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Moldovagaz - provocări și perspectivă



Piața gazelor naturale a 

Republicii Moldova: ieri și azi.1.



Cadrul legislativ primar
În anul 2016 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat noua Lege cu privire la gazele naturale nr. 108 din

27.05.2016, care transpune prevederile reglementărilor europene:

La intrarea în vigoare a prezentei legi, piaţa gazelor naturale a fost declarată deschisă, iar fiecare consumator
final din Republica Moldova are dreptul de a alege furnizorul, precum şi de a schimba furnizorul.

Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 
privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale

Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 
iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale

Directiva 2004/67/CE a Consiliului din 26 aprilie 2004 privind măsurile de 
garantare a securității aprovizionării cu gaz natural



Nr. 
d/o

Denumirea furnizorilor Nr. 
d/o

Denumirea furnizorilor Nr. 
d/o

Denumirea 
furnizorilor

Nr. 
d/o

Denumirea furnizorilor

1 Moldovagaz 7 Aik Energy 13 Pielart 19* Lăcătuș

2 Energocom 8 Natural Gaz D.C. 14* Rotalin Gaz Trading 20* Belvilcom

3 Cantgaz 9 SD Energy Engineering 15* Nord Gaz Sîngerei 21* Tim Invest

4 Sălcioara-Vascan 10 Transautogaz 16* Pielart Service 22* Sef-gaz

5 Partener-gaz 11 National Power Corp 17* Proalfa-Service

6 Nord-Uniongaz 12 Nordgaz Furnizare 18* Darnic-gaza

În prezent, pe piața gazelor naturale a Republicii Moldova sunt înregistrate 22 de întreprinderi care dețin licența pentru
furnizarea gazelor naturale, dintre care 9 (marcate cu *) – dețin și licența pentru distribuția gazelor naturale.

Companiile marcate cu culoarea roșie pe parcursul anului 2020 nu înregistrat activitatea de furnizare gaze.
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Structura pieței gazelor naturale în anul 2019

În anul 2019, importul gazelor naturale de către SA „Moldovagaz” de la SAP „Gazprom” (Federația Rusă)
pe piața din Republica Moldova, a constituit 1 057,7 mil. m3.

Populația 
32,9%

Instituții 
publice 

4,3%

Complexul 
energetic 

34,5%

Alți agenți 
economici 

28,3%

Nr. 
d/o

Categoria de 
consumatori

Volum gaze 
naturale, mil. m3

%

1 Populația 347,9 32,9

2 Instituții publice 45,8 4,3

3 Complexul energetic 364,7 34,5

4 Alți agenți economici 299,3 28,3

5 Total 1 057,7 100



Cota-parte pe piață deținută de furnizorii și furnizorii-distribuitorii de gaze 
naturale în anul 2019 

Furnizor - întreprindere de gaze naturale titular de licenţă pentru furnizarea gazelor naturale care vinde, inclusiv revinde gaze naturale
către consumatori;

Furnizor-operator al sistemului de distribuţie – întreprindere de gaze naturale titular de licenţă pentru distribuţia gazelor naturale și 
titular de licenţă pentru furnizarea gazelor naturale care distribuie și vinde gaze naturale către consumatori, instalațiile de gaze naturale ale 
cărora sunt racordate la reţelele sale.

În anul 2019, gazele naturale au fost furnizate consumatorilor de către 10 titulari de licență.
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Nr. 
d/o

Denumirea Volum gaze 
naturale, mil. m3

%

Furnizor

1 Moldovagaz 1 038,0 98,1

Furnizori-OSD

1 Rotalin Gaz Trading 14,5 1,4

2 Nord Gaz Sîngerei 2,5 0,2

3 Alți 2,7 0,3

Total 1 057,7 100



Cota-parte pe piață deținută de furnizorii și furnizorii-distribuitorii de gaze 
naturale în anul 2020

În anul 2020 piața gazelor naturale din Republica Moldova înregistrează o serie de schimbări. Dacă în anii precedenți, gazele
naturale au fost furnizate doar la prețuri reglementate, începând cu anul curent a fost demarată comercializarea la prețuri
nereglementate (negociate). Totodată, a crescut numărul de titulari ai licenței pentru furnizarea gazelor naturale de la 17 la 22 de
societăți. Aceste schimbări au fost condiționate inclusiv și de micșorarea prețului la gazele naturale în regiune.

