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Acest studiu reprezintă o continuare a cercetă-
rilor realizate de către experţii IDIS „Viitorul” 
privind securitatea energetică. Cercetarea oferă 
o analiză a procesului de edificare a sistemului 
de transportare, tranzitare şi distribuire a ga-
zului natural în Republica Moldova. O atenţie 
sporită este acordată de autori studierii modului 
în care comercializarea resurselor energetice este 
concepută de marile puteri drept un instrument 
de expansiune şi de influenţă asupra statelor de-
pendente de importurile de gaze naturale. 

Capitolul I conţine o retrospectivă a paşilor 
parcurşi în procesul de gazificare a R. Moldo-
va. Sunt analizate principalele documente de 
politici şi cadrul normativ de reglementare în 
sectorul energetic. La fel, sunt punctate prin-
cipalele carenţe ale reglementărilor aprobate de 
autorităţi, dar şi eşecurile în realizarea progra-
melor de gazificare a ţării şi cele admise în ne-
gocierile menţinute cu principalii furnizori de 
resurse energetice.

Capitolul II conţine o analiză a disensiunilor 
apărute pe plan politic, care au influenţat vădit 
situaţia din sectorul energetic al R. Moldova. 
Pierderea unei părţi a patrimoniului ţării, blo-
carea temporară a aprovizionării cu gaze şi im-
punerea unor preţuri exagerate la gaze naturale 
sunt doar unele dintre instrumente utilizate în 
“luptele energetice”.

Capitolul III conţine o cronologie în care s-au 
perindat mai multe oportunităţi de aprovizio-
nare cu gaze naturale, care nu au fost valorifi-
cate la timpul lor. Printre acestea ar fi: resursele 
proprii şi posibilitatea înmagazinării unui vo-
lum de gaze care ar asigura autonomia energeti-
ca a Republicii Moldova pe o anumită perioada, 
creşterea importului gazului natural lichefiat, 
interconectarea sistemului naţional de gazoduc-
te cu cel român şi importul de gaze în Republi-
ca Moldova prin intermediul SA ASCOM. O 
atenţie deosebită este acordată studierii conse-
cinţelor nevalorificării oportunităţilor ratate.

INTrODuCErE
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1.1 Perioada de până la destrămarea 

URSS

Istoria gazificării Republicii Moldova a 
început în 1947, când conducerea RSS Moldo-
venească a adoptat hotărârea privind organiza-
rea gospodăriei de gaze. Atunci au fost montate 
primele 20 de instalaţii de îmbuteliere a gazelor. 
Un an mai târziu uzina mecanică din Chişinău 
a început producerea aragazurilor, reductoare-
lor şi a buteliilor de gaze. În 1963 a fost dată în 
exploatare prima instalaţie de rezervoare de gaze 
lichefiate în grup. Peste trei ani au demarat li-
vrările de gaze naturale în RSS Moldovenească. 
Până la destrămarea URSS gazificarea teritoriilor 
din stânga şi dreapta Nistrului a fost în totalitate 
ghidată de conducerea Sovietică de la Kremlin. 
A fost o perioadă în care aceasta a avut libertatea 
de a-şi pune în aplicare toate programele strategi-
ce pe aceste teritorii, localizând pârghiile asupra 
sistemului de gazoducte în partea stângă a Nis-
trului.

1.2  Perioada 1991-1995

După destrămarea URSS, Republica 
Moldova, recunoscută pe plan internaţional ca 
stat independent, a moştenit legal întregul sistem 
de transportare, tranzitare şi distribuire a gazului 
natural aflat pe teritoriul său. Acest patrimoniu 
poate fi divizat convenţional în două componen-
te distincte1: 

Sistemul de gazoducte magistrale -1.  primele 

1  PARLICOV, V., ŞOITU, T., Industria gazului în RM: Povara 
ignoranţei şi costul erorilor. 

trei conducte (tabelul 1) asigură trans-
portul de gaze spre ţările balcanice. Prin 
intermediul magistralei Ananiev-Cernă-
uţi-Bogorodceni, gazul este transportat 
în depozitul subteran de la Bogorodceni. 
Celelalte două magistrale asigură ali-
mentarea cu gaze naturale a Chişinăului, 
având şi un diametru mai mic (tabelul 1). 
Propulsarea gazului prin aceste conducte 
se realizează prin intermediul staţiilor de 
pompare (compresiune), majoritatea fi-
ind plasate pe teritoriul din stânga Nis-
trului.
Sistemul de gazoducte de distribuţie –2.  cu-
prinde aproximativ 7000 km de reţele de 
distribuţie a gazului natural consumato-
rilor din toată ţara.

 
În anul 1991, Guvernul Republicii Mol-

dova a aprobat “Programul de stat de gazificare 
a Republicii Moldova până în anul 2000” prin 
Hotărârea Guvernului nr. 403 din 31.07.19912. 
Chiar în acest an, noua conducere de la Kremlin 
îşi arată arma pe care o va folosi pe viitor în sco-
pul demonstrării statutului de factor influent în 
relaţiile cu fostele state sovietice, majorând pre-
ţul la gaze naturale livrate Republicii Moldova. 
Prin hotărârea mai sus menţionată, Ministerul 
Finanţelor al Republicii Moldova în legătură cu 
creşterea preţurilor la gazul lichefiat şi cel de re-
ţea, dar şi la alte cheltuieli suportate la realizarea 
gazelor, este însărcinat să stabilească, cu începere 

2  Hotărîrea Guvernului nr.403 din 31.07.91 cu privire la Programul 
de stat de gazificare a Republicii Moldova pînă în anul 2000.

1. PArCurSuL IDEII DE GAZIFICArE 
A rEPuBLICII MOLDOVA
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de la 1 august 1991 preţuri noi cu amănuntul la 
gaze, majorându-le în medie de 2,8 ori, inclusiv 
la gazul lichefiat de 3,1 ori şi la gazul de reţea de 
2,1 ori.

În anul 1992, după conflictul transnis-
trean, Chişinăul pierde controlul asupra terito-
riului din stânga râului Nistru. Astfel o parte din 
patrimoniul de gazoducte trece sub controlul ad-
ministrativ al autorităţilor separatiste, care erau 
susţinute politic şi financiar de către Federaţia 
Rusă. Interesul Federaţiei Ruse de a controla te-
ritoriul transnistrean era şi este unul strategic, cu 
o  amploare sporită. Acesta avea în esenţă mai 
multe rădăcini, printre care localizarea în partea 
stângă a Nistrului a celor mai importante obiec-
tive ale sistemului de gazoducte şi dorinţa de a fi 
cât mai aproape de miezul politicii europene şi, 
în acelaşi timp, distanţând hotarele comunităţii 
europene de cele ale fostului imperiu ţarist. 

1.3 Perioada 1995-2000

În 1995 a fost elaborat Programul com-
plex de gazificare a RM până în anul 2005. În 
acelaşi an este creată şi întreprinderea mixtă mol-
do-rusă „Gazsnabtranzit”. Iar peste trei ani, în 
1998, este creată şi Societatea pe Acţiuni „Mol-
dovagaz”. Cotele deţinute de acţionari la acel 
moment sunt ilustrate în figura 1. Despre unele 

aspecte ale modului „transparent” în care au fost 
create aceste întreprinderi vor fi expuse detalii în 
următoarele capitole.

50.02% SAR 
Gazprom

36.56% 
Partea dreaptă 

a Nistrului

13.43%
 Partea stângă a 

Nistrului

Figura 1. Repartizarea cotelor de proprietate 
la constituirea S.A. Moldovagaz în 1998
Sursa:  Parlicov, V., Şoitu, T., Industria gazului în RM:  Povara 

ignoranţei şi costul erorilor, 2007.

Până în anul 1998, sistemul de gazoduc-
te magistrale devine parte a capitalului statutar 
al întreprinderii mixte moldo-ruse, a societă-
ţii pe acţiuni de tip închis „Gazsnabtranzit”, în 
care 50% plus o acţiune privilegiată (cu drept de 
vot) o deţinea S.A.R. „Gazprom”, reţeaua locală 
de distribuţie a gazului către consumatori rămâ-
nând în proprietatea Republicii Moldova, dar, 
fiind controlată parţial şi de către regimul de la 
Tiraspol. 

La data de 17 septembrie 1998 este adop-
tată Legea nr. 136-XIV cu privire la gaze3. Prin 
această lege se propunea stabilirea cadrului legal 

3 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.111-113/679 din 17.12.1998. 
Abrogată la 12.02.2010 prin Legea R. Moldova   nr.123-XVIII din 
23.12.2009.

Tabel 1. Sistemul de gazoducte magistrale date în exploatare până în anul 1991

Nr. 
d/o Denumirea gazoductelor

Data punerii  
în 

exploatare

Diametrul 
(mm)

Presiunea 
(atm.)

Lungimea 
(km)

1 2 3 4 5 6
1 Ananiev-Tiraspol-Ismail (A.T.I) 1988 1220 75 62,91

2
Şebelinka-Dnepropetrovsk-Krivoi Rog-Ismail 

(Ş.D.K.R.I)
1979 820 55 91,82

3 Razdelinaia-Ismail (R.I) 1974 820 55 92,24
4 Ananiev-Cernăuţi-Bogorodceni (A.C.B.) 1987 1020 55 184,8
5 Odessa-Chişinău 1966 530 55 46,1
6 Râbniţa-Chişinău 1984 530 55 91,1

Total 568,97
Sursa: elaborate de autori conform datelor preluate din “Hotărârea de Guvern nr. 1643 din 19.12.2002 cu privire la aproba-
rea Programului naţional de gazificare a Republicii Moldova”
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pentru asigurarea unei competiţii largi pe piaţa 
de gaze în vederea sporirii eficienţei sistemului 
de gaze. La fel, legea stabileşte principiile funda-
mentale de organizare şi reglementare a activită-
ţilor ce ţin de producerea, stocarea, transportul, 
distribuţia, furnizarea şi consumul de gaze, pre-
cum şi sistemul de protecţie a intereselor consu-
matorilor. 

La data de 16.04.1999 a fost convocată 
Adunarea constituantă a Societăţii pe Acţiuni 
moldo-rusă de tip deschis “Moldovagaz” în cadru 
căreia a fost aprobat Statutul SA “Moldovagaz”, 
a fost aprobată valoarea contribuţiilor, destinate 
depunerii de către fondatori în capitalul social în 
contul achitării acţiunilor - 290 552 187 dolari 
SUA, a fost aprobată valoarea nominală a unei 
acţiuni nominative simple a societăţii în mărime 
de 100 lei MLD (21,8 dolari SUA), şi au fost 
alese organele de conducere (Consiliul de Obser-
vatori, Consiliul de Administraţie, Comisia de 
Cenzori). La data de 13.07.1999 a fost convoca-
tă prima şedinţă a Consiliului de Administraţie 
SA “Moldovagaz”. 

La începutul anului 2000, situaţia în 
domeniul energetic devenise critică pe măsura 
acumulării datoriei de 100 milioane USD faţă 
de Federaţia Rusă. La data de 8 februarie a fost 
aprobată Hotărârea Guvernului RM “Cu pri-
vire la măsurile primordiale de achitare în anul 
2000 a datoriilor Republicii Moldova pentru ga-
zele importate”4. Prin această hotărâre se revine 
la acordul din 9 iulie 1999, încheiat de Guver-
nul Republicii Moldova cu Guvernul Federaţiei 
Ruse, privind achitarea datoriei istorice pentru 
importul de gaze naturale prin livrări de produ-
se alimentare şi mărfuri industriale. Astfel, a fost 
creat un grup de lucru în comun cu S.A. “Mol-
dovagaz”, pentru perfectarea, de comun acord cu 

4   Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 114 din 08.02.2000 
cu privire la măsurile primordiale de achitare în anul 2000 a datoriilor 
Republicii Moldova pentru gazele importate. Monitorul Oficial al 
R.Moldova nr. 17-18/195 din 17.02.2000.

partea rusă, a documentelor corespunzătoare şi 
organizarea în anul 2000 a livrărilor de produse 
alimentare şi resurse tehnico-materiale în valoa-
re de până la 100 milioane dolari S.U.A. (inclu-
siv Transnistria - 30 milioane  dolari S.U.A.), în 
contul achitării datoriilor pentru importurile de 
gaze naturale.

1.4  Perioada 2000-2006

În anul 2000, consumul de gaze al Mol-
dovei a constituit circa 2,5 miliarde metri cubi, 
inclusiv consumul utilizatorilor din localităţile 
din partea dreaptă a Nistrului - un miliard metri 
cubi. Conform situaţiei de la 1 ianuarie 2001, 
se aflau în exploatare: 580,77 km de gazoducte 
magistrale, 451,15 km gazoducte – branşamente, 
7471,15 km gazoducte şi reţele de distribuţie lo-
cale şi 56 staţii de distribuire a gazelor. În total, la 
reţeaua de gazificare erau conectate 227 localităţi 
(vezi tabelul 2). 

