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Abstract. Dezvoltarea economică durabilă a unui stat este în mare 

măsură condiționată de gradul de aprovizionare cu energie electrică pe termen 

lung. Resursele energetice au o importanță deosebită datorită constituirii 

energiei ca principiu vital al progresului economic și social. Acestea, în mare 

parte, stau la baza securității energetice. Securitatea energetică constituie o 

preocupare constantă pentru toată comunitatea europeană. Pentru Moldova 

problematica securității energetice este vitală în condițiile dependenței totale 

de resurselor energetice și, în mare parte, de cele energetice. Integrarea 

Moldovei pe piața energetică europeană devine o prioritate pentru viitorul 

acesteia.  Consumul exagerat al energiei electrice pe unitate de PIB în 

condițiile importurilor aproape a întregii cantități a resurselor energetice și în 

cea mai mare parte a energiei electrice consumate reprezintă cea mai mare 

amenințare a securității energetice a Moldovei, afectând grav competitivitatea 

economiei țării și nivelul de trai al populației. 

Uniunea europeană este slab asigurată cu resurse energetice. Aceasta se 

datorează vechimii exploatării acestora și epuizării treptate a lor, depășirea 

limitei superioare a sustenabilității, lipsa soluțiilor alternative etc. Deși statele 

membre ale UE sunt în mare parte dependente de resurse energetice de import, 

majoritatea statelor și-au asigurat producerea energiei electrice conform 

necesităților proprii, realizând și excedente pentru export, ceea ce ar putea 

avea o influență benefică pentru Moldova în cazul aderării la sistemul 

energetic comunitar. 

Abstract. The sustainable economic development of a state is largely 

conditioned by the degree of long-term electricity supply. Energy resources are 

of particular importance due to the establishment of energy as a vital principle 

of economic and social progress. These are largely the basis of energy 

security. Energy security is a constant concern for the whole European 

community. For Moldova, the issue of energy security is vital in terms of total 

dependence on energy resources and, for the most part, on energy. Moldova's 
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integration into the European energy market is becoming a priority for its 

future.Excessive electricity consumption per unit of GDP in terms of imports of 

almost the entire amount of energy resources and most of the electricity 

consumed is the biggest threat to Moldova's energy security, severely affecting 

the competitiveness of the country's economy and living standards population. 

The European Union is poorly secured with energy resources. This is due 

to the age of their exploitation and their gradual depletion, exceeding the 

upper limit of sustainability, lack of alternative solutions, etc. Although EU 

Member States are largely dependent on imported energy resources, most 

countries have ensured their own electricity production according to their 

needs, also making surpluses for export, which could have a beneficial 

influence for Moldova if it joins the system. community energy. 

Cuvinte cheie: resurse energetice, Securitate economică, Securitate 

energetică, competitivitate, piaţa energetică, economie. 

Keywords: energy resources, economic security, energy security, 

competitiveness, energy market, economy. 

Introducere 

Dezvoltarea economică durabilă a unui stat este în mare măsură 

condiționată de gradul de aprovizionare cu energie electrică pe termen lung. 

Resursele energetice au o importanță deosebită datorită constituirii energiei ca 

principiu vital al progresului economic și social. Acestea, în mare parte, stau la 

baza securității energetice, care de rând cu alte componente ale securității 

economice reprezintă un element important al securității generale, având o 

semnificație deosebită pentru o dezvoltare durabilă a economiei.  

Securitatea energetică constituie o mare preocupare atît pentru statele 

membre ale UE, cât și pentru întreaga comunitate europeană. Pentru Moldova, 

stat cu aspirații europene, problematica securității energetice este vitală în 

condițiile dependenței totale de resurselor energetice și, în mare parte, de cele 

energetice. Integrarea Moldovei pe piața energetică europeană devine o 

prioritate pentru viitorul acesteia. 
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Tratatul comunităţii energetice, obiective și reglementări 

Moldova a aderat la Tratatul Comunităţii Energetice ca membru cu 

drepturi depline [4]. Tratatul de instituire a Comunității Energiei prevede 

crearea unei piețe interne a energiei electrice și a gazelor naturale, care 

regrupează toate statele membre ale Uniunii Europene  și șase state și teritorii 

europene din Balcani. 

