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Introducere

Evenimentele din ultimii ani de pe piaţa energetică mondială, regională şi locală au scos în 
prim plan problema securităţii  energetice.  Creşterea  abruptă  a preţurilor  la  petrol  şi  gaze 
naturale, de rând cu fluctuaţiile mari a preţurilor la bursele mondiale, generate de speculaţii, 
de ameninţările unor atacuri teroriste, s-au cataclisme naturale, de stoparea furnizărilor de 
petrol  sau  gaze  naturale  din  varii  motive,  forţează  mai  multe  guverne,  inclusiv  cel  al 
Republicii  Moldova  să  reflecteze  asupra  chestiunii  asigurării  securităţii  energetice,  atât  în 
perspectivă de scurtă, cât şi de lungă durată. De altfel toate statele, atât cele producătoare, cât 
şi cele consumatoare de resurse energetice sunt interesate (cel puţin în vorbe) ca economia să 
fie afectată cât mai puţin de fenomenele ce au loc pe piaţa energetică globală.

Pentru  Republica  Moldova,  care practic  nu dispune de resurse energetice  primare  şi  este 
nevoită  să  importe  circa  98%  din  aceste  resurse,  în  special  din  statele  CSI,  chestiunea 
asigurării securităţii energetice a fost şi rămâne a fi una cheie pentru viitorul ţării. Totodată, 
ţinând cont de faptul că autorităţile centrale nu controlează o regiune pe seama căreia revin 
peste 80% din instalaţiile de generare a energiei electrice, circa 85% din datoriile pentru gaze 
şi peste 60% din consumul de gaze, chestiunea respectivă este şi mai acută. La aceasta se 
adaugă şi faptul că la unele resurse energetice, precum este gazul natural, Moldova nu are, cel 
puţin în viitorul apropiat, variante de alternativă, decât importul de gaze de la monopolul rus 
“Gazprom”,  care  în  ultimii  ani,  sub  pretextul  “trecerii  la  principii  de  piaţă  la  stabilirea 
preţurilor la gaze”1 în relaţiile cu fostele republici sovietice duce o politică agresivă de obţinere 
a controlului asupra reţelelor de transport a gazelor şi a întreprinderilor cheie din sectorul 

1 Справка к брифингу «Переход на рыночные принципы сотрудничества с республиками бывшего СССР. 
Работа  на  рынках  дальнего  зарубежья.  Диверсификация  экспортных  маршрутов  и  поставки  СПГ. 
Использование схемы обмена активами», 20 июня 2006г, www.gazprom.ru 
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energetic.  În aceste condiţii  problema securităţii  energetice  rămâne a fi  una din cele  mai 
importante pe agenda autorităţilor din Moldova. 

Cu atât mai mult cu cât securitatea energetică este apreciată drept cheia securităţii regionale, 
iar „orice eşec al infrastructurii energetice critice”, are ”potenţialul unui impact politic, militar 
şi social.”2

Prezenta analiză reprezintă o încercare de a găsi răspuns la cel puţin două întrebări legate de 
conflictul transnistrean şi asigurarea securităţii energetice a Republicii Moldova. 

-  Prima  este  gradul  de  afectare  a  securităţii  energetice  a  Moldovei,  ca  urmare  a 
datoriilor de peste 2 miliarde de USD pentru gaze şi a faptului că nu controlează o  
porţiune din teritoriul său unde sunt concentrate peste 80 la sută din instalaţiile de  
generare a energiei electrice? 
- A doua - care ar fi căile de aducere a întreprinderile energetice şi gaziere din regiunea  
transnistreană,  în  spaţiul  legal  al  Republicii  Moldova  şi  integrării  în  comun  în  
structurile energetice europene. 

1. Noțiunea de securitate energetică. Analiza unor abordări ale acestei probleme la 
nivel local, regional şi mondial

Anul 2009, ca de altfel  şi  ultimii  10 şi  chiar 20 de ani,  a  trecut sub semnul luptei  pentru 
securitatea  energetică.  Tema respectivă  rămâne prioritară  mai  ales  în condiţiile  în care la 
începutul anului timp de aproape două săptămâni Moldova şi o mare parte a Europei a avut 
de suportat o criză energetică nemaivăzută - criză provocată de sistarea livrărilor de gaze de 
către Federaţia Rusă prin Ucraina.

Totodată,  tema  respectivă  este  actuală  şi  în  contextul  celor  două  explozii  la  gazoductele 
magistrale ce tranzitează teritoriul Moldovei, care au avut loc la o distanţă de 7 luni una de 
alta. De altfel, aceste explozii sunt primele din ultimii 20 de ani în Moldova şi scot la iveală 
starea tehnică proastă a reţelelor de transport a gazelor, fapt ce pune în pericol asigurarea cu 
acest combustibil nu numai a Moldovei, dar şi a statelor din regiune.

Periodic problema securităţii energetice revine la ordinea de zi a autorităţilor moldoveneşti. 
Bunăoară  la  22  martie  2004,  în  cadrul  unei  şedinţe  a  consiliului  colegial  al  Ministerului 
Energeticii, preşedintele Vladimir Voronin, declara drept obiectiv primordial al ministerului 
respectiv  şi  al  întregului  sistem  energetic  naţional,  asigurarea  în  decurs  de  trei  ani  a 
independenţei  energetice  a  Republicii  Moldova3.  Au  trecut  5  ani,  dar  despre  o  reală 
independenţă energetică nici vorbă.

2 Orientări privind securitatea energetică a României, Institutul European din România, București, decembrie 
2008, pag. 3.
3 „În trei ani, Moldova trebuie să-şi asigure independenţa energetică”, Revista “Energia”, nr. 25 din 2004, pag.20.



După  adoptarea  Planului  de  Acţiuni  UE-Moldova,  autorităţile  au  decis  că  e  necesară 
elaborarea şi adoptarea unei noi strategii  energetice care să corespundă noilor realităţi.  În 
anul 2007 a fost adoptată o nouă Strategie energetică (până în anul 2020). Documentul cu 
denumirea iniţială de “Strategia energetică a Republicii Moldova pe termen lung, aliniată la 
obiectivele energetice ale Uniunii Europene”, deşi aduce o serie de elemente noi, nu pleacă 
prea departe de precedentele două Strategii, rămase doar documente de bune intenţii.  (În 
anul 1997 a fost adoptată Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2005.  
La 3 ani distanţă, în anul 2000, este adoptată o nouă strategie energetică a Republicii  
Moldova - până în anul 2010. Dacă s-ar fi efectuat o analiză a precedentelor strategii s-
ar putea descoperi că practic nici  unul din obiectivele propuse în acestea nu a fost  
realizat.) 

În  Strategie  securitatea  energetică  este  apreciată  ca  “starea  tehnic  fiabilă,  stabilă, 
economic  eficientă  şi  ecologic  acceptabilă  asigurării  cu  resurse  energetice  a 
economiei  şi  sferei  sociale,  de  asemenea,  crearea  condițiilor  pentru  formarea  şi 
realizarea  politicii de protecție a intereselor naționale în domeniul energeticii”4.

Şi  pentru statele vecine chestiunea securităţii  energetice  este la ordinea zilei.  Preşedintele 
României,  Traian  Băsescu,  în  2006  într-un  discurs  la  conferinţa  „Energia  -  Dezvoltarea 
Cooperării”  sublinia  necesitatea  adoptării  „de  către  factorii  de  decizie  din  ţările 
dumneavoastră, inclusiv din România, a unor măsuri urgente pentru diversificarea surselor şi 
rutelor de aprovizionare cu energie, limitarea dependenţei de resursele energetice primare şi 
utilizarea unor resurse alternative, regenerabile”5. 

