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NOTĂ

Această prezentare reflectă opinia personală a 

expertului semnatar și nu reprezintă poziția oficială a 

Uniunii Europene



Transpunerea Pachetului III privind piața internă de energie

✓ Legea cu privire la energia electrică – Nr.107/2016

✓ Legea cu privire la gazele naturale – Nr.108/2016

✓ Legea cu privire la energetică – Nr.174/2017

Separarea operatorilor de transport energie electrică și gaze naturale

✓ MoldovaTransgaz – modelul ITO, în curs

✓ VestMoldTransgaz – modelul TSP, realizat, certificat ANRE

✓ Moldelectrica – modelul ISO, în curs, necesită revizuire Lege 107/2016   

Legile cu privire la energie electrică și cu privire la gazele naturale vor fi revizuite, conform Planului de 

Acțiuni al Guvernului, în vederea:

✓ Corectării unor deficiențe identificate în aplicare

✓ Transpunerii pachetului UE ”Energie curată pentru toți europenii”

Transpunerea legislației Uniunii Europene în domeniul energiei



Dezvoltarea piețelor concurențiale de energie electrică și de gaze naturale

✓ Regulile pieței de energie electrică – aprobate prin Hotărârea ANRE Nr.283/2020

✓ Regulile pieței de gaze naturale - aprobate prin Hotărârea ANRE Nr.534/2019

✓ Noua procedură de achiziție energie electrică (pentru entitățile reglementate de ANRE)

Urmează:

✓ Stabilirea unui mecanism de echilibrare și de plată a dezechilibrelor adaptat condițiilor concrete din RM

✓ Modificarea Legii energiei electrice – crearea posibilității desemnării unui operator de piață

✓ Desemnarea operatorului pieței energiei electrice

✓ Punerea în funcțiune a Pieței pentru Ziua Următoare apoi a Pieței Intrazilnice

✓ Cuplarea cu piețele angro de energie electrică din RO și UA

Transpunerea legislației Uniunii Europene în domeniul energiei
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Transpunerea legislației în domeniul eficienței energetice și promovării surselor regenerabile de 

energie

✓ Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile – Nr.10/2016

✓ Legea cu privire la eficiența energetică – Nr.139/2018

Urmează:

✓ Modificarea Legilor în vederea transpunerii pachetului UE ”Energie curată pentru toți europenii”

✓ Noi reglementări privind etichetarea energetică  

✓ Dezvoltarea activității Furnizorului Central de Energie Electrică, corelat cu dezvoltarea pieței de energie 

electrică

✓ Finalizarea Planului Național Energie – Climă

Transpunerea legislației Uniunii Europene în domeniul energiei



Creșterea securității în aprovizionarea cu energie 

Gaze naturale

Ruta ”clasică”  

✓ Conductele TransBalcanice în flux direct

✓ Interconectorul UA – RM Alexeevca

Rute ”alternative”

✓ Gazoductul Iași – Ungheni – Chișinău 

✓ Conducta TransBalcanică T1 în flux invers

✓ Interconectorul UA – RM Alexeevca

Urmează:

✓ Finalizarea lucrărilor pe partea RO (Onești – Gherăiești – Lețcani)
Annex 1.2. International gas pipeline that cross the territory of the Republic of Moldova



Creșterea securității în aprovizionarea cu energie 

Energia electrică

Interconectarea sincronă UA – RM – ENTSO-E

✓ Studiile de fezabilitate ENTSO-E finalizate

✓ Program de probe propus de Ucraina, în analiză 

la ENTSO-E

Interconectarea asincronă

✓ Linia electrică de 400 kV Vulcănești – Chișinău

✓ Elemente de rețea conexe liniei electrice

✓ Stația Back-to-Back de 600 MW Vulcănești

ENTSO E 

IPS - UPS



Promovarea surselor de energie regenerabilă

Nr. Surse
Puterea instalată/2020

Energie electrică Încălzire/Răcire

1. Hidro 16,254 MW

2. Solar PV 5,224 MW

3. Eoliană 45,087 MW

4. Cogenerarea pe biogas 6,346 MW

5. Biomasă 112,7 MW

- Sector rezidențial 37,65 MW

- Sector public 74,92 MW

TOTAL 72,911 MW 112,7 MW

Urmează:

✓ Aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime și categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice 

din surse regenerabile pînă în anul 2025

✓ Organizarea licitațiilor pentru mari proiecte investiționale în domeniul utilizării surselor regenerabile



Republica Moldova este printre țările semnatare ale Tratatului Comunității Energetice cu cele mai bine 

rezultate la transpunerea legislației comunitare

Pe parte de legislație secundară, ANRE a recuperat în ultimii ani întârzierile din perioada anterioară

Noi pachete legislative ale UE vor trebui transpuse, mai ales ca urmare a cerințelor de diminuare a impactului 

asupra mediului și combatere a schimbărilor climatice

Dezvoltarea piețelor concurențiale de energie electrică și gaze naturale se va accelera

Concluzii



Vă mulțumesc pentru atenție !