Principalele obiective ale Comunității Energiei sunt [9]: 

• crearea unui cadru juridic și comercial stabil, favorabil investițiilor, 

pentru a permite o aprovizionare stabilă și permanentă cu energie; 

• crearea unui spațiu unic de reglementare pentru schimburile de energie 

de rețea; 

• îmbunătățirea securității aprovizionării în zonă și dezvoltarea relațiilor 

cu țările vecine; 

• îmbunătățirea eficienței energetice și a situației mediului înconjurător 

legate de energia de rețea, precum și dezvoltarea energiilor 

regenerabile; 

• dezvoltarea concurenței pe piețele energiei de rețea. 

Printre activitățile de bază ale Comunității Energiei se enumeră și  

punerea în aplicare a legislației comunitare (acquis-ul comunitar) privind 

energia, mediul, concurența și energiile  regenerabile, în toate statele care au 

aderat la acest tratat.  

Prin intermediul acestui  tratat se instituie un mecanism pentru 

funcționarea piețelor regionale ale energiei, care acoperă teritoriul statelor 

membre ale UE implicate. Mecanismul  prevede un cadru de măsuri referitoare 

la transportul energiei de rețea pe distanțe lungi, securitatea aprovizionării cu 

energie, furnizarea de energie populației, armonizare, promovarea surselor 

regenerabile de energie și a eficienței energetice.  
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De asemenea tratatul formează o piață a energiei fără frontiere interne 

între statele implicate, unde taxele vamale și restricțiile cantitative asupra 

importurilor și exporturilor de energie sunt interzise între părți, cu anumite 

excepții (din motive care țin de ordinea publică, siguranța publică, protecția 

sănătății oamenilor și a animalelor, conservarea plantelor, protecția proprietății 

industriale sau comerciale) [9]. Tratatul reglementează, de asemenea, relațiile 

cu țările terțe și asistența reciprocă în cazul unor perturbări. 

Problematica securității energetice în Moldova 

Republica Moldova conform măsurilor și cerințelor Tratatul Comunităţii 

Energetice a întreprins unele acțiuni privind implementarea unor proiecte, 

elaborarea și armonizarea legislației domeniului energetic (Legea cu privire la 

gazele naturale nr. 123/23.12.2009 [5], Legea cu privire al Energia Electrică nr. 

124/23.12.2009 [6], etc), formarea de fonduri în sectorul energetic (Moldova 

Eco Energetică, Fondul de Eficiență Energetică etc.). Toate aceste măsuri pot 

avea un impact pozitiv asupra securității energetice a Moldovei pe viitor. 

Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2020” aprobată prin Legea 

nr. 166 din 11.07.2012 [2], include prioritățile principale de dezvoltare, una 

dintre care este diminuarea consumului de energie prin sporirea eficienței 

energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie.   

Republica Moldova își asigură necesitățile de energie electrică în 

proporție de 30% din surse interne, restul 70% fiind importate.  

Problematica securității energetice, în practica internațională vizează 

următoarele aspecte [7, p. 23]:  

❖ aprovizionarea cu energie electrică pe termen lung;  

❖ accesibilitatea resurselor energetice și energiei pentru consumatori;  

❖ creşterea competitivităţii pieţei energetice;  

❖ reducerea pierderilor la consumul de resurse energetice și energie;  
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❖ promovarea energiei durabile, precum şi dezvoltarea surselor 

regenerabile de energie etc.  

Aceste probleme sunt caracterizate și în politica energetică a Uniunii 

Europene. Referitor la securitatea energetică, politica energetică a UE prevede 

un șir de strategii, acțiuni, care includ: [11].   

