgaz, este necesară 
clarificarea procesului de investiții în inițierea construcției în 2018 și operaționalizarea Gazoductului 
Ungheni-Chișinău către 1 ianuarie 2020. 
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1.3. IMPLEMENTAREA LEGII CU PRIVIRE LA ENERGETICĂ  

Legea cu privire la energetică face parte din pachetul III energetic pe care Republica Moldova urma 
să-l transpună în legislația națională. În iunie 2016 Guvernul a aprobat proiectul Legii cu privire la 
energetică97 și la înregistrat în Parlament pentru dezbateri și aprobare. Proiectul de lege a fost adoptat 
de Parlament în lectură finală la finele lunii septembrie 2017.98 Guvernul a planificat aprobarea Legii 
către finele trimestrului III al anului 2016. Adoptarea Legii cu privire la energetică face parte din Planul 
de Acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-201899, precum și din PNAIAA pentru anii 2017-2019100 

Legea cu privire la energetică a intrat în vigoare de la momentul publicării la 20 octombrie 2017. 
Prevederile tranzitorii101 stabilesc un termen de 12 luni pentru Guvern și Agenția Națională pentru 
Reglementare în Energetică-ANRE (în continuare Agenție) pentru transferul funcției de supraveghere 
energetică de stat, inclusiv prin preluarea funcțiilor Inspectoratului Energetic de Stat. 

Legea se referă la cadrul competențele autorităților publice, cadrul instituțional și competențe, modul 
de organizare și desfășurare al activităților în sectoarele energeticii, dezvoltarea și exploatarea 
obiectivelor energetice, inclusiv securitatea energetică a țării. 

În cele ce urmează ne vom expune pe principalele prevederi ce țin de cadrul instituțional și vom 
analiza următoarele aspecte legate de funcționare a Agenției: 

1. Competențele Agenției 
2. Independența Agenției 
3. Independența financiară și modul de formare a bugetului 
4. Cerințele față de membrii Consiliului Agenției și față de angajații Agenției 
5. Modul de numire și activitatea membrilor Consiliului Agenției 
6. Puterea juridică a deciziilor Agenției și modul lor de fundamentare 

Evaluarea acestor aspecte cheie de funcționare a Agenției vor fi analizate și prin prisma Directivelor 
UE 2009/72/CE și 2009/73/CE care de asemenea fac parte din pachetul III energetic, pe care 
Republica Moldova s-a angajat să le transpună în legislația națională. 

COMPETENȚA AGENȚIEI 

Agenția este împuternicită cu competențe de reglementare și de monitorizare a activităților din 
sectoarele energeticii102. Legea definește sectoarele energeticii: electroenergetic, termoenergetic, de 
gaze naturale, de produse petroliere și de combustibil solid și lichid.103 În baza prevederilor noii Legi în 
afară de Agenție nu există o altă autoritate cu competențe de reglementare și de monitorizare a 
activităților din sectoarele energeticii. Această prevedere este în corespundere cu cerințele art. 35 din 
Directiva UE 2009/72/CE și art. 39 din Directiva UE 2009/73/CE. 

Legile sectoriale104 din domeniul energetic stabilesc competențe pentru Agenție în calitatea sa de 
autoritate cu competențe de reglementare și de monitorizare. 

                                                
97 Hotărîrea Guvernului nr. 778 din 12 iunie 2016 cu privire la aprobarea proiectului de lege cu privire la energetică, accesibilă 
la: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365584 (accesat la data de 1 noiembrie 2017) 
98 Legea nr. 174 cu privire la energetică, a fost adoptată de Parlament în a doua lectură la 21 septembrie 2017 și publicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 364-370 din 20 Octombrie 2017, accesibilă la: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371969 (accesat la data de 1 noiembrie 2017) 
99 Hotărîrea Guvernului nr. 890 din 20 iulie 2016 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018, 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 217-229 din 22 iulie 2016, accesibilă la: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365929 (accesat la data de 2 noiembrie 2017) 
100 Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din 30 decembrie 2016 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru 
implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019, 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369730  
101 Articolul 32 din Legea nr. 174 cu privire la energetică din 21 septembrie 2017 
102 Articolul 8 alin. (1) din Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică 
103 Articolul 3 din Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică 
104 Legile sectoriale din domeniile energetice sunt: 
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INDEPENDENȚA AGENȚIEI 

În baza Legii cu privire la energetică, Agenția este independentă în raport cu alte autorități și organe 
publice sau cu alte entități publice sau private, nici o decizie luată de Guvern, alte autorități ale 
administrației publice centrale sau locale, organe centrale de specialitate, neputând să restrângă 
independența funcțională și financiară a Agenției. 

