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Repere 

 Moldova este puțin dotată cu resurse energetice și este un importator de energie. Aceste 

circumstanțe determină, în mare măsură, structura subvențiilor energetice, cel mai mare sprijin fiind 

acordat consumatorilor. Singura schemă de sprijin al producătorilor de energie ține de tariful "verde" 

și a fost introdusă în Moldova în 2013. 

 

 Subvențiile energetice în Moldova nu sunt la fel de semnificative în comparație cu unele țări din  

regiunea Parteneriatului Estic. Moldova și-a eliminat subvențiile directe de consum și nu urmărește o 

politică pro-subvenții, nici în ceea ce privește consumul, nici producția. Cu toate acestea, o abordare 

de jos în sus pentru identificarea subvențiilor și analiza diferenței de prețuri a dezvăluit o serie de 

subvenții pentru combustibilii fosili. 

 

 Guvernul a sprijinit consumul de combustibili fosili (gaze naturale, electricitate, căldură) în 2011-

2015, cu circa 0,7 miliarde USD. Spre deosebire de celelalte țări ale Parteneriatului Estic, cea mai 

mare parte a sprijinului guvernamental în Moldova este rezultatul este rezultatul impozitelor și 

scutirilor de impozite.  

 

 Cea mai considerabilă schemă de sprijin guvernamental, care reprezintă și cea mai mare parte a 

subvențiilor de consum pentru combustibilii fosili (60%), reprezintă o rată redusă a taxei pe valoarea 

adăugată (TVA) pentru gazele naturale, consumul de electricitate și energie termică de către 

utilizatorii casnici. Cota standard a TVA în Moldova este de 20%, însă cota TVA pentru gazele 

consumate de gospodării este de 8%, iar pentru consumul de electricitate și energie termică - de 0%. 

În 2015 venitul nevalorificat estimat pentru guvern ca urmare a cotei reduse a TVA pentru gaz, 

energie electrică și consumul de energie termică s-a ridicat la 48,2 mln USD sau 0,7% din PIB. 

 

 Prețurile reglementate pentru utilizatorii finali limitează posibilitățile operatorilor din sectorul energiei 

și gazelor naturale de a-și recupera costurile prin tarifele stabilite. Deși tarifele la gaz și energia 

electrică au crescut recent, în mod semnificativ, acestea rămân încă sub nivelul de recuperare a 

costurilor. Tarifele au fost înghețate timp de mai mulți ani, ceea ce a dus la datorii și pierderi 

semnificative ale companiilor energetice din țară. Subvențiile pentru consumul de gaze, care au 

rezultat din tarifele stabilite sub nivelul de recuperare a costurilor, în 2015 s-au ridicat la 7 mln USD. 

 

 Moldova are mai multe instituții care sprijină investițiile pentru eficiența energetică și sursele 

regenerabile. Multe proiecte sunt finanțate de donatori și instituții financiare active în Moldova. Pe 

parcursul perioadei 2010-2015, Guvernul Republicii Moldova, susținut de donatori și IF, a cheltuit 

aproximativ 107 milioane dolari pentru eficiența energetică și energia din surse regenerabile. Sprijinul 

guvernamental acordat producătorilor de energie regenerabilă, furnizat prin intermediul tarifului 

"verde", s-a ridicat la un total de 1,33 milioane USD în perioada 2013-2015. 

 

 Comparația necesarului de investiții în domeniul eficienței energetice și energiei curate cu nivelul de 

cheltuieli curente (interne și internaționale) arată un decalaj de finanțare semnificativ. O modalitate 

de reducere a acestui decalaj este raționalizarea subvențiilor la energie, care poate aduce venituri 

suplimentare, ce pot fi utilizate (cel puțin parțial) pentru a acoperi diferența. Costurile sociale ale 

reformei subvențiilor energetice ineficiente din punct de vedere economic vor trebui să fie luate în 

mod clar în considerare și evaluate cu atenție la elaborarea planurilor de reformă a subvențiilor 

energetice. 
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Abrevieri și acronime 
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G20 Grupul 20, un forum internațional pentru guvernele și guvernatorii băncilor centrale 

din 20 de economii majore 

GIZ Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei 

GPL Gaz petrolier lichefiat 

IFI Instituție Financiară Internațională 

MDL Leu moldovenesc 

MDRC Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

MEBP Proiectul Energie și Biomasă 

MoREEF Unitatea de finanțare a resurselor energetice rezidențiale din Moldova 

MoSEFF Unitatea de finanțare a energiei durabile din Moldova 

OCDE Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 

OMC Organizația Mondială a Comerțului 

OSD Operator sistem de distribuție 

OSP Obligația serviciului public 

PIB Produs intern brut 

PNUD Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 

PPP Paritatea puterii de cumpărare 

SCADA Control de supraveghere și achiziționare de date (sistem) 

TVA Taxa pe valoare adăugată 
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UE Uniunea Europeană 

UE PaE Parteneriatul Estic al Uniunii Europene 

UNFCCC Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice 

USD Dolar american 

  

Unități de măsură 

Gcal Giga calorie 

koe Kilogram de echivalent de petrol 

kV Kilovolt 

kWh Kilowatt oră 

l Litru 

m
3
 Metru cub 

MKWh Milioane kilowatt oră 

Mt Milioane de tone 

Mtoe Milioane de tone de echivalent petrol 

MW Megawatt 

MWh Megawatt oră 

t tonă 

toe Tone de echivalent petrol 

TWh Terawatt oră 

Poluanți 

CO Monoxid de carbon 

CO2 Dioxid de carbon 

NO2 Dioxid de azot 

SO2 Dioxid de sulf 
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Subvențiile energetice în Moldova 
 

Elaborat de către Rafal Stanek (SST-Consult, Polonia) și Mihai Roșcovan (Moldova) cu asistența lui Olga 

Driga, editat de către Nelly Petkova (OCDE) 

 

Moldova este un importator net de energie, care depinde în mare măsură de Federația Rusă (prin Ucraina) în 

ceea ce privește resursele sale de energie, ceea ce determină, de asemenea, structura subvențiilor sale 

energetice. Această structură este similară cu aceea a Armeniei, din Belarus și Georgia, care sunt, de 

asemenea, țări importatoare de energie. Moldova nu are nici scheme majore de subvenționare energetică. Cu 

toate acestea, principala provocare în analiza subvențiile energetice din Moldova este lipsa de transparență și 

a informațiilor publice cu privire la nivelul de sprijin acordat pentru producția și consumul de combustibili 

fosili, în contextul statutului regiunii transnistrene. 

1 Introducere 

 

Guvernele s-au bazat mult timp pe subvențiile energetice în contextul anumitor obiective de dezvoltare sau 

pentru a soluționa ceea ce ar fi putut fi perceput ca eșecuri ale pieței. Cel mai des întâlnit argument pentru 

introducerea și menținerea subvențiilor energetice este că acestea sprijină obiective importante de politică 

internă, cum ar fi dezvoltarea rurală și industrială, accesul îmbunătățit de energie, securitatea și independența 

energetică, sau reducerea sărăciei. Cu toate acestea, subvențiile energetice ajung frecvent o povară 

semnificativă pentru finanțele publice ale unei țări, reducând potențialul de dezvoltare și încurajând consumul 

de energie risipitor. 

 

Analiza diferitor cercetători a demonstrat că subvențiile energetice tind să fie acordate, în mod 

disproporționat, celor mai bogați și puternici membri ai societății, crescând astfel profiturile investitorilor sau 

industriilor. Prin încurajarea utilizării combustibililor fosili în special și non-susținerea alternativelor  

ecologice, anumite subvenții pot duce, de asemenea, la creșterea emisiilor de dioxid de carbon și alte gaze cu 

efect de seră. Studiile empirice sugerează că eliminarea subvențiilor care promovează consumul de energie 

risipitor ar putea reduce esențial emisiile și ar comporta beneficii majore de mediu, economice și sociale. 

 

Pentru a susține guvernele țărilor Parteneriatului Estic întru o mai bună înțelegere a sistemelor de 

subvenționare existente și a impactului lor economic, social și de mediu, Organizația pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică (OCDE) a lansat un studiu regional, asupra acestui tip de subvenții, în țările din cadrul 

PE. Studiul își propune să facă o primă prezentare, cuprinzătoare și consistentă, a subvențiilor energetice din 

regiune, în vederea îmbunătățirii transparenței și stabilirii unei baze analitice solide, care să sprijine reformele 

din aceste țări. 

 

Acest studiu include Moldova, alături de Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia și Ucraina. Analiza face  uz 

de metoda OCDE deja aplicată de identificare și cuantificare a sprijinului guvernamental acordat pentru 

consumul de combustibili fosili și a producției din 34 de țări membre ale Organizației și a mai multor mari 

țări G20 (Brazilia, China, India, Indonezia, Federația Rusă, Africa de Sud). 

 

Analiza studiului de față se referă la subvențiile pentru consumatori și producătorii de produse petroliere și 

produse conexe, gaze naturale și energie electrică și termică generată pe baza acestor combustibili fosili. 

Acesta analizează inclusiv modul de stabilire a prețurilor și impozitarea energiei, într-un context mai larg, și 

prezintă sprijinul guvernamental pentru eficiența energetică și energiile regenerabile. Analiza se bazează pe 

surse accesibile publicului și rezumă contextul, situația actuală, complexă și schimbătoare, a subvențiilor 

energetice din Moldova. 

 

Primul proiect al acestei analize a fost discutat cu un număr mare de părți interesate din Moldova. Aceste 

consultări au avut loc la sfârșitul lunii noiembrie 2016 în care au fost implicați reprezentanți ai Guvernului 

(Cancelaria de Stat, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, Ministerul Mediului, Agenția Națională 
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pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE), parteneri externi 

activi în Moldova (Delegația UE în Moldova, Banca Mondială), precum și experți din comunitatea ONG din 

Moldova (Mișcarea Ecologică, Centrul Național de Mediu). Autorii sunt deosebit de recunoscători dnei Lilia 

Palii și colegilor săi din Cancelaria de Stat care au contribuit la organizarea acestor consultări. Mulțumiri 

speciale sunt aduse dlui. Alexandru Ursu (ANRE), dlui. Federico de Luca (OCDE) și dlui. Alexandre Darras 

(Delegația UE în Moldova) pentru comentariile și contribuțiile excelente pentru acest studiu. 

 

Moldova, în calitate de semnatar al Comunicatului de reformă a subvențiilor pentru combustibilii fosili, este 

interesată de reformarea subvențiilor energetice. Unul dintre cele mai importante rezultate ale discuției 

privind primul proiect al acestei analize, a fost recomandarea guvernului de a analiza accesibilitatea energiei, 

consecințele fiscale și de mediu ale reformării schemelor principale de subvenționare (cote reduse ale taxei pe 

valoare adăugată pentru gaze naturale, electricitate și încălzire pentru consumatorii casnici). În prezent, 

OCDE efectuează un studiu care analizează impactul reformării acestor subvenții asupra accesibilității 

energiei pentru consumatorii casnici vulnerabili. 

 

Este important de menționat că datele și informațiile utilizate în acest studiu țin de sfârșitul anului 2015, cu 

excepția cazului în care se indică altfel. În general, sursele interne exclud, de obicei, date ce țin de 

Transnistria, în timp ce sursele internaționale includ astfel de date. 

 

Lucrarea privind subvențiile energetice în Republicii Moldova a fost susținută financiar de către Guvernul 

Norvegiei prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe norvegian. 

2 Situația macroeconomică și sectorul energetic 

Moldova are o populație de 3,6 milioane, cu un PIB de 7,96 miliarde de dolari (în 2014)
 1

.  După 

dezintegrarea Uniunii Sovietice în anii 1990, economia Moldovei a suferit pierderi economice semnificative, 

PIB-ul reducându-se, în medie, cu 9,4% între 1990 și 1999. Din 2000, Moldova a început să recupereze o 

parte din aceste pierderi și creșterea economică reală a fost, în medie, de aproximativ 4,6% pe an. Cu toate 

acestea, creșterea a fost instabilă din cauza crizei financiare mondiale din 2009 și condițiile climatice (secetă) 

din 2012. În 2015, PIB-ul a scăzut cu 0.5%, ca urmare a șocurilor din sectorul bancar, care au avut 

repercusiuni puternice asupra economiei naționale, în paralel cu o reducere a cererii pentru produsele 

autohtone. PIB-ul pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumpărare rămâne printre cele mai scăzute din 

Europa, cu 4743 USD în 2014 Banca Mondială, 2016). 

Tabel 1. Indicatori macroeconomici pentru Moldova 

Indicatori cheie: Anul și unitatea 
Statistici 

internaționale * 

Statistici 

naționale 

Populație 2014, miliarde 3.6 3.557634 

PIB 2014, miliarde USD 7.96 7.98 

PIB / capita 2014, USD 2 239 2 243 

Energie produsă 2014, Milioane Tone 

Echivalent 
0.33 0.303 

Importuri nete de energie 2014, Milioane Tone 

Echivalent 
2.99 1.8 

Energie primară furnizată 2014, Milioane Tone 

Echivalent 
3.3 2.31 

Energie primară / capita 2014, Tone 

Echivalent 
0.93 0.6493 

Consum de electricitate 2014, TWh 4.93 4.256 

                                                      
1
 Transnistria, situată între râul Nistru și Ucraina, nu este inclusă în analiza acestui raport. 
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Consum de electr./capita  

2014, MWh 

 

1.39 

 

1.196 

Emisii de CO2 2014, Mt CO2 7.25 .. 

Emisii de CO2 2010, Mt CO2  13.276 

CO2 / capita 2014, t CO2 2.04 .. 

Sursă: AIE (2016), Banca Mondială (2016), BNS (2015). 

Note: .. – Nu sunt disponibile. 

          * – Statisticile internaționale includ Transnistria, în timp ce statisticile naționale nu includ.  

PIB-ul Republicii Moldova este dependent, în mare măsură, de servicii (68,4% din PIB) și în special de 

transport și serviciile financiare (legate, în mare parte, de remitențele emigranților). Agricultura și industria  

contribuie într-o măsură mai mică la economia națională, respectiv cu 14,9% și 16,7% din PIB. Remitențele 

reprezintă o sursă importantă pentru PIB-ul național și au stat la baza consumului individual și creșterii 

economice generale începând cu anul 2000. Remitențele au crescut de la 11,5% din PIB, în 2000, la 30% în 

2008. Deși nivelul remitențelor a scăzut în 2009, acesta s-a redresat și a ajuns la 26,2% din PIB în anul 2015. 

Diminuarea considerabilă a remitențelor a fost compensată prin îmbunătățirea balanței comerciale, în mare 

parte datorită prețurilor mai mici de import al energiei (gazelor) (FMI 2016). 

Tabel 2. Rata de schimb medie ponderată 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Rata de schimb medie ponderată USD/MDL 11.74 12.11 12.59 14.04 18.82 

Rata de schimb medie ponderată EUR/MDL 16.34 15.56 16.72 18.63 20.90 

Sursa: (BN, 2016). 

 

În 2014, Moldova a semnat Acordul de asociere politică și integrare economică a Moldovei în cadrul UE. 

Însă, în timp ce politica de integrare europeană prevede reforme pe agenda Guvernului, tensiunile politice și 

guvernarea defectuoasă au generat riscuri pentru implementarea lor.   

 

Dat fiind că dispune de puține resurse energetice, Moldova depinde în întregime de energia importată. De 

fapt, Moldova importă aproximativ 90% din necesarul de energie. Costul importurilor de energie s-a ridicat la 

aproximativ 1,1 miliarde de dolari, echivalentul a 13,8% din PIB sau 20,7% din totalul importurilor în 2014. 

2.1 Energia furnizată  

În 2014, totalul de energie primară furnizată în Moldova (cu excepția Transnistriei) a fost de 2,3 milioane 

tone echivalente cu petrolul. Gazele naturale și produsele petroliere importate domină balanța energetică a 

țării (36.5% și 35% la sută din energia primară furnizată; energia electrică și biocombustibilii reprezintă 

aproximativ 12-13% la sută din bilanțul energetic al țării.    

