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Introducere 
 

Republica Moldova importǎ 96% din necesarul energetic deoarece nu dispune de 

resurse naturale. Factori geografici precum lipsa accesului direct la mare contribuie la 

precaritatea securitǎţii energetice. De asemenea, un numǎr de alţi factori înlesnesc 

clasificarea Republicii Moldova ca fiind la risc ridicat de vulnerabilitate pe termen scurt 

la dezechilibre energetice. Studiul de faţǎ oferǎ o clasificare a principalelor surse de 

vulnerabilitate pentru sectorul energetic al Moldovei şi analizeazǎ modul în care acestea 

au modelat relaţia de politicǎ externǎ energeticǎ cu principalii actori din regiune: Uniunea 

Europeanǎ şi Federaţia Rusǎ. În ciuda profundelor lipsuri din domeniul energetic, 

Republica Moldova beneficiazǎ de o serie de avantaje ce ar putea fi capitalizate pentru a 

creşte gradul de securitate energeticǎ a ţǎrii. Acestea vor fi prezentate în ultimul capitol.  

 

I. Factori de vulnerabilitate pentru sectorul 
energetic 

 

Mai mult decât limitǎrile geografice şi lipsa resurselor naturale, Republica 

Moldova este afectatǎ de un numǎr de opt factori care au contribuit la poziţia 

nefavorabilǎ din domeniul securitǎţii energetice. Aceşti factori pot fi clasificaţi ca direcţi 

sau indirecţi, în funcţie de modul în care au un impact asupra sectorului energetic. 

 

         a. Factori direcţi 

          1. Proprietatea strǎinǎ a infrastructurii de transport 

 

Dupǎ ce a pierdut de facto proprietatea asupra obiectivelor de transport şi 

producţie de pe malul stâng al Nistrului, Republica Moldova a privatizat în cursul anilor 

’90 infrastructura de transport a gazului de pe malul drept. Aceasta s-a fǎcut prin 

nerespectarea unor prevederi legale şi la preţuri mult subevaluate. Dacǎ la sfârşitul anilor 

1990 Gazprom devenise proprietarul a 50,02% din Moldovagaz, acum în mod practic 

compania rusǎ controleazǎ 63,64% din acţiuni, incluzând aici cele 13,44% aparţinând 



 3 

Cabinetului de miniştri ai Transnistriei.
1
 Aceastǎ proprietate strǎinǎ a infrastructurii 

limiteazǎ capacitatea Republicii Moldova de a negocia tarife şi de a-şi diversifica 

numǎrul de furnizori. Cu privire la acesta din urmǎ facem referire la faptul cǎ deţinând 

principalele rute de transport ale gazului în Republica Moldova, Gazprom poate bloca 

accesul altor poteniali furnizori la piaţa de gaze. Guvernul Republicii Moldova a încercat 

sǎ evite o astfel de situaţie prin crearea unei noi companii, Vestmoldtransgaz, care sǎ 

administreze noua conexiune cu România, conducta Iaşi-Ungheni. 

 

2. Concentrarea capacitǎţilor de producţie în Transnistria 

 

Politica sovieticǎ de amplasare a majoritǎţii capacitǎţilor industriale pe malul 

stâng al Nistrului nu a afectat doar securitatea energeticǎ a Republicii Moldova, dar şi 

capacitatea tânǎrului stat de a negocia reglementarea conflictului separatist. 80% din 

capacitatea de generare a energiei electrice se aflǎ sub controlul autoritǎţilor separatiste, 

precum şi controlul conductelor de gaz ce alimenteazǎ Republica Moldova.
2
 Aceastǎ 

situaţie este cu atât mai delicatǎ cu cât Ucraina, în contextul pierderii controlului asupra 

bazinului energetic din estul ţǎrii, a încetat sǎ mai exporte energie electricǎ, iar 

conexiunile de înaltǎ tensiune cu România sunt limitate de impedimente tehnice. 