Nr. 
d/o

Denumirea Volum gaze natural
livrat în perioada a 9 
luni 2020, mil. m3

%

Furnizori

1 Moldovagaz 641,6 94,7

2 Transautogaz 17,9 2,6

3 SD Energy Engineering 4,2 0,6

4 Natural Gaz D.C. 0,4 0,1

Furnizori-OSD

1 Rotalin Gaz Trading 9,9 1,5

2 Nord Gaz Sîngerei 1,5 0,2

3 Alți 1,9 0,3

Total 677,4 100
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Sistemul de transport și 

distribuție gaze a SA 

“Moldovagaz”
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Sistemul de transport și distribuție gaze a 
SA “Moldovagaz”

Infrastructura de gaze este un sistem complex constituit atât din rețelele de gaze cât și echipamentul
aferent acestora, extins practic pe toată suprafața țării. De continuitatea activității întreprinderilor de 
gaze depinde procesul de producere a mii de agenți economici și confortul de viața a sute de mii de 
consumatori casnici.

În același timp, infrastructura noastră reprezintă un lanț de obiecte industrial periculoase, care 
necesită monitorizarea permanentă a parametrilor tehnici de funcționare, pentru a preveni 
producerea unor avarii. 

În prezent în sistemul SA “Moldovagaz” (partea dreaptă a Nistrului) este 1 întreprindere de transport  
gaze: SRL “Moldovatransgaz” și 12 întreprinderi de distribuție. 

Sistemul de transport gaze include rețele magistrale și conducte - branșamente cu lungimea totală de 
1,6 mii km, o stație de măsurare gaze, 3 stații de comprimare și 81 stații de predare gaze.

Sistemul de distribuție gaze include rețele de gaze de presiune înaltă, medie și joasă cu lungimea totală
22,8 mii km și peste 38 mii stații și panouri de reglare gaze și alte accesorii aferente rețelelor.



Durata de exploatare a obiectelor
Caracteristica de vîrstă ale elementelor sistemului de gaze 

Nr.
de

ord.

Denumirea elementului sistemului de 
gaze

Un. 
de 

măsură

Structura de vîrstă, la situația de 01.01.2020 г.

Total

inclusiv:

pînă 
la 25 ani

25 de ani 
și mai mult  

Sistemul de distribuție

1. Rețele de distribuție km. 22 797,0 19 134,8 3 662,3

1.1. la balanță km. 7 861,0 5 290,0 2 571,0

1.2. la deservire tehnică km. 14 936,0 13 844,8 1 091,2

2.
Stații și panouri de reglare a presiunii
gazelor

un. 38 097 37 557 540

2.1. la balanță un. 8 199 7 961 238

2.2. la deservire tehnică un. 29 898 29 596 302

Sistemul de transport

1. Gazoducte magistrale km. 656,3 155,0 501,3

1.1. la balanță km. 610,0 108,7 501,3

1.2. la deservire tehnică km. 46,3 46,3

2. Gazoducte branșamente km. 903,5 568,7 334,8

2.1. la balanță km. 689,3 365,1 324,2

2.2. la deservire tehnică km. 214,1 203,6 10,6

3. Stații de predare a gazelor un. 81 47 34

3.1. la balanță un. 68 34 34

3.2. la deservire tehnică un. 13 13
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Activitatea investițională

Pentru anul 2021 în proiectul Planului investițional sunt preconizate investiții în valoare totală de 384,8 
mil. mdl necesare pentru:

• Continuarea lucrărilor de reparație gazoductului magistral Odessa – Chișinău, cu lungimea de 7,4 km. 