Figura 1. Totalul de energie primară furnizată, 

milioane tone echivalente cu petrolul, 1990-2014  

 

 

Figura 2. Structura totalului de energie 

primară furnizată, după tipul de combustibil, 

2014 

 

Sursa: (BNS, 2015). 
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Gazul natural este importat exclusiv din Federația Rusă, prin Ucraina (până în 2014) și este principalul 

combustibil pentru producerea energiei electrice și termoficarea urbană (aproximativ 43% din consumul total 

de gaz al țării, excluzând Transnistria) (Banca Mondială, 2013). Volumul anual al gazelor importate este de 

aproximativ 1 miliard de m
3
. Conform ANRE 53,3% din comunități sunt conectate la rețeaua de gaze. În 

orașe, rețeaua de gaze acoperă aproximativ 99% din gospodării. În 2015, tariful mediu pentru gazul procurat 

de la concernul rus Gazprom a fost de 256 USD per 1 000 m
3
, ceea ce este mai puțin cu 32,1% decât în 2014. 

 

Guvernul Republicii Moldova depune eforturi pentru diversificarea surselor de aprovizionare cu energie ale 

țării. Interconectorul de gaze Ungheni-Iași dintre România și Moldova a fost pus în funcțiune în 2014 și a fost 

operațional din 2015, când 1 milion de m
3
 au fost importați prin OMV Petrom (Nutu, A. O. și Cenusa, D., 

2016). Când va fi utilizată la capacitate maximă, conducta va furniza o treime din necesarul de gaze naturale 

al Moldovei.  

 

Energia electrică produsă în Moldova are la bază în primul rând gazele, iar în 2015 a fost de circa 793 mln 

kWh. Energia electrică este generată de trei centrale (prin cogenerare): CET 1, CET 2 ȘI CET Nord. Cele trei 

CET-uri acoperă 91-95% din producția de energie electrică în Moldova. Partea rămasă este asigurată de o 

centrală de la Costești. 

 

Figura 3. Electricitatea generată și importată, MkWh, 1997 - 2013 

 

 

Sursa: Banca Mondială (2015). 

Figura 4. Structura electricității generate și importate în 2013, % 

 
Sursă: Banca Mondială (2015a). 
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Cea mai importantă centrală electrică din  Moldova este situată în Transnistria; capacitatea instalată 

constituie circa 90% din capacitatea totală de generare pe țară. Din cauza relațiilor dificile cu Transnistria și 

din cauza reducerii capacităților de generare, Moldova importă energie electrică din Ucraina, Federația 

Rusă și România. Importurile de energie electrică acoperă mai mult de 75% din cererea internă și au ajuns 

la 3,7 milioane kWh în 2015. Prețurile pentru energia electrică importată sunt mai mici decât pentru energia 

electrică produsă pe plan intern. 

 

Figura 5. Electricitate produsă, MkWh                   Figura 6. Structura electricității produse în 2015, % 

   

 

 

 

 

 

Sursa: (ANRE, 2016). 

Energia termică produsă are la bază gazele și se folosește mazutul (ulei greu) drept combustibil de rezervă.  

În 2015, producția (fără Transnistria) a ajuns la 1 875 mii Gcal, scăzând de peste două ori în comparație cu 

anii 1990. Motivul principal pentru această scădere este scăderea consumului de energie termică industrială. 

Cea mai mare parte a încălzirii este produsă și consumată în zonele urbane, unde există 12 sisteme de 

încălzire centralizată. Cele mai mari sisteme de termoficare sunt operate în două orașe principale: Chișinău 

(CET1, CET2) și Bălți (CET Nord). 

Sectorul de termoficare se confruntă cu o serie de provocări semnificative. Acestea includ, printre altele, 

aspectele legate de eficiența scăzută a sistemului, deconectarea clienților, precum și neplata facturilor. Una 

dintre cele mai importante provocări sunt datoriile istorice acumulate în acest sector, în special de către 

compania de distribuție din Chișinău. Aceste datorii au fost acumulate din cauza creșterii prețurilor la gaze, 

precum și tarifelor stabilite sub nivelul de recuperare a costurilor. 

Rezervele de petrol ale Moldovei sunt mici și sunt situate în partea de sud a țării, în raioanele Cahul și 

Cantemir. În timp ce petrolul din rezerva Cahul este deja extras, rezervele din Cantemir nu au fost încă 

exploatate. Pentru a satisface cererea de produse petroliere, Moldova importă din România, Belarus și 

Federația Rusă. Importurile de produse petroliere au scăzut drastic începând cu anul 1991, de la 2,9 milioane 

de tone până la aproximativ 0,7 milioane de tone în 2015, inclusiv pentru benzină - 160,7 mii tone, gaz 

petrolier lichefiat - 74,3 mii tone și motorină - 487.6 mii tone (ANRE, 2016). 

Moldova are de asemenea unele resurse modeste de gaze naturale, concentrate în satul Victorovca, raionul 

Cantemir; aceste rezerve sunt estimate la circa 346 milioane de metri cubi (m
3
) în total (PNUD, 2009), 

posibilitățile de explorare a acestui depozit sunt limitate (PNUD, 2002). 

2.2 Cererea de energie  

 

Consumul final total a fost de 2,3 milioane tone echivalente (fără Transnistria) cu petrolul în 2014, cu 

aproape 10% mai mic decât în 2005. Sectorul rezidențial este cel mai mare consumator (41,5% din consum în 

2014), în timp ce consumul din alte sectoare a fost de 13,8% în industrie, 29,7% în transport și 15% în 

servicii/comerț. Sectoarele comercial și rezidențial consumă în principal gaze naturale, electricitate și petrol. 
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Sectorul transporturilor este dependent de petrol și energie electrică, în timp ce în industrie se consumă gaze 

naturale și energie electrică. 

Figura 7. Consum final total, milioane tone echivalente cu petrolul 

 

Sursa: (BNS, 2015). 

2.3 Structura sectorului energetic, regimul proprietății și guvernanța  

 

Sectorul energetic actual este parțial separat și privatizat. Generarea este separată de sistemele de transport și 

distribuție, atât pentru gazul natural, cât și pentru energia electrică. Sistemul electric de distribuție este 

privatizat, în timp ce tranzitul și generarea rămân în proprietatea statului. 

 

Sectorul energetic este supravegheat de către Ministerul Economiei și Ministerul Mediului. Piața gazelor și 

energiei sunt parțial separate, însă fac obiectul reglementării de către Agenția Națională pentru Reglementare 

în Energetică (ANRE). Aprovizionarea cu petrol, combustibili și cărbuni nu este reglementată (IEA, 2015). 

 

În sectorul energiei electrice, operatorul sistemului de transport și operatorii sistemelor de distribuție sunt 

separați în mod legal. Operatorii sistemelor de distribuție, de asemenea, acționează în calitate de comercianți 

cu amănuntul. Moldelectrica este operatorul sistemului de transport deținut de stat și, de asemenea, 

dispeceratul central pentru regiunea transnistreană. Există trei OSD pe malul drept al râului Nistru (teritoriul 

Republicii Moldova), inclusiv RED Nord (de stat), RED Nord-Vest (de stat) și RED Union Fenosa, cu capital 

privat și care acoperă două treimi din țară. Începând cu 1 ianuarie 2015, OSD a separat activitatea de 

distribuție de furnizarea serviciului universal și furnizarea de ultimă instanță. În prezent, în Moldova, 

furnizarea serviciului universal este asigurată de 2 entități: Gas Natural Fenosa Furnizare Energie și 

Furnizarea Energiei Electrice Nord. Distribuția energiei electrice în regiunea transnistreană se realizează prin 

doi OSD, RED Est și RED Sud-Est, ambele își desfășoară activitatea sub jurisdicția  autorităților 

transnistrene. Există șase operatori de generare a energiei electrice în Moldova, patru pe malul drept al râului 

Nistru și doi în regiunea transnistreană. Următoarea diagramă prezintă schematic piața energiei electrice din 

Moldova. 
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Figura 8. Structura sectorului energetic în Moldova 

Ministerul Economiei 

Formularea de politici  

 Ministerul Mediului  

Gestiunea mediului și resurselor  
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Reglementare  

 

Electricitate  

 

Moldelectica (TSO) 
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Moldovatransgaz   Darnic-gaz JSC   Tiraspoltransgaz  

Sursa: (Comunitatea energetică , 2015). 

 

Piața de generare din Moldova nu este reglementată, cu excepția celor trei CET-uri ce produc prin cogenerare 

și hidrocentrala electrică. Regulile pieței energetice limitează producerea energiei electrice la patru surse, 

toate deținute de stat. Principalii generatori de energie electrică sunt: CET-1 (66 MW), CET-2 (240 MW), 

ambele situate în Chișinău, CET Nord (20,4 MW) și centrala Costești (16 MW). În 2015 producția de energie 

electrică a scăzut în general, în comparație cu începutul anilor 2000 (cu circa 25%), în special în Chișinău. 

Acest lucru este strâns legat de creșterea prețurilor la gaze.  

Sistemul energetic din Moldova este interconectat cu Ucraina și cele două sisteme funcționează în paralel. 

Energocom este companie de stat și acționează ca un cumpărător unic, la prețuri non-reglementate, pentru 

energia electrică importată din Ucraina, precum și din Transnistria. Energocom vinde RED Nord și RED 

Nord-Vest sau direct către consumatorii eligibili (Comunitatea energetică , 2014).   
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Figura 9. Schema pieței energiei electrice în Moldova 

 
Sursa: (Comunitatea energetică , 2015). 

Notă: OSP în "Furnizorul cu OSP" înseamnă Obligația Serviciului Public. Aceasta înseamnă că entitatea ar putea fi 

privată, dar are anumite obligații sociale suplimentare, de exemplu, nu este permisă deconectarea clienților în cazul 

neplății facturilor. 

 

Companiile de alimentare cu energie termică și de termoficare din Moldova sunt, în prezent, în curs de 

restructurare. Restructurarea include fuziunea celor doi operatori CET-1 și CET-2 și a Termocom, compania 

de stat care deține și operează rețeaua de termoficare din Chișinău.   

 

În sectorul gazelor naturale, Moldovagaz - integrată vertical - care este deținută de Gazprom (50%), Guvernul 

Republicii Moldova (36,6%) și administrația Transnistriei (13,4%), îndeplinește majoritatea funcțiilor, 

inclusiv transmiterea, distribuția și vânzarea. Societatea nu este separată pe cale legislativă, în timp ce 

Vestmoldtransgaz, companie de stat, operează secțiunea ce aparține R. Moldova pe noua conductă 

interconectoare de gaze Ungheni-Iași, din anul 2015. În Moldova principalii operatori ai sistemelor de 

distribuție de gaze sunt 11 dintre filialele Moldovagaz, iar 11 OSD mai mici acoperă mai puțin de 2% din 

distribuția gazelor. Tiraspoltransgaz, de asemenea, o filială a MoldovaGaz, este OST, OSD și vânzător în 

regiunea transnistreană. 
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Figura 10. Schema pieței gazelor naturale  

 
Sursa: (Comunitatea energetică , 2015) 

 

  Boxa 1: Datoria MoldovaGaz față de Gazprom 

  

MoldovaGaz operează ca o filială a companiei rusești Gazprom. 

 

Gazprom furnizează gaze naturale atât Moldovei, cât și Transnistriei, prin MoldovaGaz. 

Transnistria nu are un contract cu Gazprom, ci doar cu MoldovaGaz. Cu toate acestea, timp de 

mai mult de 26 de ani, Tiraspol-Transgaz (furnizorul de gaze din regiunea transnistreană) nu a 

plătit MoldovaGaz pentru gazul livrat. La rândul său, Tiraspol-Transgaz revinde gazul către 

gospodăriile și întreprinderile din regiunea transnistreană la prețuri scăzute, inclusiv la centrala 

electrică GRES Moldova (deținută, începând cu anul 2005, de compania rusească Inter RAO 

UES).  

Datoria Transnistriei reprezintă 89% din totalul datoriei Moldovei către Gazprom, care în 2016 s-

a ridicat la aproximativ 5,8 miliarde USD. Pentru comparație, PIB-ul Moldovei în anul 2016 s-a 

ridicat la 6,65 miliarde USD. De aceea, datoria Moldovei față de Gazprom este o problemă 

majoră pentru securitatea energetică a Republicii Moldova, iar Chișinăul speră că Moscova va 

aproba o schemă propusă pentru restructurarea datoriei istorice a Moldovei față de Gazprom.      

 
Sursă: Sputnik International (9 ianuarie 2016), Tulyev, M. (13 februarie 2017).  
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2.4 Politica privind prețurile la energie   

 

ANRE reglementează și aprobă tarifele pentru energia electrică, gaze și energia termică. Metodologiile 

variază între OSD. Din cauza divizării sectorului, ANRE reglementează tarifele pentru sectorul energetic, 

inclusiv următoarele (ANRE, 2015): 

 tarifele la gazele naturale pentru: 

• aprovizionare; 

• transmisie; 

• distribuție; 

• utilizatorii finali; 

  tarifele la energia electrică pentru: 

• energia electrică produsă de centralele electrice de cogenerare; 

• electricitatea generată din surse regenerabile de energie; 

• transmisie; 

• distribuție; 

• utilizatorii finali; 

 tarifele pentru încălzire:  

• energia termică produsă la centralele electrice; 

• tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică prin sistemele de 

termoficare. 

Tarifele se bazează pe caracteristicile tehnice specifice fiecărei companii de distribuție, precum și numărul de 

clienți pe kilometru de linie. Singura excepție este Energocom, un monopol de stat pentru importurile de 

energie electrică, care furnizează energie electrică direct consumatorilor, la prețuri nereglementate. 

 

Companiile prezintă ANRE calculele tarifare pentru anul următor, pe baza unei metodologii aprobate de către 

Agenție. Calculele tarifare includ costurile operaționale planificate și investițiile de capital pentru noi linii, 

modernizare, reabilitare și reducerea pierderilor. ANRE revizuie apoi aprobă propunerea de tarifare, sau face 

recomandări pentru ajustarea ei. 

 

Tarifele și metodologiile sunt transparente și sunt publicate în Monitorul Oficial. ANRE organizează audieri 

publice înaintea aprobării tarifelor, pentru a asigura transparența procesului de aprobare. 

 

Tarifele pentru energia electrică includ costurile de contorizare și investițiile în SCADA, care a fost 

implementat în sector. Au fost instalate contoare individuale pentru toți utilizatorii finali. 

 

Gazele naturale și termoficare 

 

Din cauza divizării sectorului, prețul pentru consumatorul final nu este singurul reglementat de ANRE; există 

și categorii intermediare pentru fiecare companie, cum ar fi prețul de import, transport la punctul de intrare al 

rețelei de distribuție, vânzare la rețeaua de distribuție și prețul la utilizatorul final pentru diferite categorii de 

consumatori. Aceste categorii sunt reglementate de ANRE. 

 

Ca urmare a scăderii prețurilor mondiale, prețul de import al gazelor, stabilit prin negocieri bilaterale, a 

scăzut în 2015 față de 2014, de la 377 USD / 1 000 m
3
 în 2014 la 256 USD/1000 m

3
 în 2015. Tariful pentru 

serviciul de transport al gazelor naturale a fost stabilit în cuantum 17 USD per 1000 m3 în 2015, în timp ce 

tariful mediu pentru serviciul de distribuție al gazelor naturale prin rețelele de distribuție a fost de 54 USD pe 

m3 în același an. 

 

Prețurile finale pentru consumatorii casnici sunt diferențiate pe niveluri de consum (până la 30 m
3
/lună și 
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peste) și variază între 348 USD/1000 m
3
 (pentru consum sub 30 m

3
/lună) și 363 USD/1000 m

3
 Peste 30 

m
3
/lună) în 2015. 