În același timp, Agenția colaborează cu alte autorități, precum Consiliul Concurenței, precum și cu 
societatea civilă și reprezentanți ai participanților de pe piețele energetice fără a fi atinsă independența 
Agenției în reglementarea și monitorizarea sectoarelor de care este responsabilă.105 

De asemenea, independența Agenției nu limitează controlul Parlamentar și nici controlul judiciar al 
legalității deciziilor emise.106 

Independența Agenției este tratată atât instituțional cât și prin prisma persoanelor angajate în cadrul 
Agenției, inclusiv a directorilor din cadrul Consiliului de Administrație al Agenției. 

Totodată, unicul element care ar putea fi interpretat ca ar aduce atingere activității independent a 
Agentei ține de modul de aprobare a Regulamentului de activitate, care potrivit legii se adoptă de 
Parlament (art. 8(8)). 

INDEPENDENȚA FINANCIARĂ ȘI MODUL DE FORMARE A BUGETULUI 

Independența Agenției presupune în sensul Directivelor 2009/72/CE și 2009/73/CE și independența 
financiară a Agenției în partea ce ține de modul de formare și aprobare a surselor de finanțare. 
Comisia Europeană interpretează prevederile Directivelor 2009/72/CE și 2009/73/CE ca oferind în 
continuare posibilitate Parlamentului să aprobe bugetul Agenției în structura bugetului de stat, însă 
alocațiile din partea operatorilor energetici urmează a fi prezentate separat în Legea bugetului pentru 
a avea o claritate care fonduri ajung la Agenție din partea alocațiilor și care din sursele directe ale 
bugetului de stat. 

Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică oferă această independență financiară atât ce ține de 
modul de formare a bugetului cât și valorificarea acestuia. Astfel, Consiliul de administrație stabilește 
modul de formare a bugetului din contribuțiile operatorilor energetici și a altor operatori precum 
prestatorii de servicii de alimentare cu apă și canalizare, în baza legii speciale. Metodologia de 
formare a bugetului presupune o rată de cel mult 0,3% din suma veniturilor încasate de operatorii 
supuși reglementărilor Agenției, fiind utilizate estimările de consum de energie electrică, termică, gaze 
naturale, produse petroliere, precum și prestarea serviciilor de apă și canalizare. 

Consiliul de administrație al Agenției aprobă bugetul pentru anul viitor până la finele lunii noiembrie, îl 
publică în Monitorul Oficial și informează Parlamentul, iar alocațiile din partea operatorilor reglementați 
sunt transferate trimestrial. Agenția poate utiliza în anul viitor de gestiune resursele financiare 
neutilizate, precum și să acceseze credite la rate rezonabile pentru a acoperi costurile adiționale, fiind 
ajustate și procedurile de formare a bugetului pentru anul viitor pentru a acoperi diferența. 

                                                                                                                                                   
Legea nr. 107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică, accesibilă la: http://lex.justice.md/md/365659%20/ (accesată la 
data de 2 noiembrie 2017) 
Legea nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale, accesibilă la: http://lex.justice.md/md/%20365664/ (accesată la data 
de 2 noiembrie 2017) 
Legea nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării, accesibilă la: 
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=353698&lang=1 (accesată la data de 2 noiembrie 2017) 
Legea nr. 10 din 26 februarie 2016 privind promovarea utilizării energiei din resurse regenerabile, cu intrarea în vigoare la 25 
martie 2018, accesibilă la: http://lex.justice.md/md/363886/ (accesată la data de 2 noiembrie 2017) 
Legea nr. 461 din 30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere, accesibilă la: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313295 (accesată la data de 2 noiembrie 2017)   
105 Articolul 12 alin. (2) din Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică 
106 Articolul 8 alin. (7) din Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică 
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Agenția urmează a fi supusă verificărilor din partea unei companii independente de audit in fiecare an, 
iar raportul financiar și de audit se face public și se prezintă Parlamentului pentru informare. Curtea de 
Conturi va exercită controlul auditului ce ține de legalitate, regularitate și eficiența formării și utilizării 
bugetului Agenției.107 

