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PROVOCĂRI ȘI PERSPECTIVE



Piața gazelor naturale a 

Republicii Moldova: 

evoluția în decursul unui an

(septembrie 2020 - septembrie 2021)

1.



Modificarea cadrul legislativ și de reglementare

 Amendarea Legii cu privire la gazele naturale nr. 108/2016 - se introduce noțiunea de
serviciu de transport de tip “backhaul” (Decembrie 2020);

 Amendarea Codului rețelelor de gaze naturale nr.420/2019 - se modifică Titlul VI
“Echilibrarea rețelei de transport al gazelor naturale” (în vigoare din 12 Decembrie
2020);

 Amendarea Regulamentului privind racordarea la rețelele de gaze naturale şi
prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale, nr. 112/2019, cu
definirea clauzele obligatorii ale contractului pentru prestarea serviciului de transport
(în vigoare din 30.11.2020);

 Intrarea in vigoare a Regulilor pieței gazelor naturale nr. 534/2019, din 12 decembrie
2020;

 Aprobarea Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de gaze
naturale (nr. 363/2020 din 25.09.2020);

 Desemnarea Entității de echilibrare a Republicii Moldova - operatorul sistemului de
transport SRL „Moldovatransgaz” (nr. 214 din 18.05.2021);

 Aprobarea noilor metodologii tarifare în sectorul gazelor naturale:
pentru distribuție (nr. 443/2020 din 24.11.2020)
pentru furnizare la prețuri reglementate (din 13.08.2021).



În prezent, pe piața gazelor naturale a Republicii Moldova sunt înregistrate 25 de întreprinderi, care dețin

licența pentru furnizarea gazelor naturale, dintre care 9 dețin și licența pentru distribuția gazelor naturale.

Doar 12 titulari de licență pentru furnizarea gazelor naturale (inclusiv 7 OSD) au fost activi în anul 2021.

Titularii de licențe pentru furnizarea gazelor naturale
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Conjunctura pieței gazelor naturale: consumatorii

În anul 2020 și în sem. I 2021, gazele naturale furnizate pe piața Republicii Moldova au fost procurate de către SA 

„Moldovagaz” de la SAP „Gazprom” (Federația Rusă).
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Implementarea Pachetului 

Energetic III în cadrul 

sistemului SA «Moldovagaz»

2.



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» 

Real-expres
proiectare

Gaz-montaj
construcția 

sistemelor de 
gazificare

12
Întreprinderi de 

distribuție a gazelor 
naturale

Distribuția gazelor

Întreprinderi de 
distribuție a gazelor 

naturale
Distribuția și furnizarea 

gazelor

Organizarea transportului de gazeFurnizarea de gaze către consumatorii finali 
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Certificarea operatorului de transport independent*

 Asigurarea independenței juridice și financiare a 
operatorului sistemului de transport SRL 
„Moldovatransgaz”;

 Aplicarea pentru certificarea provizorie a OST;

 Contact permanent cu Secretariatul Comunității 

Energetice;

 Relații contractuale cu traderi regionali cu asigurarea 
accesului nediscriminatoriu la sistemul de transport 
gaze al SRL ”Moldovatransgaz”



Punctele de interconectare dintre sistemul de transport gaze al 
Republicii Moldova cu cele ale Ucrainei și României
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Nr. PI Amplasarea PI OST adiacenți

1 Alexeevca Ucraina OGTSU /
Moldovatransgaz

2 Ananiev Ucraina OGTSU /
Tiraspoltransgaz
(reprezentat de Moldovagaz în
Acordul de Interconectare)

3 Grebeniki, Limanskoe Ucraina OGTSU /
Tiraspoltransgaz
(reprezentat de Moldovagaz în
Acordul de Interconectare) 

4 Căușeni Republica Moldova OGTSU /
Moldovatransgaz

5 Punctul vitual de ieșire spre
consumatorii transfrontalieri
din Ucraina

Republica Moldova OGTSU /
Moldovatransgaz

6 Ungheni Republica Moldova Transgaz /
Vestmoldtransgaz



Dinamica tranzitului gazelor naturale prin teritoriul Republicii Moldova 
în anii 2010 – I sem. 2021
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Implementarea procedurii „backhaul”

Având în vedere necesitatea implementării accesului părților terțe la rețeaua de transport gaze a RM, inclusiv prin oferirea 
serviciilor backhaul (revers virtual al gazelor naturale), SA Moldovagaz a sesizat Guvernul și alte autorități competente 
privind necesitatea modificării legislației în vigoare.