 

Tarifele pentru ceilalți utilizatori finali (industrie, sectorul serviciilor, organizații bugetare) sunt, de asemenea, 

diferențiate, în funcție de nivelul presiunii la care le este livrat gazul: ridicat, mediu sau scăzut. În 2015, 

tarifele pentru acești clienți au fost stabilite, respectiv, la 327 USD (ridicat), 341 USD (mediu) și 363 USD 

(scăzut) la 1000 m
3
. 

 

Cele mai mari tarife pentru gaz sunt plătite de către consumatorii casnici care consumă mai mult de 30 

m
3
/lună și de către ceilalți utilizatori care consumă gaz livrat la o presiune scăzută. În 2015, acest tarif a fost 

egal pentru ambele categorii și a fost stabilit la 363 USD pentru 1000 m
3
. Categoria de consumatori care 

beneficiază de tarifele cele mai scăzute sunt cele trei co-generatoare (centrale de cogenerare) și centralele 

individuale de termoficare din Moldova care, în 2015, au plătit 304 USD pe 1000 m
3
. Aceste companii 

plătesc tarife mai mici în Moldova, deoarece sunt cei mai mari consumatori din țară și au, prin urmare, costuri 

reduse de distribuție. 

 

În sectorul gazelor naturale, toți consumatorii industriali și comerciali sunt contorizați, în timp ce 93% dintre 

gospodării au contoare individuale. Gospodăriile rămase au contor comun pentru proprietățile 

multirezidențiale. Moldovagaz trece în mod progresiv toți consumatorii la contoare individuale. 

 

În 2012, ANRE a aprobat o nouă metodologie pentru tarifele la termoficare, pentru a atrage investiții în acest 

sector. Rețeaua de termoficare din Moldova este considerată a fi extrem de ineficientă și necesită fonduri 

importante pentru reabilitarea și modernizarea sistemelor existente, precum și pentru dezvoltare. În 

conformitate cu noua Lege privind energia termică și cogenerarea, ANRE este obligată să emită licențe și să 

stabilească tarife pentru noii veniți în sectorul de termoficare. Tarifele includ costul mediu ponderat al 

capitalului calculat ca mecanism de stimulare a investițiilor. 

 

Electricitatea 

 

Prețul energiei electrice este diferențiat în funcție de generare, transport, distribuție și consum . Fiecare dintre 

cele patru generatoare de energie (3 cogeneratoare și unul hidraulic) beneficiază de un tarif individual aprobat 

de ANRE. Tarifele pentru co-generatoare variază de la 0,011 USD / kWh la 0,088 USD / kWh. CET 1 din 

Chișinău plătește cel mai ridicat tarif (0,088 USD / kWh), iar stația hidroelectrică Costești plătește cel mai 

mic (0,011 USD / kWh) datorită costurilor de exploatare și întreținere relativ scăzute. 

 

În medie, tarifele la energia electrică din Moldova sunt cele mai ridicate din regiunea Parteneriatului Estic și 

chiar comparabile sau mai mari decât tarifele unor țări din Europa de Sud-Est, cum ar fi Kosovo, Serbia, 

Albania sau Macedonia. Pentru comparație, potrivit datelor Eurostat, prețul energiei electrice pentru 

gospodării în Moldova în anul 2015 a fost de 0,088 EUR / kWh (sau 0,098 USD / kWh), în timp ce în 

Kosovo acesta era 0,061 EUR / kWh (0,068 USD / kWh), în Serbia - 0,065 EUR KWh (0,072 USD / kWh), 

în Albania - 0,082 EUR / kWh (0,091 USD / kWh), în Macedonia - 0,084 EUR / kWh (0,093 USD / kWh). 

 

Produse petroliere 

 

Prețurile produselor petroliere (benzină, motorină, gaz petrolier lichefiat (GPL) (precum și prețul cărbunelui) 

nu sunt reglementate în Moldova. În 2015, benzina, motorina și gazul petrolier lichefiat au avut un preț mediu 

de  0,918, 0,810 și respectiv 0,507 USD pe litru (ANRE, 2015). 
 

În conformitate cu modificările la Legea cu privire la piața produselor petroliere (Legea No. 460, 2001), 

adoptate în 2015, ANRE trebuie să aplice o nouă metodologie pentru prețurile produselor petroliere, pe baza 

cotațiilor internaționale (Plats și Argus). Noile reguli interzic comercializarea produselor petroliere la un preț 

ce depășește plafonul de preț stabilit și publicat de ANRE. 
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Rezumăm în continuare politicile de stabilire a prețurilor în sectorul gazelor naturale, pentru electricitate, 

petrol lichid și cărbune. Tabelul conține informații de bază privind politica de stabilire a tarifelor (coloana 

privind politica de prețuri) - pentru diferite categorii de preț.  

 

Tabel 3. Politica de prețuri  

Sursă de 

energie 
Categorie de preț  Politica de preț  

Nivelul prețurilor, 

MDL 
Nivelul prețurilor, 

USD 

Gaze 

naturale  

Preț de import  
Negocieri 

bilaterale  
 

Medie: 256 USD / 1 

000 m
3
 (2015), 377 

USD / 1 000 m
3
 

(2014) 

Tariful pentru serviciul de 

transport al gazelor naturale 

Reglementat. 

Metodologia ‘Cost 

plus’  

MDL 5 712 per 

1000 m
3
  

MDL 6 157 per 

1000 m
3
 (H)                 

MDL 6 418 per 

1000 m
3
 (M)                  

MDL 6 830 per 

1000 m
3
  (L) 

CHP1 -  MDL 

1.6614 per kWh 

6 556 MDL / 1000 

m
3
 (<30m

3
)          

6 830 MDL / 1000 

m
3
 (>30m

3
) 

5 712 MDL / 1000 

m
3
 

324.75 MDL / 1000 

m
3
  

 17 USD / 1 000 m
3
 

Tariful mediu pentru serviciul de 

distribuție al gazelor naturale 

1 010.22 MDL / 

1000 m
3
  

 54 USD / 1 000 m
3
 

Preț 

consumator 

final  

Sectorul 

rezidențial, 

diferențiat în 

funcție de consum 

(până la 30 m
3
 /lună 

și peste) 

6 556 MDL/1 000 

m
3
 (<30m

3
)          

6 830 MDL/1 000 

m
3
 (>30m

3
) 

348 USD / 1 000 m
3
 

(<30m
3
)          

363 USD / 1 000 m
3
 

(>30m
3
) 

Centrale CET și de 

termoficare  

5 712 MDL/1 000 

m
3
 

304 USD / 1 000 m
3
 

Alți consumatori 

diferențiați în 

funcție de 

presiunea înaltă, 

medie și joasă 

6 157 MDL/1 000 

m
3
 (H)                 

 6 418 MDL/1 000 

m
3
 (M)                  

6 830 MDL/1 000 

m
3
  (L) 

327 USD/1 000 m
3
 

(H)                 

341 USD / 1 000 m
3
 

(M)                  

363 USD / 1 000 m
3
  

(L)  

Electricitate 

Generare CET  Reglementat. 

Metodologia ‘Cost 

plus’ 

CET1 1.6614 

MDL/kWh 

CET1 - 0.088 

USD/kWh  

CET 2 1.5863 

MDL/kWh 

CET 2 - 0.084 USD / 

kWh 

CET Nord  1.3711 

MDL/kWh 

   CET Nord  - 0.073 

USD / kWh  

Generare HPP  
HHP Costești  

0.2064 MDL/kWh 

HPP Costești  - 0.011 

USD / kWh   

Transmisie  

Reglementat, 

diferențiat după 

operator și voltaj, 

Metodologia ‘Cost 

plus’  

0.145 MDL/kWh 
0.008 USD / kWh 

(în mediu) 

Distribuție: 35-110, 6-10 & 0.4 

kV 

Reglementat, 

diferențiat după 

operator și voltaj, 

Metodologia ‘Cost 

plus’ 

RED UF: 0.15, 

0.42, 0.63 

MDL/kWh 

RED UF: 0.008, 

0.022, 0.033 USD / 

kWh  

RED Nord: 0.50 (6-

10), 0.61 (0,4) 

MDL/kWh 

RED Nord: 0.027 (6-

10), 0.032 (0.4) USD 

/ kWh 

RED Nord Vest: 

0.56 (6-10), 0.82 

(0,4) MDL/kWh 

RED Nord Vest: 

0.030 (6-10), 0.044 

(0.4) USD / kWh 

Consum 

Reglementat, 

diferențiat după 

operator și consum, 

Metodologia ‘Cost 

1,68-2.33 

MDL/kWh 

0.089-0.124 USD / 

kWh 
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Sursă de 

energie 
Categorie de preț  Politica de preț  

Nivelul prețurilor, 

MDL 
Nivelul prețurilor, 

USD 

plus’ 

Produse din 

petrol lichid  

Benzină  

Nereglementat 

 Medie:17.28 

MDL/litru 

 Medie: 0.918 USD 

/litru 

Motorină  15.24 MDL/litru  0.810 USD /litru 

LPG 9.54 MDL/litru 0.507 USD /litru 

Cărbune   Nereglementat  .. 

Sursa: (ANRE, 2015). 

Notă:*Toate prețurile de la sfârșitul lui 2015 nu conțin TVA, decât dacă se indică altfel. 

Metodologia de stabilire a tarifelor pentru încălzire și energia electrică a fost analizată de către Banca 

Mondială. Deși concluzia generală este că tarifele sunt în general bine definite și bazate pe bunele practici 

globale, au fost relevate mai multe deficiențe. Situația financiară a sectorului energetic este deficitară și toate 

companiile au avut pierderi în 2013-2014, ca urmare a unei creșteri semnificative a costurilor după ultima 

aprobare a tarifelor. Numai Union Fenosa nu a raportat pierderi, dar au crescut creanțele sale. În general, 

"ANRE nu a asigurat stabilirea tarifelor la nivelul de recuperare a costurilor, în 2012-2014, și ca urmare s-au 

acumulat pierderi". Pe baza  analizei unui scenariu, raportul stabilește "majorarea tarifului la energia electrică 

până în 2020, cu 73-113%, iar a tarifului la căldură - cu 30-78%." Analiza presupune, de asemenea, o creștere 

de 50% a tarifelor la gaze, până în 2020". 

Figura 11.  Tarifele pentru electricitate și termoficare pe baza reglementărilor specifice  

 

Sursa: (Banca Mondială, 2015). 
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Cele mai importante neajunsuri pentru tarifele stabilite, identificate în raportul Băncii Mondiale, sunt: 

 

 "Nu e stabilită nici o rată de rentabilitate în metodologia de furnizare a energiei electrice
2
 și nu există 

o definiție detaliată pentru generarea de energie electrică și termică." Costul mediu ponderat al 

capitalului și evaluarea activelor pot fi determinate pe baza unei metode mai clare și mai coerente; 

acest lucru limitează activitatea investițională a operatorilor, deoarece trebuie să țină seama de riscul 

ca aceste investiții să nu fie  profitabile și nici măcar să nu acopere costurile capitalului. De 

asemenea, este necesar să se stabilească valoarea activelor pe baza valorii economice, și nu valoarea 

contabilă, care în cazul activelor vechi are un efect semnificativ asupra capacității de a le înlocui. 

 "În metodologie timpul de stabilire a tarifelor nu a fost definit în mod clar și unii termeni sunt 

insuficient clarificați".  

Fără un calendar clar privind stabilirea tarifelor, ANRE nu a putut să ajusteze unele tarife pentru mai mulți 

ani, ceea ce - din cauza fluctuațiilor în costurile operaționale,  legate în special de costurile gazelor naturale și 

ratele de schimb - a avut un efect important în  recuperarea costurilor. Pentru gaz, tarifele nu au fost ajustate 

între 2011 și 2015, iar pentru electricitate a existat o perioadă de trei ani - 2012-2015 în care tarifele nu au 

fost ajustate. Pentru a aborda datoriile și pierderile din sectorul energetic, ANRE a majorat recent (la sfârșitul 

anului 2015) tarifele la energie electrică și la gaz natural. Potrivit ANRE, tarifele aprobate în 2015 acoperă 

toate costurile curente ale furnizorilor de energie (inclusiv rentabilitatea investiției). Singura componentă care 

nu a fost inclusă în tarif este pierderea suportată de companii în perioada anterioară aprobării noilor tarife. 

Aceste pierderi vor fi returnate companiilor energetice în perioada 2017-2020 (conform Hotărârii ANRE nr. 

201/2016 din 15.07.07.2016). 

 

2.5 Politica de impozitare  

 

Sistemul de impozitare al R. Moldova cuprinde șase taxe generale de stat (TVA, accize, impozitul pe profit, 

impozit pe venit, taxe vamale și taxa rutieră) și 14 impozite locale (impozitul pe proprietate, impozitul 

funciar, impozitul pe resursele naturale etc.). Producția de energie în Republica Moldova nu este supusă unei 

anumite impozitări, în afara taxelor percepute pentru toate tipurile de activități comerciale. 

Consumul de benzină și motorină, precum și gaz petrolier lichefiat, este supus accizelor. Gazul natural, gazul 

natural comprimat, energia electrică și termică nu sunt supuse accizelor. Codul fiscal (Legea Nr. 1163 XIII, 

1997) stabilește 8% TVA pentru livrarea de gaze naturale și LGP și 0% TVA pentru livrarea de energie 

electrică și încălzire pentru gospodării, unde cota standard a TVA este stabilită la 20 %. 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 ANRE nu este pe deplin de acord cu această evaluare. Potrivit ANRE, metodologiile tarifare precizează formula și 

toate componentele care sunt incluse în formulă (inclusiv sursele în care pot fi găsite toate componentele) și este clar 

pentru toate utilitățile reglementate ce nivel al ratei de rentabilitate se poate aștepta în perioada de reglementare. 
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Tabel 4. Sistemul de impozitare  

Sistem de impozitare  TVA, impozit pe profit, impozit privat, impozitul pe proprietate, 

impozitul funciar  

Impozite specifice  Accize  

Sectorul energetic  Amonte  Median  Aval  

Gaze naturale n.a. Nu există 

impozite 

specifice   

Gazele naturale nu sunt supuse accizelor 

Gazele naturale comprimate sunt supuse 

accizelor 

Electricitate Nu există 

impozite 

specifice   

Nu există 

impozite 

specifice   

Nu există impozite specifice   

Produse din petrol 

lichid  

n.a. n.a. Taxa de accize pentru produsele de benzină și 

motorină, petrol brut și alte produse petroliere, 

combustibil diesel, gaze petroliere și alte 

hidrocarburi gazoase, cu excepția gazelor 

naturale. 

Benzină: 3 714 MDL /1 000l (2015), 197.38 

USD /1 000l 

Motorină: 1 544 MDL /1 000l (2015), 82 USD 

/1 000l 

Cărbune  Nu există 

impozite 

specifice   

Nu există 

impozite 

specifice   

Nu există impozite specifice   

    Sursa: (Codul Fiscal, 1997) 

2.6 Emisiile de gaze cu efect de seră și schimbarea climei  

 

Principalele probleme de mediu ale Moldovei sunt degradarea solului, poluarea apelor de suprafață, lipsa unui 

management durabil al deșeurilor (atât solide, cât și lichide), precum și creșterea nivelului poluării apelor 

subterane din cauza managementului deficitar al gunoiului de grajd, în comunitățile rurale. Moldova a 

înregistrat progrese importante în protejarea mediului, dar rămâne vulnerabilă la schimbările climatice. 