✓ Diversificarea surselor şi rutelor de transport a resurselor 

energetice pentru asigurarea continuităţii aprovizionării acestora;  

✓ Interconectarea energetică dintre ţările comunitare, care 

presupune ca nici un stat membru să nu rămână izolat în situaţie de criză;  

✓ Scăderea dependenţei de surse convenţionale prin sporirea 

ponderii surselor regenerabile de energie şi creşterea eficienţei 

energetice;   

✓ Dialogul consolidat cu furnizorii-cheie ai UE actuali şi de 

perspectivă. 

Piața energetică din Republica Moldova actualmente este caracterizată de 

câteva particularități legate de moștenirea pe care a avut-o în perioada 

sovietică, dar și de scurta perioadă de independență statală. Moștenirea unui 

sistem energetic fragil constituit încă prin anii 1960 ai secolului trecut, lipsa 

investițiilor majore în sectorul energetic, lipsa unei piețe unice energetice, lipsa 

unei culturi a consumului energetic. 

Pentru Moldova conectarea la sistemul energetic european și aderarea la 

piața energetică europeană este o condiție vitală pentru dezvoltarea durabilă a 

acesteia, în contextul dependenței excesive de piața CSI, în ceea ce privește 

aprovizionarea cu surse energetice primare în proporție de aproximativ 98%, în 

special de Rusia, precum și de energia electrică importată. Producţia internă de 

energie electrică acoperă doar 22,1% din necesarul de consum (2018).  
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Printre alte puncte vulnerabile caracteristice sectorului energetic actual 

pot fi menționate [8, p. 15]:  

➢ Conexiunea slabă a sistemului energetic al Moldovei la furnizorii de 

energie din Ucraina, dar, în special, la cel din România, prin intermediul căruia 

s-ar face legătura cu sistemul energetic european;  

➢ Lipsa unei concurențe libere pe piața surselor energetice;  

➢ Gradul scăzut de antrenare în circuitul energetic a surselor energetice 

de alternativă. Deși ţara este bogată în anumite resurse energetice de alternativă 

cum ar fi, resursele biologice, energia solară în perioada caldă a anului, energia 

eoliană în regiunea de sud a republicii și pe teritoriile cu altitudine înaltă sunt, 

însă, slab valorificate;  

➢ Lipsa mijloacelor financiare proprii necesare modernizării sistemului 

energetic actual, dar și incapacitatea atragerii surselor financiare străine pentru 

construcția unor noi surse de producere a energiei electrice în condițiile 

instabilității politice și a lipsei unei viziuni clare de dezvoltare în perspectiva 

viitoare;  

➢ Prețurile înalte la surse energetice și energie electrică, comparativ cu 

veniturile populației și capacitățile limitate financiare ale agenților economici.  

Volumul de generare a energiei electrice pe teritoriul ţării rămâne a fi cu 

mult sub nivelul consumului. Astfel, producerea internă a energiei electrice (cu 

excepţia CTE Moldovenească) acoperă circa 1/5 din necesarul de consum de 

energie electrică[14].  

Majoritatea producătorilor de energie electrică din ţară în ultimii ani au 

marcat o reducerea volumelor de energie electrică.  În prezent ţara noastră 

dispune de o centrală termoelectrică (aflată pe teritoriul Transnistriei, 

necontrolată de autoritățile centrale), 3 centrale electrice cu termoficare, 2 

centrale hidroelectrice şi 10 centrale electrice cu termoficare ale fabricilor de 
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zahăr, care se utilizează sezonier pentru acoperirea necesarului de energie al 

acestor întreprinderi [14].  

Dependența Moldovei de importul de energie electrică și combustibil este 

destul de mare, ceea ce ne indică un grad înalt al vulnerabilității energetice a 

țării (tab. 1).  