CERINȚELE FAȚĂ DE MEMBRII CONSILIULUI AGENȚIEI ȘI ANGAJAȚII AGENȚIEI 

Agenția este condusă de un Consiliu de administrație, care este format din 5 directori, care dețin 
funcții de demnitate publică.108 Directorii Consiliului de administrație urmează să întrunească o serie 
de cerințe pentru a putea desfășura activitatea lor: 

1. Să acționeze independent, imparțial, în interes public și fără a solicita sau accepta instrucțiuni 
de la persoane terțe, inclusiv de natură politică; 

2. Să nu divulge informații cu acces limitat, obținute în cadrul sau în legătură cu exercitarea 
mandatului; 

3. Să nu desfășoare alte activități remunerate, cu excepția celor de ordin didactic și științific. 
Dacă activitățile științifice sau didactice sunt finanțate direct sau indirect de întreprinderile 
energetice pe care Agenția le reglementează, această activitate este interzisă; 

4. Să nu obțină de la întreprinderile energetice pe care le reglementează Agenția careva dintre 
următoarele beneficii: 

a. Activități remunerate ori alte avantaje 
b. Acțiuni în aceste întreprinderi 
c. Câștiguri materiale, inclusiv de ordin financiar 
d. Angajări proprii sau ale altor persoane. 

Aceste aspecte ce țin de independența individuală a directorilor Consiliului de administrație al Agenției 
corespund cerințelor din art. 35 alin. (4) lit. b) din Directiva 2009/72/CE și art. 39 alin. (4) lit. b) din 
Directiva 2009/73/CE, care solicită ca persoanele cu funcții de conducere dar și personalul din cadrul 
autorităților naționale de reglementare să acționeze în mod independent de orice interes pe piață și să 
nu solicite și să nu accepte instrucțiuni din partea autorităților publice sau private. Comisia Europeană 
interpretează prevederile acestor două cerințe ca referindu-se și la orice poziții remunerate, acțiuni 
sau alte interese din partea întreprinderilor pe care le reglementează.109 

Legea cu privire la energetică nu face referire la careva cerințe suplimentare pentru angajații Agenției, 
statutul lor fiind reglementat de Legea privind funcția publică și statutul funcționarului public110 și 
Legea privind declararea averii și intereselor personale111. Astfel, angajații din cadrul Agenției dispun 
de calitatea de funcționar public după cum o stabilește Legea privind funcția publică și statutul 
funcționarului public, iar Legea privind declararea averii și a intereselor personale stabilește 
declararea intereselor personale, care printre altele includ contracte, acțiuni, alte beneficii de la 
persoane fizice și juridice. Cu toate acestea angajații Agenției nu sunt funcționari publici în sensul 
Legii 158/2008, unii dintre aceștia putând fi angajați în baza legislației generale a muncii. În acest caz, 
acești angajați nu sunt supuși cerințelor de declarare a intereselor personale, care ar putea 
depista cazurile de incompatibilitate și de lipsă de independență în luarea deciziilor, așa cum o solicită 
Directivele 2009/72/CE și 2009/73/CE, precum și interpretările oferite de Comisia Europeană. 

                                                
107 Articolul 11 din Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică 
108 Articolul 9 alin. (1) din Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică 
109 Commission Staff Working Paper, Interpretative note on Directive 2009/72/EC concerning common rules for the internal 
market in electricity and Directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas “The Regulatory 
Authorities”, pagina 7 primul paragraf, accesibilă la: 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2010_01_21_the_regulatory_authorities.pdf  (accesată la data de 2 
noiembrie 2017)  
110 Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, accesibilă la: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330050 (accesată la data de 2 noiembrie 2017)  
111 Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, accesibilă la: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366046 (accesată la data de 2 noiembrie 2017) 
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Un al doilea aspect ține de modalitatea de control a declarațiilor de avere și interese pe care le oferă 
cadrul legislativ actual. Astfel, datorită numărului mare de declarații de avere și interese personale, 
mecanismul stabilit în Legea privind autoritatea națională de integritate stabilește o selectare aleatorie 
și verificare a declarațiilor de avere și interese personale. Datorită interesului sporit ce ține de 
independența funcționării Agenției, verificarea stărilor de conflict a angajaților Agenției ar urma să aibă 
loc anterior angajării și pentru toți angajații, și nu aleatoriu, cum o prevede Legea 133/2016. 