• Reconstrucția SPG Chișinău-2 (I etapă) pentru îmbunătățirea fiabilității instalațiilor de alimentare cu gaze 
naturale prin înlocuirea echipamentului existent învechit și utilizarea unui nou tip automatizat de SPG. 
Obținerea automatizării proceselor legate de management, evidentă și măsurare a gazelor, care duce la 
creșterea fiabilității și oferă noi posibilități de monitorizare și control dintr-un singur centru de 
despeceriat. 

• Construcția rețelelor noi de gaze cu lungimea totală de 145 km, din care 28,3 km rețele interrurale
pentru asigurarea dezvoltării Republicii Moldova gaze naturale și 117 km în interiorul a 65 de localități
pentru asigurarea accesului la rețelele de gaze a circa 2506 potențiali consumatori. 

• Construcția a 11 km de rețele noi (inelări tehnice), 65 de PRG pentru asigurarea parametrilor de 
presiune și volum la consumatorii finali conform condițiilor contractuale Reconstrucția, modernizarea a 
2,9 km de gazoducte, 188 PRG. Continuarea implementării sistemului automatizat de monitoring a 
parametrilor tehnologici în 14 SRG.

În ansamblu toate acestea vor permite asigurarea funcționării sigure a tuturor elementelor sistemului, 
îndeplinirea prevederilor contractuale în ce privește furnizarea pe plan intern, precum și tranzitarea gazelor
naturale.



Tranzitul gazelor naturale prin 

teritoriul Republicii Moldova 

în condițiile modificării 

rutelor de transport gaze în 

țările regiunii balcanice și 

Turcia
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Nr. PI Amplasarea PI OST adiacenți

1 Alexeevca Ucraina OGTSU/
Moldovatransgaz

2 Ananiev Ucraina OGTSU/
Tiraspoltransgaz
(reprezentat în Interconection
Agreement de Moldovagaz)

3 Grebeniki, Limanskoe Ucraina OGTSU/
Tiraspoltransgaz
(reprezentat în Interconection
Agreement de Moldovagaz)

4 Căușeni Republica 
Moldova

OGTSU/
Moldovatransgaz

5 Punctul vitual de ieșire spre
consumatorii transfrontalieri
din Ucraina

OGTSU/
Moldovatransgaz

Punctele de interconectare dintre sistemul de transport gaze al 
Republicii Moldova și Ucraina pentru care a fost semnat Interconnection Agreement

Transportarea gazelor naturale în Republica Moldova este efectuată de doi OST SRL 
„Moldovatransgaz” și SRL „Tiraspoltransgaz” (regiunea Transnistreană) prin 

următoarele puncte de interconectare.
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Organizarea transportării în revers a gazelor naturale prin teritoriul Republicii 
Moldova 

La finele anului 2019 a fost asigurată posibilitatea transportării fizice a gazelor naturale prin sistemul de conducte magistrale transbalcanice

RI, ȘDKRI în revers pe direcția IP Orlovca/Isaccea (România) - Grebeniki (Ucraina), pentru care au fost efectuate lucrări de reconstrucție și

modernizare a SC Vulcănești și sistemelor de măsurare gaze la stații de măsurare gaze Căușeni (Republica Moldova) și Grebeniki (Ucraina).



Modificarea cadrului normativ al Republicii Moldova 

pentru implementarea procedurii „backhaul”

S-a realizat transpunerea în Codul rețelelor de gaze naturale nr. 420/2019 din 22 noiembrie 2019 -

Articolul 32 (2) din CAM Network Code (Regulamentul UE 2017/459), care prevede ca OST să ofere

cel puțin un produs zilnic pentru capacitate întreruptibilă în direcția opusă.