La 28.12.2001 este adoptată Hotărâ-
rea de Guvern nr. 1492 cu privire la aprobarea 
Programului de gazificare a Republicii Moldova 
până în anul 2005. Principalul scop al Progra-
mului era elaborarea şi implementarea noilor di-
recţii prioritare în domeniul gazificării până în 
anul 2005 în condiţiile demonopolizării acestui 
sector. Obiectivele majore propuse erau crearea 
sistemului naţional de evidenţă transparenţă 
a importului şi tranzitului de gaze, dezvoltarea 
gazoductelor magistrale şi gazoductelor-bran-
şamente. La fel, profitând de poziţia strategică 
de tranzit,  amplificarea conexiunilor favorabile 
externe, care ar permite utilizarea eficientă a ca-
pacităţilor existente. În realitate, Programul de 
gazificare s-a dovedit a fi un instrument care avea 
drept scop atragerea în această afacere a populaţiei 
din localităţile rurale, unde investiţia unei familii 
constituie o valoare de la 3 mii de lei până la 17 
mii lei.5 Când se ajunge, însă, la faza de conectare 
5  Şoitu, T., Gaibu, S., Gaibu, C., Programul naţional de gazificare – 
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la sursa de gaze naturale, populaţia din localită-
ţile rurale este deposedată de aceste proprietăţi 
în mod abuziv. Mai mult ca atât, acest lucru este 
legalizat prin Hotărârea de Guvern nr 1643 din 
19.12.2002 cu privire la aprobarea programului 
naţional de gazificare a RM, punctul 5, „autori-
tăţile administraţiei publice locale şi alţi beneficiari 
vor transmite, în bază de contract, gazoductele con-
struite în gestiunea subdiviziunilor teritoriale ale 
Societăţii pe Acţiuni “Moldovagaz”, indiferent din 
care surse au fost construite acestea”6.

În afară de faptul, că cetăţenii din mediul 
rural au efectuat investiţii în construcţia reţelelor 
locale, ei sunt nevoiţi să plătească şi deservirea 
acestor reţele de care se foloseşte Gazprom prin 
intermediul S.A. Moldovagaz pentru a-şi vinde 
produsul şi a realiza profituri. Realizarea Pro-
gramului de gazificare a Republicii Moldova 
nu poate fi considerată eficientă, deoarece pro-
gramul nu prevede conectarea consumatorilor 
finali din sursele preconizate, iar construcţia 
gazoductelor pe artera principală a localităţilor, 
fără conectarea consumatorilor finali ar fi o far-
să. Acest program a fost elaborat în conformitate 
Realităţi, necesităţi şi perspective .
6   Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 190-197/1878 din 31.12.2002.

cu prevederile Hotărârii Guvernului RM nr. 360 
din 11 aprilie 2000 cu privire la adoptarea Stra-
tegiei energetice a Republicii Moldova până în 
anul 20107. 

Potrivit statisticilor oficiale, la sfârşitul 
anului 2003 datoria curentă a Republicii Moldo-
va pentru gazele naturale furnizate de concernul 
rus Gazprom s-a majorat cu 111,3 milioane de 
lei sau 8,07 milioane de dolari iar datoriile tota-
le ale Moldovei faţă de Gazprom, care includ şi 
penalităţile aferente acestora, depăşeau la începu-
tul anului 2003 suma de 300 milioane de dolari 
(fără Transnistria). Până în anul 2005, conform 
Programului naţional de gazificare a Republicii 
Moldova, au fost finalizate lucrările de construc-
ţie a gazoductelor, care au dat posibilitatea de a 
gazifica 143 de localităţi, inclusiv a gazoductului 
de înaltă presiune cu o lungime de 94 km şi a 5 
staţii de distribuţie a gazelor, gazoductele-branşa-
mente Şendreni-Ungheni şi Floreşti-Soroca.

Pentru finanţarea lucrărilor de construc-
ţie la gazificarea localităţilor, în anul 2005 au fost 
alocate din bugetul de stat mijloace în sumă de 
248,3 mil. lei, bani, care de fapt trebuiau să fie 

7   Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 42-44/443 din 20.04.2000

Tabel 2. Indicii principali de gazificare a Republicii Moldova conform situaţiei la 01.01.2001

Nr. 
d/o Judeţele

Nr. localităţilor Lungimea 
gazoduct. (km)

Consumul efectiv de 
gaze (mil.m3)

% de solicitare a 
gazoductelorNr. 

total
Localităţi 
gazificate

1 Bălţi 251 20 497,07 82,6 24
2 Edineţ 157 19 425,1 38,8 12
3 Cahul 106 5 285,29 17,7 23
4 Chişinău 178 66 1550,26 52,1 39
5 Lăpuşna 151 6 172,56 7,8 4
6 Orhei 190 24 457,15 39,2 10
7 Soroca 178 13 368,62 47,3 15
8 Taraclia 26 13 344,53 17,3 9
9 Tighina 81 18 520,61 12,2 7
10 Ungheni 150 1 6,13 0,4 3
11 mun. Chişinău 23 25 1579,68 663,4 46

12 U.T.A. 
Găgăuzia 32 17 1264,16 53,5 19

TOTAL 1523 227 7471,15 1032,3 17
Sursa: elaborat de autori conform datelor din Hotărârea de Guvern nr. 1492 din 28.12.2001 cu privire la  aprobarea Progra-
mului de gazificare a Republicii Moldova până în anul 2005.
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investiţi legal de către Gazprom în dezvoltarea 
sistemului gazier din Moldova ca acţionar majo-
ritar al S.A. Moldovagaz.

În programul de activitate a Guvernului 
pe anii 2005-2009 „Modernizarea ţării – bunăs-
tarea poporului”, pe lângă sarcina de a elabora 
şi realiza Programul de acţiuni privind interco-
nexiunea sistemului electroenergetic şi a celui de 
gaze ale Moldovei cu cele ale Uniunii Europene, 
guvernul î-şi propune realizarea integrală a Pro-
gramului Naţional de gazificare a localităţilor. 
La data de 01. 03.2005 este adoptată Hotărârea 
Guvernului RM nr. 242 cu privire la aproba-
rea Programului Naţional “Satul Moldovenesc” 
(2005-2015) prin care la capitolul energetică se 
propune obiectiv prioritar gazificarea accelera-
tă a ţării, elaborarea şi implementarea politicii 
energetice a ţării în corespundere cu obiectivele 
politicilor energetice ale Uniunii Europene8. De 
fapt acest program a fost unul înrudit cu cele pre-
cedente, nerealizând nimic la capitolul securitate 
energetică.

1.5  Perioada 2006-prezent

Începând cu anul 2006, în Republica 
Moldova a luat sfârşit epoca gazului natural ief-
tin: în anul 2006 costul gazelor naturale livra-
te din Rusia a crescut cu 37.5 %, în 2007 - cu 
212.5 %. Cu toate că scumpirea gazelor devenea 
tot mai dureroasă pentru populaţia Republicii 
Moldova şi în pofida faptului că consumul nu 
înregistra creşteri esenţiale, gazificarea ţării se 
efectua într-un ritm destul de intens. La data de 
01.12.2007 erau gazificate 787 de localităţi, sau 
52%, inclusiv până în anul 2005 - 471 locali-
tăţi, în anul 2005- 143 localităţi, în anul 2006 
- 113 localităţi şi în perioada anului 2007 - 60 
localităţi. Potrivit oficialilor de la „Moldovagaz”, 
8  Monitorul Oficial al R. Moldova, Ediţie specială din 17.05.2005.

doar o treime din totalul de 13886 km de reţele 
de distribuţie a gazelor, exploatate de acest agent 
economic, constituiau proprietatea acestuia.9 
Altă treime aparţine autorităţilor publice locale, 
iar restul – diferitor agenţi economici şi persoane 
fizice care au investit în dezvoltarea sistemului de 
gazoducte, şi aceasta în pofida prevederilor legale 
care prin articolului 28 al Legii cu privire la gaze, 
cheltuielile pentru extinderea reţelelor de distri-
buţie sunt suportate de către unitatea de distri-
buţie, în Moldova fiind o singură unitate abilita-
tă să distribuie gazele – S.A. ”Moldovagaz”. 

Cu scopul asigurării securităţii aprovizi-
onării cu gaze naturale a mun. Chişinău a fost 
construit gazoductul cu destinaţie strategică To-
cuz - Căinari - Mereni. Gazoductul a fost dat în 
exploatare în anul 2007 şi are o lungime de 72 
km, iar costul acestuia a fost estimat la 22.5 mln. 
USD. Acesta este singurul gazoduct care permite 
alimentarea unei părţi a ţării dintr-un punct cu 
o siguranţă energetică mai mare decât celelalte, 
asigurând conexiunea cu conducta magistrală 
prin care se exportă gazele ruseşti în statele din 
Balcani. 

În  2008 a avut loc recepţionarea în ex-
ploatare a I etape a gazoductului Bălţi-Ungheni 
iar in 2009 s-a finalizat construcţia acestui gazo-
duct. Gazoductul permite ca mai mult de 140 
localităţi săteşti din partea de nord-vest a Repu-
blicii Moldova, care intră în componenţa raioa-
nelor Sângerei, Făleşti şi Ungheni, să beneficieze 
de posibilitatea de a se racorda la reţeaua de gaze. 
Totodată, prin acesta se urmăreşte creşterea se-
curităţii energetice a ţării. În perspectivă, gazo-
ductul Bălţi-Ungheni v-a permite interconecta-
rea sistemului naţional de gazoducte cu sistemul 
Uniunii Europene prin Iaşi, cu posibilitatea li-
vrării gazelor din surse alternative, spre exemplu 

9  Date preluate din „Informaţie privind realizarea Programului de 
activitate a Guvernului Republicii Moldova pe a.a. 2005-2009, de 
către Ministerul Industriei şi Infrastructurii, pe perioada a.a. 2005 – 
2007.”
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gazoductul Nabucco. Odată cu extinderea reţelei 
de gazoducte sporesc şi datoriile faţă de Gaz-
prom. Astfel, datoria totală a companiei Moldo-
vagaz la începutul anului 2009 constituia 1,343 
miliarde dolari SUA, iar datoria Transnistriei faţă 
de Gazprom era de 640 milioane dolari SUA. În 
legătură cu această situaţie preşedintele consiliu-
lui de administraţie al SA Moldovagaz, Alexan-
dru Gusev declara că: “dacă Gazprom va insista 
asupra recuperării tuturor datoriilor pentru gaze 
naturale, inclusiv a regiunii Transnistrene, atunci 
ar putea prelua toate proprietăţile Moldovagaz şi 
va deveni proprietar unic”, fapt ce va duce la tran-
sferul reţelelor naţionale de distribuţie a gazelor 
din Moldova în proprietatea companiei ruseşti.10 
Interesul faţă de posesia sistemului de gazoduc-
te al RM, mai cu seamă faţă de controlul asupra 
conductelor de tranzit spre Balcani, administra-
ţia de la Kremlin nu s-a sfiit să-l ascundă nicio-
dată, încă de la obţinerea independenţei RM. Un 
pas important spre sporirea securităţii energetice 
a RM a fost semnarea la 29 aprilie 2009 a Me-
morandumului privind finalizarea negocierilor 
în vederea aderării la Comunitatea Energetică. 
Tot în acest an, la 23.12.2009 este adoptată legea 
nr. 123 2009 „Cu privire la gazele naturale”11. 
Aceasta de fapt înlocuieşte legea din 1998 şi pro-
pune instituirea unui cadru legal pentru funcţi-
onarea eficientă a pieţei gazelor naturale şi des-
făşurarea activităţilor sectorului de gaze naturale, 
în condiţii de competitivitate şi transparenţă, cu 
respectarea normelor de calitate, de securitate şi 
de protecţie a mediului cu satisfacerea cerinţelor 
directivelor Uniunii Europene. 

La 17 martie 2010 Republica Moldova 
a devenit membru cu drepturi depline în cadrul 
Comunităţii Energetice Europene. Aderarea va 
permite integrarea Republicii Moldova pe piaţa 
energetică regională, v-a spori gradul de securi-
10  http://www.azi.md/ro/investigation/11345
11  Legea nr. 123-XVIII din 23.12.2009 cu privire la gazele naturale. 
Monitorul Oficial nr.23-24/31 din 12.02.2010.

tate energetică şi în acelaşi rând deschide porţile 
pentru potenţialii investitori străini în acest sec-
tor.

În februarie 2010, ca urmare a creşterii 
datoriilor la gaze a Moldovei, Gazprom a depus 
la Curtea Internaţională de Arbitraj Comerci-
al de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a 
Federaţiei Ruse o cerere de recuperare de la SA 
„Moldovagaz” a datoriilor de 207 883 835,16 
USD pentru gazul furnizat în 2007. Este pentru 
a doua oară când Gazprom-ul încearcă să obţi-
nă într-o instanţă de judecată din Rusia achita-
rea unei părţi a datoriilor Moldovagaz. Cea mai 
mare parte a datoriei curente de 288 de milioane 
de dolari îi revine regiunii transnistrene – aproxi-
mativ 86 la sută.

Ca urmare a scumpirii gazului rusesc im-
portat de la Gazprom din luna aprilie, ANRE a 
majorat la 14 mai 2010 cu 15 la sută tarifele la 
gaze şi cu 17.5 la agentul termic.12 Cu toate aces-
tea Moldovagaz si CET-urile au fost nemulţumi-
te că scumpirile sunt prea mici. Nu a trecut mult 
timp şi la 1 iulie 2010, preţul gazelor achiziţiona-
te de Moldova de la „Gazprom” a crescut cu circa 
4-5% faţă de trimestrul precedent şi constituie la 
263-265 USD pentru o mie de metri cubi.