De asemenea, neincluderea expresă în Legea cu privire la energetică a interdicțiilor ce țin de interese 
personale, precum deținerea de acțiuni sau obținerea de avantaje pentru terți, precum sunt membrii 
de familie, ar putea duce la concluzia din partea ofițerilor de integritate, responsabili de verificarea 
dosarului că integritatea nu a fost compromisă.   

Reieșind din cele menționate mai sus, instrumentele existente la momentul adoptării Legii nu conferă 
instrumente suficiente de asigurare a independenței tuturor persoanelor din cadrul Agenției, fie 
membri ai Consiliului de administrație sau angajați din cadrul Agenției, iar Legea cu privire la 
energetică a scăpat din domeniul său de reglementare stabilirea unor cerințe similare pentru angajații 
Agenției, în special cele ce țin de independența de întreprinderile din domeniul energetic care sunt 
supuse reglementărilor.  

MODUL DE NUMIRE ȘI ACTIVITATEA MEMBRILOR CONSILIULUI AGENȚIEI 

Directorii Consiliului de administrație a Agenției sunt numiți de Parlament în bază de concurs. 

Concursul se organizează de Comisia permanentă de profil din Parlament și se desfășoară în mod 
public, cu publicarea în cel puțin 4 surse publice – situl Parlamentului și trei surse de mass-media, a 
anunțului cu privire la desfășurarea concursului, având un termen limită de cel puțin o lună de la data 
publicării. 

Condițiile de participare la concurs includ cerințele față de candidați, actele necesare pentru 
depunerea dosarului, modul de desfășurare a concursului. Concursul de anunță repetat dacă pentru 
fiecare poziție vacantă sunt mai puțin de doi candidați înregistrați.  

Candidații pentru funcția de director în cadrul Consiliului de administrație al Agenției trebuie să dețină 
cel puțin 10 ani de experiență în domenii tehnic, economic, financiar sau juridic cu studii superioare în 
aceste domenii, dintre care cel puțin 3 ani în funcții de conducere în instituții publice sau în 
întreprinderi din sectoarele reglementate de Agenție. Candidații trebuie de asemenea să se bucure de 
o reputație ireproșabilă, să cunoască limba de stat și limba engleză și să nu fie membru a vreunui 
partid politic la momentul depunerii cererii de participare la concurs.  

În cadrul concursului organizat de comisia parlamentară de profil pot fi invitați fără drept de vot 
reprezentanți ai Guvernului, mediului academic de profil, Secretariatul Comunității Energetice, 
Delegației Uniunii Europene și experți în domeniul energeticii care își desfășoară activitatea pe plan 
național și internațional.112  După finalizarea concursului, Parlamentul numește în funcție directorii 
Consiliului de administrație a Agenției. Directorul general al Consiliului de administrație al Agenției 
este numit în funcție de Parlament la propunerea Președintelui Parlamentului. 

Mandatul directorilor din cadrul Consiliului de administrație a Agenție este de 6 ani, cumulativ nici un 
membru nu este în drept să dețină funcția de director mai mult de 12 ani. 

Directivele UE 2009/72/CE 113  și 2009/73/CE 114  solicită ca membrii Consiliului de administrație al 
Agenției să fie numiți în baza unui principiu de rotație, astfel încât mandatul membrilor să nu expire în 
același timp. Legea cu privire la energetică stabilește mecanismul de rotație dacă mandatul membrilor 

                                                
112 Articolul 11 alin. (3) din Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică 
113 Articolul 35, alin (5) lit. b) din Directiva 2009/72/CE 
114 Articolul 39 alin. (5) lit. b) din Directiva 2009/73/CE  
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Consiliului încetează în același timp, fiind stabilit termenul la prima numire de 2 ani pentru 2 directori, 
4 ani pentru 2 directori și 6 ani pentru un director.115 Un mecanism similar de rotație a fost stabilit și în 
Legea anterioară cu privire la energetică.116 

De asemenea, membrii actuali ai Consiliului de administrație își duc mandatul până la capăt.117 
Interpretarea Comisiei Europene față de Statele Membre este că acest termen nu ar trebui să 
depășească calendaristic termenul de 3 martie 2018, în contextul în care termenul maxim admis de 
cele două Directive este de 7 ani pentru un mandat, iar termenul limită de transpunere a Directivelor 
este de 3 martie 2011. În cazul Agenției, 2 membri sunt numiți în funcție din iulie 2013, doi – din 
ianuarie 2014, iar Directorul General al Consiliului – din martie 2017. Întrucât mandatul lor este de 6 
ani, procedura de numire în funcție a noilor membri ai Consiliului urmează să înceapă în anul 2019, iar 
cadrul actual de numire asigură mecanismul de rotație dacă toți membrii actuali ai Consiliului de 
administrație al Agenției își vor duce până la capăt mandatele. 