Or,  securitatea energetică  înseamnă, în primul rând,  o diversitate mai mare a surselor de 
aprovizionare. De aici decurge importanţa majoră a proiectelor privind transportul resurselor 
energetice, în speţă a petrolului şi gazelor naturale.

a. Noţiunea de securitate energetică. Analiza unor abordări ale acestei probleme.

Energetica este una din cele mai importante forţe motrice ale progresului economic global şi 
ea influenţează în mod direct bunăstarea miliardelor de locuitori ai planetei. Asigurarea unui 
echilibru în asigurarea cu energie constituie fără doar şi poate unul din factorii  securităţii 
globale.  Există  multiple  aspecte  ale  securităţii  energetice  şi  aici  un  rol  important  îl  au 
condiţiile locale şi priorităţile politice. 

Securitatea energetică  reprezintă un concept complex politic, tehnic, economic, comercial şi 
social. Ca o axiomă, securitatea energetică absolută nu există. Ea se poate realiza la un nivel 
de risc acceptabil, cu un cost acceptabil. Ca o definiţie sintetică, securitatea energetică poate fi 

4 Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2020, http://lex.justice.md/index.php?
action=view&view=doc&lang=1&id=325108, Monitorul Oficial nr. 141-145 din 07.09.2007.
5 Discursul preşedintelui României, Traian Băsescu, la conferinţa „Energia - Dezvoltarea Cooperării”- palatul 
Cotroceni, 26 octombrie 2006, http://www.presidency.ro/?_RID=det&tb=date&id=8088&_PRID=ag

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325108
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325108


considerată drept asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie, în diversele ei forme, cu 
respectarea unor condiţii restrictive, pe un orizont de timp dat.

Însăşi conceptul de “securitate energetică” a apărut după embargoul petrolier impus, în anul 
1973 statelor din Occident, de statele din Golful Persic. De regulă, definiţii ale acestei noţiuni 
se dădeau doar în contextul securităţii  energetice naţionale, care era definită ca asigurarea 
unei furnizări adecvate cu energie a naţiunii şi economiei acesteia. Frecvent această noţiune 
se reduce la asigurarea unei independenţe energetice, ceea ce deocamdată nici un stat din 
lume nu a realizat. 
Preşedintele  CERA  (Cambridge  Energy  Research  Associates),  Daniel  Yergin  susţine  că 
„scopul securităţii energetice este asigurarea de furnizări de energie la preţuri rezonabile şi 
astfel încât să nu fie puse în pericol valorile şi scopurile naţionale de bază”6. 

O definiţie mai scurtă şi mai concisă aparţine lui Peter Leiby de la Laboratorul naţional Oak 
Ridge din SUA - “securitatea energetică este energia accesibilă acolo şi atunci când e necesară, 
la un preţ previzibil”7

Federaţia  Rusă  în  Strategia  energetică  până  în  anul  2020  foloseşte  pentru  securitatea 
energetică definiţia Consiliului Energetic Mondial – “starea de protecţie a cetăţenilor în parte, 
a  societăţii,  economiei  şi  statului  în faţa  ameninţărilor  unei  asigurări  sigure cu energie  şi 
combustibil”8.

La rândul său Comisia Europeană defineşte securitatea energetică drept capacitatea asigurării 
nevoilor  viitoare  esenţiale  de  energie,  atât  prin  intermediul  resurselor  interne  adecvate, 
obţinute în condiţii  acceptabile  economic sau menţinute  ca  rezerve strategice,  cât  şi  prin 
recurgerea la surse externe accesibile şi stabile, completate atunci când este cazul de rezerva 
strategică. Pe scurt, securitatea energetică se referă la accesul la resurse sustenabile şi sigure 
de energie la preţuri rezonabile.

Cât  despre  Republica  Moldova,  apoi  Strategia  Energetică  până  în  anul  2005,  aprobată  de 
Guvern  în  1997  stabileşte  principalii  factori  de  securitate  energetică  şi  obiectivele  pentru 
asigurarea acesteia, care sunt perfect valabili şi pentru situaţia actuală.

Potrivit  Strategiei  respective  există  5  factori  de  securitate  energetică  pentru  Republica 
Moldova:

- dependenţa, în mărime de 98 la sută, de resursele energetice importate; 
- dependenţa, în  proporţii mari, de un singur sau un număr limitat de furnizori 

de combustibil; 

6 The New Energy Security Paradigm, World Economic Forum in partnership with, Cambridge Energy Research 
Associates, Spring 2006, http://www.weforum.org/pdf/Energy.pdf#search=%22The%20New%20Energy%20Security
%20Paradigm%22.
7 P.Leiby. Summary of Discussion in Workshop: Security, Economic and Environmental Benefis. Conference on 
Estimating the Benefits of Government R&D. March 4 and 5, 2002.
8 Цели Энергетической стратегии,  http  ://  www  .  opec  .  ru  /  library  /  article  .  asp  ?  d  _  no  =583&  c  _  no  =3&  c  1_  no  = 

http://www.opec.ru/library/article.asp?d_no=583&c_no=3&c1_no


- ponderea gazelor naturale în balanţa consumului  total  de resurse energetice, 
care   depăşeşte  50 la  sută şi  pune consumatorii  într-un pericol  de fiabilitate  şi  securitate 
redusă în cazul  când accesul  la  gaze din diferite  motive devine limitat,  mai  ales  luînd în 
considerare că acest tip de combustibil este importat dintr-o singură ţară; 

- 85  la  sută  din  puterea  electrică  este  instalată  în  partea  stîngă  a  Nistrului. 
Caracterul   nedeterminat  la  momentul  actual  în vederea  soluţionării  politice  a  problemei 
Transnistriei menţine în tensiune permanentă fiabilitatea aprovizionării cu energie   electrică 
şi asigurarea cu combustibil a consumatorilor situaţi pe malul drept al Nistrului; 

- practic toate căile energetice de import al combustibilului trec printr-o singură 
ţară (Ucraina)9. 

2. Moştenirea sovietică din sectorul energetic al Moldovei

Sistemul  electroenergetic  al  Republicii  Moldova  a  fost  proiectat  ca  parte  integrantă  a 
Sistemului  Electroenergetic  Interconectat  „Sud”  al  fostei  URSS,  care  includea  şi  sistemul 
electroenergetic  al  Ucrainei.  Cele  două  sisteme  au  funcţionat  în  paralel,  fiind  o  parte  a 
Sistemului  Electroenergetic  Unificat  (SEU)  al  fostei  Uniuni  Sovietice.  După  destrămarea 
URSS,  în  proprietatea  R.  Moldova,  ca  stat  independent,  a  trecut  o  reţea  dezvoltată  de 
infrastructură  energetică,  linii  electrice  şi  gazoducte,  dar  şi  de  capacităţi  importante  de 
producere a energiei electrice. Poziţia geografică strategică între Federaţia Rusă, Ucraina şi 
statele din Balcani oferă întreprinderilor din R. Moldova posibilitatea de a presta servicii de 
tranzit şi transport a energiei electrice, gazelor naturale şi de a obţine anumite profituri din 
aceste activităţi. 

Capacităţi de generare

În prezent, sistemul electroenergetic al R. Moldova, ca şi în anul 1990, cuprinde o centrală 
electrică  cu  condensare  de  capacitate  mare  situată  în  regiunea  transnistreană  (CERSM  - 
Centrala  Electrică  Raională  de  Stat  Moldovenească),  trei  centrale  electrice  cu  termoficare 
(CET), două centrale hidroelectrice şi 10 CET-uri ale fabricilor de producere a zahărului, din 
care 5 nu funcţionează.

Capacitatea  totală  instalată  la  aceste  centrale  este  de  circa  3000 MW și  era  suficientă  în 
perioada  sovietică  nu  numai  pentru  asigurarea  R.  Moldova  cu  necesarul  de  energie,  dar 
permitea şi exportul unor importante cantităţi a acesteia. În urma uzurii echipamentului de 
generare a CERS Moldovenească, puterea disponibilă de generare a acesteia se estimează în 
prezent la nivel de maximum 1200 MW. Totodată, capacitatea CET-urilor din Chişinău şi Bălţi 
este utilizată în proporţie de 50-70%. 