La 24 mai 2010 Premierul Vlad Filat 
şi ministrul Economiei al României, Adriean 
Videanu, au convenit asupra construcţiei unui 
gazoduct de interconexiune a sistemului Repu-
blicii Moldova de gazificare cu cel al României 
pe direcţia Ungheni-Iaşi. Această interconexiune 
urmează să fie făcută conform prevederilor Tra-
tatului de constituire a Comunităţii Energetice 
care, eventual va permite livrarea gazelor naturale 
în ambele sensuri, beneficiari urmând să fie con-

sumatorii din Republica Moldova şi România.13

12  Comunicatul de presă al ANRE. Disponibil la www.anre.md
13  http://www.timpul.md/articol/filat-si-videanu-au-hotarat-con-
structia-unui-gazoduct-ungheni-iasi-11149.html
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Politica externă promovată în trecut de 
administraţia de la Moscova faţă de fostele state 
supuse acesteia este foarte evidentă şi azi, doar, 
că instrumentele acesteia nu au devenit mai di-
plomatice ci din potrivă, îşi păstrează caracterul 
expansionist şi de influenţă, „acreditând” gazul 
rusesc şi vinurile moldoveneşti cu misiuni diplo-
matice. Refuzul vinurilor moldoveneşti pe piaţa 
rusească sau scumpirea suspectă a gazelor natu-
rale livrate, anticipează ingratitudinea Rusiei faţă 
de politica de la Chişinău. Prin această manieră 
specifică de influenţă a cursului politic al fostelor 
ţări din URSS, Federaţia Rusă, încearcă să men-
ţină statele ex-sovietice în sfera sa de influenţă 
energetică chiar de la surparea vechiului imperiu 
în 1991. În acest sens, liderii de la Moscova au 
propus, în 1991, crearea CSI, ca modalitate de 
reintegrare a spaţiului ex-sovietic prin dezvolta-
rea relaţiilor militare, economice şi politice cu 
fostele republici sovietice. Relaţiile economice 
privilegiate, pe care Moscova le-a întreţinut pe 
parcursul anilor 90 cu statele din CSI, au presu-
pus şi perceperea de către Rusia a unui preţ mai 
mic pentru gazele naturale livrate.

2.1 GUAM - scut de protecţie

Sub incidenţa intereselor atât de diferite, 
în cadrul CSI s-au constituit câteva alianţe şi uni-
uni. Astfel, convergenţa obiectivelor geo-econo-
mice şi politice în spaţiul Mării Negre a avut ca 
rezultat crearea alianţei GUAM (Georgia, Ucrai-
na, Azerbaidjan şi Moldova). Această aliniere s-a 

produs datorită neîncrederii în intenţiile pacifi-
catoare ale Rusiei vis-a-vie de conflictele şi ten-
siunile interne din Moldova şi Georgia, dorinţei 
Ucrainei de a fi o contrapondere pentru Rusia şi 
interesului comun de a profita de transportul pe-
trolului azer şi al gazului turkmen prin teritoriul 
Georgiei. Prin acordul semnat la Baku în 1997, 
alături de colaborarea în sfera politicilor externe, 
combaterea separatismului şi soluţionarea con-
flictelor regionale, GUAM a stipulat integrarea 
în structurile europene şi euroatlantice printre 
scopurile politice principale, fapt ce continuă să 
deranjeze Rusia până în prezent.

Unul din exemplele elocvente ale po-
liticii sfidătoare din partea Rusiei este legat 
de expansiunea NATO, când Rusia a apelat la 
sprijinul guvernanţilor de la Chişinău de a face 
nişte declaraţii comune anti-NATO, vis-a-vis de 
evenimentele din Kosovo, lucru ce contravenea 
angajamentelor alianţei GUAM. Ca urmare, re-
acţia Moscovei nu a întârziat să apară, imediat 
a urmat vizita la Chişinău, în aprilie 1999, a lui 
S. Puşkin, directorul adjunct la acel moment al 
concernului rus “Gazprom”, venit să negocieze 
modalităţile de achitare pentru consumul de gaze 
de către Republica Moldova14. 

2.2 Primul război al gazelor

„Robinetul gazelor” s-a dovedit a fi un 
instrument fiabil, folosit de către Moscova în ex-
primarea poziţiei sale statutare ca putere econo-
14 Prohnițchi E., “Vectorul european al Republicii Moldova 
la confluenţa intereselor externe ale României, Ucrainei şi Rusiei”

2. BuLVErSĂrILE DIN SECTOruL 
ENErGETIC – INSTruMENT AL 
DIPLOMAŢIEI ÎN SPAŢIuL  EX-SOVIETIC
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mică influentă în Europa. În ultimii ani, carac-
terul ostil al politicii externe ruse, moderată prin 
„robinetul gazelor”, s-a făcut tot mai simţită în 
Ucraina, Belarus şi Republica Moldova. În cazul 
Republicii Moldova, politica dusă de Rusia are 
un caracter mai special, fiind determinată de mai 
multe aspecte, cum ar fi poziţia geografică a Re-
publicii Moldova, aflându-se în nemijlocită veci-
nătate cu Uniunea Europeană şi trecutul istoric, 
care a fost marcat de lupta pentru acest teritoriu 
pe parcursul a mai multor decenii.

Primul semnal de control asupra siste-
mului gazier din Moldova a fost dat de Moscova 
la 20 iulie 1992, când Chişinăul, pe seama căruia 
revine peste 50% din consumul de gaze naturale 
din Republica Moldova (malul drept al Nistru-
lui), s-a pomenit fără gaze după ce autorităţile 
secesioniste de la Tiraspol au stopat livrările prin 
gazoductul magistral Odesa-Tiraspol-Chişinău. 
Ulterior livrările prin gazoductul magistral Ode-
sa-Tiraspol-Chişinău nu au mai fost reluate, iar 
Chişinăul a fost forţat ca în regim de urgenţă să 
construiască un segment de conductă pe direc-
ţia Râbniţa-Chişinău, pentru ca întreprinderile 
şi populaţia să fie asigurate cu gaze naturale. În-
tâmplător sau nu, dar stoparea livrărilor de gaze 
a avut loc chiar în ajunul semnării acordului de 
încetare a conflictului armat. Acest eveniment de 
fapt a însemnat sfârşitul unui război şi începutul 
altuia, cel al gazelor. 

După 1992 separarea formală şi reală a 
infrastructurii energetice de pe ambele maluri 
ale Nistrului s-a extins iar securitatea energetică 
a RM devenea tot mai fragilă, fiind sugrumată 
de datoriile la gaze faţă de un singur furnizor şi 
pretenţiile la preţuri tot mai mari.

După 2005, politica externă pe care Ru-
sia o promovează în raport cu RM şi cu celelalte 
foste republici sovietice indică o retrasare a rela-
ţiilor cu aceste state, bazată pe aşa-numita „di-

plomaţie a gazului”, care face o distingere dintre 
statele dependente energetic de Moscova şi cele 
care deţin rezerve de gaze naturale. Faţă de state-
le care nu au resurse, precum Moldova, Georgia, 
Belarus sau Armenia, Kremlinul iniţiază o poli-
tică agresivă, construită pe şantajul creşterii pre-
ţului la gazul natural. Astfel, în decembrie 2005, 
Gazprom a anunţat că va creşte preţul perceput 
Kievului pentru gazul natural de la 80 de dolari/
mia de metri cubi la 230 de dolari/mia de metri 
cubi. Guvernul de la Kiev nu a acceptat cererea 
Gazprom-ului, iar după câteva zile, Moscova a 
oprit furnizarea de gaze naturale. Noua atitudine 
a Moscovei repetă scenariul din relaţiile cu Ucrai-
na în raport cu Georgia. Astfel, la sfârşitul lui 
2005, Gazprom anunţă dublarea preţului pentru 
gazul furnizat georgienilor şi propune achitarea 
datoriei prin cedarea către compania rusească a 
unei părţi a infrastructurii de gazoduct georgie-
ne, scenariu bine cunoscut Republicii Moldova. 
În 2006, Gazprom-ul a acţionat la dublarea pre-
ţului la gazul natural pe care îl furniza Moldo-
vei, Republicii Belarus şi Armeniei. Dintre cele 
trei state, doar Moldova a trecut printr-o criză 
a gazelor, după ce Moscova a întrerupt, pentru 
aproximativ două săptămâni, furnizarea gazului 
către Chişinău. Negocierile purtate s-au finalizat 
cu creşterea preţului pentru gazul rusesc de la 80 
la 160 USD pentru 1000 metri cubi şi cu ceda-
rea unei părţi din infrastructura energetică, Gaz-
prom-ul intrând în posesia a 63,4% din acţiunile 
S.A. Moldovagaz.

2.3 Al doilea război al gazelor

La începutul lunii ianuarie 2009 Rusia a 
sistat livrarea gazului către Ucraina şi respectiv 
către Moldova şi o parte din ţările din Europa de 
Sud-Est  pe motiv că Ucraina ar fi având datorii 
faţă de Rusia. De fapt, Rusia prin această acţiune, 
nu este exclus că ar fi încercat să demonstreze mai 
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multe lucruri. Primul ar fi legat de politica pro 
europeană a Ucrainei fapt ce nu a fost agreat de 
către administraţia de la Moscova niciodată, în 
acelaşi timp nu este exclus că Rusia ar fi încercat 
să dea o lecţie şi UE care susţine vectorul pro-
european atât al Moldovei cât şi al Ucrainei. Ast-
fel se atenţionează UE că trebuie să fie prudentă 
în paşii următori, în ceea ce priveşte extinderea, 
acordarea de statut de asociat ţărilor învecinate şi 
o eventuală asociere în structurile euro-atlantice. 
Un alt aspect ar fi încercarea Rusiei de a obţine 
susţinerea ţărilor Europene în construcţia altor 
proiecte de furnizare a gazelor direct spre Europa 
cum ar fi South Stream şi Nord Stream. Legat 
de aceasta, chiar Premierul rus, Vladimir Putin, 
a declarat, la 7 ianuarie 2009, că actuala criză a 
gazului dintre Rusia şi Ucraina va determina sta-
tele europene să susţină proiectul gazoductului 
Nord Stream, care urmează să lege direct Rusia 
de Germania, pe sub Marea Baltică. „Partenerii 
noştri occidentali realizează acum că acest proiect 
este necesar şi trebuie pus în practică rapid”, a 
declarat Putin, în cadrul unei discuţii cu fostul 
cancelar german Gerhard Schroeder. Gazoduc-
tul Nord Stream, cu o lungime de 1.198 km este 
un proiect comun Gazprom-BASF-EON care ar 
urma să lege oraşele Vyborg (Rusia) de Greifs-
wald (Germania).15

Toate aceste acţiuni ale Rusiei sânt create 
de panica ei pe care o simte din cauza intrării 
Ucrainei, Georgiei şi mai târziu a Moldovei în 
structurile euroatlantice şi apropierea NATO de 
hotarele ei. Astfel prin şantaj, ameninţări, sistări, 
blocări şi invadări aceasta încearcă să-şi arate in-
gratitudinea faţă de foştii ei sateliţi.

2.4 Scumpirea gazelor - penalitate uzu-

ală pentru  reorientarea politică

 Scumpirea gazelor de către Gazprom în 
15  Informaţie difuzată într-o emisiune de la televiziunea publică 
rusă.

toiul sărbătorilor de iarnă a devenit o felicitare 
tradiţională pentru Republica Moldova. 1 ianua-
rie 2010 nu a fost o excepţie, concernul rus „Ga-
zprom” majorând preţul gazelor naturale pentru 
Republica Moldova cu 20%. Unii analişti con-
sideră că această scumpire substanţială are legă-
tură cu venirea la putere a liberal-democraţilor 
neagreaţi de Moscova. La această teză premierul 
moldovean a declarat că preferă ca Chişinăul să 
plătească pentru gazele ruseşti conform preţului 
mediu european, decât să fie şantajat în perma-
nenţă de Rusia. Oare se va termina acest şantaj 
odată cu trecerea la preţul mediu european de 
import a gazelor, ori până în prezent nu o singu-
ră dată Rusia a demonstrat că interesele sale pot 
trece peste orice înţelegere, interesul şi orgoliul 
imperialist fiind mai presus de orice.