 

3. Diferenţele tehnice dintre piaţa energeticǎ europeanǎ şi cea fostǎ 
sovieticǎ 

 

Diversificarea furnizorilor de energie electricǎ şi de gaz a fost îngreunatǎ de 

diferenţele dintre sistemul energetic al Republicii Moldova, ce a moştenit tehnica 

sovieticǎ, şi cel european. În sectorul gazelor aceasta se observǎ în utilizarea redusǎ a 

interconectorului Iaşi-Ungheni. Acesta funcţioneazǎ la o capacitate scǎzutǎ datoritǎ 

condiţiilor tehnice şi a configuraţiei sistemului naţional al Republicii Moldova. Alte 

investiţii costisitoare sunt necesare, anume o staţie de comprimare pe teritoriul României 

                                                 
1
 Interviu cu un expert în conflictul transnistrean din Republica Moldova 

2
 Preaşcǎ, Ion, The Impact of the Nistru Conflict on the Energy Security of the Republic of Moldova, 

February 2009, p.1, disponibil la www.ipp.md/public/files/Proiecte/blacksee/eng/Preasca_engl.pdf 
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şi o conductǎ care sǎ conecteze Ungheniul de Chişinǎu, principalul consumator de gaz 

din Republica Moldova. 

În ceea ce priveşte sectorul energiei electrice trebuie menţionat faptul cǎ 

Republica Moldova este parte a fostului sistem energetic sovietic, în comun cu Ucraina. 

Liniile de înaltǎ tensiune existente ce conecteazǎ România cu Moldova pot furniza o 

cantitate limitatǎ din necesarul energetic al Republicii Moldova. Douǎ linii de mare 

capacitate sunt proiectate pentru construcţie, anume LEA Suceava-Bǎlţi şi LEA Strǎşeni-

Ungheni-Iaşi. Acestea se vor alǎtura celor trei linii de capacitate redusǎ existente şi liniei 

Vulcǎneşti-Isaccea.
3
 Proiectele costisitoare ce aşteaptǎ surse de finanţare urmeazǎ a evita 

diferenţele tehnice dintre cele douǎ ţǎri, anume staţii back-to-back la frontierǎ. 

 

4. Lipsa dezvoltǎrii economice 

 

Lipsa dezvoltǎrii economice este un factor adesea trecut cu vederea în literatura 

de specialitate privind securitatea energeticǎ datoritǎ simplitǎţii silogismului pe care îl 

implicǎ. Republica Moldova este cea mai sǎracǎ ţarǎ din Europa, o ţarǎ în curs de 

dezvoltare cu un PIB per capita la un nivel asemǎnǎtor celui al Ghanei.
4
 E un silogism 

simplu sǎ concluzionezi cǎ Republica Moldova nu poate dezvolta proiecte cheie de 

infrastructurǎ energeticǎ din moment ce acestea sunt costisitoare şi statul nu dispune de 

resurse financiare. Proiectele de diversificare precum conexiunile cu România necesitǎ 

investiţii de sute de milioane de euro. De exemplu, LEA Suceava-Bǎlţi necesitǎ o 

investiţie de 61 milioane de euro.
5
 

 

 

 

 

                                                 
3
 Strategia energeticǎ a Republicii Moldova pânǎ în anul 2030, disponibilǎ la lex.justice.md/md/346670 

4
 www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=67, 07/07/2015 

5
 Albişteanu Roxana, Dinu Dragoş şi Ghinea Cristian, Cooperarea energeticǎ România – Republica 

Moldova: Noile provocǎri de securitate energeticǎ, Policy Memo 37, CRPE Februarie 2013, p.17 
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b. Factori indirecţi 

1. Implementarea târzie a reformelor 

 

Colaborarea cu Uniunea Europeanǎ a avut un efect pozitiv în ce priveşte 

dezvoltarea cadrului legislativ şi a sectorului energetic în general din Republica Moldova. 

Progresele fǎcute de ţarǎ au fost salutate de cǎtre oficialii europeni pe mǎsurǎ ce Moldova 

progresa mai rapid în implementarea acquis-ului decât ceilalţi membri ai Parteneriatului 

Estic.
6
 Chiar şi în aceste condiţii Republica Moldova încǎ se aflǎ în urmǎ cu privire la 

liberalizarea pieţei, fapt esenţial pentru diversificarea surselor private de energie şi 

atragerea investiţiilor. Cauzele pentru aceasta sunt atât de naturǎ internǎ, cât şi externǎ. 