Amplasamentul  centralelor  electrice  nu  corespunde  necesităţilor  ce  s-au  creat  după 
proclamarea independenţei R. Moldova în anul 1991 și mai ales după declanșarea conflictului 

9 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.49-50/515 din 31.07.1997



transnistrean. Se evidenţiază un dezechilibru în repartizarea instalaţiilor de producere - în 
localităţile de pe malul drept al Nistrului (peste 80% din teritoriu şi populaţie şi circa 60% din 
potenţialul  economic) sunt  amplasate  doar 15-16% din capacităţile  de generare a  energiei, 
restul aflându-se pe malul stâng al Nistrului. De altfel, „întregul sistem economic sovietic, cu 
infrastructura fizică şi sociala aferentă, a fost proiectat în aşa mod încât să  facă  imposibilă 
dezmembrarea politică  a imperiului sau, în cazul când dezmembrarea se va produce, să  fie 
urmată  de  înrăutăţirea  situaţiei  economice,  ceea  ce  urma  să  revitalizeze  tendinţele 
reintegraţioniste  de  la  periferiile  fostului  imperiu.  Cazul  Republicii  Moldova  ilustrează 
deosebit de bine acest principiu al planificării economice sovietice…”.10

Nesoluţionarea problemei transnistrene creează în continuare riscuri în aprovizionarea fiabilă 
cu energie electrică a consumatorilor din partea dreaptă a Nistrului. Experţi locali și străini 
apreciau la începutul anului 2004, că puterea totală instalată „în partea dreaptă a Nistrului era 
de 414 MW conform definiţiei  UCTE,  din care 4% în centrale hidroelectrice,  iar  restul  în 
centrale de cogenerare termoelectrice clasice. Puterea netă disponibilă aferentă este de 337 
MW. Analiza privind durata de viaţă consumată indică o reducere a capacitaţii totale la 281 
MW în 2015”11.

La ora actuală centralele electrice  de pe malul  drept al  Nistrului  asigură doar 23-25% din 
necesarul  de  energie  electrică  a  R.  Moldova,  restul  fiind  cumpărată  de  la  CERS 
Moldovenească, care după o pauză de trei ani a redevenit de la 1 ianuarie 2009, principalul 
furnizor de energie electrică în Moldova. În perioada noiembrie 2005- decembrie 2008 circa 
70-75% din necesarul de curent electric era  importat din Ucraina. 

Achiziţiile de la CERS Moldovenească au fost sistate în noiembrie 2005, ca urmare a majorării 
preţului de livrare a energiei electrice de către noii proprietari a acestei centrale. Ca rezultat 
producţia  anuală  a  centralei  s-a  redus  de  două  ori  şi  ceva.  La  finele  anului  2006,  CERS 
Moldovenească,  în  baza  cererii  depuse  la  Agenţia  Naţională  pentru  Reglementare  în 
Energetică (ANRE), a primit licenţă de producere a energiei electrice, dar tarifele acesteia nu 
sunt stabilite de Agenţie. 

Reţeaua de transport 

Reţeaua de transport a energiei electrice din R. Moldova este gestionată de întreprinderea de 
stat  “Moldelectrica”.  În  regiunea  transnistreană  gestionarea  revine  întreprinderii 
Dnestrenergo,  care  se  subordonează  administraţiei  de  la  Tiraspol.  Reţeaua  de  transport 
asigură interacţiunea în cadrul sistemului energetic naţional şi interconexiunile cu sistemele 
energetice ale statelor vecine. Interconexiunea cu sistemul energetic al Ucrainei este realizată 

10 Materialele conferintei internationale "Evaluarea strategica a securitatii si apararii nationale a Republicii 
Moldova", http://www.ipp.md/public/biblioteca/23/ro/Materilae_Rom.pdf
11 Otilia MARIN, Sergiu Igor CEBOTARI, INFLUENŢE TEHNICO-ECONOMICE ŞI DE MEDIU ALE NOII LEA 
400 kV SUCEAVA – BĂLŢI ASUPRA SCENARIILOR DE DEZVOLTARE PE TERMEN MEDIU A SISTEMELOR DE 
PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ŞI TERMICE DIN ROMÂNIA ŞI REPUBLICA MOLDOVA, 
www.et.upt.ro/cee/ro/psc/PSC2005/index_files/Papers/L52.pdf

http://www.et.upt.ro/cee/ro/psc/PSC2005/index_files/Papers/L52.pdf
http://www.ipp.md/public/biblioteca/23/ro/Materilae_Rom.pdf
http://www.ipp.md/public/biblioteca/23/ro/Materilae_Rom.pdf
http://www.ipp.md/public/biblioteca/23/ro/Materilae_Rom.pdf


prin intermediul a 7 linii electrice LEA – 330 kV, din care doar una nu trece prin teritoriul 
regiunii  transnistrene  şi  9  LEA-110  kV  cu  o  capacitate  de  transport  de  peste  1000  MW. 
Interconexiunea cu sistemul energetic al României se face doar prin trei linii LEA – 110 kV, cu 
o capacitate de transport de doar 150 MW. Extrem de importantă pentru Moldova este linia 
electrică LEA – 400 kV CERS Moldovenească – Vulcăneşti – Isaccea – Dobrudja (Bulgaria), 
prin care până la începutul anilor 90 se exportau anual 6-7 miliarde MWh de energie electrică. 
După mai bine de un deceniu în care linia a fost ţinută doar sub tensiune, din iulie 2007 prin 
această  linie  a  început  exportul  de  energie  în  România,  iar  compania  Inter  RAO  EES, 
proprietarul  Centralei  a  anunţat  că  se  examinează  posibilitatea  extinderii  exporturilor  de 
energie electrică prin această linie şi în alte state din Europa de Sud-Est. 

Linia  electrică  LEA  –  750  kV  care  leagă  sistemele  energetice  ale  Ucrainei,  R.  Moldova, 
României şi Bulgariei este proprietate a Ucrainei, însă în prezent nu funcţionează.

Transportul şi dispecerizarea energiei electrice pe malul drept al Nistrului sunt realizate de 
“Moldelectrica”.  Ea  prestează,  de  asemenea,  servicii  de  dispecerat  şi  pentru  regiunea 
transnistreană. 

Sectorul gazier

Teritoriul Republicii Moldova este traversat de două sisteme de gazoducte magistrale, cu o 
lungime totală  de  580,8  km,  proprietate  a  întreprinderii  mixte  moldo-ruse  “Moldovagaz”. 
Sistemele sunt utilizate în special pentru tranzitul gazelor naturale livrate de concernul rus 
“Gazprom” în statele europene.  Capacităţile acestor gazoducte sunt utilizate la 45-55% din 
posibilităţi. Pentru serviciile de tranzit a gazelor naturale “Gazprom” achită din anul 2003, o 
taxă de 2,5 USD pentru 1000 m3/100 km, ceea ce asigură venituri anuale de 35-40 milioane 
USD în  bugetul  de  stat.  Până  în  anul  2005,  aceste  venituri  acopereau 30-40% din  costul 
gazelor  importate  de Moldova  de pe malul  drept  al  Nistrului,  în  condiţiile  în  care preţul 
mediu de import al gazelor naturale a variat de la 65 USD (în anul 2003) la 76 USD/1000 m3 în 
anul 2005. După ce “Gazprom” a majorat treptat începând cu 2006, preţul gazelor importate 
de la 80 USD/1000 m3, până la 340 USD/1000 m3

 în primul trimestru 2009, cota veniturilor de 
la tranzit în valoarea gazelor naturale importate s-a redus la mai puţin de 10%. 