La 18 mai 2010 compania rusă Gazprom 
a acţionat Moldova la Tribunalul Comercial In-
ternaţional de pe lângă Camera de Comerţ a 
Rusiei  pentru o datorie de 280 milioane de do-
lari pentru livrările de gaze naturale. Este deja al 
cincilea proces intentat de Gazprom, împotriva 
Chişinăului pentru recuperarea datoriilor la gaze 
naturale. În primele patru procese, care vizează şi 
datorii ale Transnistriei, Gazprom a primit câş-
tig de cauză. Teoretic, concernul rus poate încasa 
forţat în orice moment restanţele dar scopul nu 
este tocmai acesta. Acţiunea face parte mai de-
grabă din scenele de demonstraţie a puterii din 
partea unui monopolist natural, venind ca o re-
acţie de nemulţumire la neparticiparea Moldovei 
la manifestările de „9 mai” de la Moscova, decizie 
luată de Preşedintele interimar Mihai Ghimpu, 
acesta fiind şi autor al unor declaraţii mai puţin 
prietenoase referitor la CSI. Peste puţin timp, la 
începutul lunii iulie 2010, Rusia blochează vinu-
rile moldoveneşti în vama rusească. Aceasta s-a 
întâmplat în urma unui control în perioada 30 
iunie până la 2 iulie, când, potrivit şefului servi-
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ciul sanitar al Federaţiei Ruse, Ghenadie Oniş-
cenko, au fost găsite 102 mii sticle de vin moldo-
venesc care conţineau substanţe periculoase pen-
tru sănătatea oamenilor.  Coincidenţă sau nu dar 
blocajul vinurilor moldoveneşti survine după ce 
la 24 iunie, preşedintele interimar al Republicii 
Moldova a desemnat ziua de 28 iunie drept Zi de 
Comemorare a victimelor ocupaţiei sovietice din 
1940, “când trupele sovietice au ocupat teritoriul 
Basarabiei şi partea de nord a Bucovinei, contrar 
voinţei populaţiei acestor ţinuturi”.16 Desigur că 
o nouă scumpire sau stopare a livrărilor de gaze 
ar fi fost o penalizare mai greu de interpretat de 
către Rusia după evenimentele din luna mai ale 
acestui an. Penalizarea Moldovei pe tema vinu-
rilor ar fi mai simplă, luând în consideraţie că 
ultimul embargo asupra vinurilor produse în Re-
publica Moldova fusese în martie 2006, cu toate 
că şi de această dată blocajul vinului pe motiv 
de calitate ridică suspiciuni după ce exact cu un 
an în urmă de la blocarea vinurilor, iulie 2009, 

16  http://unimedia.md/?mod=news&id=20938

Rusia a ridicat toate restricţiile la importurile de 
vinuri moldoveneşti. 

Prin aceste acţiuni Gazprom-ul nimereş-
te mai multe ţinte simultan, acestea fiind legate 
de încercarea Moscovei de a obţine condiţii cât 
mai favorabile la viitoarele negocieri a unui nou 
contract de livrare a gazelor în Moldova începând 
cu anul 2011, moment la care trebuie negociate 
şi condiţiile de tranzit a gazelor ruseşti spre Bal-
cani. O dovadă de confirmare a ceea ce a fost 
menţionat mai sus este şi faptul că Transnistria 
are aproximativ 2 miliarde de dolari datorie faţă 
de Gazprom, de care ultimii nu se arată a fi prea 
deranjaţi ca în cazul Moldovei. 

Urmărind maniera de exercitare a poli-
ticii externe a Moscovei în raport cu Republica 
Moldova şi celelalte state ex-sovietice dependen-
te energetic de monopolistul rus, problema in-
dependenţei energetice se clasează la modul im-
perativ, silind Republica Moldova spre realizarea 
obligaţiunilor asumate ca membru cu drepturi 
depline la Comunitatea Energetică Europeană.
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Urmărind procesul de gazificare al Repu-
blicii Moldova pe parcursul aproximativ a 20 de ani 
putem afirma că acesta a înregistrat un ritm destul 
de intens, atingând indicatori remarcabili stabiliţi 
prin diverse programe naţionale de dezvoltare a ţă-
rii în care obiectivul de asigurare a cetăţenilor cu 
gaze naturale era unul prioritar. Desigur că în acest 
proces erau antrenaţi şi foarte mulţi consumatori, 
doar că participarea acestora s-a tradus prin inves-
tiţii în dezvoltarea reţelei gaziere, lucru ce era de 
datoria subdiviziunilor teritoriale ale Societăţii pe 
Acţiuni “Moldovagaz”. Lipsa unor analize de eva-
luare a eventualelor volume de gaz natural, care 
urmează să fie consumat pe anumite porţiuni, a 
dus la construcţia a sute de kilometri de conducte 
care nu sunt utilizate la capacităţi profitabile, ceea 
ce influenţează preţul stabilit pentru consumato-
rul final şi face dificilă mentenanţa acestor reţele. 

Pe lângă obiectivul de gazificare a ţării 
stabilit în programele naţionale de dezvoltare şi 
de gazificare, este stabilit obiectivul prioritar de 
asigurare a calităţii şi fiabilităţii aprovizionării 
consumatorilor cu gaze naturale, ceea ce înseam-
nă de fapt securitate energetică. Comparând re-
zultatele obţinute la capitolul gazificarea ţării cu 
cele obţinute la capitolul securitate energetică, 
constatăm că cel de al doilea a fost un obiectiv 
formal, care suscită întrebarea: Oare pe parcursul 
a două decenii, în pofida tuturor evenimentelor din 
domeniul gazier defavorabile economiei naţionale, 
autorităţile Moldovene nu au găsit necesar diversi-
ficarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale, 
care ar diminua ponderea afacerii monopoliste a 

Gazprom-ului pe piaţa gazelor din Moldova?  
Moldova anual consumă cantităţi de gaze 

ce variază între un miliard şi un miliard jumate 
de metri cubi. Pentru perioada anilor 1994-2009 
consumul de gaze  a evoluat constant cu  oscilaţii 
reduse17, variaţia maximă s-a înregistrat în 1997, 
când pentru necesităţile economiei naţionale 
s-au utilizat 1461 miliarde metri cubi de gaz, iar 
cea minimă în 1999, când au fost folosite 982 
milioane metri cubi de gaz. În mediu în această 
perioadă s-a consumat 1194 milioane metri cubi 
de gaz. Considerăm că pe perioada 2010-2015 
Moldova va continua să consume în mediu ace-
eaşi cantitate de gaze naturale ( posibilele abateri 
de la această tendinţă se vor încadra într-un cori-
dor de 1057-1331 milioane metri cubi de gaz). 

Graficul 2. Evoluţia consumului de gaze a Re-
publicii Moldova pe perioada 1994 - 2015, în 
milioane metri cubi

Sursa: elaborat de autori în baza datelor preluate de la 
Bîcova, E., Мониторинг индикатороmв энергетической 
безопасности, 2008 şi din „Raportul despre activitatea 
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică în 
anul 2009”, preluat de pe http://www.anre.md/

17  Toate calculele din Capitolul 3 se referă doar la teritoriul R. 
Moldova din partea dreaptă a Nistrului. 

3. OPOrTuNITĂŢI IGNOrATE
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În anii 1999 şi 2009 s-a înregistrat o 
scădere bruscă a consumului de gaze. Acest fapt 
a fost cauzat de reducerea activităţii economice 
per ansamblu - efect al crizelor, ce au afectat 
Moldova: criza financiară regională din 1998 şi 
criza economică mondială din 2008-2009.  În 
perioadele de recesiune, cel mai tare scade con-
sumul de gaze din partea sectorului industrial. 
Datele privind distribuţia de gaze pe categorii 
de consumatori pentru anii 2007-2009 vine să 
confirme această teză: astfel, în 2009, anul de-
clinului economic pentru Republica Moldova, 
consumul de gaze din partea agenţilor econo-
mici ( diferiţi de cei ce activează în sectorul 
energetic) s-a redus cu 32,1 la sută. 

În condiţiile păstrării actualului me-
canism de aprovizionare a Moldovei cu gaze 
naturale, preţul va avea evoluţii spectaculoase. 
Începând cu anul 2011 Moldova va importa 
gaze naturale la preţuri europene. Astfel con-
chidem că preţul pe care îl va plăti Moldova 
pentru importul de gaz din Rusia se va mo-
difica într-un mod similar cu cel de pe piaţa 
europeană. În perioada 1999-2010 preţul de 
import a gazul în Europa a avut un ritm me-
diu de creştere de 15,5%, de la 68 $ pentru o 
mie de metri cubi până la 330 $ pentru o mie 
de metri cubi. Pornind de la premiza că acest 
ritm se va păstra pe termen mediu, anticipăm 
o creştere a preţului de import al gazului, astfel 
încât către anul 2015 o mie de metri cubi ar 
costa 678 USD. 

Graficul 3. Evoluţia preţului de import a 
gazului în Europa pe perioada 1999-2015, 
$/ o mie metri cubi

Sursa: elaborat de autori conforma datelor preluate de la 
Davoust, R.,Gas Price Formation, Structure &Dynamics. 
Disponibil la: www.ifri.org/downloads/notedavoust.pdf
                                

Economia naţională este deosebit de sen-
sibilă la importul de gaze, în special, din cauza  
influenţei pe care o produc preţurile de import 
a acestui combustibil asupra preţurilor interne. 
Modificarea preţului de import a gazelor contri-
buie la modificarea tarifelor locale la gaz, care la 
rândul său contribuie la majorarea inflaţiei şi la 
încetinirea ritmurilor de creştere economică. Pe 
de o parte este afectat mediul de afaceri:

majorarea tarifelor la gaz de-- 
termină creşterea costurilor de 
producţie, care este transpusă în 
creşterea nivelului general al pre-
ţurilor; 
o inflaţie mai mare sporeşte reti-- 
cenţa mediului de afaceri pentru 
noi proiecte investiţionale, în fe-
lul acesta este perturbată activita-
tea economică. 

Creşterea preţurilor la gaz afectează întreg 
sector industrial, însă cel mai tare au de suferit în-
treprinderile, care în procesul de producţie consumă 
cantităţi importante de gaz. Printre acestea se numă-
ră, în primul rând, unităţile economice din sectorul 
energetic şi din ramuri ca industria chimică, fabri-
carea cărămizilor, conservarea fructelor şi legumelor, 
etc. Pentru industrie sunt deosebit de costisitore efec-
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tele majorării preţului la gaz, deoarece acesta atrage 
scumpirea şi altor „out-puturi” energetice, cum ar 
fi electricitatea, energia termică şi apa caldă, care în 
mare parte sunt produse prin utilizarea gazului. 

Pe de altă parte majorarea tarifelor la gaz 
îi confruntă pe consumatorii casnici, în special 
cu o scumpire generală a serviciilor comunale ( 
care au o pondere majoră în consumul gospodă-
riilor, ce se cifrează sub 10%, ocupând a treia po-
ziţie după procurarea produselor agroalimentare 
şi a îmbrăcămintei şi încălţămintei) şi o creştere 
a preţurilor la bunuri şi servicii, operată de agen-
ţii economici, ca rezultat al majorării costurilor 
de producţie. Totodată, se merită de menţionat 
că impactul modificării preţului la gaze asupra 
preţurilor bunurilor social importante (laptele şi 
produsele lactate, pâinea şi produsele de panifica-
ţie, uleiul vegetal), pare să fie minor. Astfel, în pe-
rioada 2005-2009, tariful mediu la gaz a crescut 
de 3 ori, pe când majorarea preţului la produsele 
social importante a fost de 1,2-1,4 ori. Luând în 
consideraţie riscurile sociale, Guvernul se strădu-
ie să nu permită creşteri rapide pentru produsele 
social importante. Din acest considerente, evolu-
ţia preţurilor la bunurile respective sunt protejate 
de efectele majorării preţului la gazele naturale. 

Relaţia dintre preţul la import şi tarifului 
mediu local la gaz este una direct lineară: creşterea 
cu un leu a preţului de import a gazului duce la 

majorarea tarifului mediu local cu 1,22 lei (vezi 
Anexa 1). Raportul dintre tariful mediu la gaz şi 
inflaţie este de o natură mai complexă, însă, per 
ansamblu, creşteri ale tarifului mai mari de 7% 
duce la majorarea nivelului general al preţurilor 
(vezi Anexa 2). 

Relaţia dintre modificarea preţului la gaz 
şi creşterea economică este reliefată prin interme-
diul raportului dintre inflaţie şi creşterea economi-
că. Corelaţia dintre inflaţie şi creşterea economică 
se dovedeşte, empiric, a fi invers proporţională18, 
în acest context factorii ce contribuie la majorarea 
preţurilor contribuie la temperarea ritmurilor de 
creştere. Luând în consideraţie că preţul la gaz este 
într-o relaţie directă cu inflaţia, atunci şi impactul 
său asupra creşterii este unul negativ. Astfel ma-
jorările de preţuri la gaz contribuie la reducerea 
ritmurilor de creştere economică.
 Formal, Moldova, pe parcursul indepen-
denţei sale a fost cointeresată în întărirea securi-
tăţii energetice şi diminuării dependenţei ener-
getice, care implică atât dependenţa economică 
cât şi extremă sensibilitate a economiei naţionale 
la evoluţii nefaste ale preţurilor la resursele ener-
getice. Însă, Moldova, practic a ignorat un şir de 
alternative ce ar fi putut întări securitatea ener-
getică şi i-ar fi asigurat avantaje economice cer-

18  Moroianu, N., Moroianu, D., Corelaţiile inflaţiei..Disponibil la: 
http://www.oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/820063/19.pdf

Tabel 3. Nivelurile inflaţiei asociate diferitor ritmuri de creştere a tarifului mediu la gaz
Ritmul anual de modificare al 

tarifului mediu la gaz (%) 7,3 8 9 10 15 20 25 30 50

Inflaţia medie anuală (%) 0,01 0,67 1,51 2,26 5,17 7,24 8,85 10,16 13,87

Sursa: estimările autorilor

Tabel 4. Ritmurile de creştere economică asociate diferitor ritmuri de creştere a tarifului mediu la gaz
Ritmul anual de modificare a 

tarifului mediu la gaz (%)
8 9 10 15 20 25 30 50

Ritmul de creştere economică 
(%) 1,276 1,634 1,56 0,89 0,60 0,4 0,26 0,18

Sursa: estimările autorilor
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te. Astfel în cazul orientării spre surse alternative 
de aprovizionare cu gaz (România, grupul AS-
COM), Moldova ar fi avut următoarele beneficii 
(atât în trecut cât şi pe viitor):

Câştiguri din economiile realizate de pe - 
urma procurării gazului la un preţ mai 
mic, decât cel pe care l-a făcut Moldova;
Inflaţie mai mică şi ritmuri mai mari - 
de creştere economică, asociate unor 
modificări mai mici a preţului la gaze 
naturale.