Opoziţia Gazprom-ului la implementarea Pachetului Energetic 3 a dus la amânarea 

separǎrii operaţiunilor de generare şi vânzare de cele de transport pânǎ în 2020. Raportul 

Comunitǎţii Energetice pentru anul 2014 cere Republicii Moldova sǎ implementeze mai 

rapid prevederile legislaţiei UE în domeniu pentru a facilita integrarea Moldovei în piaţa 

europeanǎ a energiei.
7
 

2. Interesele statelor strǎine şi corupţia 

 

Corupţia şi reprezentarea intereselor strǎine în sectorul energetic reprezintǎ o arie 

gri, mai ales pentru cercetǎrile academice, ce trebuie sǎ lucreze cu date care nu pot fi uşor 

verificate. Aceasta este cu atât mai adevǎrat în cazul Republicii Moldova, unde lupta 

anticorupţie e la un stadiu incipient, limitat de reglementǎri precum necesitatea înştiinţǎrii 

persoanelor aflate sub supraveghere şi cu un organ abilitat sǎ investigheze acuzaţiile de 

corupţie fondat în 2002 - Centru Naţional Anticorupţie. Sistemul judiciar al Moldovei 

încǎ nu a produs o hotǎrâre de condamnare în sectorul energetic. Asta în ciuda faptului cǎ 

reprezentarea intereselor strǎine şi corupţia sunt probleme des menţionate în interviurile 

realizate pe parcursul acestei cercetǎri cu experţi locali şi foşti angajaţi ai statului. E de 

menţionat faptul cǎ în cadrul unui astfel de interviu un fost angajat al unui organ de stat 

                                                 
6
 www.blackseanews.net/en/read/67107, 03/07/2015 

7
 Energy Community Secretariat, Annual Implementation Report, August 2014, p.116 
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din domeniul energetic a menţionat Republica Moldova ca fiind un stat-capturat, unde 

instituţiile şi legislaţia servesc interesele unor entitǎţi private şi strǎine.
8
 

3. Includerea în “vecinǎtatea apropiatǎ” 

 

Federaţia Rusǎ a inclus Republica Moldova în “vecinǎtatea apropiatǎ”, fostele ţǎri 

sovietice pe care Moscova le considerǎ ca fiind în sfera sa de influenţǎ. Conceptul de 

Politicǎ Externǎ al Federaţiei Ruse menţioneazǎ Moldova în contextul prezenţei active a 

Rusiei în conflictul transnistrean, în timp ce Strategia Naţionalǎ de Securitate subliniazǎ 

importanţa prioritarǎ pe care Federaţia Rusǎ o acordǎ Comunitǎţii Statelor Independente.
9
 

Prioritatea pe care Moscova o acordǎ ţǎrilor foste sovietice, cât şi importanţa strategicǎ pe 

care Republica Moldova şi alte ţǎri est-europene o au pentru interesele securitare ale 

Federaţiei Ruse denotǎ un interes în menţinerea acestor ţǎri într-un status-quo. Aceasta 

implicǎ utilizarea unor metode ce vin din domeniul realpolitik-ului, incluzând creşteri de 

preţuri şi întreruperi de furnizare, precum sunt exemple evenimentele din anii 2006 si 

2009. 

4. Interese contradictorii în regiunea Mǎrii Negre 

 

Securitatea energeticǎ e un subiect de interes pentru toate statele Mǎrii Negre. 

Ţǎri precum Turcia şi România au sesizat importanţa strategicǎ a regiunii în tranzitul 

energiei dinspre Orientul Mijlociu şi Asia Centralǎ cǎtre Europa de Vest. În ceea ce 

priveşte Republica Moldova este importantǎ poziţia Turciei, ce controleazǎ strâmtorile 

dintre Marea Mediteranǎ şi Marea Neagrǎ. Din moment ce Turcia doreşte sǎ devinǎ un 

hub regional în transportul gazelor, ea şi-a exprimat refuzul de a permite vaselor ce 

transportǎ gaz lichefiat sǎ tranziteze strâmtorile sale. Aceastǎ atitudine a subminat 

proiectele de terminale LNG din Marea Neagrǎ, inclusiv proiectul unui terminal în 

Odessa, ce ar fi putut furniza gaz şi Republicii Moldova.
10

 