Modul de numire și de exercitare a mandatelor este reglementat de noua Lege cu privire la energetică 
în corespundere cu cerințele generale ale Directivelor UE 2009/72/CE și 2009/73/CE. Suplimentar, 
Legea nouă oferă și reglementările ce țin de reputație ireproșabilă și sunt stabilite cerințele de 
respectare a cadrului legislativ suplimentar legat de integritate cum ar fi Legea 133/2016 privind 
declararea averii și intereselor personale și Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu 
funcții de demnitate publică. 

Rămân neclarificate o serie de aspecte mai puțin vizibile ce țin de modul public de organizare a 
concursului, care nu presupune automat participarea reprezentanților Guvernului, Secretariatului 
Comunității Energetice, ai Uniunii Europene, a mediului academic și al experților, ci doar în bază de 
invitație. De asemenea, numirea Directorului General al Agenției este în mâinile Președintelui 
Parlamentului, ceea ce presupune o influență politică în procesul de organizare al Agenției. Deși 
Directivele UE 2009/72/CE și 2009/73/CE nu se referă cu privire la aceste aspecte și lasă la 
latitudinea statelor membre UE să decidă cu privire la modul de numire și de organizarea a 
concursurilor, considerăm oportun ca procesul de organizare a concursurilor să permită și altor actori 
verificarea calităților candidaților, inclusiv a independenței și integrității lor. În același timp, numirea 
Directorului General de către membrii Consiliului ar oferi o mai mare independență instituțională 
pentru Agenție, în special luând în considerație împuternicirile de administrare a activității Agenției de 
care dispune Directorul General al Consiliului de administrație. 

Un alt aspect ține de modul în care se aplică în timp Legea nouă cu privire la energetică, inclusiv 
cerințele de integritate și de independență de care ar trebui să dea dovadă membrii actuali ai Agenției. 
Legea 174/2017 nu se expune pe procedura de verificare a reputației ireproșabile și controlul de avere 
și interese față de membrii actuali, numiți în funcție în baza legii 1525/1998 cu privire la energetică. 
Neaplicarea în practică a prevederilor de integritate din momentul intrării în vigoare a legii noi, însă 
doar după expirarea mandatelor, reduce din eficiența prevederilor de independență, profesionalism și 
integritate a membrilor Consiliului de Administrație. 

PUTEREA JURIDICĂ A DECIZIILOR AGENȚIEI ȘI MODUL LOR DE FUNDAMENTARE 

Agenția este obligată să își facă publice proiectele de decizii care implică aprobarea de acte normative 
de reglementare, examinarea cererilor privind costurile de bază, privind prețurile reglementate, tarife 
reglementate ori alte hotărâri cu impact asupra piețelor energetice și asupra obligațiilor de serviciu 
public. Acestea se supun dezbaterilor publice cu implicarea actorilor relevanți, iar la adoptarea 
Deciziilor sunt necesare fundamentări in nota informativă și o analiză a impactului de reglementare. 

                                                
115 Articolul 10 alin. (9) din Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică 
116 Articolul 4/2 alin. (4) din Legea nr. 1525 din 19.02.1998 cu privire la energetică, abrogată din 20 octombrie 2017 de Legea nr. 
174/2017 cu privire la energetică 
117 Articolul 32 alin. (1) din Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică 
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Expertiza juridică este efectuată de organul central de specialitate din domeniul justiției, care are 
caracter consultativ. 