3.1  Resursele proprii şi posibilităţi de 

stocare.

Lucrările de prospecţiuni geologice efec-
tuate între anii 1947-1972 în regiunea de sud a 
Moldovei, localitatea Văleni, au dus la descope-
rirea unor rezerve de zăcăminte gazifere de circa 
344 mil. de metri cubi. Lucrările de prospecţi-
uni geologice şi exploatare a zăcămintelor de hi-
drocarburi prospectate pe teritoriul Republicii 
Moldo va au fost efectuate de compania Redeco 
(SUA) în baza unui acord de concesiune. Speci-
alişti din domeniu susţin că rezervele de gaze ar 
putea fi mai mari dar din cauza concesiunii părţii 
subterane pentru 20 de ani practic s-au stopat 
posibilităţile de evaluare a întregului potenţial de 
hidrocarburi de pe teritoriul ţării.

În anii ‘50 şi ’60 ai secolului XX, mai 
multe sonde parametrice au fost forate în partea 
sudică a Moldovei, ceea ce a dus la descoperirea, 
în 1957, a câmpului petrolier de la Văleni şi în 
1963, a câmpului de gaze naturale de la Victoro-
vca. De asemenea au fost forate mai multe sonde 
adânci (> 3000 m), fără a fi descoperite rezerve de 
hidrocarburi. Explorările geofizice (gravimetrice 
şi magnetice) sugerează prezenţa unor structuri 
de adâncime la nivelul Paleozoicului, care prezin-
tă şanse posibile pentru un depozit subteran de 
înmagazinare a gazului.

O altă şansă nevalorificată la moment 
este crearea înmagazinărilor pentru gazele natu-
rale subterane utilizând pentru aceasta golurile 
zăcămintelor de hidrocarburi sau rezervoare con-
struite din metal şi amplasate la suprafaţa pămân-
tului. Acestea ar pute fi utilizate la Giurgiuleşti 
cu crearea unui terminal pentru gazele naturale şi 
utilizarea vaselor de tip „râu-mare”, depozitând 
gaze importate din alte părţi ale lumii.

Anterior, grupul ASCOM a anunţat că 
ar fi intenţionat să identifice posibilitatea înma-
gazinării unui volum de gaze ce depăşeşte con-
sumul intern al Moldovei într-un depozit subte-
ran în Republica Moldova şi/sau România, sau 
să construiască împreună cu compania Romgaz 
un depozit subteran de gaze la Mărgineni, lângă 
Piatra-Neamţ, cu o capacitate de înmagazinare la 
prima etapă de patru miliarde metri cubi, unde 
să fie înmagazinate şi gazele necesare Republicii 
Moldova.

În luna martie anul 2009, la doar două 
luni după criza gazelor din ianuarie 2009, Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
(BERD) s-a arătat interesată în participarea îm-
preună cu autorităţile de la Chişinău într-un pro-
iect de construcţie a depozitelor de gaze naturale 
subterane în Republica Moldova.

În timpul vizitei in Moldova între 14 – 18 
iunie 2009 a unor experţi externi, au fost culese 
date provenite de la câmpul de gaze Victorovca, 
şi, în plus, au fost solicitate datele parametrice 
pentru sondele de adâncime. Cu toate acestea, 
s-a ajuns mai târziu la concluzia că aceste date nu 
au fost disponibile imediat, considerate a fi secre-
te şi fiind subiectul unui proces mai complicat de 
informare. Reprezentantul permanent al BERD-
ului la Chişinău, Libor Krkoska a declarat în ca-
drul unui recent forum investiţional la Chişinău 
că studiul respectiv a demonstrat că un asemenea 
proiect de construcţie a depozitelor de gaze natu-
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rale subterane este unul extrem de costisitor, însă 
decizia de a accepta sau nu continuarea lucrărilor 
ar aparţine totuşi Guvernului de la Chişinău. Cu 
toate acestea, Experţii Berkeley Associated men-
ţionează în studiu că au identificat şase structuri 
potenţiale, care justifică o analiza ulterioară şi că 
fără informaţii detaliate, posibilitatea creării aco-
lo a unui depozit subteran „se bazează doar pe o 
serie de ipoteze”. La rândul său, Ministerul Eco-
nomiei „consideră oportună amenajarea unor 
depozite în sondele deja exploatate”19.

3.2 Importul gazului natural lichefiat.

 Gazul natural lichefiat (GNL) este o al-
ternativă reală în ceea ce priveşte transportul faţă 
de gazul natural (stare gazoasă). Acesta este ace-
laşi gaz natural doar că prin procesul de răcire 
este condensat în lichid. Transportarea pe căi te-
restre sau maritime a GNL este mai sigură decât 
prin conductele de gaze deoarece nu este explozi-
bil ca lichid şi costurile de transportare sunt mai 
ieftine. 

La forumul regional pe teme energetice 
FOREN, care a avut loc în acest an la Neptun, 
vice-ministru al Economiei din Republica Mol-
dova, Ilarion Popa a declarat că Guvernul rea-
lizează studii pentru construirea unui terminal 
de gaze lichefiate în portul Giurgiuleşti, pentru 
a diminua dependenţa de gazele ruseşti. Termi-
nalul de gaze lichefiate ar putea oferi posibilităţi 
de livrare a gazelor naturale consumatorilor din 
Moldova procurate în diverse ţări ale lumii şi 
transportate cu ajutorul vaselor de tip „râu-mare” 
sau „mare-mare”. De exemplu Franţa dispune de 
patru terminale de aşa tip.

România are, de asemenea, în plan rea-
lizarea unui terminal de gaze lichefiate. Gazele 
ar urma să provină din Azerbaidjan, lichefiate 

19 Informație preluată din articolul publicat pe site-ul:  http://www.
eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=267:c
onstrucia-de-depozite-subterane-de-gaze-un-lux-nepermis-pentru-
moldova&catid=57:energetic&Itemd=127 

în Georgia, apoi transportate cu vase speciale la 
Constanţa. În portul românesc vor fi regazificate 
şi încărcate pe conducte, pentru a ajunge în restul 
Europei. În acest context, Azerbaidjan este un 
partener strategic pe segmentul energetic pentru 
UE, iar România are un rol semnificativ ca prim 
punct de conectare al gazului azer cu consumato-
rii europeni. Azerbaidjan este un producător cu 
creştere rapidă şi exportator de energie, care este 
considerat ca fiind unul dintre principalele puteri 
energetice regionale în spaţiul bazinului Caspic20. 

Acest nou proiect, recent demarat de autorităţile 
din cele trei ţări, a fost denumit AGRI. Conco-
mitent, Ucraina a anunţat ca analizează posibi-
lităţile tehnice de construire a unui terminal de 
gaze lichefiate, de mare capacitate, în regiunea 
portului Odesa. 

Odată ce portul din Constanţa urmea-
ză să fie punctul de conexiune a gazului azer 
cu consumatorii europeni, apar oportunităţi de 
extindere a proiectului şi în favoarea Republicii 
Moldova. În acest context, portul Giurgiuleşti ar 
putea fi una dintre principalele staţii de GNL, 
aprovizionarea realizându-se din Constanţa cu 
vase de tip „râu –mare”, iar re-gazificarea se poate 
realiza printr-o staţie construită în port de unde 
şi se vor alimenta conductele naţionale. Acesta 
poate fi un pas important în asigurarea stabilităţii 
în sectorul energetic al ţării constituind o alterna-
tivă la conductele de gaz din Rusia. În acest con-
text, Moldova trebuie să iniţieze negocierile cu 
Azerbaidjan, Georgia şi România şi să stabilească 
posibilităţile care să permită Moldovei să se im-
plice în proiectul AGRI. Iniţial proiectul se arată 
a fi foarte reuşit. Cu toate că în aprilie, anul cu-
rent, a fost semnat memorandumul de transport 
al gazelor Azerbaidjan - Georgia – România , şi 
după ce Uniunea Europeană şi-a exprimat inte-

20  Antonov V., Oportunităţi de consolidare a securităţii energetice 
a Republicii Moldova, Buletin de Politică Externă, 07.07.2010, IDIS 
Viitorul, la: http://www.viitorul.org/public/2904/ro/Policy%20State-
watch6%20ro.pdf 
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resul în acest proiect, calificând-ul complimentar 
proiectului Nabucco, în Georgia proiectul AGRI 
ar putea întâlni dificultăţi datorită relaţiei sale cu 
Rusia, care este al treilea producător de petrol şi 
gaze naturale din regiunea Mării Caspice, fiind 
întrecut de Azerbaidjan şi Kazahstan. 21  

Începând cu mijlocul anilor 2000, pre-
ţul GNL a devenit competitiv cu cel al gazului 
transportat prin conducte. Ritmul mediu anual 
de majorare a preţului la GNL, de circa 12%, 
este mai mic ca cel al  preţului la gaz, care  con-
stituie 15,5%.  Această tendinţă se pare că se va 
păstra şi în viitor, iar către 2015 preţul pentru o 
mie metri cubi de GNL va fi de 465 USD. 

Grafic 4. Evoluţia preţului  la GNL a gazului 
în Europa pe perioada 1999-2015, 
$/ o mie metri cubi

Sursa: elaborat de autori conforma datelor preluate de la 
Davoust, R.,Gas Price Formation, Structure &Dynamics. 
Disponibil la: www.ifri.org/downloads/notedavoust.pdf

Din acest considerent pe termen mediu de-

21  Idem 

vine destul de atrăgătoare posibilitatea alimentă-
rii cu GNL a Moldovei. Luând în consideraţie 
preţul mai mic al GNL în comparaţie cu cel al 
gazului natural, în cazul orientării spre aprovizio-
narea cu GNL, Moldova ar putea obţine  avanta-
je substanţiale. Ipotetic aprovizionarea Moldovei 
cu GNL  poate fi realizată pe 2 căi:

Construcţia unei instalaţii de delichefiere - 
la Giurgiuleşti;
Conectarea la reţeaua de gazoducte a Ro-- 
mâniei în cazul construcţiei instalaţiilor 
de delichefiere la Constanţa. 

Prima variantă implică costuri ridicate la 
etapa construcţiei instalaţiei, ce variază între 2-4 
miliarde Euro. Costurile prea mari ne fac să pri-
vim acest proiect ca unul ce poate fi realizat doar 
într-o perspectivă destul de îndepărtată de timp.

În acest context, o variantă viabilă de aprovi-
zionare a Moldovei cu GNL rămâne conectarea 
la sistemul de gazoducte român. În cazul unui 
scenariu optimist, o posibilă dare în exploatare a 
instalaţiei de delichefiere în Constanţa, poate fi 
realizată în termen de 2-3 ani. 

Pentru a determina  beneficiile pe care le-ar 
putea obţine Moldova, substituind  aprovizio-
narea cu gaz prin intermediul Gazprom-ului cu 
importul de GNL, au fost simulate scenarii, care 
prevăd importul GNL din România, ce ar asigu-
ra consumul intern în diferite proporţii,  de la 

Tabel 5. Inflaţia asociată posibilităţilor de import a gazului din Rusia şi a importului GNL 

Anul

Inflaţia (%) 
asociată importului 
de gaz în proporţie 

de 100% de la 
GAZPROM     

Inflaţia (%) 
asociată importului 
de gaz  în proporţie 

de 90% de la 
GAZPROM şi 10% 

LNG 

Inflaţia (%) 
asociată importului 
de gaz  în proporţie 

de 25% de la 
GAZPROM şi 75% 

LNG 

Inflaţia (%) 
asociată importului 
de gaz  în proporţie 

de 50% de la 
GAZPROM şi 50% 

LNG 

Inflaţia (%) 
asociată importului 
de gaz  în proporţie 

de 25% de la 
GAZPROM şi 75% 

LNG 

Inflaţia (%) 
asociată importului 
de gaz  în proporţie 

de 100% LNG 

2013 6,36 4,92 2,04 0 0 0
2014 6,15 6,04 5,86 5,45 5,1 4,56
2015 6,15 6,04 5,87 5,46 5,11 4,57

Sursa:  estimările autorilor

În cazul importului GNL s-ar putea beneficia de ritmuri adiţionale de creştere economică cuprinse 
între 0,01 şi 0,9%.
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10% la 100%. În acest caz în 2013, Moldova, 
în dependenţă de cantitatea de GNL importa-
tă, ar putea realiza economii cuprinse între 17 
şi 165 milioane USD. Către 2015 economiile 
pe care le-ar putea obţine Moldova ar atinge 
valori cuprinse între 25-254 milioane USD 
(vezi Anexa 3).