De la serviciile de tranzit a gazelor naturale şi regiunea transnistreană obţine venituri anuale 
de 20 –22 mi.  USD. În prezent pe teritoriul  republicii  nu este  amplasat nici  un punct  de 
evidenţă  a  fluxurilor  de gaze  naturale  transportate  prin  conductele  magistrale.  Staţiile  de 
evidenţă se află pe teritoriul Ucrainei. 

Reţeaua  existentă  de  gazoducte  magistrale  nu  asigură  nici  ea  o  securitate  energetică  a 
Republicii Moldova. În anul 1992, Chişinăul, pe seama căruia revine peste 50% din consumul 
de gaze naturale din Republica Moldova (malul drept al Nistrului), s-a pomenit fără gaze după 
ce  autorităţile  secesioniste  de  la  Tiraspol  au  blocat  livrările  închizând  robinetul  26A  şi 
întrerupând  furnizarea  de  gaze  prin  gazoductul  magistral  Odesa-Tiraspol-Chişinău.  Ca 
rezultat,  gazoductul  construit  la  finele  anilor  60,  în prezent  nu mai poate fi  exploatat.  În 



februarie 2005, după o pauză de 13 ani, s-a încercat reluarea furnizării de gaze prin această 
conductă,  dar după 8 ore de funcţionare  administraţia  de la  Tiraspol  a  impus  închiderea 
robinetului12. 
Pentru asigurarea fiabilă cu gaze naturale a Chişinăului şi raioanelor din centrul Moldovei a 
fost reconstruit de urgenţă un segment din conducta Râbniţa-Chişinău, care însă trece prin 
zone cu risc mare de alunecări de teren, ceea ce pune în pericol livrările. 

De  asemenea,  pentru  asigurarea  securităţii  republicii  în  domeniul  aprovizionării  cu  gaze 
naturale a fost construite gazoductelor magistrale: Tocuz-Căinari-Mereni, cu lungimea de 72 
km şi un cost de 170 mil. lei, şi Bălţi-Ungheni, cu lungimea de 95 km şi un cost de circa 200 
mil. lei. Primul gazoduct a realizat conexiunea Chişinăului la gazoductele magistrale prin care 
se transportă gazele naturale ruseşti spre Balcani. Al doilea gazoduct, pe lângă faptul că va 
permite realizarea gazificării a zeci de localităţi, ar putea facilita conexiunea cu reţeaua de 
gaze din România. 

Realizarea acestor proiecte a fost tergiversată de lipsa mijloacelor financiare, dar mai ales de 
nedorinţa “Gazprom”- ului de a participa la construcţia lor.

3. Războiul de pe Nistru şi impactul lui asupra securității energetice a Moldovei

Conflictul de la Nistru s-a dus nu doar cu arme militare și politice, ci și cu cele economice. 
Una din armele economice cele mai eficiente a fost blocada energetică.  Astfel  în perioada 
activă a conflictului  armat o serie de linii  electrice au fost deconectate.  În special  cele ce 
asigurau legătura dintre CERS Moldovenească și malul drept al Nistrului.  De exemplu la 4 
iulie 1992 au fost deconectate LEA 330 kV Dnestrovsk-Chișinău și LEA 110 kV Dnestrovsk-
Tiraspol-Bender13. Cu toate acestea nu s-a recurs la sistarea completă a livrărilor de energie 
electrică de la CERS Moldovenească spre Chișinău. 

Conform unor declaraţii ale generalului Aleksandr Lebedi, comandantul armatei a 14-a, ar fi 
existat pericolul distrugerii digului și a Hidrocentralei de la Dubăsari,14 dar și al aruncării în 
aer a unor linii electrice de înaltă tensiune din raioanele de est ale Moldovei. 

Din 20 iulie 1992 a fost sistată livrarea de gaze prin conducta Tiraspol-Chișinău, care asigura 
cu gaze nu numai capitala, ci și câteva raioane învecinate. Stoparea livrărilor de gaze a avut 
loc chiar în ajunul semnării acordului de încetare a conflictului armat. 

Ulterior livrările prin gazoductul magistral Odesa-Tiraspol-Chişinău nu au mai fost reluate, 
iar Chișinăul a fost forţat ca în regim de urgenţă să construiască un segment de conductă pe 

12 Ghenadie Abaşchin, Aurel Patraşcu, Valentin Tonu, “Regimurile de transport şi distribuţie gaze în Republica 
Moldova şi problemele actuale de dezvoltare în perspectivă”, în culegerea “Energetica Moldovei –2005”, 
Chişinău, 2005.
13 Белая книга ПМР, Москва, REGNUM, 2006, pag. 61.
14 Idem, pag. 70



direcţia  Râbniţa-Chişinău,  pentru  ca  întreprinderile  și  populaţia  să  fie  asigurate  cu  gaze 
naturale.  În  anii  următori  s-a  vorbit  mult  despre  necesitatea  construcţiei  unei  conducte 
alternative pentru asigurarea capitalei  cu gaze.  Acest  obiectiv  figurând în toate strategiile 
energetice, dar și în Programul naţional de gazificare.
Abia  peste  15  ani,  s-a  reușit  construcţia  conductei  magistrale  Tocuz-Căinari-Mereni,  care 
permite asigurarea capitalei cu gaze direct de la reţeaua de conducte magistrale de tranzit a 
gazelor rusești spre Balcani. 

După 1992 separarea formală și  reală  a  infrastructurii  energetice  de pe ambele maluri  ale 
Nistrului s-a extins. Toate obiectivele energetice din regiune au fost trecute în subordinea 
administraţiei de la Tiraspol. Cu toate acestea legăturile economice s-au menţinut. Or, fără 
livrările de energie electrică pe malul drept al Nistrului, CERS Moldovenească poate funcţiona 
doar cu una-două instalaţii de generare din cele 12 existente. Cu o anumită regularitate se 
iscau litigii cauzate de neplăţi, de pretenţii la preţuri mai mari pentru energie etc. Așa s-a 
întâmplat în noiembrie 1998, când au fost limitate livrările și conducerea Moldovei a decis să 
înceapă importul de energie electrică din România, import ce nu putea asigura decât 10% din 
consumul Moldovei. În iulie 1999, timp de 3 zile au fost stopate livrările de energie de către 
CERSM, acţiune ce a provocat pagube importante multor întreprinderi din Chișinău. 

După  privatizarea  în  februarie  2000,  a  reţelelor  electrice  Sud,  Centru  și  Chișinău,  noul 
proprietar,  grupul  spaniol  Union  Fenosa  a  reușit  să  semneze  un  contract  de  vânzare-
cumpărare a energiei electrice cu CERSM pentru o perioadă de 5 ani și un preţ de 2,65 cenţi 
SUA/kWh.  În  calitate  de  garant  al  executării  acestui  contract  figura  administraţia  de  la 
Tiraspol. Livrările au fost sigure până la vânzarea la finele anului 2003 a CERSM, care a atras 
retragerea  garanţiilor  autorităţilor  transnistrene,  care  prevedeau  și  asigurarea  centralei  cu 
gaze la un preţ mic pentru producerea energiei. În consecinţă preţul de generare a energiei a 
crescut și noul proprietar a cerut în toamna anului 2004, revizuirea contractului de livrare a 
energiei  electrice.  ceea  ce  a  iscat  un  nou  litigiu.  Ţinând  cont  de  caracterul  formal  al 
concursului de privatizare a CERSM nu este exclus faptul că totul a fost organizat pentru a 
putea  revizui  contractul  cu  Union  Fenosa  și  a  majora  astfel  preţul  energiei  livrate 
consumatorilor de pe malul drept al Nistrului. După această revizuire reţelele Union Fenosa 
au fost nevoite să plătească deja 3,05 cenţi SUA/kWh, adică cu 15% mai mult.