Economia Moldovei este consumatoare de energie și producătoare de emisii de carbon. În 2013, intensitatea 

energetică a Republicii Moldova a fost de 139 koe / 1 000 USD (ajustat PPP) (CE, 2015), care este mai mare 

decât intensitatea energetică medie a țărilor UE, care, în 2014, a fost de 121,7 koe / 1 000 USD (ajustat PPP) 

(Eurostat, 2016). Măsurat în kilograme de CO2 emise din utilizarea de energie, per USD din PIB în prețurile 

anului 2010, intensitatea emisiilor a scăzut în mod semnificativ, de la 3.43 la începutul anilor 1990 la 1,03 

KOE pe unitate de PIB în 2014. Și totuși, intensitatea emisiilor este mai mare chiar și în comparație cu cele 

mai multe țări din Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală (IEA, 2016). 
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Odată cu creșterea economică, cererea internă de energie va crește, și corespunzător gazele cu efect de seră 

(GES) vor spori în continuare. În același timp, învechirea infrastructurii energetice a țării impune o 

modernizare substanțială. Cele mai multe dintre centralele generatoare de energie electrică au peste 30-40 de 

ani. Rețeaua de transport este, de asemenea, perimată și necesită o reabilitare semnificativă, în timp ce 

tehnologiile sunt depășite și trebuie să fie înlocuite. Guvernul este preocupat de faptul că intensitatea 

energetică ridicată a țării este un impediment major în îmbunătățirea competitivității economice. 

Pentru a combate schimbările climatice și a susține creșterea competitivității economice, Guvernul Republicii 

Moldova a luat o serie de decizii politice importante. În Strategia energetică până în 2030 (Decretul nr. 102, 

2013), Guvernul a stabilit obiective ambițioase pentru țară. Având în vedere orientarea Moldovei către UE, 

aceste obiective sunt strâns aliniate cu obiectivele strategice energetice ale UE. Moldova s-a angajat să 

asigure: 

 reducerea consumului de energie primară cu 20%, până în 2020; 

 reducerea emisiilor GHG cu 20%, până în 2020; 

 creșterea cu 20% a gradului de utilizare a energiei produse din surse regenerabile, în raport cu 

consumul intern brut total, până în 2020. 

 

Moldova a ratificat Convenția cadru a ONU privind schimbările climatice în 1995 și Protocolul de la Kyoto 

în 2003. Nefăcând parte din Anexa I în cadrul Protocolului de la Kyoto, Moldova nu are angajamente juridice 

de reducere a emisiilor GHG. Cu toate acestea, Moldova s-a angajat să depună eforturi pentru a reduce 

emisiile de carbon. Ministerul Mediului a elaborat Strategia de dezvoltare cu emisii reduse de dioxid de 

carbon până în 2020 și o Strategie de adaptare la schimbările climatice (Decretul Nr. 1009, 2014). Folosirea 

energiei regenerabile și creșterea eficienței energetice în locuințe, sectoarele industriale, transport și 

agricultură se numără printre prioritățile Moldovei. Un cadru juridic adecvat a fost stabilit prin Legea privind 

energia regenerabilă (Legea nr. 2007), Legea cu privire la eficiența energetică (Legea nr. 142, 2010) și 

Programul Național pentru eficiență energetică 2011-2020 (Decretul Nr. 833, 2011). Are loc o adaptare 

treptată a legislației naționale la acquis-ul relevant al UE. 

 

Având în vedere faptul că economia și bunăstarea Moldovei sunt vulnerabile la schimbările climatice, 

Guvernul a stabilit obiective ambițioase legate de climă. Conform estimărilor făcute de Ministerul 

Economiei, atingerea obiectivelor legate de eficiența energetică și sursele de energie regenerabile va costa 

bugetul public cel puțin 240 de milioane de dolari până în 2020. 

 

Moldova a contribuit la negocierile UNFCCC din timpul conferinței COP21 de la Paris, în 2015. În 

document, Moldova s-a angajat să atingă "obiectivul necondiționat de a reduce cu  64-67% emisiile de gaze 

cu efect de seră, până în 2030, raportat la nivelul din 1990." Moldova se angajează să obțină  o reducere de  

până la 78% în cazul în care obține un acord global privind acordarea unor resurse financiare la costuri 

reduse, transferurile de tehnologie, precum și cooperarea tehnică accesibilă tuturor corespunzător cu 

provocările reprezentate de schimbările climatice de nivel mondial (COP21, 2015). Se estimează că 

implementarea obiectivelor "condiționale" va costa aproximativ 4,9-5,1 miliarde USD (aproximativ 327-340 

milioane USD pe an) până în 2030. Deși costurile scenariilor variază, realizarea unei creșteri economice cu 

emisii scăzute de carbon va necesita resurse interne și un suport internațional important. 

3 Suportul acordat de Guvern pentru combustibilii fosili   

 

Moldova a adoptat definiția Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) pentru  subvenții, după cum se 

specifică în Acordul OMC privind subvențiile și măsurile compensatorii. În plus, în fiecare an, ca urmare a 

adoptării legii bugetare anuale, Ministerul Agriculturii pregătește un regulament privind utilizarea 

subvențiilor agricole, care specifică în continuare ce constituie o subvenție agricolă în țară. În raportul OMC 

din 27 octombrie 2015, se face referire la Moldova, menționându-se că "nu a fost făcută nici o notificare" la 

Comitetul pentru subvenții și măsuri compensatorii  cu privire la orice fel de subvenții.  
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3.1 Subvenții în energetică 

Legislația Republicii Moldova nu prevede nicio definiție cuprinzătoare privind subvențiile naționale. Însă în 

unele acte normative guvernamentale se regăsesc câteva definiții succinte ale subvențiilor. De exemplu, în 

Legea privind măsurile antidumping, compensatorii şi de salvgardare (nr. 820, 2000), subvențiile sunt 

definite ca fiind "acordarea de către autoritățile publice, direct sau indirect, a unor contribuții financiare 

agenţilor economici pentru a rentabiliza activitatea de export".  Cu privire la sprijinul pentru agricultură, 

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind fondul pentru subvenționarea agriculturii (Hotărârea 

nr.135, 2014) definește o subvenție ca "ajutor și grant neimpozabil, în numerar, al fondului de subvenționare 

pentru agricultori, în scopul de a sprijini investițiile realizate de agricultorii care îndeplinesc criteriile de 

eligibilitate". Cele de mai sus sunt o linie bugetară în bugetul de stat, nu un fond separat.  

Figura 12: Ce va include Moldova în definiția națională a subvenției? 

 Acoperite de 

definițiile 

naționale atât ca 

"subvenție" cât și  

"sprijin al 

statului" 

 Definite ca "sprijin 

din partea statului" 

 Sunt incluse în definiția națională, 

nu sunt nici "subvenție", nici 

"sprijin din partea statului" 

Transferuri 

directe la 

buget 

Cheltuielile 

fiscale 

Transferuri 

induse 

Transfer 

de risc 

pentru 

guvern 

Referințe 

    Rapoartele privind executarea bugetului de stat pentru 2011-

2014, www.mf.gov.md/reports 

Codul Fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 art.96, art.104 

Decizia Consiliului Municipal Chișinău 8/9 din 20.12.2012, 

http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=4907 

Sursa: Compilație ale autorilor. 

 

Tabelul 5 rezumă principalele constatări ale cercetării anterioare. Acestea servesc ca punct de plecare pentru 

discuții în următoarele secțiuni. 

Tabel 1. Prezentare generală a subvențiilor 

Subvenția în energetică Rezultate preliminare 

Transfer bugetar direct de fonduri și 

pasive 
 Parțial incluse în definițiile privind subvențiile  

 Compensații gospodăriilor pentru prețurile ridicate la energie 

Venituri fiscale pierdute (veniturile 

de care guvernul ar beneficia în cazul 

în care ratele de impozitare ar fi fost 

mai mari) 

  Nu sunt incluse în definițiile naționale pentru subvenții 

  Nu există cheltuieli fiscale publicate de Guvernul Republicii Moldova 

  Cota redusă de TVA pentru electricitate, încălzire (0%), cât și pentru 

gazele naturale (8%) pentru utilizatorii casnici 

 Rata de impozitare a accizelor la motorină redusă 

  Scutirea de la plata taxelor de mediu 

 Scutirea de impozit pentru Moldovagaz (întrerupt din 2014) 

Transferurile induse (venituri sau 

subvenționarea prețurilor oferite 

producătorilor sau consumatorilor 

prin diferite regulamente) 

 Nu sunt incluse în definiția națională a subvenției 

 Nu există estimări ale decalajelor prețului din partea IEA sau din alte 

surse internaționale 

 Subvenție indusă prin faptul că nu se aplică un calcul tarifar adecvat și 

prin neajustarea tarifelor pentru o lungă perioadă de timp 

Transferuri de risc  Nu sunt incluse în definiția națională pentru subvenții 

 Nici o abordare semnificativă a problemei (cu excepția investițiilor 

publice în rețelele de gaz și electricitate) 

Sursa: Rezumatul autorilor. 

http://www.mf.gov.md/reports
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4. Măsurile de sprijin ale Guvernului pentru combustibilii fosili 

 

Subvențiile în energetică din R. Moldova sunt limitate în comparație cu unele țări asemănătoare în regiunea 

EECCA. Moldova și-a eliminat subvențiile directe de consum și nu urmărește o politică pro-subvenție, nici în 

ceea ce privește consumul, nici producția. Cu toate acestea, o abordare de jos în sus pentru identificarea 

subvențiilor și analiza diferenței de prețuri au dezvăluit o serie de subvenții pentru combustibili fosili în 

Moldova. 

 

Este important de menționat că unele cifre din acest studiu, în special sumele calculelor intermediare și finale 

incluse în tabelele rezumate au fost rotunjite. Prin urmare, cifrele date ca sumă sau sumele intermediare din 

tabele și cele specificate în text nu întotdeauna corespund sumelor aritmetice. 

 

4.1 Estimările diferenței de preț pentru subvențiile de consum  

 

În timp ce Agenția Internațională pentru Energie (AIE) furnizează estimări ale decalajelor de preț pentru  

subvențiile la combustibilii fosili și electricitate, pentru consumatorii finali din majoritatea țărilor, astfel de 

estimări nu există pentru Republica Moldova. Motivul principal este faptul că nu există astfel de subvenții în 

Republica Moldova, astfel cum au confirmat calculele din acest studiu. Această abordare aplicată pentru 

Moldova
3
 urmează exact aceeași logică ca și în analiza celorlalte țări din cadrul Parteneriatului estic. 

 

Diferența de preț = Preț de referință - Preț pentru utilizatorul final 

Subvenția = Diferența de preț × Unități consumate 

 

4.1.1 Estimările diferenței de preț pentru subvențiile de consum pentru gazele naturale 
 

Atunci când se utilizează o abordare a decalajului de preț, problema cheie este alegerea prețului de referință 

adecvat. Pentru importatori - ca în cazul Moldovei - prețurile de referință se bazează pe prețul de paritate la 

import: prețul unui produs, la cel mai apropiat centru internațional, ajustat pentru diferențele de calitate ale 

combustibilului importat, în cazul în care este necesar, plus costul transportului și asigurarea importatorului, 

plus costul distribuției interne și plus TVA. Pentru gazele naturale și cărbune, costurile de transport și 

distribuție internă sunt estimate pe baza datelor de transport disponibile. 

 

Pentru Moldova, ca importator net, prețul de referință este prețul de import al gazelor, plus costurile de 

transport și distribuție și TVA. 

 

Metoda diferenței de preț nu dezvăluie subvenții pentru gazele naturale pentru consumatorii din Moldova. 

 

  

                                                      
3
 Spre deosebire de petrol, gaze și cărbune, energia electrică nu este tranzacționată în mod excesiv peste frontierele 

naționale, astfel că nu există un preț de referință internațional fiabil utilizat de AIE. Prin urmare, prețurile de referință 

pentru energia electrică ale AIE s-au bazat pe stabilirea prețurilor medii anuale ale costului energiei electrice în fiecare 

țară (ponderată în funcție de nivelurile de producție din fiecare opțiune generatoare). Cu alte cuvinte, prețurile de 

referință pentru energia electrică au fost stabilite pentru a ține cont de costurile de producție, de transport și de 

distribuție, dar nu și de alte costuri, cum ar fi investițiile în noi capacități. Acestea au fost determinate utilizând prețurile 

de referință pentru combustibilii fosili și eficiența medie anuală a combustibililor pentru producerea de energie electrică. 

O cotă de 15 USD / MWh și 40 USD / MWh a fost adăugată pentru a ține seama de costurile de transport și de 

distribuție pentru utilizările industriale și rezidențiale. Pentru a evita supraevaluarea, prețurile de referință pentru energia 

electrică au fost limitate la nivelul costului unei centrale cu turbină cu gaz cu ciclu combinat (CTGC). 
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Tabelul 6. Estimarea diferenței de preț a subvențiilor pentru gaze naturale 

Grupurile de 

consumatori 
Pondere 

Tarif 

mediu net, 

USD /  

1 000 m3 

Tarif 

mediu brut, 

USD / 

1 000 m3 

Gaz 

natural 

consumat, 

miliarde m3 

Costul de 

achiziție, 

USD / 1 000 

m3 

Diferența 

de preț, 

USD / 

1 000 m3 

Subve

nție 

mln 

MDL 

Subvenție 

mln USD 

Rezidențiali 29% 331 

357.48 

(331 + 8%) 0.27 

307 

(256 +20% 

VAT) -24 

-122 

-6 

Industrie și 

transport 71% 331 

397.2 

(331 + 20%) 0.66 

307 

(256 +20% 

VAT) -24 

-298 

-16 

Total       0.93     -420 -22 

Medie 

ponderată     386   307 -77.64 

 

 Sursa: Calculele autorilor pe baza datelor ANRE (2015, 2016). 

 

Pentru a calcula subvenția acordată consumatorilor de gaze naturale, trebuie să cunoaștem diferența de preț și 

cantitatea de gaz consumată într-un anumit an. În anul 2015, datele ANRE arată că consumatorii moldoveni 

(sectorul rezidențial și cel al industriei și transporturilor) au consumat 0,93 miliarde de m
3
 de gaze naturale. 

Diferența de preț este calculată ca o diferență între prețul de referință pentru gaz și tariful net pentru 

utilizatorii finali. 

 

Prețul de referință este costul de achiziție a gazului la frontieră, care este de 307 USD pentru 1 000 m
3
 (sau 

256 USD pentru 1 000 m
3
 + 20% TVA). Tariful net este stabilit anual de ANRE pentru diferite grupuri de 

consumatori și este estimat la 331 USD / 1 000 m
3
. Diferența de preț devine -24 (307 - 331). Atunci când 

înmulțim diferența de preț pentru fiecare categorie de consumatori cu cantitatea de gaz consumată (și ajustată 

pentru diferența în unitățile de măsurare), obținem o subvenție negativă care se ridică la - 6 (rezidențial) și - 

16 (industrie și transport), în total USD - 22 milioane. Cu alte cuvinte, calculele noastre confirmă faptul că în 

sectorul gazului natural nu există subvenții pentru consumatori în Moldova. 

 

4.2 Conceptul guvernamental de inventariere de jos în sus a combustibililor fosili 

4.2.1 Măsurile de sprijin ale Guvernului în sectorul gazelor naturale: 

- Rata redusă de TVA pentru energie electrică și gaze naturale pentru consumatorii casnici; 

- Subvenție indusă prin faptul că nu se aplică un calcul tarifar propriu-zis (descris în secțiunea anterioară). 

Moldova are prețuri reglementate pentru gaz, electricitate, energie termică și alte utilități, însă în comparație 

cu alte țări ale Parteneriatului Estic are o politică de prețuri destul de liberală și prețurile pentru gospodării 

casnice sunt similare, dar un pic mai mici decât cele plătite de afaceriști. Cu toate că prețurile (a se vedea 

secțiunea 1 privind politica de stabilire a prețurilor de energie) sunt apropiate de nivelurile de recuperare a 

costurilor, guvernul sprijină gospodăriile în mai multe moduri așa că: 

- Stabilirea unui preț mai mic pentru consumatorii casnici care consuma sub 30 m
3
 de gaze naturale pe 

lună
4
; 

- Stabilirea unei cote de TVA de 8% pentru gazul natural; 

- Acordarea de scutire de la plata taxelor Moldovagaz; 

- Tarifarea sub recuperarea integrală a costurilor prin ne-ajustarea tarifelor pentru o lungă perioadă de 

timp, care a fost cazul tarifelor la gazele naturale între anii 2011 și 2015; 

                                                      
4
 Nu am putut estima această subvenție din cauza lipsei unor date exacte privind consumul casnic de gaze. 



26 

 

Aceste subvenții afectează performanța financiară a distribuitorilor de gaze și au un impact semnificativ 

asupra investițiilor realizate în acest sector. 