În cazul importului GNL, în cantităţi ce ar 
asigura consumul intern la cel puţin 50%, am 
putea asista la o inflaţie de circa 0% (dacă negli-
jăm influenţa altor factori) în comparaţie cu un 
nivel al preţurilor, asociat importului de gaz de la 
Gazprom. Ulterior câştigurile pentru economia 
naţională ar constitui reduceri ale inflaţie cu 0,1-
1,6% mai mici.

3.3 Interconectarea sistemului naţional 

de gazoducte cu cel român

Interconexiunea sistemului naţional de 
gazoduct cu cel român este o oportunitate de di-
versificare a furnizorilor de gaze, neglijată de par-
tea moldoveană de la obţinerea independenţei şi 
până în prezent. Construcţia unei conducte ma-
gistrale pentru transportul gazelor naturale din 
România pe traseul Drochia-Ungheni-Iaşi ar fi 
permis, cel puţin în aşa situaţii care au avut loc la 
începutul anului 2006 sau 2009 în perioada „răz-
boiului gazelor”, alimentarea Republicii Moldova 

cu gaze naturale din România. La acel moment 
aprovizionarea cu gaze s-a făcut din înmagazina-
rea subterană a Ucrainei din Bogorodceni, regi-
unea Lvov, prin gazoductul magistral Şoldăneşti-
Rezina, construit în timpul conflictului armat de 
pe Nistru, când în Chişinău şi în unele raioane 
din centru Moldovei a fost sistată livrarea gazelor 
naturale. Concomitent, menţionăm că şi Româ-
nia este cointeresată în construcţia conductei, 
care ar permite diversificarea surselor de aprovi-
zionare adiţionale cu gaze naturale. Actualmente 
se examinează posibilitatea construirii a trei sta-
ţii de pompare, astfel încât să existe posibilitatea 
funcţionării acesteia în ambele direcţii, adică să 
existe condiţii tehnice pentru ca gazul să poată 
circula în ambele direcţii. Costul  proiectului este 
estimat la o valoare de 49 milioane dolari, capa-
citatea conductei urmând să fie  de 5 miliarde de 
metri cubi cu o lungime de 95 km22.

Construcţia acestei conducte ar fi permis 
Moldovei să negocieze cu România posibilitatea  
importului de gaze din acest stat. Pe de o parte 
firmele române sunt interesate de exportul ga-
zului23.  Chiar dacă am presupune că Moldo-
va şi-ar asigura tot consumul de gaz doar pe 
baza importurilor române, pentru ţara vecină 

22  http://www.ziare.com/economie/stiri-economice/r-moldova-si-
ar-putea-stoca-rezerva-strategica-de-gaze-in-
    România -993251
23  http://www.sfin.ro/articol_20581/misterele_conductei_de_gaze_
arad-szeged.html?action=print

Tabel 6.  Creşterea economică asociată posibilităţilor de import a gazului din Rusia şi a 
importului GNL

Anul

Creşterea 
economică (%) 

asociată importului 
de gaz în proporţie 

de 100% de la 
GAZPROM     

Creşterea 
economică (%) 

asociată importului 
de gaz  în proporţie 

de 90% de la 
GAZPROM şi 10% 

LNG 

Creşterea 
economică (%) 

asociată importului 
de gaz  în proporţie 

de 25% de la 
GAZPROM şi 75% 

LNG 

Creşterea 
economică (%) 

asociată importului 
de gaz  în proporţie 

de 50% de la 
GAZPROM şi 50% 

LNG 

Creşterea 
economică (%) 

asociată importului 
de gaz  în proporţie 

de 25% de la 
GAZPROM şi 75% 

LNG 

Creşterea 
economică (%) 

asociată importului 
de gaz  în proporţie 

de 100% LNG 

2013 5 5,23 5,9 5,9 5,9 5,9
2014 5 5,01 5,04 5,1 5,2 5,3
2015 5 5,01 5,04 5,1 5,2 5,3

Sursa:  estimările autorilor
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asta nu pare să fie o problemă. Astfel în primul 
deceniu al secolului XXI, România  a avut un 
consum mediu anual de gaze  ce a variat între 
15,5-18,3 miliarde metri cubi de gaz, cu excepţia 
anului 2009, când economia romană a fost lovită 
de criză şi s-a redus consumul de resurse ener-
getice. În proporţie de 70% necesităţile interne 
de gaz,  ceea ce reprezintă aproximativ 12 mili-
arde metri cubi, sunt aprovizionate din resurse 
proprii, iar restul 30% sunt importate. În cazul 
în care Moldova ar importa integral gaze din 
România , aceasta ar avea o pondere de până 
la 10% din capacităţile de aprovizionare cu re-
surse proprii ale statului vecin.  

Luând în consideraţie că preţul mic de 
extragere a gazului în România , care acum este 
de 165 USD pentru o mie de metri cubi, şi ulte-
rioara sa evoluţie va fi una moderată ( anticipăm 
un ritm anual de creştere a preţului în medie cu 
11%)  realizarea acestui proiect ar fi un avantaj 
enorm pentru economia Moldovei. 

Grafic 5. Evoluţia preţului de extracţie a ga-
zului din România perioada 2005-2015, 
$/ o mie metri cubi

Sursa: elaborat de autori

În simulările realizate am presupus, că 
importul gazului din România ar fi putut începe 
în 2008. Am considerat acest an, ca fiind cel mai 

probabil pentru începerea importului de gaz din 
România. Această prezumţie se bazează pe câteva 
ipoteze: lipsa rapidităţii în construcţia conductei 
ce uneşte sistemele de gazoducte ale celor 2 state, 
desfăşurarea lentă a negocierilor dintre Guvernul 
Moldovei pe de o parte şi companiile şi guvernul 
român, precum şi de existenţa intereselor de na-
tură ne-economică, pentru tergiversarea iniţierii 
acestui proiect. 

Avantajul direct ale conectării sistemului 
naţional de gazoducte la cel român ar fi realizarea 
unor economii enorme. La fel ca şi în cazul GNL, 
pentru determinarea beneficiilor asociate conec-
tării la reţeaua română de gazoducte în  raport 
cu aprovizionarea cu gaz prin intermediul Gaz-
prom-ului, au fost elaborate diverse scenarii, care 
prevăd importul gazului din România, ce ar asi-
gura consumul intern în diferite proporţii, de la 
10% la 100%. Astfel în cazul începerii  aprovi-
zionării cu gaz român în 2008,  în dependenţă 
de ponderea gazului  importat din ţara vecină 
în consumul total de gaz din Moldova, statul 
nostru ar fi economisit între 8 şi 82 milioane 
USD în 2008 şi între 10 şi 102 milionae USD 
în 2009. Economiile pe care le-am fi putut ob-
ţine anual ar fi crescut într-o progresie aritme-
tică şi către anul 2015 ar trebui să varieze între 
45 şi 448 milioane USD (vezi Anexa 4). 

Concomitent importul din România  
ar fi adus o reducere a presiunilor inflaţioniste 
ce vin din partea sectorului energetic. În 2008 
Moldova ar fi putut avea o inflaţie ce ar fi va-
riat între 7,6 şi 6,5%. La fel pe termen mediu, 
în dependenţă de ponderea importului gazu-
lui român, Moldova ar fi putut beneficia de 
reduceri ale ritmurilor de inflaţie ce ar fi variat 
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2015 5 5,01 5,04 5,11 5,22 5,45
Sursa:  estimările autorilor

Interconectarea sistemului energetic na-
ţional cu cel European este una din obligaţiile pe 
care RM şi le-a asumat odată cu aderarea la Co-
munitatea Energetică Regională. Indiferent care 
ar fi modalitatea concretă de participare la piaţa 
regională, este important ca reţeaua conductelor 
de gaze naturale din Moldova să fie interconecta-

tă cu reţeaua de gaze naturale din România prin-
tr-o altă interconexiune decât traseul de tranzit 
spre Balcani al Gazprom-ului. O astfel de legă-
tură cu reţeaua care asigură vecinătatea cu piaţa 
regională ar permite extinderea conceptului Ine-
lului Comunităţii Energetice şi în cazul Moldovei. 
Opţiunile de accesare a altor surse de gaze natu-
rale decât prin conductele magistrale controlate 
de Gazprom sunt legate de posibilitatea de co-

între 0,1% şi 2-3,6% (vezi Tabel 6).

Tabel 6. Inflaţia asociată posibilităţilor de import a gazului din Rusia şi România

Anul 

Inflaţia (%) 
asociată 

importului de 
gaz în proporţie 
de 100% de la 
GAZPROM     

Inflaţia (%) asociată 
importului de gaz  

în proporţie de 90% 
de la GAZPROM şi 
10%  din România  

Inflaţia (%) 
asociată 

importului 
de gaz  în 

proporţie de 
25% de la 

GAZPROM 
şi 75%  din 
România  

Inflaţia (%) 
asociată 

importului 
de gaz  în 

proporţie de 
50% de la 

GAZPROM 
şi 50%  din 
România  

Inflaţia (%) 
asociată 

importului 
de gaz  în 

proporţie de 
25% de la 

GAZPROM 
şi 75%  din 
România  

Inflaţia (%) 
asociată 

importului 
de gaz  în 

proporţie de 
100%  din 
România  

2008 12,7 7,6 6,5
2009 0 0
2010 10 9,8 9,5 8,9 7,9 6,4
2011 7,3 7,2 7 6,7 6,1 5,3
2012 6,6 6,5 6,3 5,9 5,3 4,3
2013 6,4 6,3 6,1 5,7 5 4
2014 6,1 6 5,9 5,4 4,8 3,7
2015 6,1 6 5,9 5,5 4,8 3,7

Sursa:  estimările autorilor

În cazul importului gazului din România, Moldova ar fi beneficiat de un adaos la ritmurile de creşte-
re economică cuprinse între 0,45% şi 1,5%.

Tabel 7.  Creşterea economic asociată posibilităţilor de import a gazului din Rusia şi România

Anul 

Creşterea 
economică 

(%) asociată 
importului 
de gaz în 

proporţie de 
100% de la 
GAZPROM     

Creşterea 
economică 

(%) asociată 
importului 
de gaz  în 

proporţie de 
90% de la 

GAZPROM 
şi 10%  din 
România  

Creşterea 
economică 

(%) asociată 
importului 
de gaz  în 

proporţie de 
25% de la 

GAZPROM 
şi 75%  din 
România  

Creşterea 
economică 

(%) asociată 
importului 
de gaz  în 

proporţie de 
50% de la 

GAZPROM 
şi 50%  din 
România  

Creşterea 
economică 

(%) asociată 
importului 
de gaz  în 

proporţie de 
25% de la 

GAZPROM 
şi 75%  din 
România  

Creşterea 
economică 

(%) asociată 
importului 
de gaz  în 

proporţie de 
100%  din 
România  

2008 7,8 8,18 9,27 9,27 9,27 9,27
2009 -6,5 -5,91 -5,86 -5,71 -5,5 -4,9
2010 3 3,01 3,05 3,12 3,23 3,41
2011 4 4,01 4,03 4,09 4,16 4,29
2012 4,5 4,52 4,54 4,6 4,7 4,88
2013 5 5,01 5,04 5,1 5,21 5,41
2014 5 5,01 5,04 5,11 5,22 5,45
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nectare la reţeaua de transport a gazelor naturale 
a României. Prin aceasta va fi posibilă, accesarea 
eventualelor surse, disponibile prin această reţea, 
cum ar fi conducta Nabucco sau eventual Sou-
th Stream, proiecte care ar putea traversa partea 
de vest a României. Mai mult ca atât, Republica 
Moldova şi-ar spori securitatea furnizării cu gaze 
naturale prin accesul la rezervele de gaze natura-
le disponibile în România. În acest sens, imple-
mentarea proiectului de construcţie a conductei 
magistrale Ungheni - Iaşi este primordială şi ar 
trebui să se regăsească ca prioritate pe agenda au-
torităţilor moldovene. 