Tabelul 1.Indicatori ai securității energetice pentru Moldova 

Nr. 

d/o 

 
2000 2005 2010 2018 

1.  
Importul combustibililor minerali în totalul 

importurilor, % 
32,5 21,6 20,5 23,0 

2.  Producerea energiei electrice local, în % din total  31,4 29,2 25,9 22,1 

3.  Intensitatea  energetică  a PIB/tone e.c./1000 PIB  0,12 0,09 0,05 0,05 

4.  
PIB ce revine la la 1 kwh consum de energie 

electrică, lei  
8,64 12,89 17,77 18,60 

Elaborat de autor în baza datelor BNS și surselor 12,13 

După cum se vede din tabel, consumul exagerat al energiei electrice pe 

unitate de PIB în condițiile importurilor aproape a întregii cantități a resurselor 

energetice și în cea mai mare parte a energiei electrice consumate reprezintă 

cea mai mare amenințare a securității energetice a Moldovei, afectând grav 

competitivitatea economiei țării și nivelul de trai al populației.  

Domeniului energiei regenerabile și a eficienței energetice în Republica 

Moldova este unul relativ nou, fapt ce determină ca acest segment să fie unul 

slab dezvoltat și cu oportunități nevalorificate.Republica Moldova fiind un stat 

lipsit de resurse energetice proprii, trebuie  să  monitorizeze  securitatea  

energetică  și  regulat  să evalueze  eficiența  utilizării  resurselor  energetice.  

Una  din  principalele sarcini, care trebuie să fie incluse în  măsurile  de 

strategie a Moldovei este elaborarea  metodelor  de  economisire  a tuturor  

genurilor  de  resurse energetice [15].  

În documentul elaborat de către Guvernul RM Strategia energetică a 

Republicii Moldova până în anul 2030, energia regenerabilă și eficienţa 

energetică este considerată drept unul dintre obiectivele principale ale strategiei  
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din cauza insuficienței de resurse energetice autohtone şi dependenţei de 

importuri, de eficienţa utilizării energiei scăzută şi intensitatea energetică 

mare[3]. 

Elaborarea noii Strategii energetice a Republicii Moldova până în anul 

2030 a pus începutul unor direcţii strategice în contextul opţiunii de integrare a 

sistemului energetic al Republicii Moldova în piaţa europeană, dar şi trasând 

priorităţile de dezvoltare a pieţei interne de energie. Obiectivele Strategiei sunt 

orientate spre crearea unui complex energetic mai eficient, competitiv şi sigur, 

care să asigure, în aceeaşi măsură, securitatea energetică a ţării, modernizarea 

infrastructurii energetice existente, îmbunătăţirea eficienţei energetice, 

utilizarea surselor regenerabile de energie şi integrarea pe piaţa energetică 

europeană.  

Documentul reflectă problemele prioritare ale ţării, care solicită soluţii 

rapide şi o redimensionare a obiectivelor în conformitate cu necesitatea 

realizării unui echilibru optim între resursele interne (atât cele utilizate în 

prezent, cât şi cele previzionate) şi necesităţile de urgenţă ale ţării, obiectivele 

Uniunii Europene şi ale Comunităţii Energetice şi ţintele naţionale, obligaţiile 

internaţionale privind tratatele, acordurile şi programele (inclusiv politica de 

vecinătate) la care Republica Moldova este membră.  

 Principalele obiective ale documentului strategic sunt [3]:  

❖ Securitatea aprovizionării cu energie; 

❖ Crearea pieţelor concurenţiale şi integrarea lor regională şi 

europeană; 

❖ Durabilitatea mediului şi combaterea schimbărilor climatice. 

Securitatea energetică a ţării ar putea fi redresată prin racordarea la 

rețelele regionale de energie, în special la rețelele Uniunii Europene. Această 

conexiune nu exclude accesul prioritar în continuare de la „Gazprom” care va 

rămâne sursa principală de furnizare a gazelor naturale către Moldova. 

http://lex.justice.md/md/346670/
http://lex.justice.md/md/346670/


286 
 

Racordarea la rețeaua de transport a gazelor naturale din România prin rețeaua  

Iași -Ungheni ar putea asigura accesul la rețeaua de transport din UE.  

Securitatea energetică a Moldovei poate fi asigurată mult mai eficient 

prin integrarea infrastructurii existente la piețele regionale decât prin crearea 

unui sector energetic integral autosuficient și independent [ 8, p. 6]. 