Deciziile se aprobă cu votul a cel puțin 3 membri din 5 ai Consiliului de administrare, iar deciziile pot fi 
supuse controlului judiciar prin intermediul procedurii de contencios administrativ. Adițional, deciziile 
Consiliului pot fi suspendate de instanța de judecată în temeiul prevederilor Legii contenciosului 
administrativ și al Codului de Procedură Civilă. Cu toate acestea, suspendarea nu se referă decît la 
subiectul care a solicitat suspendarea și nu față de actul normativ de reglementare emis de Agenție la 
general.118  

Prevederile actuale ale Codului de Procedură Civilă stabilesc că aplicarea măsurii de asigurare, care 
ulterior se stabilește ca nefiind justificată împreună cu fondul cauzei, duce la aplicarea compensărilor 
din partea subiectului care a solicitat aplicarea măsurii asigurătorii.119  

Cu toate acestea, soluționarea cauzelor în contencios administrativ ce țin de suspendarea unui act, 
cum ar fi un act normativ al Agenției nu este supusă unui termen maxim de examinare. Acțiunile de 
contencios administrativ pot dura perioade îndelungate de timp, iar acțiunea în instanța de contencios 
poate fi înaintată și de alți participanți care se află pe aceeași piață cu subiectul care a intentat 
acțiunea de suspendare, ceea ce duce la extinderea suspendării față de toți subiecții reglementați. 
Prin urmare, prin intermediul acțiunilor din sistemul justiției pot fi suspendate reforme importante pe 
care are menirea să le promoveze Agenția, inclusiv prin punerea în aplicarea a cadrului legislativ 
special ce ține de domeniile energeticii, care a fost recent adoptat și care este menit să transpună 
prevederile pachetului III energetic.120 

RECOMANDĂRI PRIORITARE 

În baza analizei Legea 174/2017, precum și a legislației relevante ce ține de implementarea noilor 
cerințe pentru Agenție, se recomandă abordarea următoarelor acțiuni: 

1. Cerințele legate de independența și integritatea directorilor Consiliului de administrație al Agenției 
urmează a fi extinse și față de angajații Agenției. Astfel, riscurile legate de lipsă de independență și 
conflict de interese se pot strecura față de unii angajați ai Agenției, iar aceasta din urmă nu vor 
putea asigura acte normative și regulatorii în domeniile energeticii care să nu fie influențate din 
exterior.  

2. Procedura de numire a directorilor Consiliului de administrație al Agenție necesită o revizuire în 
partea ce ține de caracter public și implicarea actorilor interesați. Participarea la invitarea comisiei 
parlamentare permanente oferă marjă de discreție Parlamentului în stabilirea caracterului public al 
concursului. 

3. Pentru a se asigura punerea în aplicarea eficientă a noii Legi cu privire la energetică, reputația 
ireproșabilă a membrilor actuali ai Consiliului de administrare a Agenție necesită a fi verificată. 
Legea abrogată nu stabilea cerințe legate de reputație ireproșabilă și nici de depunere a declarației 
de avere și interese, întrucât Legea nr. 133/2016, intrată în vigoare din iunie 2016 nici nu a fost 
pusă în aplicare în mod eficient și nu se referea la membrii Consiliului de administrație a Agenție 
numiți până în prezent. 

4. Prevederile Legii nr. 793 din 10.02.2000 contenciosului administrativ nu oferă un cadru sigur și în 
termeni proximi de examinare a acțiunilor de suspendare a actelor normative cu caracter regulator 
emise de Agenție. Astfel, sunt necesare ajustări similare cu cele legate de actele emise de Banca 
Națională, pentru a asigură că se aplică termeni maximi de judecare a cauzelor de suspendare a 

                                                
118 Articolul 16 alin. (10) din Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică 
119 Articolul 182 din Codul de Procedură Civilă 
120 În anexa la Legea nr. 117 din 23.12.2009 se enumeră Directivele și Regulamentele UE care necesită a fi transpuse, precum 
și termenul lor de transpunere, care a fost depășit semnificativ în cazul Republicii Moldova, Legea accesibilă la: 
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=333457&lang=1 (accesată la 3 noiembrie 2017) 



   Imp lemen ta rea  Pache tu lu i  I I I  ene rge t i c  în  Repub l i ca  Mo ldova  (2017 )             
 

 

   www.ipre.md                                                                                                                                                               44 

actelor normative cu caracter regulator emise de Agenție și de alți regulatori independenți. În caz 
contrar, acțiunile de suspendare vor putea îngreuna semnificativ punerea în aplicarea a noilor 
prevederi aprobate în legi speciale care transpun prevederi din pachetul III energetic. 

 