3.4 Proiectul Nabucco/ South Stream

Nabucco şi South Stream sunt momen-
tan două proiecte concurente care au scop apro-
vizionarea Europei cu gaze naturale. La moment, 
acestea se află în stadii diferite de dezvoltare şi nu 
există certitudinea ca cel de al doilea proiect va 
trece prin România. Având în vedere că studiul 
de fezabilitate, în cazul proiectului South Stream 
nu este finalizat, orice schimbare a traseului con-
ductei este oricând posibilă. România şi-a ma-
nifestat disponibilitatea de a pune la dispoziţia 
Gazprom datele tehnice necesare studierii posibi-
lităţii tranzitării ţării, însă orice decizie finală va 
ţine cont de evaluările care se vor face.  Declaraţi-
ile care au fost făcute în ultima perioadă de către 
oficialii gigantului rus referitoare la excluderea 
Bulgariei şi includerea României au doar un scop 
politic şi nimic mai mult, fiind deja evident fap-
tul ca South Stream a devenit un instrument de 
politică externă”24, spun specialiştii internaţionali 
din piaţa gazelor. În această situaţie legarea spe-
ranţelor Republicii Moldova de a-şi spori secu-
ritatea energetică prin intermediu României, ca 

24  http://www.zf.ro/companii/south-stream-vs-nabucco-cine-va-
castiga-batalia-pentru-gazele-europei-dintre-un-       
    instrument-politic-si-un-proiect-avansat-6473977

participant la South Stream, rămâne la fel de vul-
nerabilă odată ce robinetul principal al gazelor 
se va afla tot în mânele ruşilor. Interesul politic 
al proiectului este evident, Rusia încercând să-şi 
întărească poziţia şi puterea de influenţă în Euro-
pa unde se importă 53% din petrolul şi 62% din 
gazele exportate de către Rusia. Stoparea impor-
tului sau introducerea unor eventuale interdicţii 
faţă de hidrocarburile exportate de Rusia, va pre-
judicia economia rusă de milioane de dolari.
 Pe de altă parte, iniţiativa europeană gân-
dită pentru a spori securitatea energetică în Euro-
pa reducând dependenţa de gazul rusesc se arată 
mult mai optimistă. Studiul de fezabilitate a fost 
elaborat încă 2005, iar ţările care participă la acest 
proiect au semnat acordul interguvernamental în 
2009. În ceea ce priveşte demararea lucrărilor de 
construcţie, acestea vor începe aşa cum este pro-
gramat în 2011, urmând să fie finalizate în 2014. 
În această situaţie, Republica Moldova ar putea 
profita de poziţia României. În perspectiva unor 
negocieri fructuoase poate fi creată şi dezvoltată 
prin mai multe puncte interconexiunea sistemu-
lui gazier naţional cu cel român cu posibilitatea 
transportării gazelor în ambele direcţii.

3.5 Importul de gaze în Republica Mol-

dova prin intermediul SA ASCOM

 O altă posibilitate reală de diversificare 
a furnizorilor de energie pe care Republica Mol-
dova a neglijat-o până în prezent este importul 
gazelor din Republica Kazahstan. Oferta de im-
portare a gazelor naturale din Kazahstan a venit 
oficial din partea S.A. ASCOM GRUP încă în 
2006 printr-un Protocol de Intenţii semnat cu 
Ministerul Industriei şi Infrastructurii al Repu-
blicii Moldovei la 15 martie 2006. Prin acel pro-
tocol ASCOM GRUP S.A se angajează să aprovi-
zioneze Moldova cu gaze naturale din Kazahstan 
în volum de 2.5-3.0 mlrd. m3 anual, cantitate 
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de gaze suficientă pentru toţi consumatorii de pe 
ambele părţi ale Nistrului. Tot prin acest acord, 
părţile îşi exprimă intenţia comună pentru con-
struirea unei centrale electrice lângă Bălţi cu 
capacitatea de 450 MW, iar ASCCOM GRUP 
S.A. se angajează să participe la modernizarea 
CET-1 şi CET-2 din Chişinău pentru mărirea 
capacităţilor acestora cu 200 MW şi, respectiv, 
450 MW.  În plus, în Protocol se preconizează 
ca în scopul minimizării şi excluderii totale a ris-
curilor politice şi economice pentru securitatea 
energetică a Republicii Moldova părţile vor în-
fiinţa o societate comercială mixtă care va avea 
ca obiective de bază construirea conductelor ma-
gistrale Drochia-Bălţi-Ungheni-Iaşi şi Tocuz-Că-
inari-Mereni, identificarea posibilităţii înmagazi-
nării unui volum de gaze ce depăşeşte consumul 
intern al Moldovei, într-un depozit subteran în 
Moldova şi/sau România; construirea împreună 
cu Romgaz a unui depozit subteran de gaze la 
Mărgineni, lângă Piatra-Neamţ, cu o capacitate 
de înmagazinare la prima etapă de 4 mlrd metri 
cubi, unde să fie depozitate şi gazele necesare Re-

publicii Moldova. 
Comparativ cu alternativele  analizate, 

cea mai avantajoasă este  opţiunea propusă de 
ASCOM. Preţul de extracţie a gazului în Kaza-
hstan şi evoluţia lui în timp este destul de mică, 
în comparaţie cu alte preţul pentru aprovizi-
onarea cu gaz din alte surse. Astfel către 2015, 
preţul de import a gazului din Kazahstan poate 
ajunge la 143 USD pentru o mie metri cubi de 
gaz. Efectele economice ale importul gazului din 
Kazahstan ar fi fost considerabile. De fapt, aceas-
tă oportunitate este cea mai avantajoasă pentru 
Moldova. Ca rezultat al utilizării acestei opţi-
uni, deja în 2006, Moldova ar fi putut obţine 
economii de peste 75 milioane USD. În 2015, 
volumul economiilor ar fi atins 639 milioane 
USD.
 În perioada anilor 2006-2009, inflaţia 
s-ar fi redus considerabil. În 2006 şi 2008, prac-
tic, am fi avut o creştere a preţurilor de 2 ori mai 
mică decât cele pe care le-am înregistrat efectiv. 
Trecerea la importul gazului, în varianta propusă 
de grupul ASCOM, ar fi permis Moldovei către 
anul 2015, să obţină o inflaţie de doar 2,7%. Evi-

Tabel 8. Economiile obţinute de Moldova în cazul importului de gaz din Kazahstan.
1 2 3 4

 
 

Scenariu 1. Suma achitată pentru 
importul de gaz în proporţie de 100% de 
la GAZPROM (milioane USD)    

 

Scenariu 2. Suma achitată pentru 
importul de gaz din Kazahstan 
(milioane USD)

Economiile 
obţinute (milioane 
USD) col. 3 - col. 2

2006 175 100 75
2007 229 100 128
2008 281 97 184
2009 298 92 206
2010 340 91 248
2011 455 117 338
2012 526 129 397
2013 607 142 465
2014 701 156 545
2015 810 171 639

Sursa:  estimările autorilor
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2015 6,1 2,7
Sursa:  estimările autorilor

La creşterea economică s-ar fi adăugat 
un surplus mai mare de 0,3% ( adaos înregistrat 
doar  pentru anul 2007). Cel mai mare aport s-ar 
fi înregistrat în 2008, când creşterea ar fi atins 
un nivel de 9,3% comparativ cu cel înregistrat 
de 7,8%. În linii generale, importul gazului din 
Kazahstan ar fi accelerat substanţial creşterea eco-
nomică şi deja către 2015, am fi putut ajunge un 
ritm de creştere economică de circa 6%.

 Oferta propusă de ASCOM GRUP S.A. 
era destul de tentantă, doar că pentru materiali-
zarea ei trebuia deschise „porţile” de tranzit prin 
Ucraina şi Rusia. Aici era necesar deja dialogul 
cu Gazpromul. În perioada 28-30 iunie 2006 la 
Moscova a fost organizată prima rundă de nego-
cieri la care S.A. Gazprom a refuzat categoric să 
accepte tranzitarea gazelor pasibile pentru con-
tractarea de către S.A. Moldovagaz de la între-
prinderea producătoare Tolkînneftegaz S.R.L. 
Ca reprezentanţi din partea statului la negocieri 

dent, neluând în consideraţie alţi factori.

Tabel 9. Inflaţia asociată posibilităţilor de import a gazului din Rusia şi din Kazahstan

Anul
Inflaţia (%) asociată importului 

de gaz în proporţie de 100% de la 
GAZPROM     

Inflaţia (%) asociată importului de gaz 
din Kazahstan 

2006 12,7 6,5
2007 12,3 8,5
2008 12,7 6,5
2009 0 0
2010 10 6
2011 7,3 4,5
2012 6,6 3,6
2013 6,4 3,3
2014 6,1 2,9

Tabel 10 . Creşterea economică asociată posibilităţilor de import a gazului din Rusia şi din Ka-
zahstan

Anul
Creşterea economică (%) asociată 
importului de gaz în proporţie de 
100% de la GAZPROM

Creşterea economică (%) 
asociată importului de gaz  din 

Kazahstan

2006 4,8 6
2007 3 3,3
2008 7,8 9,3
2009 -6,5 -4,87
2010 3 3,6
2011 4 4,4
2012 4,5 5
2013 5 5,6
2014 5 5,7
2015 5 5,7

Sursa:  estimările autorilor
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au fost prezenţi Ambasadorul Republici Moldo-
va în Federaţia Rusă şi prim-secretarul Ambasa-
dei Republicii Moldova în Federaţia Rusă, sau la 
o întâlnire de aşa importanţă prezenţa oficialilor 
de la cel mai înalt nivel este foarte importantă. 
De fapt la întâlnire trebuia să fie prezent şi ex-
prim-ministrul Vasile Tarlev, care din motive 
necunoscute s-a răzgândit în ultimul moment. 
Anume reprezentanţii Guvernului aveau posibi-
litatea să negocieze condiţii avantajoase referitor 
la tranzitul gazului pentru Moldova din Kaza-
hstan. Doar ei puteau să amintească Gazprom-
ului despre gazul rusesc care tranzitează terito-
riul Moldovei spre Balcani şi despre prevederile 
stipulate în Acordul ţărilor CSI „Cu privire la 
promovarea unei politici unice în domeniul tran-
zitării gazelor naturale” din 03.11.1995, semnat 
inclusiv de Republica Kazahstan, Rusia, Ucraina 
şi Republica Moldova. Pentru Rusia, conductele 
de livrare a gazelor în Balcani sunt foarte impor-
tante, volumul tranzitului constituind aproxima-
tiv 22-25 mlrd. de metri cubi mlrd. m3 de gaze 
anual, ce constituie aproximativ 18% din volu-
mul total al exportului de gaze efectuat de Rusia. 
Pe când importul total de gaze naturale de către 
Moldova împreună cu partea transnistreană con-
stituie aproximativ 3 mlrd. m3 pe an. Aceste date 
demonstrează încă odată faptul, că exportul în 
Balcani are o pondere mare în afacerea Gazprom-
ului în timp ce în structura preţului de livrările a 
gazelor în Moldova, cea mai mare pondere o are 
componenta politică. Această acţiune sau inac-
ţiune a autorităţilor este o dovadă că guvernarea 
din acea perioada nu vedea prioritar diversificarea 
furnizorilor de gaze naturale ci dimpotrivă susţi-
nerea afacerii monopoliste a Gazprom-ului. Mai 
târziu, acţiunile descrise mai sus capătă şi o expli-
caţie logică. Aceasta se face înţeleasă prin subiec-
tul unei scrisori expediate de către conducerea 
Republicii Moldova, Preşedintelui Kazahstan la 
data de 14.10.2008, prin care solicită verificarea 

afacerilor din Kazahstan a S.A. ASCOM GRUP. 
Ca urmare, în anul 2009, activitatea economi-
că a întreprinderii producătoare Tolkînneftegaz 
S.R.L. a fost sistată, iar posibilitatea importării 
gazelor naturale din Kazahstan nu mai apare în 
lista priorităţilor de fortificare a securităţii ener-
getice a Republicii Moldova.

3.6 Producerea Biogazului

Cercetările şi aplicaţiile privind utilizarea 
energiilor neconvenţionale, regenerabile capătă, 
de la an la an, o extindere tot mai mare în ţările 
dezvoltate. Criza energetică, resursele tradiţiona-
le limitate şi prognoza epuizării lor într-un viitor 
apropiat impun găsirea în timp de noi surse al-
ternative.

Biogazul, deşi s-ar părea că nu poate avea 
o pondere deosebită, va avea totuşi partea sa de 
contribuţie. Pentru gospodăriile ţărăneşti, ferme-
le agricole, unde nu există posibilităţi de racorda-
re la reţeaua de gaze naturale dar şi în scopul ob-
ţinerii autonomiei energetice, biogazul constituie 
o alternativă viabilă. În tabelul 3 sunt indicate 
principalele materii prime din care poate fi obţi-
nut biogazul în cantităţi corespunzătoare la fel şi 
conţinutul de metan din biogaz.

Producerea biogazului ar fi o soluţie alter-
nativă reuşită pentru producătorii care au deşeuri 
din care poate fi obţinut biogazul. În Moldova, 
fabrica de zahăr “Sudzucker Moldova” preco-
nizează construcţia unei fabrici de producere a 
biogazului din teasc de sfeclă de zahăr. Fabrica 
va fi construită în oraşul Drochia până în 2012, 
în urma unei investiţii de 10 milioane de euro, 
efectuată de compania “Südzucker Moldova” 
care urmează să fie recuperată în 8 ani de zile. Se 
estimează că biogazul va acoperi 60 la sută din 
necesitatea de resurse energetice a fabricii de za-
hăr din Drochia, care nu va mai fi dependentă 
energetic în cazul unei eventuale scumpiri sau 
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sistări a gazelor naturale. 
Potrivit proiectului, din 800 de tone de 

teasc de sfeclă de zahăr, fabrica va produce pe zi 
110 mii de metri cubi de biogaz, un metru cub 
de biogaz fiind echivalent cu 0,6 metri cubi de 
gaz natural sau 0,56 litri de motorină. Într-un 
singur sezon, fabrica de zahăr de la Drochia acu-
mulează circa 80 de mii de tone de teasc25.

Instalaţiile de producere a biogazului sunt 
utilizate cu succes în multe ţări din lume, cum ar 
fi: China – peste 7,0 milioane instalaţii; Japonia 
– 6,0 milioane instalaţii; Franţa – 6,0 milioane 
instalaţii; India, Germania, Italia, etc.