Rata redusă de TVA pentru consumul de gaz natural pentru utilizatorii casnici 

Pentru rata redusă a TVA, calculul a fost realizat prin înmulțirea prețului mediu net pentru gospodăriile 

casnice cu suma vândută anual și prin reducerea TVA-ului (20% -8%). 

Rezultatele acestei estimări sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabel 7. Estimările subvențiilor de consum în sectorul gazelor naturale din Moldova în 2011-2015 

(nominal 2015 milioane dolari SUA), impuse prin cota redusă a TVA 

Anul 
Tarif mediu (TVA 

8%) 

Preţul de 

referinţă 

 (TVA 20%) 

Cantitatea de gaze 

naturale vândute 

Diferenţa de 

preţ 
Subvenţii Subvenţii 

 MDL/1000m3 MDL/1000m3 BCM MDL/1000m3 M MDL M USD 

2011 4966,92 5518,80 0,28 551,88 153,48 13,07 

2012 5294,16 5882,40 0,28 588,24 163,59 13,51 

2013 5294,16 5882,40 0,28 588,24 163,59 12,99 

2014 5294,16 5882,40 0,28 588,24 163,00 11,61 

2015 6719,76 7466,40 0,27 746,64 202,79 10,78 

Sursa: Calcule proprii. 

Scutirea de impozitul de import pentru Moldovagaz 

Scutirea de impozit pentru Moldovagaz se ridica la 4 USD /1000 m
3
 de gaze naturale și a funcționat între 

2004-2013. Tabelul de mai jos prezintă calculul subvenției în perioada 2011-2013. 

Tabel 8. Estimările subvențiilor după scutirea de taxe la Moldovagaz (nominal 2015 milioane dolari 

SUA) 

Anul 
Cantitatea de gaze naturale 

vândute de Moldovagaz 
Subvenţii Subvenţii Subvenţii 

 BCM 
USD/1000 

m
3
 

M MDL M USD 

2011 1.02 4 47,82 4,07 

2012 0.97 4 47,07 3,89 

2013 0.95 4 47,61 3,78 

2014 0.96 0 0,00 0,00 

2015 0.93 0 0,00 0,00 

Sursa: Calcul propriu. 

Subvenție indusă prin reglementarea prețurilor 

Tarifele în Moldova sunt aprobate de ANRE. Principiile generale de calculare a tarifelor sunt corecte și 

tarifele sunt stabilite în conformitate cu bunele practici. Modul de stabilire a tarifului pentru căldură și energie 

electrică se bazează pe o bună practică la nivel mondial, folosind rata rentabilității. Cu toate acestea, 

metodologia de stabilire a tarifelor energiei electrice și termice nu este la fel de bine definită și îi lipsește o 

definiție a ratei de rentabilitate. Toate sectoarele, energie termică, energie electrica și de distribuție a gazelor 

naturale au nevoi ridicate de investiții și, prin urmare, de atragerea de capital, cu un randament echitabil. 

Prin ANRE, Moldova are mai multe posibilități de a induce subvenții: 
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- Să nu ajusteze tarifele pentru o lungă perioadă de timp, cum a fost cazul tarifelor la gazele naturale între 

anii 2011 și 2015; 

- Aprobarea încălzirii centralizate și a tarifului gazelor naturale în mod separat, în consecință, creșterea 

tarifelor de căldură poate duce la deconectarea de la sistemul de termoficare; 

- Aprobarea tarifelor folosind o definiție slabă a ratei de rentabilitate; 

- Impunerea costurilor de distribuție sub limita costurilor de recuperare.  

O analiză a tarifelor aprobate de ANRE indică faptul că costurile de transport și de distribuție internă variază. 

De exemplu, în 2015, ANRE a aprobat costurile de transport și de distribuție internă a gazelor naturale la 

nivelul de 1551.00 lei / 1000 m
3
, iar în anul 2011 a fost 616.92 lei / 1000m

3
. O creștere de trei ori a costurilor 

de transport și distribuție internă în intervalul de patru ani nu este posibilă (inflația în această perioadă a fost 

de numai 27,12%), ceea ce conduce la concluzia că, în 2011, costurile de transport și de distribuție internă s-

au menținut pe un nivel care nu permite recuperarea costurilor reale și a ratei de rentabilitate.  

Potrivit ANRE, această creștere (de trei ori) a fost determinată în mare parte de modificarea metodologiei de 

stabilire a tarifelor pentru gazele naturale la transportul și distribuția gazelor naturale către utilizatorii finali. 

În anul 2014, ANRE a adoptat o nouă metodologie conform căreia costul pierderilor de gaze naturale din 

rețeaua de distribuție trebuie inclus în tariful de distribuție. Până atunci și conform metodologiei vechi, acest 

cost a fost inclus în tariful pentru utilizatorii finali. 

Motivul creșterii drastice a tarifului pentru transportul gazelor a fost amendamentul adoptat de către 

Parlament la "Legea privind gazele naturale". Potrivit acestui amendament, tranzitul gazelor naturale nu va 

mai fi reglementat de ANRE, iar majoritatea costurilor de transport vor fi legate doar de volumul real de gaze 

naturale transportate (circa 1 miliard de metri cubi) și nu de transportul și tranzitul volumului de gaze (circa 

18 miliarde m
3
), așa cum sa întâmplat mai devreme. 

Realocarea costului pierderilor din tariful utilizatorului final în tariful de distribuție corelat cu modificările 

operate la tariful de transport al gazelor, dar și de scăderea costului de import al gazelor naturale a permis, 

începând din 2015, utilizarea unui nivel adecvat de tarifare (care acoperă costurile) și prețul pentru 

utilizatorul final a rămas stabil. 

În ciuda acestor modificări ale metodologiei de stabilire a tarifelor, neajustarea tarifului în perioada 2011-

2015
5
 continuă să conducă la o subvenție. O discuție privind nivelul adecvat al tarifului pentru transportul și 

distribuția internă de gaze naturale este dincolo de scopul acestui studiu, a fost utilizată o abordare de 

estimare simplificată.  

Metodologia aplicată pentru Republica Moldova pentru a estima subvenția indusă de tarif a utilizat costurile 

medii anuale de import
6
. Pentru costurile de distribuție internă, s-a presupus că tariful a fost calculat în mod 

corespunzător în 2015 și această sumă a fost ajustată la anii anteriori (2012-2014). Cu toate că această 

presupunere este foarte aproximativă, oferă posibilitatea de a calcula nivelul subvenției. Analiza mai detaliată 

a tarifului pentru transportul și distribuția internă depășește scopul acestui raport. 

                                                      
5
 ANRE a luat o decizie de compensare a companiilor energetice pentru pierderile pe care le-au înregistrat între 2011 și 

2015 prin ajustarea treptată a tarifului în perioada 2017-2020. Cu toate acestea, având în vedere că nu este clar 

cum se va face exact acest lucru și dacă pierderile financiare vor fi ajustate la inflație, pentru perioada 

analizată din acest studiu (2011-2015), neajustarea tarifului la gaze este considerată o subvenție. 

6
 Folosim costul anual al importului în loc de prețul parității de import, deoarece costul anual al importului nu include 

costurile de transport și am vrut să capturăm acest element particular. 
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Rezultatele acestor estimări sunt prezentate în tabelul următor. Estimările noastre arată o reducere 

semnificativă a subvențiilor acordate consumatorilor de gaze în Moldova în 2015, în comparație cu anii 

precedenți. În 2015, subvențiile pentru gazele de consum au fost de aproximativ 7 milioane USD. 

Tabelul 9. Estimările subvențiilor induse în sectorul gazelor naturale din Republica Moldova în 2011-

2015 (nominal 2015 milioane dolari SUA), impuse prin stabilirea tarifelor 

An 

Tarif 

mediu 

ponderat 

pentru 

utilizator 

final 

Costul  

achiziționării 

Cheltuieli 

presupuse 

de transport 

și distribuție 

internă 

Prețul de 

referință 

Valoarea 

gazelor 

naturale 

vândute 

Diferența 

de preț 

Subven-

ţie 

Subven-

ţie 

 
MDL/1000

m3 
MDL/1000m3 MDL/1000m3 

MDL/1000

m3 
BCM 

MDL/1000

m3 
M MDL M USD 

2011 4599.00 3983.73 1551.00 5534.73 1.02 935.73 952.80 81.16 

2012 4902.00 4770.98 1551.00 6321.98 0.97 1419.98 1379.95 113.95 

2013 4902.00 4779.16 1551.00 6330.16 0.95 1428.16 1350.04 107.23 

2014 4902.00 5294.48 1551.00 6845.48 0.96 1943.48 1863.70 132.74 

2015 6222.00 4816.92 1551.00 6367.92 0.93 145.92 135.36 7.19 

Sursa: Estimări proprii. 

Notă:  Prețul de referință  = Costul  achiziționării  + Cheltuieli presupuse de transport și distribuție internă.  

  Diferența   de preț = Prețul de referință - Tarif mediu ponderat pentru utilizator final.  

  Subvenţie = Diferența de preț * Valoarea gazelor naturale vândute.  

 

Scutirea de la plata taxelor de mediu 

În timp ce instalațiile mari de ardere din Moldova sunt supuse unor taxe de poluare pentru emisiile lor (cum 

ar fi NOx), centralele mici  și cazangeriile individuale sunt scutite. Acest lucru creează pentru companiile de 

stat producătoare de energie termică și electrică un dezavantaj, în comparație cu micile cazangerii. Având în 

vedere că media emisiilor pe unitatea de energie utilă produsă este în general mai mică în producția 

centralizată, scutirea de la plata taxelor de poluare poate fi, probabil, considerată ca fiind o subvenție 

dăunătoare pentru mediu.  

Taxa de mediu este de 18 lei pentru 1 tonă
7
 convențională și scutirea poate fi estimată prin înmulțirea 

consumului de gaz pentru sistemele de încălzire mici (107 milioane m
3
/pe an), cu taxa (18 lei) și emisia per 

unitate. Coeficientul standard pentru emisiile de gaze naturale este de 0.4855608 kg / 1000m
3
), prin urmare, 

valoarea totală a taxei ar fi 932 lei, ceea ce justifică scutirea. 

Tabelul de mai jos prezintă calculul subvenției care rezultă dintr-o scutire de taxe de mediu. 

Tabel 2. Estimarea subvențiilor de consum prin scutirea de la plata taxelor de mediu în 2015 (nominal 

2015 milioane dolari SUA) 

Anul 

Cantitatea de gaz 

vândută pentru 

încălzire 

Poluare mediu Subvenţii Subvenţii 

 M m2 
tonă convenţională la 

1000 m3 
MDL M USD 

2015 107 0.4855608 932 0 

Sursa: Calcul propriu în baza rapoartelor ANRE (ANRE, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016). 

                                                      
7
 Pentru calcularea taxelor de mediu este utilizat un indicator specific calculat în emisiile de poluanți (cum ar fi SO2, 

NO2, CO). 
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Estimarea totală a subvențiilor de consum în sectorul gazelor naturale din Moldova 

Estimarea totală a subvențiilor de consum în sectorul gazelor naturale din Moldova este prezentată în tabelul 

de mai jos (aceasta, de asemenea, include subvențiile descrise în secțiunea anterioară): 

Tabel 3. Estimările subvențiilor de consum în sectorul gazelor naturale din Moldova în 2011-2015 

(nominal 2015 milioane dolari SUA) 

An 

Induse de 

tarifare 

Rate reduse  

TVA 

Scutire de taxe 

pentru 

Moldovagaz 

Scutirea de taxele de 

mediu 

TOTAL 

 

M MDL M MDL M MDL M MDL M MDL M USD 

2011 952,80 153,48 47,82 0.00 1154,10 98,30 

2012 1379,95 163,59 47,07 0.00 1590,62 131,35 

2013 1350,04 163,59 47,61 0.00 1561,24 124,01 

2014 1863,70 163,00 0,00 0.00 2026,71 144,35 

2015 135,36 202,79 0,00 0.00 338,14 17,97 

Total 5,681.00 846.00 142.00 0.00 6,670.00 515.98 

Sursa: Calcul propriu. 

Per ansamblu, în perioada 2011-2015, sprijinul guvernamental total pentru consumatorii din sectorul gazelor 

naturale, oferit prin impozite reduse și prin prețuri induse, a fost de aproximativ 515 milioane USD. Din 

această sumă, costul fiscal de oportunitate pentru guvern (venitul bugetar pierdut) a constituit 73.70 milioane 

USD. 

4.2.2 Măsuri de sprijin ale Guvernului în sectorul energiei electrice 

 

Scutirea de TVA pentru consumatorii de energie electrică (utilizatori casnici) 

 

În ceea ce privește sectorul energiei electrice din Moldova, aproape jumătate din energia electrică este 

importată din Transnistria. Subvenționarea se realizează printr-un nivel redus de impozitare: cota de 

impozitare TVA este de 0%.  Tabelul de mai jos prezintă calculul subvenției prin intermediul cotei reduse de 

TVA pentru sectorul energiei electrice. 

Tabel 4. Estimarea subvențiilor de consum în sectorul energiei electrice din Moldova în anul 2011-2015 

(nominal 2015 milioane dolari SUA) 

An 

Tariful mediu 

pentru 

gospodăriile 

(0 % TVA) 

Preţul de 

referinţă 

(TVA 20 %) 

Vândut 

pentru 

utilizatorii 

casnici de 

energie 

Subvenţii Subvenţii 

 bani/kWh bani/kWh M kWh M MDL M USD 

2011 142,75 171,30 1542,80 264,28 22,51 

2012 152,60 183,12 1574,90 288,40 23,81 

2013 156,81 188,17 1605,20 302,05 23,99 

2014 156,86 188,23 1656,20 311,75 22,20 

2015 167,76 201,31 1663,30 334,85 17,80 

Total    1,501.00 110.32 

Sursa: Calcul propriu (pe baza datelor ANRE, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016). 

Creșterea tarifelor la energia electrică pentru gospodării a contribuit la o creștere a nivelului subvenției în 

prețurile interne. Cu toate acestea, datorită creșterii ratelor de schimb, valoarea subvențiilor a scăzut în 2015 

în comparație cu anii precedenți. Această subvenție s-a ridicat la un total de 110,3 milioane USD în perioada 

2011-2015. Acesta este, de fapt, costul fiscal al subvenției pentru bugetul de stat. 
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Suportul tarifar pentru producătorii de energie regenerabilă 

 

Tariful pentru producătorii de energie din surse regenerabile a fost introdus în Moldova în 2013. Conform 

Legii Nr 160, 2007), așa-numitul tarif "verde" pentru producătorii de energie din surse regenerabile se 

stabilește pe baza unei metodologii speciale aprobate de ANRE. Metodologia presupune recuperarea 

investițiilor din producția de energie din surse regenerabile, pentru o perioadă de până la 15 ani, cu condiția 

ca rata prescrisă de rentabilitate să nu depășească dublul ratei corespunzătoare din sectorul energetic 

tradițional. Tariful este stabilit și aprobat la cererea producătorului. 

 
Estimăm valoarea transferului producătorilor de energie din surse regenerabile pe baza mediei ponderate a 

tarifului "verde"  pentru producția de energie electrică din surse regenerabile de energie (biogaz, energie 

solară, energie eoliană), pe baza datelor furnizate în raportul ANRE ( 2015). 

Tabel 5. Estimarea subvențiilor de consum pentru producătorii de energie din surse regenerabile - în 

sectorul energiei electrice din Moldova, în anul 2011-2015 (nominal 2015 milioane dolari SUA) 

An 

Tarif "verde" 

mediu pentru 

producătorii 

de energie 

regenerabilă 

Preț de 

referință 

(import) 

Energie 

vândută 

pentru 

utilizatorii 

casnici de 

energie 

Subvenţii Subvenţii 

 bani/kWh bani/kWh M kWh M MDL M USD 

2013 1,80 0,87 1,91 1,76 0,14 

2014 1,76 0,96 3,1 2,50 0,80 

2015 1,72 1,29 17,2 7,35 0,39 
Sursa: Calcul propriu. 