Uniunea europeană este slab asigurată cu resurse energetice. Aceasta se 

datorează faptului, că exploatarea acestora sa început destul de demult, 

resursele sau epuizat, iar utilajele pe parcursul anilor sau amortizat și fizic și 

moral, depășirea limitei superioare a sustenabilității, lipsa soluțiilor alternative 

etc. Deși statele membre ale UE sunt în mare parte dependente de resurse 

energetice de import, majoritatea statelor și-au asigurat producerea energiei 

electrice conform necesităților proprii, realizând și excedente pentru export, 

ceea ce ar putea avea o influență benefică pentru Moldova în cazul aderării 

acesteia la sistemul energetic comunitar (fig. 1). 

 

Figura 1. Producerea energiei electrice în raport cu consumul în statele UE și Moldova, 

2018, %, Sursa:11 
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Conform datelor publicate se vede, că Republica Moldova are cea mai 

mică pondere printre statele europene a energiei electrice produse de centralele 

electrice proprii (doar, 22,1% din total, 2018), accentuând și mai mult 

insecuritatea energetică la acest capitol. Dependența energetică a UE este în 

creștere. UE în prezent acoperă circa 50% din necesități, în ceea ce privește 

resursele energetice asigurate de combustibilii clasici, restul provenind din 

import. Pentru unele resurse energetice situația este și mai dificilă, dependența 

externă fiind și mai mare. La nivel de state situația este foarte diferită. Doar 

Olanda și Danemarca își asigură necesarul de gaze naturale din extracția 

proprie, restul statelor fiind dependente de această resursă importantă. Aceste 

dependențe majore antrenează riscuri de ordin economic, social și ecologic, 

punând în dificultate securitate energetică a statelor membre [11].   

În prezent politica energetică a luat dimensiuni comunitare, statele 

membre fiind interdependente de piața energetică comună, ceea ce reduce mult 

din riscurile la care pot fi supuse statele în particular, reieșind din situația 

analizată.  

CONCLUZII 

În urmaanalizei situației din sectorul energetic al statului putem menţiona 

căproblematicasecurității energetice este foarte importantă pentru Moldova, 

aceasta fiind acutizată în perioada independenței statale. Moldova a avut unul 

dintre cele mai mari decline economice printre statele ex-URSS. Lipsa 

mijloacelor financiare proprii, dar și incapacitatea atragerii unor surse din 

exterior n-a permis realizarea unei restructurări a complexului economic 

orientat către un consum redus al energiei per unitate de produs.  

Printre alte probleme care determină insecuritatea energetică se înscriu: 

dependența excesivă în aprovizionarea cu resurse energetice și energie din 

exterior, lipsa unor mecanisme clare și cu acoperire financiară  referitoare la 
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strategiile care vizează dezvoltarea electroenergeticii în ansamblu, lipsa voinței 

politice pentru conexiunea la sistemul energetic european prin cel românesc 

etc.   

E nevoie de asemenea de continuat armonizarea bazei legislative, 

normative și tehnice privind eficiența energetică a clădirilor în scopul 

eficientizării consumului de energie. Crearea unor condiții favorabile de piață 

liberă, intensificarea concurenței pentru producătorii și furnizorii de energie și 

resursele energetice ar îmbunătăți situația pe această piață. Republica Moldova 

trebuie să atragă investiții pentru a realiza conexiunea sistemului energetic 

național cu cel al statelor vecine, urmând ca în perspectivă să-și consolideze 

rolul de coridor de tranzit al energiei electrice în context regional. Pentru a 

reduce dependența energetică din exterior sunt necesare programe de 

valorificare mai activă a resurselor energetice netradiționale existente în ţară, în 

special a energiei de biomasă, eoliene și heliotermice. Sunt necesare campanii 

active de informare a cetățenilor despre necesitatea economisirilor de energie, 

precum și de investire în creșterea eficienței energetice prin reducerea 

pierderilor de energie termică și electrică.   
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