De asemenea, România şi-a exprimat dorinţa de a deveni un jucǎtor pe tabla de 

şah a energiei din regiune. Noile depozite de gaze descoperite în zona economicǎ 

                                                 
8
 Interviu cu un fost angajat al unei instituţii din domeniul energetic 

9
 Conceptul de politicǎ externǎ al Federaţiei Ruse, Art.49, februarie 2013, disponibil în limba englezǎ la 

www.mid.ru/brp_4.nsf/0/76389FEC168189ED44257B2E0039B16D 
10

 Interviu cu un fost angajat al unei instituţii din domeniul energetic 
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exclusivǎ îi pot permite României sǎ devinǎ un exportator de gaz în viitor, ceea ce ar fi 

spre beneficiul Moldovei dacǎ conducta Iaşi-Ungheni va fi extinsǎ şi dacǎ conductele de 

tranzit ce traverseazǎ Republica Moldova şi România cǎtre Balcani ar opera în sens 

invers. Aceastǎ ultimǎ opţiune ar fi cea mai beneficǎ pentru Moldova deoarece ar permite 

transferul unor volume mari de gaz cu investiţii reduse în infrastructurǎ. Însǎ consideraţii 

strategice înclinǎ Bucureştiul spre a se opune acestei opţiuni, deoarece aceasta ar permite 

transferul de energie din rezervele României cǎtre un mare consumator, anume Ucraina.
11

 

Atât opţiunile strategice ale României, cât şi ale Turciei restricţioneazǎ opţiunile de 

diversificare ale Republicii Moldova.   

 

 

II. Interacţiunea cu marii actori: Federaţia Rusǎ şi 
Uniunea Europeanǎ 

 

În contextul discuţiei referitoare la implicarea actorilor strǎini în diminuarea sau 

îmbunǎtǎţirea securitǎţii energetice a Republicii Moldova, trebuie menţionat cǎ Federaţia 

Rusǎ nu e consideratǎ cǎ ar fi aplicat cu succes pânǎ la capǎt folosirea “armei energetice” 

pentru a-şi atinge scopurile politice. În analiza privind utilizarea furnizǎrilor de energie 

cu obiective politice, Smith Stegen dezvoltǎ un cadru de analizǎ ce cuprinde patru paşi. 

Conform autoarei, pentru a considera cǎ utilizarea armei energetice şi-a atins scopul e 

nevoia ca: 

- statul sǎ consolideze controlul asupra propriilor surse de energie; 

- statul sǎ obţinǎ controlul rutelor de tranzit; 

- statul sǎ utilizeze resursele energetice cu intenţia de a-şi promova propriile 

obiective politice prin “ameninţare, pedepsire sau rǎsplatǎ a statului client; 

- sǎ existe o reacţie pozitivǎ a statului dependent la ameninţǎri, creşteri de 

preţuri şi oprirea furnizǎrilor. 

În ceea ce priveşte Republica Moldova observǎm cǎ doar primii trei dintre paşi au 

fost atinşi. Federaţia Rusǎ, prin Gazprom, deţine controlul asupra Moldovagaz şi implicit 

                                                 
11

 Ibidem 



 8 

asupra majoritǎţii infrastructurii de transport a gazelor din Republica Moldova. De 

asemenea, Moldova fost în repetate rânduri ameninţatǎ cu oprirea furnizǎrilor, acestea 

depǎşind nivelul declarativ în anul 2006. Însǎ Republica Moldova nu a avut reacţia 

aşteptatǎ, deoarece s-a acomodat cu creşterile de preţuri şi a primit furnizǎri din alte surse 

în perioadele de crizǎ. Ceea ce ne aratǎ cadrul de analizǎ al lui Smith Stegen aplicat la 

Republica Moldova este cǎ pentru aceasta din urmǎ a existat un prag limitǎ de 

acceptabilitate a ameninţǎrilor, acest prag fiind supravieţuirea statului. Acestea sunt spuse 

în contextul în care, dupǎ cum se va vedea în rândurile urmǎtoare, ameninţǎrile la 

securitatea energeticǎ a Republicii Moldova sunt rezultatul refuzului acesteia de a 

sucomba ca stat suveran. 

1. Dependenţa ca predeterminant al politicii externe 

 

În primii ani dupǎ declararea independenţei, având o conducere formatǎ în 

Uniunea Sovieticǎ şi puternice dependenţe economice faţǎ de Federaţia Rusǎ, fǎrǎ 

alternative, Republica Moldova a fost forţatǎ sǎ rǎmânǎ în sfera de influenţǎ a 

Kremlinului. În 1993 presiunile economice din partea Federaţiei Ruse au obligat 

Moldova sǎ se alǎture Uniunii Economice a CSI şi altor instituţii. Mai mult, Republica 

Moldova trebuia sǎ coopereze cu alte state membre ale CSI datoritǎ conexiunilor rǎmase 

din perioada sovieticǎ.
12

 În domeniul energetic Moldova era, împreunǎ cu Ucraina, parte 

a Sistemului Electric Interconectat Sud. Anume faptul cǎ toate conductele radiau din 

Rusia şi cǎ locuinţele, industria şi transportul erau proiectate pentru a funcţiona cu petrol 

şi gaz din Rusia,
13

 acestea au determinat alegerile de politicǎ externǎ ale Moldovei. 