În august 2004, partea transnistreană a deconectat liniile de înaltă tensiune, prin care se livra 
curent electric spre malul drept al Nistrului. Stoparea livrărilor din acea perioadă a fost un 
episod  din  așa-zisul  conflict  școlar,  dar  și  ca  urmare  a  implementării  noilor  norme  de 
procesare a operaţiunilor de export-import pentru agenţii economici din Transnistria.15 

Peste un an situaţia s-a repetat. La mijlocului lunii octombrie administraţia Centralei (care 
avea deja oficial în calitate de proprietar grupul Inter RAO EES) a cerut majorarea de la 3,05 
cenţi la 4,08 cenţi SUA/kWh a preţului la curentul electric livrat grupului Union Fenosa - 

15  Costurile conflictului transnistrean şi beneficiile soluţionării lui, mai 2009, http://cisr-
md.org/pdf/Report%20ROM%20Master%20Draft%20vEG.pdf 
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principalul furnizor de electricitate în R. Moldova. Aceasta reprezenta o majorare a preţului 
de achiziţie cu peste 33%. Motivul invocat este creşterea preţului la gazele naturale importate 
din Rusia.16

Grupul  Union Fenosa,  susţinut și  de autorităţile de la Chișinău, nu a acceptat pretenţiile. 
Aceasta  a  dus  la  renunţarea  începând  cu  9  noiembrie  2005,  de  către  Chişinău  de  a  mai 
cumpăra energie electrică de la CERSM și la stoparea livrărilor de la centrală. Chiar și mass-
media din Rusia a calificat acţiunile CERSM și a monopolului rus RAO EES drept „măsuri 
economice fără precedent”.17 De notat că în 9 luni ale anului 2005, CERSM a asigurat 54% din 
necesarul în energie electrică, 20% au reprezentat importurile din Ucraina şi doar 26% a fost 
asigurat de centralele electrice de pe malul drept al Nistrului.

În situaţia creată locul CERSM a fost ocupat de Ucraina, care și-a sporit astfel semnificativ 
livrările de energie electrică, preluând astfel și cota CERSM. Mai mult. Ucraina a început să 
asigure cu energie  electrică  și  pe cel  mai  mare consumator din regiunea transnistreană – 
Uzina Metalurgică de la Râbniţa. În consecinţă CERSM a trecut la funcţionarea cu un bloc de 
generare, în condiţiile în care cerinţele tehnologice cer ca să fie cel puţin două. Or CERSM nu 
este  doar  un mare producător  de energie,  ci  și  un nod energetic  regional,  fără  care,  atât 
Republica  Moldova,  cât  și  regiunea  Odesa,  pot  rămâne  în  întuneric.  De  altfel  CERSM  a 
ameninţat  în  câteva  rânduri  cu  scoaterea  de sub tensiune a  unor linii  electrice  și  a  unor 
substaţii. De exemplu din 5 substaţii electrice ce asigură regiunea Odesa cu energie, patru 
sunt conectate la sistemul energetic prin intermediul CERSM.18 

Renunţarea la livrările de energie electrică de la CERSM a adus cu sine o serie de probleme de 
ordin tehnic, ce puneau în pericol atât activitatea întregului sistem energetic naţional, cât și 
periclitau substanţial securitatea energetică.

La finele anului 2008 autorităţile moldoveneşti au anunţat că, după o pauză de trei ani şi ceva, 
se  vor  relua,  începând  cu  1  ianuarie  2009,  achiziţiile  de  energie  electrică  de  la  CERS 
Moldovenească,  cunoscută şi  drept Centrala  de la  Cuciurgan, cu care a şi  fost semnat un 
contract de livrare, pentru o perioadă de până la 31 martie 2010.  Acest pas însă nu a semnificat 
că CERSM intră în spaţiul legal al Moldovei, chiar și dacă a obţinut licenţă de la ANRE pentru 
producerea energiei electrice la tarife nereglementate. 

a.  Preluarea  de  către  Gazprom  a  controlului  asupra  sectorului  de  transport  şi  
distribuţie a gazelor în Moldova

După  conflictul  transnistrean,  când  Chişinăul  a  pierdut  controlul  asupra  teritoriului  din 
stânga  Nistrului,  o  parte  din  patrimoniul  gazier  trece  sub  controlul  administrativ  al 

16  Sectorul energetic si intunericul, http://old.azi.md/comment?ID=36663 

17 Без света, Оставило РАО ЕЭС Молдавию, Vedomosti, 10.11.2005, №211     (1492)  
18 ЗАЯВЛЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА ЗАО «МОЛДАВСКАЯ ГРЭС», от 09.12.2005, 
http://www.interrao.ru/news/smi/10/
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autorităţilor de la Tiraspol, inclusiv nodul de compresiune al celor trei gazoducte magistrale 
prin care se exportă gazul rusesc în statele din Balcani. În același timp, o serie de decizii au 
dus  în  final  la  trecerea  majorităţii  activelor  gaziere  de  pe  malul  drept  al  Nistrului  sub 
controlul Gazprom. 

De exemplu, în 1994, fondarea concernului de Stat „Moldova-Gaz”, în componenţa căruia au 
fost incluse iniţial 51 de întreprinderi specializate, s-a făcut în baza decretului Preşedintelui 
Republicii  Moldova  Nr.140  din  18.05.94.  Ulterior  Curtea  de  Conturi  avea  să  constate  că 
„fondarea  concernului,  cât  şi  principiile  de  includere  şi  ieşire  a  întreprinderilor  din 
componenţa  acestuia  contravin  prevederilor  Legii  cu  privire  la  antreprenoriat  şi 
întreprinderi”.

Peste un an, conform Hotărârii Parlamentului nr.611-XIII din 27.10.95 „Cu privire la proiectul 
individual de privatizare şi reorganizare a întreprinderilor Concernului „Moldova-Gaz”, este 
creată societatea pe acţiuni mixtă moldo-rusă de tip închis „Gazsnabtranzit”, în componenţa 
căreia  este  inclusă  întreprinderea  „Moldovatransgaz”.  Conform Hotărârii  Legislativului  nr. 
305-XIII din 06.1994, părţii ruse urma să i se transmită cu titlu de cotă – parte în capitalul 
social  şi în contul achitării datoriei  R.Moldova faţă de „Gazprom” o parte din patrimoniul 
Concernului „Moldova-Gaz”. 

Guvernul acceptă contractul de constituire al SA „Gazsnabtranzit”, care prevedea că capitalul 
social  se  va  forma  din  contul  patrimoniului  întreprinderii  „Moldovatransgaz”  şi  direcţiei 
regionale „Tiraspoltransgaz” în proprietatea acesteia transmiţându-se un patrimoniu în sumă 
de 104 mil. USD.19

Gazprom-ul primește practic pe gratis 50% din proprietatea asupra sistemului de gazoducte 
magistrale ale R.Moldova. Or, dacă contribuţia părţii moldoveneşti urma să fie depusă sub 
formă  fizică  de  gazoducte  magistrale,  apoi  contribuţia  concernului  rus  este  formată  din 
«contul  datorilor  R.Moldova  pentru  gazul  furnizat  consumatorilor  în  anii  1993-1994».  La 
începutul anului 1994, datoria Moldovei către Gazprom era de 22,2 mil. USD, inclusiv 14,3 mil. 
USD reveneau părţii transnistrene. Experţii IDIS Viitorul afirmă că datoria pentru consumul 
de gaze nu constituia nici 30% chiar din valoare redusă de 9 ori a unei părţi din gazoductele 
magistralei  din  partea  dreaptă  a  Nistrului(!).  Iar  cu  ritmul  de  acumulare  a  datoriilor 
R.Moldova faţă de Gazprom existente la acel moment, trebuia să se mai scurgă mulţi ani până 
se  ajungea  la  un  nivel  comparabil  chiar  şi  cu  valoarea  subestimată  a  activelor 
«Moldovatransgaz». Prin urmare, potrivit experţilor IDIS Viitorul, «R.Moldova a făcut pentru 
Gazprom o reducere de preţ de 89% la vânzarea unei părţi a gazoductelor magistrale».20

