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Conferinţa Internaţională ENERGETICA MOLDOVEI-2016 
 

Prima ediţie a Conferinţei “Energetică Moldovei 2005” a avut un impact pozitiv privind 
determinarea direcţiilor prioritare de dezvoltare ale energeticii naţionale.  Viziunile, recomandările 
şi soluţiile propuse în cadrul ediţiei din a. 2005 a Conferenţei au fost utilizate la elaborarea 
Strategiei energetice a Republicii Moldova până în  2020, elaborarea şi aprobarea legii energiei 
regenerabile 160/2007, legii nr. 123/2009 (cu privire la gazele naturale), legii nr. 124/2009 (cu 
privire la energia electrică), legii nr. 142/2010 (privind eficienţa energetică), instituirea Agenţiei 
pentru Eficienţă Energetică şi adoptarea Programului Naţional pentru Eficienţă Energetică 2011-
2020 (HG nr. 833  din  10.11.2011), completarea legii nr.1525/1998 cu privire la energetică cu art. 
42  şi art. 43 în 2009 privind extinderea atribuţiilor ANRE spre promovarea relaţiilor de piaţă în 
domeniul electricităţii şi gazelor naturale, aprobarea metodologiilor de calcul a tarifelor pentru 
energia regenerabilă, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei electrice, noua metodologie de 
calcul, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru energia termică. 

În a. 2010 Republica Moldova a aderat la Tratatul Comunităţii Energetice, ceea ce a creat 
noi realităţi pentru spectrul de politici energetice ale ţării,  cu o orientare clară spre formarea 
pieţelor de energie şi gaze naturale în termeni stabiliţi.  

Totodată s-au efectuat şi lucrări practice de reabilitare a staţiilor electrice de transformare 
(nodul energetic Bălţi), implementarea sistemului SCADA, sistemelor noi de măsurare a fluxurilor 
de energie electrică şi a volumului de gaze naturale la graniţele de delimitare a reţelelor 
complexului energetic naţional, extinderea reţelelor de gazoducte (Bălţi-Ungheni).  S-au luat  
decizii de întărire a interconexiunilor sistemului electroenergetic al republicii cu România prin 
construirea de noi linii de tensiune înaltă Bălţi–Suceava 400 kV, Străşeni-Iaşi 400 kV, ceea ce ar 
asigura crearea unei interfeţe de conexiune, ce corespunde criteriului de fiabilitate pentru sistemele 
energetice N-1, examinarea soluţiilor de realizare a proiectului gazoductului Ungheni-Iaşi de 
interconectare cu sistemul de gaze naturale al României. Astfel, activităţile descrise contribuie la 
realizarea măsurilor de sporire a  securităţii energetice a ţării prin diversificarea căilor de alimentare 
atât cu energie electrică, cât şi cu gaze naturale. 

A II Ediţie a Conferinţei Internaţionale EM-2012 a avut loc la Chişinău, în perioada 4-6 
octombrie 2012. Această conferinţă s-a marcat prin participarea Secretarului General al Hartei 
Energetice, Directorul adjunct al Secretariatului Comunităţii Energetice, Secretarul General al 
Organizaţiei pentru Cooperare Economică în Bazinul Mării Negre, Ambasadori, miniștri, companii 
din sectorul energetic şi participanţi din peste 15 ţări.   

Principalul obiectiv al conferinţei a fost de a face o analiză a celor mai majore realizări 
naţionale şi regionale în sectorul energetic, de a contribui la o comunicare şi colaborare fructuoasă 
între participanţii conferinţei, de a scoate în evidenţă căile de ulterioare de dezvoltare şi de a asigura 
o platformă fermă de schimb de experienţă şi cunoştinţe între participanţi.    

Sesizările şi concluziile făcute în discuţiile din cadrul sesiunilor au contribuit în modul cel 
mai direct la adoptarea mai multor politici şi decizii, oglindite în documentele strategice ce conţin 
mersul evoluării sistemului energetic autohton şi interacţiunea sa cu sistemele statelor din regiune. 
Cele mai relevante din ele fiind, HG Nr. 102 din 05.02.2013 “cu privire la Strategia energetică a 
Republicii Moldova până în anul 2030”, Legea cu privire la energia termică şi promovarea 
cogenerării nr. 92 din 29.05.2014, multe alte măsuri şi acţiuni orientate spre armonizarea la cursul 
comun de dezvoltare pentru întreaga Comunitate Energetică, la care s-a alăturat şi Republica 
Moldova. 