Reticenţa Uniunii Europene de a se implica într-o manierǎ comprehensivǎ în 

spaţiul ex-sovietic în anii ’90 e un alt factor ce a determinat alegerile Republicii Moldova 

pe plan extern. Republica Moldova a semnat un Acord de Parteneriat şi Cooperare cu UE 

în 1994 în contextul descreşterii economice şi a puterii energetice a Rusiei, dar Uniunea 

Europeanǎ a urmat limitǎri auto-impuse în relaţia cu Chişinǎul. Doar ca urmare a crizelor 

din Balcani, ce au arǎtat efectele non-implicǎrii, şi în perspectiva extinderilor din 2004 şi 

                                                 
12

 Jackson, Nicole, Russian Foreign Policy and the CIS: Theories, debates and actions, Routledge, 2003, 

p.107 
13

 Newnham, Randall, Oil, carrots, and sticks: Russia’s energy resources as a foreign policy tool, Journal 

of Eurasian Studies 2, 2011, p.135 
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2007, Uniunea Europeanǎ a început a privi cǎtre o apropiere de Republica Moldova. 

Luând în considerare posibilitatea unui spillover din regiune în UE dacǎ unele crize ar 

izbucni, Bruxelles-ul a adoptat un rol proactiv, deşi în continuare precautǎ cu privire la 

reacţia Moscovei, subliniind cǎ în regiune nu are loc un joc cu sumǎ-zero.
14

  

2. Schimbarea vectorului de politicǎ externǎ 

 

Punctul de cotiturǎ în orientarea de politicǎ externǎ a Republicii Moldova a fost 

reprezentat de Memorandumul Kozak şi ameninţarea pe care acesta îl reprezenta pentru 

supravieţuirea statului. În anul 2003 Federaţia Rusǎ a propus Chişinǎului un plan de 

federalizare ce punea pe picior de egalitate autoritǎţile separatiste transnistriene cu cele 

din Chişinǎu. Ca urmare a protestelor externe şi ale societǎţii civile, preşedintele 

Republicii Moldova a refuzat semnarea documentului. Nesupunerea Chişinǎului a fost 

perceputǎ ca o rebeliune de cǎtre Kremlin şi a fost urmatǎ de ameninţǎri cu creşterea 

preţurilor la gaz. Conducerea din Chişinǎu a încercat sǎ tempereze rǎspunsul Moscovei 

declarând cǎ Republica Moldova “îşi ca urmǎri interesul naţional prin urmǎrirea unei 

politici a balanţei de putere” şi cǎ “nu existǎ contradicţii fundamentale între politicile pro-

CSI şi cele pro-UE”.
15

 

Ameninţǎrile perpetuate de Federaţia Rusǎ la adresa securitǎţii energetice a 

Republicii Moldova s-au dovedit a fi determinante în a reseta direcţia de politicǎ externǎ 

a Moldovei. În 2005 preşedintele statului, Vladimir Voronin, sublinia noua orientare ţǎrii 

declarând cǎ Moldova ar trebui sǎ se alǎture spaţiului european, “fǎrǎ a mai fi parte din 

spaţiul ex-Sovietic”.
16

 Noua prioritate de politicǎ externǎ a devenit integrarea cu Uniunea 

Europeanǎ, în defavoarea relaţiei strategice cu Rusia. De asemenea, ca urmare a 

întreruperii furnizǎrilor de gaze în ianuarie 2006 ameninţǎrile nu au încetat, iar Republica 

Moldova a cerut Uniunii Europene sǎ facǎ presiuni asupra Federaţiei Ruse pentru 

încetarea ameninţǎrilor cu întreruperea furnizǎrii de gaz. Purtǎtorul de cuvânt de la acel 

moment al Parlamentului Republicii Moldova, Marian Lupu, a cerut Comisiei Europene 

                                                 
14

 www.euractiv.com/europes-east/france-supports-association-agre-news-531726, 04/07/2015 
15