Urmează :

• Modificarea Legii cu privire la gazele naturale nr.108/2016, cu includerea noțiunilor noi precum 

„backhaul” și „servicii de transport al gazelor naturale de tip backhaul”;

• Modificarea Codului Vamal al Republicii Moldova, prin includerea prevederilor care ar permite

efectuarea declarării și vămuirii gazelor naturale transportate în regim backhaul în toate puncte

de interconectare a rețelelor de transport gaze. 

Se preconizează introducerea concomitentă a prevederilor menționate în Legea cu privire la gazele

naturale nr.108/2016 și Codului Vamal al Republicii Moldova în prima jumătate a anului 2021.



Actualmente prin teritoriul Republicii Moldova prin 

sistemul de conducte magistrale transbalcanice poate 

fi asigurată transportarea în regim de tranzit: 

• 36 mil.m3/zi în direcția IP Grebeniki (Ucraina) - IP 

Orlovca/Isaccea (România);

• 3,96 mil.m3/zi în direcția revers IP Orlovca/Isaccea

(România) - IP Grebeniki (Ucraina);

• sistemul național de transport gaze al Republicii 

Moldova permite transportarea gazelor naturale în 

regim revers fizic în volum de 15 mil.m3/zi.

Direcțiile disponibile pentru tranzitarea gazelor naturale 
prin teritoriul Republicii Moldova 
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Tariful prognozat pentru transportarea gazelor în regim de tranzit 
în dependență de  volumele de gaze planificate pentru tranzitare

• Tariful pentru transportarea gazelor în
regim revers este relativ înalt 11,7
USD/1000m3/100km, deoarece
volumul transportat în 2020 constituie
doar circa 870 mil.m3.

• Reducerea tarifului este corelată cu
creșterea volumelor de transportare a
gazelor naturale pentru anul 2021.
Astfel, pentru anul 2021 portofoliul de
tranzit se conturează la nivelul de 3
000 mil.m3, respectiv tariful se
estimează la circa 4,25
USD/1000m3/100km



Implementarea noilor soluții

IT pentru eficientizarea și

fluidizarea procesului de 

deservire a clienților

4.



Implementarea rândului electronic

Distribuirea automatizată a fluxului de consumatori

Reducerea timpului de deservire și a timpului mediu
de așteptare în rând

Asigurarea înaltă a informării consumatorului vizavi
de mersul procesului de deservire

Monitorizarea activității operatorilor ce deservesc
consumatorii, nivelul de încărcare și rezultatul
activității



Introducerea contact-centrului
în decurs de elaborare

• Majorarea vitezei de procesare a apelurilor telefonice;

• Minimizarea numărului apelurilor ratate

• Introducerea canalelor noi de comunicare cu este Viber, 
Telegram precum și cabinetul personal al consumatorului

• Păstrarea istoricului adresărilor cu detailarea
corespondenței

• Automatizarea proceselor tehnologice a operatorilor

• Acoperire la nivel național și control centralizat



Integrarea cabinetului
personal 

în decurs de elaborare

Livrarea facturilor de 
plată în format 

electronic și achitarea
lor prin metode on-

line

Afișarea detailată a 
consumului de gaze

Transmiterea indicilor
de consum gaze

Transmiterea mesajelor
către consumator și
informarea în masă

despre careva evenimente
(avize, deconectări, 

refacturări, ect)

Canal on-line, 
personalizat de 
comunicare cu 

furnizorul pe diverse 
întrebări (contractare, 

facturare, ect). 
Vizualizarea istoricului

conversărilor

Integrarea cu aplicații
de mesagerie cu acces
in cabinetul personal



STRUCTURA 

ORGANIZATORICO-

FUNCȚIONALĂ  A GRUPULUI  

DE COMPANII MOLDOVAGAZ.
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Structura organizatorico-funcțională a Grupului
Moldovagaz