http://mec.gov.md/planificare-strategica/programul-national-pentru-eficienta-energetica-2011-2020/
http://mec.gov.md/planificare-strategica/programul-national-pentru-eficienta-energetica-2011-2020/
http://www.anre.md/files/Acte%20legislative/92.doc
http://www.anre.md/files/Acte%20legislative/92.doc


 
 

Totodată, pe parcursul anilor precedenţi au apărut şi noi provocări, care pot determina pe 
termen lung vectorul de dezvoltare a sistemului energetic al republicii şi sustenabilitatea economiei 
naţionale. Semnarea Tratatului Comunităţii Energetice şi obţinerea dreptului de membru al acestei 
organizaţii are o influenţă extrem de semnificativă pentru Republica Moldova în domeniul 
asigurării cu energie. În prezent avem un şir de obligaţiuni pe care trebuie să le îndeplinim, inclusiv,  
şi cele ce se referă la integrarea în piaţa energetică paneuropeană.  Atingerea acestui obiectiv 
necesită elaborarea şi adoptarea unui set de acte normative şi legislative care sunt în concordanţă cu 
Directivele UE în domeniul energiei şi resurselor energetice, modificarea infrastructurii fizice a 
sistemelor electroenergetice şi de gaze naturale, trecerea la un nou concept de dezvoltare a acestor 
structuri, care astăzi este denumit „Smart-Grid”, deci, reţele sau sisteme inteligente.  

Sursele de energie regenerabilă sunt de asemenea o prioritate a dezvoltării energeticii în 
Republica Moldova şi în regiune. Aici, la moment rezultatele sunt modeste, dar pe an ce trece cota 
energiei produse din surse regenerabile este în creştere. Aceasta se datorează în mare parte susţinerii 
acordate de organismele internaţionale, printre care cele mai importante Proiectul „ Energia şi 
Biomasa” realizat cu suportul Uniunii Europene şi UNDP, proiectul MoSEFF implementat cu 
susţinerea BERD. De asemenea o contribuţie esenţială o are şi Agenţia pentru Eficienţă Energetică 
şi Fondul pentru Eficienţă Energetică.   

Creşterea cotei energiei electrice mai sus de un anumit procent implică anumite probleme ce 
ţine de balansarea sistemului energetic. Problema balansării după putere a sistemului 
electroenergetic este foarte actuală, şi ca o soluţie posibilă ar putea fi introducerea prevederilor, că 
problema asigurării puterii de balansare a centralelor eoliene să se rezolve paralel cu sporirea 
capacităţii centralelor eoliene. În acest context este rezonabilă promovarea politicilor de dezvoltare 
complexă a surselor regenerabile de energie şi a capacităţilor de balansare de către investitorii în 
centralele eoliene şi/sau în centralele fotovoltaice. 

Acum suntem în ajunul celei de-a III Ediţie a Conferinţei Internaţionale „Energetica 
Moldovei - 2016. Aspecte regionale de dezvoltare”. Tindem să reuşim organizarea unui eveniment 
cu adevărat valoros pentru domeniul energetic la scară regională. Timpul ne aduce în faţa unor noi 
provocări, unde se cer fără întârziere noi pachete de soluţii pentru eficientizarea operării întregului 
complex energetic, reducerea emisiilor de poluare a mediului, fortificarea securităţii energetice 
naţionale, implementarea celor mai noi rezultate din cercetare şi tehnologii inovative cu suportul 
economic, politic şi social. 

Noile provocări în domeniul asigurării cu energie le constituie interconectarea cu sistemele 
ENTSO-E şi ENTSO-G. Lucrările conferinţei vor aborda pe larg aceste teme şi vor contura unele 
soluţii posibile pe termen scurt şi termen lung. În baza rezultatelor conferinţei vor fi elaborate un şir 
de recomandări practice şi utile pentru persoanele de decizie care vor determina parcursul viitor al 
dezvoltării sistemului energetic.  

Sperăm la o conlucrare fructuoasă şi eficientă a participanţilor la Conferinţă întru 
propunerea recomandărilor de soluţionare eficientă a problemelor evidenţiate în sectorul energetic.  

 
 
Preşedintele Comitetului de Program 
al Conferinţei EM-2016, acad.                                                           Gheorghe DUCA   
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