 Weiner, Robert, The Foreign Policy of the Voronin Administration, Demokratizatsiya: The Journal of 

Post-Soviet Democratization, Fall 2004, Vol.12, Issue 4, p.548 
16

 Cantir, Cristian, and Kennedy, Ryan, Balancing on the Shoulders of Giants: Moldova’s Foreign Policy 

towards Russia and the European Union, Foreign Policy Analysis (2014), 0, pp.5-6 
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sǎ ofere asistenţǎ şi suport politic Moldovei în privinţa securitǎţii energetice,
17

 în timp ce 

prim-miniştrii Republicii Moldova şi României s-au adresat preşedintelui Comisiei 

Europene cu o cerere de ajutor financiar pentru construirea unei interconexiuni de gaz.
18

 

 

III. Capabilitǎţi interne şi potenţial 
 

În ciuda multiplilor factori ce dǎuneazǎ securitǎţii energetice, cât şi în ciuda 

relaţiei instabile cu Federaţia Rusǎ, Republica Moldova beneficiazǎ de un numǎr de 

capabilitǎţi interne ce vin sǎ consolideze potenţialul de diversificare dat de relaţia 

pozitivǎ cu Uniunea Europeanǎ.  

1. Contextul regional şi relaţiile istorice favorabile 

 

Republica Moldova are în România cel mai apropiat aliat datoritǎ legǎturilor 

istorice şi culturale. Bucureştiul face lobby în interesul Republicii Moldova, dar este şi o 

sursǎ de ajutor economic. Ca membru al UE România a influenţat parcursul european al 

Chişinǎului, susţinutǎ de alte state ce doresc consolidarea relaţiilor Uniunii Europene cu 

statele foste sovietice.
19

 De asemenea, ajutorul economic al României cǎtre Republica 

Moldova se ridicǎ la 100 de milioane de euro.
20

 Totuşi, chiar şi în acest context, diferite 

interese strategice, cât şi consideraţii practice au impiedicat Bucureştiul în a asigura 

complet securitatea energeticǎ a Republicii Moldova. Am menţionat în rândurile 

precedente reţinerea Bucureştiului de a permite reversul de gaz pe conductele de tranzit. 

Din moment ce contractul pe care Gazprom-ul îl are pentru aceste conducte pe teritoriul 

moldovean expirǎ în 2016, o oportunitate se întrezǎreşte pentru partea moldoveanǎ de a-

şi folosi legǎturile puternice cu România pentru a construi facilitǎţile tehnice de revers a 

gazului. Aceasta ar fi urmarea practicǎ a obiectivului înscris în Strategia Energeticǎ, 

                                                 
17

 Ibidem, p.9 
18

 Interviu cu un expert local în relaţii transfrontaliere 
19

 www.agerpres.ro/politica/2015/07/07/iohannis-romania-cel-mai-redutabil-sustinator-al-republicii-

moldova-in-procesul-de-integrare-in-ue-15-07-37, 10/07/2015 
20

 Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României, 2010, 

mdrc.gov.md/public/files/Acord_100_mil_Ro.pdf 
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anume “consolidarea statutului concret de ţarǎ de tranzit pentru energia electricǎ şi gazele 

naturale prin întǎrirea bidirecţionalǎ a conexiunilor de transport”.
21

 

2. Conductele de tranzit 

 

Existǎ trei conducte magistrale ce traverseazǎ Republica Moldova cǎtre Balcani: 

Ananiev – Tiraspol - Ismail, Şebelevca – Doneţk - Krivoi Rog – Razdelnoe - Ismail şi 

Razdelnoe - Ismail. Controlul fizic asupra magistralelor ce transportǎ gaz cǎtre Balcani îi 

permite Republicii Moldova sǎ aibǎ pârghii de negociere asupra furnizorului şi în caz de 

oprire a furnizǎrii. Moldova este deja conectatǎ la una dintre aceste magistrale. Anterior, 

Republica Moldova primea gaz printr-o conexiune separatǎ, ce de asemenea traversa 

Transnistria, ceea ce o fǎcea vulnerabilǎ la întreruperi de furnizare nu doar din partea 

Gazprom, ci şi din partea autoritǎţilor separatiste. Prin conectarea la una din magistralele 

cǎtre Balcani, autoritǎţile moldoveneşti au asigurat Moldova cu o sursǎ sigurǎ de gaz în 

orice condiţii, deoarece doar în situaţii excepţionale Gazprom-ul ar opri furnizarea de gaz 

şi cǎtre Balcani. 