În conformitate cu prevederile Legii cu privire la gazele naturale nr.108/2016, prin Decizia Consiliului de Observatori SA „Moldovagaz” 
nr.59 din 30 decembrie 2019, au fost aprobate:

• Planul actualizat de măsuri privind asigurarea independenței întreprinderilor de transportare a gazelor din cadrul SA „Moldovagaz” 
conform prevederilor Legii Republicii Moldova „Cu privire la gazele naturale” (Planul Actualizat);

• Planul detaliat de măsuri pentru implementarea punctelor 3-6 din Planul Actualizat privind asigurarea independenței SRL 
„Moldovatrangaz”, conform modelului III - Operator de Transport Independent (Planul Detaliat).

Prin hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova nr.48/2020 din 25.02.2020 Planul Detaliat a 
fost aprobat, fiind completat cu punctul 1.11. „Excluderea controlului SRL „Moldovatransgaz” asupra SRL „Transautogaz”, deoarece SRL 
„Transautogaz” dispune de licență pentru furnizarea gazelor naturale, iar în conformitate cu prevederile Legii nr.108/2016, operatorul
sistemului de transport SRL „Moldovatrangaz” nu poate controla direct sau indirect o companie de furnizare a gazelor naturale.

Implementarea Planurilor menționate va atrage după sine schimbarea structurii corporative a grupului de companii din cadrul SA 
„Moldovagaz” și prevede ca finalitate:

• crearea unei companii separate pentru furnizarea gazelor naturale consumatorilor finali;

• asigurarea independenței SRL „Moldovatransgaz”;

• excluderea controlului SRL „Moldovatransgaz” asupra SRL „Transautogaz”;

• crearea unei companii unificate de distribuție a gazelor naturale ca urmare a reorganizării celor 12 întreprinderi existente prin
alipirea acestora la SRL „Chișinău-gaz”.



Alte întreprinderi:
Flacăra Albastră
Centru de studii

Completgaz
în proces de 

insolvabilitate
Întreprinderea de 

aprovizionare cu gaze 
lichefiate or. Strășeni

în proces de 
insolvabilitate

Moldovatransgaz
transportarea 

gazelor naturale

Tiraspoltransgaz
Transportarea gazelor 

naturale 

Malul drept Transnistria

Transautogaz
furnizarea gazelor 

naturale

Total 26 întreprinderi, afiliate SA «Moldovagaz» 
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Transformările pe piața 

gazelor naturale din 

Republica Moldova pentru 

2021
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Reforme planificate pe piața gazelor naturale ale 
Republicii Moldova în anul 2021

Finalizarea reorganizării SA 
”Moldovagaz”

Implementarea cerințele 
codurilor rețelelor de transport 

gaze:

Implementarea cerințele 
Regulilor pieței gazelor naturale

Constituirea următoarelor 
companii:
1. SA „Moldovagaz” – companie 

de trading și importator de 
gaze.

2. SRL „Furnizare gaze” –
companie – furnizor de gaze 
naturale consumatorilor finali 
din Republica Moldova.

3. SRL ”Moldovatransgaz” –
operator sistemului de 
transport gaze independent
din 01.02.2021. 

1. Asigurarea rezervării 
capacității punctelor de 
interconectare prin 
intermediul licitațiilor pe 
platforma electronică RBP.

2. Trecerea le unități de energie 
kWh/h sau kWh/zi la oferirea 
capacităților punctelor de 
interconectare.

3. Implementarea tarifelor de 
transportare gaze de tip 
„intrare-ieșire”.

1. Crearea entității de 
echilibrare.

2. Trecerea la procese de 
echilibrare zilnică a sistemului 
de gaze.

3. Implementarea platformei de 
echilibrare și tranzacționare a  
dezechilibrelor de gaze.

4. Dezvoltarea pieței 
concurențiale a gazelor 
naturale.



M u l ț u m e s c !

S.A. Moldovagaz
Alexandr Pușkin 64, Chișinău, 

MD2005
Telefon: 022 578 002