Un al  exemplu a  fost  reorganizarea a  Concernului  de Stat  „Moldova-Gaz”  în societate  pe 
acţiuni, aprobată de Parlament la finele anului 1998. Astfel, prin comasarea concernului cu 
întreprinderea mixtă moldo-rusă ”Aprogaztranzit” (noua denumire a SA „Gazsnabtarnzit) a 

19 Moldova vândută pe bucăţele concernului rus «Gazprom» (I), http://investigatii.md/index.php?art=260
20 INDUSTRIA GAZULUI ÎN RM: POVARA IGNORANŢEI ŞI COSTUL ERORILOR, 
http://www.viitorul.org/public/800/ro/Politici%20PubliceGAZZ.pdf 
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fost constituită SA „Moldovagaz” cu capitalul social în valoare de 290,6 mil. USD, inclusiv 78,1 
mil. USD, proprietate amplasată pe teritoriul Transnistriei. 50% au revenit „Gazprom”, 35,33% 
– Republicii Moldova, 13,44 – Transnistriei şi 1,23% – persoanelor fizice. În Hotărârea nr.1068 
din  21.10.98 se menţiona  că valoarea patrimoniului  complexului  de gaze este  preliminară, 
Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat urmând să efectueze, în 1999, 
prin  intermediul  unei  organizaţii  internaţionale  de  audit,  reevaluarea  lui  şi  rectificarea 
capitalului social, dar şi a cotelor-părţi ale fondatorilor şi a datoriilor către furnizorii de gaze. 
Reevaluarea aşa şi nu s-a mai făcut.

În prezent infrastructura gazieră, estimată la 1,4 mlrd USD (cca. 1,1 mlrd. USD costul real al SA 
„Moldovagaz” şi cca. 300 mil. USD – al reţelelor construite de populaţie, agenţi economici şi 
din  fondurile  bugetare),  este  administrată  de  Gazprom,  prin  intermediul  societăţii 
Moldovagaz, în care „Gazprom” a investit doar 52 mil. USD.21 

b. Datoriile pentru gaze şi pericolele ce le generează

De la obţinerea independenţei și până în prezent Moldova în permanenţă a avut de rezolvat 
chestiunea  datoriilor  la  gaze.  Din  cauza  datoriilor  a  fost  pierdut  și  controlul  asupra 
infrastructurii gaziere.

Valoarea datoriilor se apropie în prezent de cota 2,5 mlrd. USD, din care 380 mil. USD revin 
Chișinăului,  iar  restul  regiunii  transnistrene.  E  adevărat  că  aproape  jumătate  din  această 
datorie sunt penalităţi acumulate în urma neplăţii la timp a livrărilor de gaze.

Și dacă în cazul Chișinăului, de 3-4 ani datoria se menţine stabilă la nivelul de 370-380 mil. 
USD, apoi cea a regiunii  separatiste practic a explodat, valoarea ei  dublându-se. Numai în 
prima jumătate a anului curent aceasta s-au majorat cu peste 250 mil. USD, depăşind astfel 
cota de două miliarde USD, iar până la finele anului curent ar putea să mai crească cu peste o 
sută de milioane de dolari. 22

Problema datoriilor  pentru  gaze  apare  frecvent  în  negocierile  între  Gazprom şi  Moldova. 
Potrivit administraţiei SA Moldovagaz în prezent ar exista chiar un plan de restructurare a 
datoriilor, dar acesta este condiţionat de mai mulţi factori. În acelaşi timp administraţia de la 
Tiraspol în câteva rânduri a declarat că nu ar avea nici o datorie pentru gazele furnizate de 
Gazprom, iar sumele de miliarde de dolari ca datorie pentru gaze faţă de Gazprom, vehiculate 
de mass-media ar fi chiar o curată dezinformare.

Una din variante examinate de mai mult timp de Gazprom, este de a scoate de la balanţa 
Moldovagaz,  datoriile  regiunii  transnistrene  pentru  gazele  naturale  consumate.  Această 

21 Tudor Şoitu, Sergiu Gaibu, Corina Gaibu, „Programul naţional de gazificare: realităţi, necesităţi şi perspective”, 
IDIS „Viitorul”, 2007
22 Datoriile Transnistriei – subiect de discuţii între guvernul R. Moldova şi Gazprom, 
http://www.eco.md/article/7157/ 
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datorie urmează să fie trecută administraţiei de la Tiraspol şi să fie anulată pentru Guvernul 
de la Chişinău. 

Premierul Vlad Filat a declarat în cadrul emisiunii „În Profunzime” la Pro TV că chestiunea 
datoriilor pentru gaze ar fi fost pusă în discuţie şi cadrul întâlnirii de la Yalta cu premierul rus 
Vladimir Putin, care a fost de acord că este necesară căutarea de soluţii. În opinia premierului 
Vlad Filat „datoria aparţine administraţiei de la Tiraspol, fiindcă primeşte acest gaz” şi prin 
intermediul  întreprinderii  Tiraspoltransgaz  îl  livrează  consumatorilor.  În  acelaşi  timp 
datoriile fie şi îngheţate figurează pe contul Moldovagaz.

Veaceslav  Ioniţă,  preşedintele  Comisiei  Parlamentare  pentru  buget  şi  finanţe  susţine  că 
„datoriile  respective,  conform normelor internaţionale  trebuie  considerate  datorii  odioase. 
Aceasta pentru că sunt nişte datorii formate contrar voinţei poporului, iar creditorul a fost 
conştient de faptul că livrează gaze unui regim nerecunoscut”.23 

Reglementarea acestei datorii este necesară şi pentru ca autorităţile de la Chişinău să deţină 
în continuare controlul asupra reţelelor de gaze din Moldova. Alexandru Gusev, preşedintele 
întreprinderii Moldovagaz, consideră că Gazprom-ul ar putea prelua, în contul acestei datorii, 
care juridic se consideră ca fiind datorie a Moldovei, activele Moldovagaz, ceea ce înseamnă 
practic preluarea întregului sistem de livrare a gazului din Moldova. Potrivit lui Gusev datoria 
Transnistriei s-a format deoarece consumatorii regiunii plătesc pentru gaz un tarif, stabilit de 
administraţia regiunii, cu 60 la sută mai mic decât cel real. 

Piotr Stepanov, şeful departamentului pentru industrie din regiune, susţinea într-un interviu 
pentru  o  televiziune  locală,  că  datoria  va  creşte  pentru  că  tarifele  interne  nu corespund 
costului real al gazelor. Astfel, sectorul industrial achită un tarif de 109 USD pentru o mie de 
metri cubi de gaze, iar consumatorii casnici doar 30-70 USD. Aceasta în timp ce preţul mediu 
de import a fost în primele 9 luni ale anului 2009 de peste 300 USD per mia de metri cubi. 
Potrivit autorităţilor de la Tiraspol, gazul natural primit de la Gazprom ar fi fost plătit „cu vârf 
şi îndesat din contul armamentului lăsat de Armata Sovietică în Transnistria”.24

Datoria pentru gaze, fie că e a Chișinăului, fie că este a Tiraspolului, este și va fi un instrument 
de presiune asupra Moldovei. Ţinând cont de  faptul că Gazpromul a pus în ianuarie 2009, în 
genunchi  practic  toată  Europa  de  Sud-Vest,  lăsând-o fără  gaze,  din  cauza  unui  litigiu  cu 
Ucraina,  apoi recuperarea plăţilor și  datoriilor din regiunea transnistreană nu ar trebui  să 
constituie o problemă.