Republica Moldova este, de asemenea, conectatǎ la depozitul de gaze ucrainean 

de la Bogorodceni prin conducta Ananiev – Drochia – Cernǎuţi – Bogorodceni. Aceastǎ 

conexiune s-a dovedit folositoare în 2006, când Republica Moldova a primit gaz din 

rezervele Ucrainei. În acel an conducerea Ucrainei avea o orientare pro-Europeanǎ, ceea 

ce explicǎ de ce Kievul a fost de acord sǎ ajute Republica Moldova, deşi aceasta ar fi 

putut deranja Moscova. Totuşi, dat fiind contextul actual din Ucraina e puţin probabil cǎ 

Republica Moldova ar mai putea conta pe resursele de gaz stocate la Bogorodceni. 

3. Energiile regenerabile şi eficienţa energeticǎ 

 

Un mod prin care Republica Moldova îşi creşte gradul de securitate energeticǎ 

este reducerea consumului de energie şi utilizarea surselor alternative. Republica 

Moldova are un potenţial ridicat în ce priveşte energiile regenerabile, cu o capacitate de 

pânǎ la 40% din mixul energetic. La momentul actual ţinta este fixatǎ la 17% pânǎ în 

2020 de la 11,9% existent în 2009.
22

 Atingerea acestei ţinte e susţinutǎ în mod special de 

                                                 
21

 Strategia energeticǎ a Republicii Moldova pânǎ în anul 2030, disponibilǎ la lex.justice.md/md/346670 
22

 Energy Community Secretariat, Annual Implementation Report, August 2014, p.18 
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biomasǎ, unde Moldova dispune de resurse datoritǎ sectorului larg pe care agricultura îl 

ocupǎ în economie. Suportul UE şi al Comunitǎţii Energetice au fost determinante în 

reforma sectorului resurselor energetice. Chiar şi în aceste condiţii, sectorul suferǎ din 

lipsa finanţǎrii şi a unui cadru legislativ care sǎ încurajeze sectorul privat.
23

  

Republica Moldova a moştenit o industrie şi infrastructurǎ de transport din 

perioada sovieticǎ ce încuraja consumul larg de energie. În aceste condiţii Moldova a fost 

nevoitǎ sǎ opereze modificǎri pentru a se moderniza. De asemenea, în acest sector 

suportul Uniunii Europene şi al Comunitǎţii Energetice s-au dovedit stimulatoare pentru 

modernizare, dar Republica Moldova încǎ dǎ dovadǎ de neajunsuri în arii precum 

generarea de energie şi conservarea cǎldurii.
24

 Moldova este avantajatǎ de faptul cǎ a 

început la o datǎ mai târzie reformele în domeniul eficienţei energetice şi a resurselor 

regenerabile, deoarece tehnologia este mai avansatǎ şi mai ieftinǎ. 

 

Concluzie 
 

Energia este un element vital pentru dezvoltarea unui stat şi pentru bunǎstarea 

populaţiei. Ca stat în curs de dezvoltare Republica Moldova are nevoie de fluxuri de 

energie constante la preţuri acceptabile. Moştenirea istoricǎ, precum şi erorile perioadei 

sale moderne ca stat au pus Moldova într-una dintre cele mai nefericite situaţii de 

securitate energeticǎ din Europa. Din fericire aceastǎ situaţie nu este ireversibilǎ. 

Colaborarea fructoasǎ cu Uniunea Europeanǎ, suportul oferit de majoritatea statelor 

membre UE din Europa Centralǎ şi de Est sunt factori care contribuie la îmbunǎtǎţirea 

poziţiei Chişinǎului. În ciuda relaţiei tumultoase cu Moscova, Republica Moldova are la 

acest moment o şansǎ istoricǎ unicǎ de a se desprinde de trecut, dat fiind contextul 

regional, evenimentele ce au loc în statele vecine. Este nevoie ca statul moldovean de la o 

poziţie reactivǎ la una proactivǎ în domeniul politicii externe şi al energiei. 

 

 

 

 

                                                 
23

 Interviu cu un expert în resurse regenerabile din Republica Moldova 
24

 Energy Community Secretariat, Annual Implementation Report, August 2014, p.122 
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