Cu toate că tariful "verde" a scăzut în termeni absoluți de la introducerea acestuia, subvenția totală acordată 

producătorilor de energie electrică pentru producerea energiei curate în perioada 2013-2015 a crescut 

constant atunci când a fost calculată în moneda locală. Cu toate acestea, în termeni de dolari și anual, datorită 

devalorizării MDL, această sumă s-a diminuat. Valoarea totală a subvenției acordate producătorilor de 

energie prin "tariful verde" pentru perioada 2013-2015 a fost de 1,33 milioane USD. 

4.2.3 Măsuri de sprijin guvernamental în sectorul termoficării 

Subvenționarea în sectorul termoficării se realizează prin impozitarea redusă: cota TVA este de 0%. Tabelul 

de mai jos prezintă calculul subvenției prin intermediul cotei reduse TVA pentru sectorul de încălzire. 

Tabel 6. Estimarea subvențiilor de consum în sectorul de încălzire al Moldovei în 2011-2015 (nominal 

2015 milioane dolari SUA) 

AN 

Tarif  "verde" 

mediu pentru 

producătorii de 

energie 

regenerabilă 

Preț de 

referință 

(import) 

Vândut pentru 

utilizatorii 

casnici de 

energie 

Subvenţii Subvenţii 

 lei/Gcal lei/Gcal M Gcal M MDL M USD 

2011 923,43 1108,11 1,268 234,31 19,96 

2012 995,24 1194,29 1.206 240,08 19,83 

2013 996,92 1196,30 1,089 217,19 17,25 

2014 998,46 1198,15 1,092 217,98 15,53 

2015 999,14 1198,97 1,171 234,12 12,44 

Total    1,143.00 85.01 

Sursa: Calcul propriu pe baza datelor prezentate în rapoartele ANRE (ANRE, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016). 
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Subvenția anuală pentru consumatorii de căldură, calculată în moneda națională, a fost destul de stabilă în 

perioada 2011-2015, dar în dolari SUA s-a redus în perioada respectivă. În total, datorită acestui sistem de 

subvenții, bugetul de stat nu a reușit să acumuleze 85 milioane USD între 2011 și 2015. 

4.2.4 Măsuri de sprijin guvernamental în sectorul cărbunelui 

Sectorul cărbunelui nu este subvenționat și, prin urmare, nu este furnizată nicio estimare a subvenției.  

4.2.5 Subvențiile pentru gospodăriile cu venituri mici (populația din Chișinău) 

Există mai multe programe guvernamentale care oferă subvenții în energie pentru păturile vulnerabile, dar 

acestea sunt: (1) pentru un număr limitat de grupuri de persoane și (2) există limite ale consumului. Cel mai 

important program este cel pentru orașul Chișinău. 

 

Locuitorii din municipiul Chișinău, la/sub un nivel de venit minim, primesc compensații pentru încălzire în 

mărime de 40% din factură. Subvenția este estimată la 52-77 milioane lei anual, în baza cheltuielilor bugetare 

ale orașului. 

4.2.6 Rezumatul estimărilor subvențiilor energetice 

Tabelul următor și graficul furnizează informații succinte privind mărimea subvențiilor energetice în 2011-

2015. 

Tabel 7. Estimările subvențiilor la energie ale consumatorilor din Moldova, în 2011-2015 (mil lei) 

An Natural gaz Electricitate 

 

Energie 

termica 

Total 

 MMDL MMDL MMDL MMDL 

2011 1,154.10 264.28 234.33 1,652.71 

2012 1,590.62 288.40 240.14 2,119.15 

2013 1,561.24 302.05 217.18 2,080.47 

2014 2,026.71 311.75 218.04 2,556.50 

2015 338.14 334.85 234.07 907.06 

Total 6,670.80 1,501.33 1,143.76 9,315.89 

Sursa: Calcul propriu. 

 

În general, valoarea subvențiilor în dolari SUA are o tendință stabilă, cu excepția anului 2015, când o scădere 

a prețurilor de import pentru gazele naturale a permis să scadă subvenția indusă în sectorul gazelor, permițând 

o pondere mărita a costurilor pentru transport și distribuție. 

 

Acciza pentru motorină este în creștere, cu toate acestea, datorită unei creșteri a ratei de schimb; mărimea 

subvenției în dolari SUA nu a scăzut în mod semnificativ. 

Tabel 8. Estimările subvențiilor în domeniul energetic pentru consumatori, 2011-2015 (nominal 2015 

milioane dolari SUA) 

An Gaz Electricitate Energie termica Total 

 MUSD MUSD MUSD MUSD 

2011 98.30 22.51 19.96 140.78 

2012 131.35 23.81 19.83 174.99 

2013 124.01 23.99 17.25 165.25 

2014 144.35 22.20 15.53 182.09 

2015 17.97 17.80 12.44 48.21 

Total 515.98 110.32 85.01 711.31 

Sursa: Calcul propriu. 



32 

 

 

În total, sprijinul guvernamental prin subvenții pentru consumul de combustibili fosili în Moldova în perioada 

2011-2015 a constituit aproximativ 711 milioane USD, un indicator destul de redus în comparație cu celelalte 

țări ale Parteneriatului estic. Această sumă exclude sprijinul acordat producătorilor de energie verde (prin 

tariful verde) și subvențiile acordate gospodăriile cu venituri reduse. 

 

Figura 12. Rezumat al subvențiilor energetice estimate pentru consumatori în Moldova 

Subvențiile în domeniul energetic estimate, pentru 

consumatori (mil lei)  

Subvențiile în domeniul energetic estimate, pentru 

consumatori (dolari SUA) 

  
 

Sursa: Calcul propriu. 

5 Sprijin guvernamental pentru eficiență energetică 
 

Moldova este membru cu drepturi depline a Comunității Energetice și s-a angajat să pună în aplicare acquis-

ul comunitar pentru Energie. Eficiența energetică și energia regenerabilă joacă un rol major în atingerea 

obiectivelor legate de energie și climă în statele membre ale UE. Având în vedere că economia și bunăstarea 

Moldovei sunt vulnerabile la schimbările climatice, guvernul a stabilit obiective ambițioase legate de climă. 

 

Eficiența energetică a clădirilor este o preocupare deosebită pentru Moldova. Legislația care reglementează 

eficiența energetică a clădirilor în UE și care orientează politica Republicii Moldova în acest sens este 

Directiva privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice și performanța energetică 

(UE, 2006). 

 

Strategia Națională de Dezvoltare (SND) Moldova 2020 (Legea nr.166, 2012) stabilește obiectivul specific de 

renovare a 10 la sută din stocul total al clădirilor publice până în 2020 și al unei reduceri de 10 la suta a 

consumului de energie al clădirilor publice, până la aceeași dată . În cadrul Proiectului de Modernizare a 

serviciilor publice locale
8
, GIZ a asistat GRM prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

(MDRC) pentru a traduce aceste obiective în acțiune la nivel regional în programele sectoriale regionale 

(PSR), pentru eficiența energetică a clădirilor publice.  

 

                                                      
8
 Proiectul este finanțat de guvernele Germaniei, Suediei, Elveției, României și Uniunii Europene. 
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Costurile totale investiționale estimate pentru renovarea în proporție de 100% a instituțiilor de învățământ și 

de ocrotire a sănătății (cu excepția altor clădiri publice) în Moldova sunt estimate la aproximativ 760 milioane 

EUR și, respectiv, la 135 milioane EUR, cu excepția Chișinăului. Pentru comparație, a treia rundă pentru 

propuneri de proiecte a Fondului pentru eficiență energetică a avut un buget de 5,7 milioane EUR, iar un 

program de renovare școlară finanțat de către Banca Mondială a avut un buget de aproximativ 25 de milioane 

de euro. 

 

Suportul guvernamental 

 

Principalele instituții implicate în finanțarea eficienței energetice sunt Agenția pentru Eficiență Energetică, 

Fondul pentru eficiență energetică, Fondul Național Ecologic, Fondul de Investiții Sociale, și Fondul Național 

pentru Dezvoltare Regională. Dintre acestea însă, Fondul Național pentru Dezvoltare Regională nu a finanțat 

încă un proiect de eficiență energetică. 

Agenția pentru Eficiență Energetică, cu un buget anual cuprins între 1 și 25 mln lei, are ca scop 

supravegherea și monitorizarea politicilor de stat și punerea în aplicare a măsurilor de eficiență energetică. În 

2012, finanțarea de la bugetul de stat a fost de doar 1,2 milioane de lei, în timp ce în 2013 a fost de 7,9 

milioane lei, în 2014 - 25.7 milioane lei, iar în 2015 - 14,5 milioane lei. În plus, în 2014, 5,8 milioane de euro 

provenind din bugetele locale au fost utilizate pentru finanțarea măsurilor de eficiență energetică (EEA, 

2015). 

 

 Fondul pentru eficiență energetică (FEE) finanțează proiecte pentru:  

 Măsuri de economisire de energie, cum ar fi: izolarea termică a pereților și a acoperișurilor, 

înlocuirea ferestrelor și a ușilor exterioare; 

 Reabilitarea sistemelor de încălzire și surselor de distribuție a apei calde pe piața internă; 

 Resursele regenerabile de energie; 

 Iluminarea publica. 

FEE stabilește o limită superioară cu privire la cheltuielile de proiect și un timp minim de recuperare a 

investițiilor. Acest lucru are tendința de a favoriza proiecte mai mici și proiectele care nu abordează în mod 

cuprinzător toate nevoile de reabilitare și renovare termică a unei clădiri. De exemplu, costurile de  înlocuire 

a unor ferestre și izolarea termică a pereților exteriori s-ar putea să se încadreze în limitele  costurilor 

investiționale, dar acoperișul poate fi nevoie să fie înlocuit pentru ca alte investiții să fie eficiente, cu toate că 

acest lucru ar însemna că investiția ar depăși limita totală a costurilor și va mari perioada de recuperare a 

investiției. 

FEE funcționează în baza unor cereri de propuneri, mai degrabă decât prin programe anuale de investiții. 

Până în prezent, au existat trei apeluri. Primul apel a fost lansat pentru instituțiile publice (inclusiv școli și 

spitale), ceea ce a dus la selecția a 86 de proiecte, în valoare totală de 135 de milioane de lei (circa 78.000 de 

euro pe proiect, în medie). Un al doilea apel s-a axat pe sectorul privat, dar în cele din urmă n-a fost realizat 

nici un proiect. Al treilea apel a fost lansat din nou pentru instituțiile publice, care a condus la selectarea a 92 

de proiecte în valoare totală de 114 milioane lei (circa 62.000 euro pe proiect, în medie). FEE oferă finanțare 

sub formă de granturi, credite, leasing și garanții. În 2014 și 2015, au fost planificate spre alocare 172 de 

milioane lei și 125 milioane lei, dar nu au fost transferate de la bugetul de stat din cauza lipsei de resurse. 

Pe parcursul anilor 2013-2014, Fondul de Investiții Sociale din Moldova (FISM) a implementat proiecte 

în valoare de 30 de milioane de lei, ce includ contribuții de la bugetul local în valoare de 3,4 milioane de lei și 

5,2 milioane lei alocate de la bugetul de stat. De asemenea, FISM-ul  gestionează  un program de grant al 

Guvernului României în valoare de 20 de milioane de euro, care include proiecte de eficiență energetică. 

Contribuțiile locale, de obicei, sunt de 15 procente din costurile totale.  
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Suportul donatorilor 

 

În plus față de proiectul discutat în secțiunea anterioară, Proiectul Energie și Biomasă, finanțat de Uniunea 

Europeană și PNUD, a susținut 144 de proiecte publice de eficiență energetică, în valoare de circa 14 

milioane euro, din care 28,3 milioane de lei au fost contribuții din partea APL. Proiectul se axează pe 

îmbunătățirea nivelului de confort termic în clădirile din sectorul public din mediul rural (școli, grădinițe) 

prin utilizarea biomasei, furnizată de întreprinderile agricole locale. Proiectul a fost suplimentat cu 9,4 

milioane EUR ca urmare a unei decizii EaPIC din 2013. Proiectul s-a extins geografic (inclusiv în 

Transnistria, Găgăuzia și Taraclia) și a consolidat piața locală a biomasei. 

 

În perioada 2016-2018, Uniunea Europeană intenționează să sprijine o investiție de până la 10 milioane Euro 

în eficiența energetică a școlilor și spitalelor, în cadrul proiectului Modernizarea serviciilor publice locale în 

Republica Moldova. În cadrul proiectului, pentru nouă școli și trei spitale au fost pregătite inițiative de 

renovare termică (studiu de fezabilitate și concept). Pentru alte 20 inițiative au fost pregătite  fișe de proiect, 

iar aproximativ alte 30 au fost identificate ca proiecte prioritare în programele regionale sectoriale pentru 

eficiența energetică a clădirilor publice. Pentru primele 12, trebuie să fie finalizate proiectele cu designul 

detaliat și caietul de sarcini. Celelalte proiecte necesită un studiu mai aprofundat, dincolo de etapele de 

identificare și fișele lor. 

 

În plus, UE a demarat la începutul anului 2015 trei proiecte cu suportul programului ”Proiectele 

demonstrative de dezvoltare urbană durabilă” SuDEP, al căror buget total este de 2,7 milioane EUR, din care 

contribuția UE este de 2 milioane EUR, iar restul provine din contribuția comunităților vizate. Proiectele vor 

sprijini (investiții în eficiența energetică și dezvoltarea energiei regenerabile în 5 municipii: orașele Ungheni, 

Orhei, Ocnița, Soroca și Cantemir). 

 

BERD a deschis o linie de credit de 42 milioane euro, care în combinație cu o componentă de grant 5-20%, 

este prevăzută pentru creditarea atât a companiilor moldovenești, cât și a persoanelor fizice,  prin intermediul 

băncilor partenere locale. Două facilități de finanțare pentru eficiență energetica (MoSEFF și MoREEF) oferă 

asistență tehnică proiectelor. Finanțarea vizează investiții în energetică și producerea de energie din surse 

regenerabile durabile. Până în 2014, circa 2150 credite au fost oferite, cu valoare totală de 8,66 milioane euro. 

Guvernul Moldovei nu a realizat nici o cheltuială pentru aceste proiecte. 

Suportul guvernamental pentru producătorii de energie din surse regenerabile 

 

Aceiași jucători sunt implicați în domeniul energiei regenerabile ca și în eficiența energetică. În general, 

proiectele pentru eficiență energetică și energie regenerabilă sunt raportate de către aceste instituții într-o 

singură categorie. Conform raportului anual, Fondul Ecologic Național a finanțat zece proiecte, în valoare 

totală de 16,3 milioane de lei, în perioada 2011-2013 - pentru dezvoltarea surselor de energie regenerabilă. 

După cum a fost menționat anterior în raport, sprijinul guvernamental acordat producătorilor de energie 

regenerabilă este furnizat și prin tariful "verde" care a fost introdus pentru prima dată în Moldova în 2013. 

Această subvenție a constituit 1,33 milioane USD în perioada 2013-2015. 
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Tabel 9. Suportul public pentru eficiența energetică și sursele regenerabile de energie *  

 Proiectele finanțate în 2010-2015 Suma estimată în 

MDL sau EURO 

Suma estimată în 

USD 

 Suport guvernamental   

1. AEE 49.3 milioane lei 2.62 milioane 

2. FEE 249 milioane lei 13.23 milioane 

3. FISM 30 milioane lei 1.59 milioane 

4. FEN (Fondul Ecologic Național)   

 - Eficiență energetică 5.2 milioane lei 0.276 milioane 

 - Energie regenerabilă 16.3 milioane lei 0.866 milioane 

5. Bugete locale 37.5 milioane lei 1.99 milioane 

    

 Suportul donatorilor   

6. World Bank Refurbishment Programme 25 milioane milioane 

EURO 

28 milioane 

7. Government of Romania 20 milioane EURO 22.42 milioane 

8. EU and UNDP Moldova Biogas and Energy Project  

23.4 milioane EURO 

 

26.24 milioane 

9. BERD 8.66 milioane EURO 9.71 milioane 

    

 Total  106.942 milioane 

Sursa: Date compilate de către autori. 