Pe lângă riscul de pierdere de către autorităţile moldovene și a cotei de 35,44% din capitalul 
Moldovagaz,  datoria  pentru  gaze  poate  favoriza  recunoașterea  Transnistriei  ca  entitate 

23 Idem
24Газовые долги Приднестровья: "Если Россия не требует газовых денег, то, значит, так и надо", 
http  ://  regnum  .  ru  /  news  /1233578.  html  

http://regnum.ru/news/1233578.html


separată.  Or,  dacă  i  se  vor  recunoaşte  oficial  datoriile,  Gazpromul  oricum nu va  risca  să 
falimenteze Transnistria.25 

În același timp, autorităţile de la Tiraspol vor putea specula pe faptul că vor negocia direct cu 
Gazprom (care este de fapt un stat în stat), condiţiile de plată a gazelor.

c.  Privatizarea  unor  întreprinderi  energetice  de  pe  ambele  maluri  ale  Nistrului  şi  
efectele acestor acţiuni

La finele anului 2003, în cadrul unei licitaţii sumare, administraţia de la Tiraspol a vândut 
CERS Moldovenească companiei ruso-belgiane "Saint Guidon Invest" NV contra unei sume 
derizorii de 29 mln USD, cu 2,5 mln USD mai mare decât preţul cerut de administraţia de la 
Tiraspol. Saint Guidon Invest era controlată de un afacerist din Odesa şi de un fost gubernator 
rus, dar gurile rele zic că în spatele lor se afla un deputat din Duma de stat a Rusiei. În martie 
2005, compania fiică a Inter RAO EES, "RAO Nordic Oy" (Finlanda) a cumpărat de la "Saint 
Guidon Invest" NV, 51% din acţiunile CERSM, la preţul de 50 mln. USD. Cota de 51% însă nu 
asigura  controlul  asupra  centralei:  statutul  era  alcătuit  astfel  încât  pentru  ca  Adunarea 
generală a acţionarilor să adopte o hotărâre era nevoie de 75% din voturi, adică acţiuni. Din 
aceste motive în august 2005, "RAO Nordic Oy" (Finlanda) a cumpărat 100% din acţiunile 
Saint Guidon Invest NV,  la  balanţa căruia  rămăseseră cele  49%. Conform publicaţiei  ruse 
Vedomosti suma tranzacţiei  a fost de 22 mln USD, dar alte surse vorbesc de 35 mln USD. 
După obţinerea controlului asupra Centralei, RAO Nordic a modificat statutul,  astfel încât 
deciziile să poată fi adoptate şi cu votul a 51% din acţiuni. 

În  noiembrie  2005,  RAO Nordic  a  vândut  în  două  etape  pachetul  de  49% de  acţiuni  (la 
început 37%, apoi restul de 12%), contra sumei de 39 mln USD. Cui şi de ce au fost vândute 
acţiunile nu se ştie cu precizie. Unele surse susţin că de aceste acţiuni s-au arătat extrem de 
interesate şi structuri comerciale apropiate de instituţia prezidenţială din Moldova. Posibil că 
eşecul tranzacţiei a fost unul dintre factorii ce au dus la renunţarea începând cu 9 noiembrie 
2005, de către Chişinău de a mai cumpăra energie electrică de la CERSM. Pretextul a fost însă, 
cererea acestei întreprinderi de a vinde consumatorilor de pe malul drept al Nistrului energie 
electrică mai scumpă cu circa 30%.

Conform unor surse ruseşti, pachetul de 49% de acţiuni a ajuns în proprietatea companiei 
"Freecom Trading" Ltd. (Cipru), care la rândul ei era la acel moment controlată de compania 
rusă „Kuzbassrazrezugol”,  o importantă mină de cărbune din regiune carboniferă Kuzbass. 
Manager general la Kuzbassrazrezugol era în acea perioadă Mihail Abâzov, fost manager la 
RAO EES Rossii, iar acţionar majoritar era miliardarul rus Iskander Mahmudov.

Intenţia Kuzbassrazrezugol era de a livra cărbune, iar Centrala de la Cuciurgan să producă şi 
să vândă cât mai multă energie electrică.

25Peste 2 miliarde de dolari - datoria la gaze a Transnistriei, 
http://www.europalibera.org/content/article/1892276.html
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Afacerea însă a eşuat. Se pare că acţionarii centralei nu au putut să ajungă la o înţelegere cu 
Moldova în privinţa preţului  energiei  şi  condiţiilor de export a acesteia. La şedinţa din 10 
noiembrie  2005  a  Consiliului  Permanent  al  OSCE  de  la  Vienna,  Moldova  chiar  a  acuzat 
Federaţia Rusă de şantaj economic în contextul conflictului transnistrean, „prin privatizarea 
ilicită de către compania de stat rusă RAO EES Rossii a Centralei electrice de la Cuciurgan şi 
sistarea  pe  9  noiembrie  2005  a  livrării  energiei  electrice  în  partea  dreaptă  a  Nistrului”. 
Preşedintele Voronin în schimb susţinea că dacă administraţia Centralei va continua să ceară 
un preţ mare pentru energie, nu va putea să o vândă şi întreprinderea va ajunge un morman 
de fiare vechi. 

Ulterior Kuzbassrazrezugol a renunţat la afacerea cu CERSM şi în anul 2007, Freecom Trading 
Ltd, deţinător oficial a 49% din acţiunile centralei, era deja controlat de afaceristul ucrainean 
Dmitri Firtash, care de asemenea avea planuri de extindere a livrărilor de energie din Ucraina 
şi de la Cuciurgan spre statele din Balcani.

La 30 iulie 2008, compania rusă "Inter RAO EES" a anunţat însă că a încheiat tranzacţia de 
cumpărare  a  49%  din  acţiunile  CERSM  de  la  compania  ungară  EMFESZ  (controlată  de 
oligarhul Dmitri  Firtash),  consolidând astfel  100% de acţiuni  ale întreprinderii.   Aceasta a 
obţinut  controlul  asupra  a  49%  din  acţiuni  achiziţionând  100%  de  capitalul  companiei 
"Freecom  Trading"  Ltd.  (Cipru),  în  cadrul  unei  tranzacţii  în  valoare  de  163  mln.  USD.26 

Pachetele de acţiuni ale Centralei de la Cuciurgan au fost vândute şi revândute de 4-5 ori, prin 
intermediul unor firme ofshore, ceea ce ridică semne de întrebare asupra legalităţii acestora. 
Experţi ruşi au susţinut că Centrala a fost evaluată la un preţ extrem de mic. Ţinând cont de 
capacitatea de producţie,  cât şi de amplasarea strategică, valoarea centralei,  conform celor 
mai mici estimări făcute de experţi ruşi dar şi din Moldova, depăşeşte 600 mln USD, adică 
triplu faţă de cât a plătit Inter RAO EES şi structurile sale, unor ofshoruri27.

Sinteză  pe baza  investigației  „Afacerea  „Cuciurgan”  sau cum guvernul  Greceanâi  a 
favorizat  afaceri  profitabile  pentru  ruşi  în  detrimentul  bugetului  R.  Moldova”, 
realizată de Centrul de Investigații Jurnalistice și publicată la 20 februarie 2009, în 
ziarul Timpul.28 

26 http://www.finam.ru/analysis/newsitem31364/default.asp.
27 http://www.finam.ru/analysis/investorquestion000011A690/default.asp.
28 http://arhiva.timpul.md/Article.asp?idIssue=953&idRubric=9748&idArticle=21987 
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Unele concluzii şi recomandări

Evoluţiile din ultimii 18 ani, demonstrează că problemele ce persistă în sectorul energetic al 
Moldovei, inlcusiv Transnistria pot fi foarte rapid amplificate și în același timp pot fi relativ 
ușor depășite. 