Realizat:

 Amendarea Legii cu privire la gazele naturale nr. 108/2016 (în vigoare din 01.01.2021) – definirea noțiunilor de 
„backhaul” și „servicii de transport al gazelor naturale de tip backhaul”;

 Amendarea Codului rețelelor de gaze naturale (nr. 420/2019) prin transpunerea Articolului 32 (2) din CAM Network 
Code (Regulamentul UE 2017/459), care obligă OST să ofere zilnic cel puțin un produs pentru capacitate întreruptibilă 
în direcția opusă.

Urmează :

 Aprobarea de către Guvern a Regulamentului privind formalitățile vamale la transportarea gazelor naturale prin 
conductele magistrale, care ar permite efectuarea declarării și vămuirii gazelor naturale transportate în regim 
backhaul în toate punctele de interconectare a rețelelor de transport gaze a Republicii Moldova

(inclus în proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022) 



Procesul de organizare a livrării gazelor naturale de SA ”Moldovagaz”

Gazprom Moldovagaz

Nominalizări zilnice a volumelor de gaze (Vn) 
necesare pentru livrare RM pentru următoarea 

zi gazieră, în limita volumelor contractuale.

Gazprom

transgaz (OST)
OST Ucraina

OST Republica 

Moldova

Nominalizări zilnice către shipperi (expeditori) și OST pentru asigurarea transportării gazelor prin PI conform 
capacităților rezervate

OST în baza Contractelor de transportare cu furnizorii și Acordurilor de operare în PI organizează 
transportarea gazelor naturale în baza nominalizărilor zilnice efectuate de utilizatorii de sistem

PI 

RU/

UA

PI 

UA/

MD

NAC Naftogaz Ucraina



Implementarea noilor soluții 

pentru eficientizarea și 

fluidizarea procesului de 

deservire a consumatorilor

3.



Call-centrul Moldovagaz cu numărul unic 1304
Call-centrul Chisinău-gaz cu numărul unic 1305 (cu posibilitatea 
extinderii la nivel național după crearea întreprinderii unificate de 
distribuție)

Extinderea funcționalității sistemului informațional Rândul electronic, 
creând posibilitatea programării vizitelor consumatorului la Centrul 
Relații cu Consumatorii

Cabinetul personal al consumatorului (expedierea datelor de consum, 
istoricul consumului, încheierea contractelor, suport, petiții, etc)

Achitările online pentru serviciile de furnizare gaze

ChatBot prin aplicațiile Viber și Telegram pentru suportul consumatorilor 
SA ”Moldovagaz”

Relațiile cu consumatorii



Integrarea Cabinetului Personal

Livrarea facturilor de plată 
în format electronic și 

achitarea lor prin metode 
on-line

Afișarea detaliată 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 în 

cabinetul personal



Transformările pe piața 

gazelor naturale din 

Republica Moldova  -

perspective

4.



Reforme planificate pe piața gazelor naturale ale 
Republicii Moldova în anii 2021-2022

Finalizarea reorganizării 
SA ”Moldovagaz”

Implementarea cerințelor 
Codului rețelelor 
de gaze naturale

Implementarea cerințelor 
Regulilor pieței gazelor naturale

 SA „Moldovagaz” – companie de 
trading și importator de gaze.

 SRL ”Moldovatransgaz” – operator 
independent certificat al sistemului 
de transport gaze. 

 Moldovagaz Furnizare – furnizor de 
gaze naturale consumatorilor finali 
din Republica Moldova.

 Moldovagaz Distribuție – operator 
al sistemului de distribuție gaze. 

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

 Implementarea tarifelor 
„intrare-ieșire” pentru 
transport gaze .

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

 Finalizarea procesului de creare a Entității de 
echilibrare, în baza Hotărârii ANRE.

 Trecerea la procese de echilibrare zilnică a 
sistemului de gaze.

 Implementarea platformei electronice a SA 
„Moldovagaz” pentru managementul livrării 
gazelor naturale consumatorilor conform 
volumelor contractuale în baza nominalizărilor și 
alocărilor zilnice.

 Implementarea platformei electronice a OSD
pentru colectarea și prelucrarea zilnică a datelor 
privind volumele de gaze distribuite 
consumatorilor finali, cu sistematizarea acestora 
pe portofoliile utilizatorilor de sistem.



Prioritățile pentru anul 2022

Implementarea completă a Pachetului energetic III

Crearea unei noi întreprinderi de furnizare

Finalizarea reorganizări întreprinderilor de distribuție

Extinderea continuă a rețelelor de distribuție

Promovarea proiectelor de transport public ecologic

Extinderea digitalizării în relațiile cu consumatorii

Continuarea implementării telemetriei la stațiile de predare și punctele de reglare-măsurare a gazelor

Continuarea renovării a parcului auto



M u l ț u m e s c !

S.A. Moldovagaz
Alexandr Pușkin 64, Chișinău MD2005

Telefon: 022 578 002