Notă: * Exclude suportul prin tariful “verde”. 

 

6. Concluzii 
 

În 2014, Moldova a semnat Acordul de asociere politică și integrare economică a Moldovei în cadrul UE. 

Politica de integrare europeană prevede reforme pe agenda Guvernului inclusiv în sectorul energetic, pentru 

care implementarea celui de-al treilea pachet energetic al UE și realizarea securității energetice reprezintă un 

obiectiv cheie al politicii. Modernizarea infrastructurii energetice, îmbunătățirea eficienței energetice și 

promovarea utilizării energiei regenerabile se numără printre prioritățile strategice ale Guvernului pentru 

următorii ani. 

Dat fiind că dispune de puține resurse energetice, Moldova depinde în întregime de energia importată. De 

fapt, Moldova importă aproximativ 90% din necesarul de energie. Costul importurilor de energie s-a ridicat la 

aproximativ 1,3 miliarde de dolari, echivalentul a 18,1% din PIB sau 23,90% din totalul importurilor în 2014. 

Moldova dispune de puține resurse energetice, fiind un importator net de energie. Aceste circumstanțe au 

determinat în mare parte structura subvențiilor energetice, majoritatea cărora este orientată către consumatori. 

Singurul sistem de sprijin destinat susținerii producătorilor de energie este legat de tariful "verde" (fix) 

introdus în Moldova în anul 2013. 

Analiza subvențiilor energetice arată că Moldova a eliminat subvențiile directe pentru consumatori și nu 

urmărește o politică de subvenționare. Suportul guvernamental total pentru consumul de combustibili fosili 

(gaze naturale, electricitate, căldură, produse petroliere) în Moldova în perioada 2011-2015 a fost de 

aproximativ 0,7 miliarde USD. Spre deosebire de celelalte țări ale Parteneriatului Estic, cea mai mare parte a 

suportului guvernamental din Moldova în sectorul energetic este rezultatul reducerii impozitelor și scutirilor 

de impozite. Numai în 2015, mai ales datorită reducerii impozitării și, ca urmare, și a prețurilor pentru 

utilitățile energetice, bugetul de stat a fost lipsit de aproximativ 48,2 milioane USD, sau 0,7% din PIB. 

Moldova acordă subvenții folosind diferite modalități. În afară de scutirile de taxe și de reducerea ratelor de 

impozitare, guvernul sprijină consumatorii prin transferuri directe către persoanele vulnerabile sau prin 

menținerea tarifelor la utilitățile energetice sub nivelurile de recuperare a costurilor. De asemenea, guvernul 

acoperă pierderile companiilor energetice îndatorate. 
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Cel mai considerabil suport guvernamental care reprezintă și cea mai mare parte a subvențiilor acordate 

consumatorilor de combustibili fosili (60%) în Moldova constituie rata redusă de TVA pentru gazele naturale, 

consumul de energie electrică și căldură pentru utilizatorii casnici. Venitul pierdut de către guvern ca urmare 

a cotei reduse de TVA pentru consumul de gaze, electricitate și energie termică a fost estimat în 2015 la 48,6 

milioane USD. 

Ca și în alte țări ale Parteneriatului Estic, reforma în domeniul subvențiilor în energetică este discutată în 

Moldova în cadrul mai larg al reformei sectorului energetic și al tarifelor pentru resursele utilitățile 

energetice. 

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova reglementează și aprobă tarifele 

pentru energia electrică, gaz și energia termică. În timp ce tarifele la gaz și electricitate au crescut recent (iulie 

2015) (în cazul electricității - cu 37%, iar în cazul gazului - cu 15,4%), acestea rămân sub nivelul de 

recuperare a costurilor. Tarifele au fost practic înghețate mai mulți ani, ceea ce a dus la creșterea arieratelor 

de plată, datoriilor și pierderilor pentru companiile energetice din țară. FMI (2016) raportează că pierderile 

acumulate în 2014se estimează la 2 miliarde de lei. Prețurile reglementate pentru utilizatorii finali limitează 

oportunitățile pentru companiile energetice din Moldova de a-și recupera costurile prin tarife stabilite în mod 

corespunzător. Subvențiile pentru consumul de gaze care au rezultat din tarifele stabilite sub nivelurile de 

recuperare a costurilor în 2015 au fost de 7 milioane USD. 

Sprijinul guvernamental pentru eficiența energetică și pentru producătorii de energie regenerabilă este 

fragmentat și inconsecvent. Drept urmare, Guvernul se bazează pe donatori pentru finanțarea investițiilor. În 

total, în perioada 2010-2015, Guvernul Republicii Moldova, susținut de donatori și IFI, a estimat că a cheltuit 

aproximativ 107 milioane USD pentru eficiența energetică și energia regenerabilă. 

Această sumă nu este însă suficient de mare pentru a acoperi nevoile urgente de investiții în infrastructura 

energetică, eficiența energetică și sursele regenerabile. Infrastructura energetică îmbătrânită a Moldovei are 

nevoie de o modernizare substanțială, rețeaua de transport necesită o reabilitare semnificativă, în timp ce 

tehnologiile energetice învechite necesită înlocuire. Intensitatea energetică ridicată a Moldovei este un 

impediment major pentru îmbunătățirea competitivității țării. Realizarea obiectivelor sale ambițioase de 

eficiență energetică și de energie curată va necesita mult mai multe resurse decât cele investite în prezent în 

Moldova. 

Comparând nivelurile curente de cheltuieli (interne și internaționale) din acest sector (107 milioane USD în 

perioada 2010-2015) cu nevoile de investiții în eficiența energetică pentru doar instituțiile din educație și 

sănătate (cu excepția altor clădiri publice și cu excepția Chișinăului) care se estimează la 895 milioane (sau 

996 milioane USD la cursul de schimb din 2016), diferența de finanțare este evident semnificativă. La 

evaluarea diferenței de finanțare, trebuie luate în considerare și costul importului de gaze (1,1 miliarde USD 

în 2014), precum și costul fiscal al subvențiilor energetice pentru bugetul de stat (veniturile ratate din cauza 

ratelor de impozitare reduse) care se estimează la 1,6 miliarde USD pentru cei 5 ani între 2010 și 2015. În 

timp ce există diferite modalități de a elimina decalajul, de a reforma subvențiile economice risipitoare și 

dăunătoare mediului, generarea de venituri suplimentare și redirecționarea acestuia (cel puțin o parte a 

acestuia) către energia verde va reduce acest deficit financiar. 

Guvernele care și-au asumat provocarea lansării reformelor în domeniul energiei știu că nu este o sarcină 

ușoară. Pentru a determina cum exact pot fi implementate astfel de reforme va fi necesar de cercetări și 

analize suplimentare. Vor trebui luate în considerare și evaluate cu atenție costurile sociale ale reformelor. 

Costul social al anumitor impozite și tarife poate crește, dar aceste creșteri vor trebui atenuate prin o mai bună 

direcționare a suportului către grupurile vulnerabile. Totuși, impozitele și tarifele sporite vor duce, de 

asemenea, la un consum redus de energie, care poate duce la scăderea facturilor la energie. Toate aceste 

efecte trebuie să fie luate în considerare atunci când se iau măsuri de reformă. În orice caz, având în vedere 
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sensibilitățile politice și sociale legate de subvențiile energetice, reforma subvențiilor energetice va necesita o 

conducere dedicată și un curaj politic sporit. 

Autoritățile moldovenești sunt pe deplin conștiente de aceste provocări și de necesitatea raționalizării 

cheltuielilor pentru subvențiile energetice. În timpul ultimei conferințe COP21 desfășurată la Paris în 2015, 

Guvernul Republicii Moldova a aderat la Comunicarea privind reforma finanțării combustibililor fosili care a 

cerut acțiuni accelerate pentru a elimina subvențiile ineficiente în combustibili fosili într-o manieră 

transparentă și eficientă, ca parte a unei contribuții majore la atenuarea schimbărilor climatice. Astfel de 

angajamente sunt importante din punct de vedere politic, dar trebuie transformate în măsuri practice. 

Reformarea subvențiilor energetice poate contribui la reducerea consumului de energie și a dependenței 

energetice a Republicii Moldova, a transformării țării într-o economie mai eficientă și mai competitivă, la 

creșterea bugetului de stat și la îmbunătățirea mediului înconjurător al țării. 
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8 Anexe 

8.1 Compensații oferite populației orașului Chișinău pentru prețurile la resursele energetice 

 

Categoria de subvenționare Transfer direct  

Activitate   Consumul de energie termică 

Denumirea Subvenției Compensații oferite populației Chișinăului pentru prețurile la 

resursele energetice 

Jurisdicție / organele 

competente 
Nivel Municipal  

Legislație Articolul 131 (5) din Codul Fiscal al Republicii Moldova 

Articolul 14 (2) și 19 (4) din Legea privind Administrația Publică 

Locală 

Decizia 8/9 a Consiliului Municipal Chișinău  

Consiliul Municipal Chișinău 

Obiectivul/-ele Politicii de 

Subvenționare  

A oferi compensații persoanelor vulnerabile pentru plățile de consum 

de energie. 

Beneficiarul/-ii subvenției Gospodării (persoane vulnerabile) 

Perioada de timp 2012-2015 

Context În ultimii ani, prețurile la energie în Moldova au crescut semnificativ, 

iar Guvernul prevede scheme de compensare pentru a proteja 

segmentele cele mai vulnerabile ale populației. Astfel de scheme există 

atât la nivel național, cît și la nivel local. La nivel național, schemele de 

compensare achită sume fixe (de exemplu, pentru fiecare persoană sau 

familie) indiferent de cantitatea de energie utilizată. Cu toate acestea, 

unele scheme locale (de exemplu, compensația plătită în Chișinău 

pentru familiile cu venituri mici) asigură plata procentuală conform 

facturilor. Acest ultim tip de ajutor este potențial dăunător pentru 

mediu (în măsura în care facturile de energie sunt proporționale cu 

consumul real de energie). 

Din 2012, conform Deciziei CMC, locuitorii orașului Chișinău cu un 

nivel minim de venit (stabilit anual – 2500 MDL/per persoană pe lună 

în 2015) primesc compensații pentru plățile pentru resursele energetice 

(încălzire, electricitate, gaze, lemn și cărbune), în valoare de 40% din 

facturi. Subvenția este estimată la 52-77 milioane lei anual, pe baza 

cheltuielilor bugetare ale orașului. 

Subvenții acordate  
2012 (77,1 milioane MDL)  

2013 ( 74,3  milioane MDL) 2014 (52,5 milioane MDL)  

Surse de informare 1. (CMC, 2012) 

2. Raportul anual al Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare pentru 

anii 2013 și 2014  
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8.2 Ratele reduse de TVA pentru consumul de gaz natural de către gospodării 

 

Categoria de subvenționare Renunţarea la venituri fiscale 

Activitate   Consumul de gaz natural de către gospodării 

Denumirea Subvenției Ratele reduse de TVA pentru consumul de gaz natural de către 

gospodării 

Jurisdicție / organele 

competente 
Nivel național  

Legislație Articolul 96 din Codul Fiscal nr. 1163-XIII  din  24.04.1997 

Obiectivul/-ele Politicii de 

Subvenționare 

Principalul obiectiv al subvenției este reducerea obligativității 

gospodăriilor individuale de a achita facturile pentru gazul natural. 

Beneficiarul/-ii subvenției Gospodăriile prin facturile pentru consumul de gaz natural  

Instituțiile publice și private prin facturile pentru consumul de gaz 

natural 

Perioada de timp Din 1997 

Context În conformitate cu normele TVA din Moldova, aprovizionarea cu gaz 

natural și  GPL sunt impozitate la cota redusă de 8%, în timp ce cota 

standard de TVA în Moldova este de 20%. Întrucât această rată redusă 

nu afectează prețul de energie în scopuri de afaceri (din moment ce 

majoritatea companiilor pot deduce TVA-ul achitat), acestea implică un 

preț mai mic pentru consumul de gaz natural pentru gospodării, instituții 

non-profit, instituții publice, etc.  

Subvenții acordate 2011 (1154 

milioane MDL) 
2012 (1590 milioane MDL) 

2013(1561 

milioane MDL) 

2014 (2026 

milioane MDL) 
2015 (338 milioane MDL) 

 

Surse de informare 1) Codul fiscal, 1997 

2) Rapoartele ANRE pentru anii 2012,2013,2014,2015  
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8.3 Ratele reduse de TVA pentru consumul de energie electrică de către gospodării 

 

Categoria de subvenționare Renunţarea la venituri fiscale 

Activitate   Consumul de energie electrică de către gospodării 

Denumirea Subvenției Ratele reduse de TVA pentru consumul de energie electrică de către 

gospodării 

Jurisdicție / organele 

competente 
Nivel național  

Legislație Articolul 104 din Codul Fiscal nr.1163-XIII  din 24.04.1997  

Obiectivul/-ele Politicii de 

Subvenționare 

Principalul obiectiv al subvenției este reducerea obligativității 

gospodăriilor individuale de a achita facturile pentru energia electrică. 

Beneficiarul/-ii subvenției Gospodăriile prin facturile pentru consumul de energie electrică 

Perioada de timp Din 1997 

Context În conformitate cu normele TVA din Moldova, alimentarea cu energie 

electrică este impozitat la 0%, în timp ce cota standard de TVA în 

Moldova este de 20%. Întrucât această rată redusă nu afectează prețul de 

energie în scopuri de afaceri (din moment ce majoritatea companiilor pot 

deduce TVA-ul achitat), acestea implică un preț mai mic de energie 

pentru gospodării, instituții non-profit, instituții publice, etc.  

Autorii estimează valoarea renunțării la veniturile fiscale, în baza 

tarifului mediu și consumului mediu de energie electrică a gospodăriilor 

casnice conform datelor Rapoartelor Anuale ANRE. 

Subvenții acordate 2011 (264 milioane MDL) 2012 (288 milioane MDL) 

2013 (302 milioane MDL) 
2014 (311 milioane 

MDL) 

2015 (334 

milioane MDL) 

Surse de informare 1) Codul Fiscal (1997)  

2) Rapoartele ANRE pentru anii 2014 și 2015 (ANRE, 2016)  
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8.4 Ratele reduse de TVA pentru consumul de energie termică de către gospodării  
 

Categoria de subvenționare Renunţarea la venituri fiscale 

Activitate   Consumul de energie termică de către gospodării 

Denumirea Subvenției Ratele reduse de TVA pentru consumul de energie termică de către 

gospodării 

Jurisdicție / organele 

competente 
Nivel național  

Legislație Articolul 104 din Codul Fiscal nr.1163-XIII  din 24.04.1997 

Obiectivul/-ele Politicii de 

Subvenționare 

Principalul obiectiv al subvenției este reducerea obligativității 

gospodăriilor individuale de a achita facturile pentru energia termică. 

Beneficiarul/-ii subvenției Gospodăriile prin facturile pentru consumul de energie termică 

Perioada de timp Din 1997 

Context În conformitate cu normele TVA din Moldova, alimentarea cu energie 

termică este impozitat la 0%, în timp ce cota standard de TVA în 

Moldova este de 20%. Întrucât această rată redusă nu afectează prețul 

de energie în scopuri de afaceri (din moment ce majoritatea 

companiilor pot deduce TVA-ul achitat), acestea implică un preț mai 

mic de energie pentru gospodării, instituții non-profit, instituții publice, 

etc. 

 

Autorii estimează valoarea renunțării la veniturile fiscale, în baza 

tarifelor și consumului mediu de energie termică de către gospodării, 

conform datelor Rapoartelor Anuale ANRE. 