Astfel, malul drept are un deficit de capacităţi de generare, în timp ce malul stâng le are în 
exces. Ambele părţi sunt direct interesate în soluţionarea problemelor. Cu atât mai mult cu 
cât  aceasta  le  poate aduce importante dividende economice,  dar  și  o  mai  mare siguranţă 
energetică.

O cooperare eficientă poate avea ca efect asigurarea deplină a Moldovei cu energie electrică și 
eliminarea deficitului de putere în sistem. Totodată această cooperare poate face mai atractivă 
integrarea CERSM în cadrul legal al Moldovei. 

Integrarea  deplină  a  CERSM în  sistemul  energetic  și  cel  legal  poate  facilita  și  integrarea 
Moldovei  în UCTE și  Comunitatea Energetică.  Or,  din cauza lipsei  de capacitate  instalată 
suficientă pe piaţa  internă Moldova nu este în stare să îndeplinească prevederile  art.  3  al 
Directivei 2003/54/CE "Obligaţii de serviciu public şi protecţia consumatorului".

Potrivit cerinţelor Directivei UE, capacităţile interne de generare ar trebui să acopere cererea 
în proporţie de 120%. Adică să o depăşească cu 20 la sută. La ora actuală centralele autohtone 
asigură  doar  23-25% din  consum.  Dacă  însă  este  luată  în  calcul  și  CERSM,  condiţia  este 
îndeplinită cu brio. Mai este și interesul proprietarilor centralei de a extinde exporturile de 
energie  electrică  în  statele  din  UE,  inclusiv  România,  lucru  ce  nu  poate  fi  realizat  fără 
concursul Chișinăului. Pe lângă veniturile de la serviciile de transport, Moldova în schimb 
obţine și menţinerea în stare de funcţionare a liniei electrice 400 kV.

Integrarea Moldovei în aceste structuri poate facilita și accesul CERSM la piaţa energetică a 
UE. 

Cu toate acestea pentru a avea venituri mai mari și pe termen lung e nevoie de o strategie 
comună  de  dezvoltare  și  modernizare  atât  a  capacităţilor  de  generare,  cât  și  a  celor  de 
transport. Aceasta însă lipsește.

Curios  este că  în Strategia  Energetică  a  Moldovei  se constată că  „Nici  livrările de energie 
electrică  de  la  CERMS  nu  pot  fi  considerate  sigure,  deoarece  nu  este  clar  ce  volum  de 
capacitate de la această centrală poate fi disponibil pentru malul drept al Nistrului, nici din 
punct de vedere tehnic, nici din punct de vedere comercial”. Pe de altă parte în strategie se 
constată că „dezvoltarea unor capacităţi de generare suplimentare în baza unor centrale cu 
termoficare mari reprezintă o opţiune costisitoare, având în vedere preţurile actuale şi cele 
preconizate la gazele naturale şi cerinţa de recuperare a noilor investiţii. Energia electrică de 



la CERMS va rămâne considerabil mai ieftină decât cea produsă de centrale electrice noi, cel 
puţin pe termen scurt şi mediu”29. 

Efectele practice de dezvoltare în comun a sistemului energetic ar putea fi și mai importante, 
deoarece existenţa  unor surse sigure și  relativ  ieftine de energie electrică  este  esenţială și 
pentru atragerea de investiţii pe ambele maluri.

Cât despre chestiunea datoriilor și a neplăţilor pentru gaze, apoi aceasta necesită o rezolvare 
cât mai grabnică. Nerezolvarea acesteia, provoacă numeroase costuri politice și economice și 
nu contribuie la climatul din jurul reglementării transnistrene. 

Dincolo de toate acestea constatăm că situaţiile de conflict au provocat importante pagube 
materiale și economice ambelor maluri și acestea puteau și pot fi evitate prin:

- Coordonarea politicii energetice și stabilirea unor relaţii energetice bilaterale de  
lungă durată;

- Stabilirea  unor  relaţii  contractuale  de  lungă  durată  între  consumatorii  din 
Moldova și producătorii energie electrică din regiunea transnistreană;

- Acceptarea  de  către  administraţia  CERSM  a  reglementărilor  impuse  de  către  
Agenţia  Naţională  pentru  Reglementare  în  Energetică,  inclusiv  a  dreptului  de  
stabili tarifele de producere a energiei electrice;

- Acceptarea de către administraţia CERSM a utilizării ca mijloc de plată a leului  
moldovenesc la comercializarea energiei electrice pe teritoriul Moldovei;

- Eliminarea barierelor  în  calea  accesului  producătorilor  de  energie  electrică din 
Transnistria, pe piaţa energetică a Moldovei și a celei din alte state;

- Identificarea și realizarea unor proiecte energetice comune;
- Reglementarea  datoriei  pentru  gaze  și  asigurarea  unui  tranzit  sigur  a  gazelor  

rusești spre alte state.

29 HOTĂRÎREA Nr. 958  din  21.08.2007 cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2020, 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325108
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Anexe

Tabel  1:  Puterea  instalată  şi  disponibilă  de  generare  a  energiei  electrice  în 
Republica Moldova30

Centrala electrică

Puterea 
instalată Puterea disponibilă

MW

% 
din 
tota

l

MW
% 

din 
total

% din 
puterea 
instalată

Centralele de pe malul 
drept al Nistrului 
inclusiv:

440 14,6 408 30,1 92,7

CET-1 Chişinău 58 1,9 47 3,5 81
CET-2 Chişinău 240 8,0 240 17,7 100
CET-Nord Bălți 28 0,9 15 1,1 53,6
CHE Costeşti 16 0,5 16 1,2 100
Stațiile de la fabricile 
de zahăr

98 3,3 90 6,6 91,8

Centralele de pe malul 
stîng al Nistrului, 
inclusiv:

2568 85,4 1200 69,9 36,9

CERS Moldovenească 2520 83,8 900 66,4 35,7
CHE Dubăsari 48 1,6 48 3,5 100
Total 3008 100 1356 100 45,1

30 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Planului de restructurare a sectorului 
electroenergetic Nr.628 din  08.07.97 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.54-55/587 din 21.08.1997).



Tabel  2:  Capacitățile  gazoductelor  magistrale  ce  traversează  teritoriul 
Republicii Moldova

Gazoducte 
magistrale

Diametru, 
mm

Capacitatea
, mlrd. 
m3/an

Sarcina 
reală, 
mlrd. 
m3/an

Spre nordul Moldovei, export în Ucraina şi Slovacia
Ananiev-
Cernăuți-
Bogorodciani

1020 8,72 1,30-2,0

Spre sudul Moldovei, export spre statele din Balcani
Şebelinka-
Dnepropetrov
sk-Krivoi Rog-
Ismail

800
15,8 7,3-8,0

Razdelinaia-
Ismail

800

Ananiev-
Tiraspol-
Ismail

1200 20,0 11,5-13,0

Total - 44,52 20,0-23,0
Sursa: Valentin Arion, Strategii şi politici energetice, Chişinău, 2004



Cota centralelor electrice în capacitatea de generare, %

CHE Costești, 0,5%CET-2, 8,0%

CERS Moldovenească, 
83,5%

CET-Nord, 1,0%

CET-uri fabrici de 
zahăr, 3,2%

CHE Dubăsari, 1,6%
CET-1, 2,2%

Evoluția datoriilor la gaze ale regiunii transnistrene, mil. USD sfr anului
2129

1779,2

1482,5

1281
1 163,60

1 066,70

949,6

859,1

742,2

612,3

35,7 63,3 50
21,2 46,4 25,2

117,4
201,6

296,8

350

20

420

820

1220

1620

2020

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
prognozaDatorii totale, inclusiv penalităţi Datorii noi acumulate

Calculat pe baza rapoartelor băncii regionale / http://www.cbpmr.net

http://www.cbpmr.net/


Schema rețelelor magistrale de transport a gazelor
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