Subvenții acordate 2011 (234 milioane MDL) 2012 (240 milioane MDL) 

2013 (217 milioane MDL) 
2014 (218 milioane 

MDL) 

2015 (234 

milioane MDL) 

Surse de informare 1) Codul fiscal (1997) 

2) Rapoartele ANRE pentru anii 2014 și 2015 (ANRE, 2016)  
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8.5 Subsidii induse prin faptul că nu se aplică un calcul tarifar adecvat pentru gazul natural 

 

Categoria de subvenționare Renunţarea la venituri fiscale 

Activitate   Consumul de gaz natural de către gospodării  

Denumirea Subvenției Subsidii induse prin faptul că nu se aplică un calcul tarifar adecvat 

pentru gazul natural 

Jurisdicție / organele 

competente 
Nivel național  

Legislație Reglementările ANRE  

Obiectivul/-ele Politicii de 

Subvenționare 

Principalul obiectiv al subvenției este reducerea obligativității 

consumatorilor individuali de a achita facturile pentru gaz natural.  

Beneficiarul/-ii subvenției Consumatorii de gaz natural 

Perioada de timp Din 2000 

Context Principiile generale ale calculului tarifelor sunt în conformitate cu bunele 

practici. Tarifele pentru energie și căldură se bazează pe o bună practică 

la nivel mondial, folosindu-se metodologia ratei de rentabilitate. 

Metodologia de stabilire a tarifelor pentru producerea energiei electrice și 

termice nu este la fel de bine definită și îi lipsește o definiție pentru rata 

de rentabilitate. Toate sectoarele energetice, sectorul de distribuție a 

energiei și a gazului natural necesită investiții mari în viitor și, prin 

urmare, atragerea de capital este necesar cu un randament echitabil. 

 

Prin ANRE, Guvernul Moldovei are mai multe posibilități de a induce 

subvenții prin: 

- neajustarea tarifelor pentru o perioadă lungă, care a fost cazul tarifelor 

la gazele naturale între anii 2011 și 2015; 

- aprobarea tarifării separate a încălzirii centralizate și a gazului natural, 

care are drept consecință faptul că creșterea tarifelor pentru căldură poate 

duce la deconectări de la sistemul de termoficare; 

- aprobarea tarifului folosind o definiție slabă a ratei de rentabilitate. 

Subvenții acordate (M MDL) 
2011 (952 milioane MDL) 

2012 (1379 milioane 

MDL) 
 

2013 (1350 milioane MDL) 
2014 (1863 milioane 

MDL) 

2015 135 

milioane MDL) 

Surse de informare 1) Codul fiscal (1997) 

2) Rapoartele ANRE pentru anii 2014 și 2015 (ANRE, 2016)  

 

  



46 

 

8.6  Scutire de la plata taxelor de mediu 

 

Categoria de subvenționare Renunţarea la venituri fiscale 

Activitate   
Gospodării și întreprinderi mici care utilizează combustibili fosili și 

gazul natural pentru încălzire 

Denumirea Subvenției Scutire de la plata taxelor de mediu 

Jurisdicție / organele 

competente 
Nivel național  

Legislație Legea Nr. 1540 privind plata pentru poluarea mediului din  25.02.1998 

Obiectivul/-ele Politicii de 

Subvenționare 

Principalul obiectiv al subvenției este reducerea obligativității 

proprietarilor de sisteme individuale de încălzire de a achita facturile 

pentru încălzire.  

Beneficiarul/-ii subvenției Gospodăriile și întreprinderile mici 

Perioada de timp 
 

Context Întrucât instalațiile de ardere de dimensiuni mari din Moldova sunt 

supuse unor taxe de poluare asupra emisiilor lor (cum ar fi NOx), 

instalațiile de ardere de dimensiuni mici și cazanele individuale sunt 

scutite de taxe. Acest lucru dezavantajează producția de energie termică 

centralizată și energie electrică în comparație cu cazanele de mici 

dimensiuni. Având în vedere că media emisiilor pe unitatea de energie 

utilă produsă sunt în general mai mici în producția centralizată, scutirea 

de la plata taxelor de poluare poate fi, probabil, considerată ca o 

subvenție dăunătoare mediului. Taxa de mediu este de 18 lei pentru 1 

tonă convențională și scutirea poate fi estimată prin înmulțirea 

consumului de gaz pentru sistemele de încălzire mici (107 milioane m
3
 

/ pe an), de taxa (18 lei) și emisia unității. Coeficientul standard pentru 

emisiile de gaze naturale este de 0.4855608 kg / 1000m
3
, prin urmare, 

valoarea totală a taxei ar fi 932 lei ceea ce justifică scutirea.  

Subvenții acordate  (2015) 932 MDL  

 
  

Surse de informare 1) Rapoartele ANRE pentru anii 2014 și 2015 (ANRE, 2016)  

2) Legea nr. 1540, 1998 
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8.7  Scutirea de taxe pentru Moldovagaz 

 

Categoria de subvenționare Renunţarea la venituri fiscale 

Activitate   Gospodării, instituții publice și private care utilizează gazul natural  

Denumirea Subvenției Scutirea de taxe pentru Moldovagaz 

Jurisdicție / organele 

competente 
Nivel național  

Legislație Legea Bugetului de stat pentru 2013, Art.13 (Legea nr. 249, 2012)  

Obiectivul/-ele Politicii de 

Subvenționare 

Principalul obiectiv al subvenției este reducerea obligativității 

proprietarilor de sisteme individuale de încălzire de a achita facturile 

pentru încălzire. 

Beneficiarul/-ii subvenției Moldovagaz 

Perioada de timp 2012-2013 

Context Din 2004, ANRE a autorizat includerea în tariful de gaz a unei taxe (4 

USD per 1 000 m
3
), care a fost colectat de către Moldovagaz și apoi 

transferat la bugetul de stat. Art.13 din Legea bugetului de stat pentru 

2013 prevede că veniturile obținute sunt scutite de impozitul pe venit.  

Subvenții acordate (M MDL) 2011 (47 milioane MDL)  

2012 (47 milioane MDL) 2013 (47 milioane MDL) 
 

Surse de informare Legea nr. 249, 2012  
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8.8 Investiţii publice în reţelele de gaz natural şi electricitate 

 

Categoria de subvenționare Transferul riscului către guvern 

Activitate   Consumul de gaz natural și energie electrică  

Denumirea Subvenției Investiţii publice în reţelele de gaz natural şi electricitate 

Jurisdicție / organele 

competente 
Nivel Național  

Legislație •Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2020” (Legea nr. 166, 

2012) •Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 102 din 05.02.2013 

Ministerul Economiei 

Obiectivul/-ele Politicii de 

Subvenționare 

Pentru a prelungi durata infrastructurii de energie electrică și a gazelor 

naturale  

Beneficiarul/-ii subvenției Gospodării, instituții publice și private 

Perioada de timp 2014-2020 

Context Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030, aprobată 

prin Hotărârea Guvernului nr 102 din 05.02.2013 prevede una dintre 

principalele priorități - consolidarea tranzitului de energie și a gazului 

natural, prin extinderea interconectărilor (suplimentare 139 km de rețea 

de energie electrică / 40 km de conducte de gaz natural, până în 2020). 

Din 2015, noua conductă de gaz interconector Ungheni-Iași este 

funcțional. Cheltuielile guvernamentale pentru acest proiect au 

constituit 141.8 milioane lei. Următoarea conexiune de conducte de gaz 

Ungheni-Chișinău urmează să fie construită până în anul 2020. 

(Investiție estimată de 92 milioane de euro). De asemenea, studiul de 

fezabilitate pentru construirea de noi interconexiuni, conectate la 

sistemul ENTSO-E a fost elaborat de Guvern o contribuție de 18,5 

milioane lei în 2014.  

 

Acest sistem de subvenționare nu este reflectat în valoarea totală a 

subvenției în Moldova, deoarece proiectul este încă în desfășurare, 

sprijinul de stat nu este încă finalizat și subvenția totală nu este încă 

realizată. 

Subvenții acordate (M MDL) 2012 (2,6 milioane MDL)  

2013 (29,6 milioane MDL) 2014 (128,1 milioane MDL) 
 

Surse de informare Ministerul Finanțelor, 2014  
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8.9 Restructurarea datoriilor companiilor energetice 

 

Categoria de subvenționare Transferul riscului către guvern 

Activitate   Consumul de gaz natural și energie electrică 

Denumirea Subvenției Restructurarea datoriilor companiilor energetice 

Jurisdicție / organele 

competente 
Nivel național  

Legislație Hotărârea Guvernului Nr. 318 din 07.05.2014 

Decizia CMC nr. 9/53 din 18.12 2013 

Termoelectrica SA 

Obiectivul/-ele Politicii de 

Subvenționare 

Reducerea plăților fiscale ale Termoelectrica SA la bugetul de stat. 

Beneficiarul/-ii subvenției Gospodării, instituții publice și private 

Perioada de timp 2001-2015 

Context Una dintre cele mai importante provocări în sectorul energetic este 

marea datorie acumulată de compania de termoficare Termocom în 

valoare de 2.3 miliarde lei (sau 3,5% din PIB). Aceste datorii au apărut 

ca urmare a creșterii prețurilor la gazul natural, ci și din cauza tarifelor 

stabilite la sub nivelul de recuperare a costurilor.  

În 2011, Guvernul Moldovei a aprobat o decizie care prevede abordarea 

problemei prin: îmbunătățirea cadrului legal (promovarea co-generării); 

restructurarea instituțională și corporativă (fuziunea a trei companii: 

CHP-1, CHP-2, Termocom); și restructurarea datoriei (evaluarea 

activelor, vânzarea de active neutilizate, iertarea datoriilor istorice 

acumulate până în anul 2002). În timp ce planul de restructurare 

instituțională și corporativă a fost implementat (noua companie 

Termoelectrica este funcțională din 2015), soluția finală de 

restructurare a datoriei este încă în așteptare.  

Subvenții acordate (M MDL) 2015 (1285 milioane MDL)  

  
 

Surse de informare Decizia nr. 318, 2014  
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8.10 Subvenţii pentru eficienţa energetică şi energie regenerabilă 

 

Categoria de 

subvenționare 
Transfer direct 

Activitate   Eficiența energetică și producerea energiei din surse regenerabile  

Denumirea Subvenției Subvenţii pentru EE şi ER 

Jurisdicție / organele 

competente 
Nivel național  

Legislație •Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2020” aprobată prin Legea Nr. 166 

din 11.07.12 

• Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030, aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr 102 din 05.02.2013 

•Legea energiei regenerabile Nr. 160-XVI din 12.07.2007 

• Planul naţional de acţiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru 

anii 2013-2020 aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 1073 din 27.12.2013  

•Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, aprobată pe 

27.02.2014 în şedinţa Guvernului.                               

•Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020*, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului Nr. 833 din 10.11.  

•Legea Nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică şi promovarea 

cogenerării 

•Legea Nr. 151 din 17.07.2014 privind cerințele în materie de proiectare 

ecologică aplicabile produselor cu impact energetic 

•Legea Nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului    

•Legea Nr. 128 din 11.07.2014 privind performanta energetică a clădirilor 

•Legea Nr. 44 din 27.03.2014 privind etichetarea produselor cu impact energetic.  

Agenția pentru Eficiență Energetică; Fondul pentru Eficiență Energetică 

Fondul Ecologic Naţional; Fondul de Investiții Sociale din Moldova 

Obiectivul/-ele Politicii 

de Subvenționare 

Stimularea eficienței energetice și producerea de energie din surse regenerabile 

prin asigurarea cofinanțării. 

Beneficiarul/-ii 

subvenției 

Producătorii de energie regenerabilă 

Perioada de timp Din 2011 

Context Din 2011, Guvernul a inițiat programe de promovare a eficienței energetice și 

utilizarea resurselor de energie regenerabile. Mai multe agenții guvernamentale 

au fost implicate în implementarea proiectelor în domeniul EE și ER. 

Cheltuielile guvernamentale privind sprijinul Fondului pentru eficiență 

energetică au constituit 100 milioane lei în 2012 și 192,5 milioane lei în 2013. În 

2013-2014, Fondul de Investiții Sociale din Moldova a implementat proiecte în 

valoare de peste 30 de milioane lei. Prin Proiectul Energie şi Biomasă în 

Moldova, au fost implementate 144 proiecte publice care implică energii 

regenerabile. De asemenea, autoritățile locale au contribuit la punerea în aplicare 

a proiectelor publice locale, de regulă cu o rată de 15-20% din costul total al 

proiectului. 

În general, acest tip de cheltuieli este destinat să fie inofensiv pentru mediu. În 

unele cazuri, cu toate acestea, pot exista efecte secundare nocive pentru mediu 

(de exemplu, legate de utilizarea terenurilor pentru cultivarea biomasei). 

Subvenții acordate  2012 (100 milioane MDL), 2014 (192,5 milioane MDL) 

Surse de informare (EEA, 2015), (EEF, 2014) 
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8.11 Sistemul de tarifare pentru producătorii de energie regenerabilă 

Categoria de subvenționare Transferuri induse 

Activitate   Producția de energie regenerabilă 

Denumirea Subvenției Sistemul de tarif fix pentru producătorii de energie regenerabilă 

Jurisdicție / organele 

competente 
Nivel național  

Legislație Articolul 12..a) din Legea energiei regenerabile nr. 160 din 2007 

Obiectivul/-ele Politicii de 

Subvenționare 

Stimularea dezvoltării sectorului energiei regenerabile 

Beneficiarul/-ii subvenției Producătorii de energie regenerabilă 

Perioada de timp Începând cu 2009 

Context Sistemul de tarif fix pentru producătorii de energie regenerabilă a fost 

introdus în Republica Moldova în 2013. Conform Legii nr.160 (Law № 

160, 2007),  așa-numitul tarif "verde" pentru producătorii de energie 

regenerabilă se stabilește pe baza unei metodologii speciale aprobate de 

ANRE. Metodologia presupune recuperarea investițiilor în producția de 

energie regenerabilă, pentru o perioadă de până la 15 ani, cu condiția că 

rata prescrisă de rentabilitate nu depășește dublul ratei corespunzătoare 

din sectorul energetic tradițional. Tariful este stabilit și aprobat, la 

cererea producătorului. 

 

Autorii estimează valoarea transferului indus producătorilor de energie 

regenerabilă, pe baza mediei ponderate  a  tarifului "verde" pentru 

producția de energie electrică din surse regenerabile de energie (biogaz, 

energie solară, energie eoliană), conform datelor furnizate în raportul 

ANRE (2015).  

Subvenții acordate (M MDL) 2013 1,76  milioane MDL 

2014 2,5  milioane MDL 

 2015 37,35  milioane  MDL 

Surse de informare Raportul anual ANRE pentru 2015 

 

 

 

 

 

 

 



Inventarierea subvențiilor pentru energie în țările Parteneriatului Estic al UE: Republica Moldova

Studiul privind subvențiile energetice din Moldova face parte dintr-o analiză regională care acoperă țările 

Parteneriatului Estic al UE. Pe lângă Republica Moldova studiul mai include Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia 

și Ucraina. Analiza s-a efectuat prin metoda Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OCDE) care 

a fost deja aplicată în vederea identificării și cuantificării sprijinului guvernamental pentru consumul și producția de 

combustibili fosili în cele 35 de țări membre ale Organizației și în  unele economii mari emergente din G20, cum ar fi 

Brazilia, China, India, Indonezia, Federația Rusă și Africa de Sud. 

Studiul de față conține analiza subvențiilor acordate consumatorilor și producătorilor de cărbune, petrol și produse 

petroliere, gaze naturale, electricitate și căldură generate de acești combustibili. fosili De asemenea, studiul conține 

o analiză scurtă a subvențiilor destinate  eficienței energetice și surselor regenerabile de energie. Analiza conturează 

un ansamblu variat de surse disponibile publicului și rezumă contextul, situația actuală și mecanismele unui peisaj 

complex și evolutiv al subvențiilor energetice din Moldova.

Pentru mai multe informații

www.green-economies-eap.org

Ms. Nelly Petkova (OECD): Nelly.PETKOVA@oecd.org
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