Înlocuirea gazului de import cu biogazul 
produs în interiorul întreprinderii producătoare, 
este o salvare în momentele de criză cum au fost 
cele de la începutul anului 2006 şi 2009. Aceasta 
ar permite evitarea pierderilor considerabile din 
cauza sistărilor de gaz sau măririi preţurilor, la fel 
ar oferi o poziţie mai competitivă pe piaţa com-
paniei care nu este nevoită sa includă în preţul 
final al produselor creşterile de cost a energiei. 

3.7 Bilanţul pierderilor economice 

Deja acum se poate de făcut bilanţul pier-
derilor economice de pe urma neglijării oportuni-
tăţilor de diversificare a surselor de aprovizionare 

25 Din articolul publicat pe siteul: http://www.allmoldova.com/ro/

moldova-news/economics/1249051501.html  

cu gaze naturale. Astfel pierderile de economii 

pentru perioada 2008-2010 au constituit:
Între 36 şi 360 milioane USD de pe urma •	
neiniţierii negocierilor cu partea romana 
privind importul de gaz din ţara vecina. 
842 milioane USD pentru teritoriul din •	
partea dreaptă a Nistrului de pe urma 
ignorării proiectului grupului ASCOM 
privind importul gazului din Kazahstan. 
Dacă, luăm în calcul şi consumul Transn-
istriei, estimăm pierderi cumulative ce s-ar 
cifra la circa 1,45 miliarde USD.
Concomitent economia a avut pierderi impor-

tante în ritmurile de creştere. Surplusul cumulativ 
de creştere pe care l-a ratat  Moldova este de peste 
6%, în cazul iniţierii proiectului propus de AS-
COM (în 2010 PIB-ul Moldovei comparativ cu 
cel din 2005 a crescut cu 12%, dacă am fi impor-
tat gaz din Kazahstan PIB-ul ar fi crescut cu 18%) 
şi de 1-3,4% în cazul importului din Romania 
(în 2010 PIB-ul Moldovei comparativ cu cel din 
2007 a crescut cu 3,8%, dacă am fi importat gaz 
din România PIB-ul ar fi crescut cu 4,8-7,2%).

Deosebit de costisitoare pentru populaţie (în 
condiţiile unui nivel destul de mic al veniturilor) 
sunt efectele inflaţioniste. Astfel din cauza neini-
ţierii proiectelor alternative de aprovizionare cu 
gaze a Moldovei, populaţia trebuie să cheltuie mai 

Tabelul 11. Materii prime şi cantităţile de biogaz şi metan care pot fi obţinute din acestea.

Materie primă Durata de fermentare 
(zile)

Cantitatea de biogaz 
obţinută (mc/100kg)

Conţinutul de metan din 
biogaz (%)

Dejecţii de porcine 60 30 65
Dejecţii de bovine 90 28 59

Dejecţii de cabaline 90 31 60
Fecale umane 30 24 50

Frunze şi vrejuri de cartof 60 37 60
Coceni de porumb 90 25 53

Frunze diferite 65 22 59
Iarbă verde 60 29 70

Sursa: FLAISER, L., Instalaţie de producere a gazului de fermentaţie (biogaz) pentru gospodarii ţărăneşti”
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mult din cauza unor preţuri mai mari, astfel: 
în cazul iniţierii proiectului grupului AS-- 
COM, în general, cetăţenii ar fi plătit de 1,2 
ori mai puţin, decât o fac acum ( o persoa-
na cheltuie lunar în mediu 1400 MDL26, în 
situaţia alternativă nivelul preţurilor i-ar fi 
permis ca el să-şi asigure acelaşi coş de con-
sum doar cu 1167 Lei).

În cazul importului gazului din România - 
populaţia ar fi trebuit să-şi procure măr-
furi şi servicii cheltuind de 1,04-1,1 ori 
mai puţin ( importul alternativ din Ro-
mânia i-ar fi permis unui cetăţean care 
acum cheltuie în mediu pe lună 1400 

26  Estimările autorilor în baza datelor preluate de la Biroul Naţional 
de Statistică,  Aspecte privind nivelul de trai al populatiei in 2008, 
2009; Biroul Naţional de Statistică,  Aspecte privind nivelul de trai 
al populatiei in 2007, 2008;  Biroul Naţional de Statistică,  Aspecte 
privind nivelul de trai al populatiei in 2006, 2007.  Disponibile la:   
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=263&id=2206

MDL, să-şi asigure acelaşi consum doar 
cu o sumă ce variază între 1346 şi 1273 
MDL ). 

Foarte mult au de pierdut consumatorii 
casnici. Din cauza atitudinii ignorante ale deci-
denţilor, cetăţeanul simplu are de plătit acum de 
1,04-1,4 ori mai mult pentru serviciile comuna-
le, decât ar fi făcut-o dacă s-ar fi importat gaz 
din România şi de 2 ori mai mult dacă ne-am fi 
aprovizionat cu gaz din Kazahstan. 

Extrem de mult de pe urma neglijării a pier-
dut sectorul industrial, în special, la capitolul 
aprovizionare cu resurse energetice: gaz, electri-
citate, energie termică. Astfel, din cauză că în 
aprovizionarea cu gaz se păstrează un status-quo 
şi nu se importa gaz din România, agenţii econo-
mici trebuie să plătească de 1,15 –1,65 ori mai 
mult pentru aprovizionarea cu resurse energeti-
ce, iar pentru faptul că nu aducem gaz din Ka-
zahstan, industria e nevoită să plătească de 3 ori 
mai mult.
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Pe parcursul a aproximativ 20 de ani gazifi-1. 
carea Republicii Moldova a demonstrat un 
ritm destul de intens, iar diversificarea sur-
selor energetice cu scopul sporirii securită-
ţii energetice a ţării este un obiectiv formal, 
până în prezent nerealizându-se nimic la 
acest capitol. 
Lipsa unor analize de evaluare a eventuale-2. 
lor volume de gaz natural, care urmează să 
fie consumate pe anumite porţiuni, a dus la 
construcţia a sute de kilometri de conducte 
care nu sunt utilizate la capacităţi profitabi-
le, ceea ce influenţează preţul stabilit pentru 
consumatorul final şi face dificilă mentenan-
ţa acestor reţele.
Politica externă promovată de administraţia de 3. 
la Moscova faţă de fostele state sovietice are un 
caracter neprietenos, „acreditând” gazul rusesc 
şi vinurile moldoveneşti cu misiuni diploma-
tice. Refuzul vinurilor moldoveneşti pe piaţa 
rusească sau scumpirea suspectă a gazelor na-
turale livrate Moldovei, reflectă ingratitudinea 
Rusiei faţă de politica de la Chişinău. 
Pe perioada anilor 1994-2009 Moldova a con-4. 
sumat în mediu 1194 milioane metri cubi de 
gaz. Pe parcursul perioadei analizate evoluţia 
consumului de gaz a fost relativ constantă, ceea 
ce ne face să anticipăm că pe termen mediu ne-
cesităţile  în acest combustibil, vor varia puţin  
în jurul valorii de 1194 milioane metri cubi. 
În condiţiile menţinerii actualului mecanism 5. 
de aprovizionare a Moldovei cu gaz, preţul 
acestuia va creşte semnificativ. Începând cu 
anul 2011 Moldova va importa gaz natural 
la preţuri europene. Astfel preţul pe care îl va 

plăti Moldova pentru importul de gaz din Ru-
sia se va modifica într-un mod similar cu cel 
de pe piaţa europeană. Conform acestui sce-
nariu  pe termen mediu anticipăm o creştere a 
preţului de import al gazului astfel încât către 
2015 o mie metri cubi ar costa 678 USD. 
Economia naţională este deosebit de sensibilă 6. 
la importul de gaze, în special, din cauza  in-
fluenţei pe care o produc preţurile de import a 
acestui combustibil asupra preţurilor interne. 
Modificarea preţului de import a gazelor duce 
la modificarea tarifelor locale la gaz, în felul 
acesta este afectat atât mediul de afaceri cât şi 
consumatorii casnici. Relaţia dintre preţul la 
import şi tarifului mediu local la gaz este una 
lineară: creşterea cu un leu a preţului de import 
a gazului duce la majorarea tarifului mediu lo-
cal cu 1,22 lei. Raportul dintre tariful mediu 
la gaz şi inflaţie este mai complex, însă, per 
ansamblu, creşteri ale tarifului mai mari de 7% 
duc la majorarea nivelului general al preţurilor. 
La fel, majorările de preţuri la gaz contribuie 
la reducerea ritmurilor de creştere economică. 
Realizarea, din partea Moldovei, a proiectelor 7. 
de alternative de aprovizionare cu gaz i-ar fi 
asigurat avantaje economice considerabile. 
Orientarea  spre surse alternative de aprovizio-
nare cu gaz i-ar fi adus Moldovei următoarele 
beneficii: câştiguri din economiile realizate de 
pe urma procurării gazului la un preţ mai mic, 
inflaţie mai mică şi ritmuri de creştere econo-
mică mai mare. 
Începând cu 2013 Moldova, în dependenţă de 8. 
cantitatea de GNL importată ar putea realiza 
economii cuprinse între 17 şi 165 milioane 

CONCLuZII ŞI rECOMANDĂrI
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USD. Către 2015 economiile pe care le-ar pu-
tea obţine Moldova ar atinge valori cuprinse 
între 25-254 milioane USD. În cazul impor-
tului GNL, în cantităţi ce ar asigura consumul 
intern la cel puţin 50%, am putea asista la o 
inflaţie de circa 0% în comparaţie cu un nivel 
al preţurilor de 6,4%, asociat importului de 
gaz de la Gazprom. Ulterior câştigurile pen-
tru economia naţională ar constitui reduceri 
ale inflaţie cu 0,1-1,6% mai mici. Creşterea 
economică ar putea beneficia de ritmuri adiţi-
onale care ar ajunge la 0,9%.
În cazul începerii  aprovizionării cu gaz român 9. 
din 2008,  în dependenţă de ponderea gazu-
lui  importat din ţara vecină în consumul total 
de gaz din Moldova, statul nostru ar fi eco-
nomisit între 8 - 82 milioane USD, în 2009 
economiile s-ar fi cifrat între 10 -102 milioane 
USD. Economiile pe care le-am fi putut obţi-
ne anual ar fi crescut într-o progresie aritmeti-
că şi către 2015 ar fi trebui să varieze între 45 
şi 448 milioane USD. În 2008 Moldova ar fi 
putut avea o inflaţie ce ar fi variat între 7,6 şi 
6,5% comparativ cu cea de efectiv înregistrată 
de 12,7% . Pe termen mediu Moldova ar fi 
putut beneficia de reduceri ale ritmurilor de 
inflaţie ce ar fi variat între 0,1% şi 2-3,6%.  
Importul de gaz din România ar fi asigurat un 
adaos la ritmurile de creştere economică cu-
prinse între 0,45% şi 1,5%. 
Efectele economice ale proiectului propus de 10. 
ASCOM - importul gazului din Kazahstan 
reprezintă o alternativă şi este cea mai avanta-
joasă pentru Moldova. Ca rezultat al utilizării 
acestei opţiuni, deja în 2006, Moldova ar fi 
putut obţine economii de 75 milioane USD. 
În 2015, volumul economiilor ar fi atins 639 
milioane USD. 
La realizarea proiectului propus de SA AS-11. 
COM, inflaţia s-ar fi redus considerabil. În 

2006 şi 2008, s-ar fi înregistrat o creştere a 
preţurilor de 2 ori mai mică decât cea pe care 
am avut-o efectiv. 
Trecerea la importul gazului, în varianta pro-12. 
pusă de ASCOM SA, ar fi permis R. Moldova 
către anul 2015 să obţină o inflaţie de doar 
2,7%. 
În linii generale, importul gazului din Kaza-13. 
hstan ar fi accelerat substanţial creşterea eco-
nomică şi deja către 2015 am fi putut ajunge 
un ritm de creştere economică de circa 6%. La 
creşterea economică s-ar fi adăugat un surplus 
mai mare de 0,3% ( adaos înregistrat doar  
pentru anul 2007). Cel mai mare aport s-ar 
fi înregistrat în 2008, când creşterea ar fi atins 
un nivel de 9,3% comparativ cu cel înregistrat 
de 7,8%. 
Bilanţul pierderilor economice de pe urma 14. 
neglijării oportunităţilor de diversificare a sur-
selor de aprovizionare cu gaze este destul de 
mare. Astfel, pierderile de economii au consti-
tuit 842 milioane USD pentru teritoriul din 
partea dreaptă a Nistrului de pe urma igno-
rării proiectului grupului ASCOM privind 
importul gazului din Kazahstan. Dacă, luăm 
în calcul şi consumul Transnistriei, estimăm 
pierderi cumulative ce s-ar cifra la circa 1,45 
miliarde USD. Totodată, de pe  urma neini-
ţierii negocierilor cu partea româna privind 
importul de gaz din ţara vecină au fost rataţi 
între 36 şi 360 milioane USD.
Surplusul cumulativ de creştere pe care l-a ratat 15. 
Republica Moldova este de peste 6% (adaosul 
la ritmul de creştere economic cumulat pentru 
anii 2006-2010), în cazul iniţierii proiectului 
propus de ASCOM.
Surplusul cumulativ de creştere pe care l-a ra-16. 
tat Moldova este de 1-3,4% în cazul importu-
lui gazelor naturale din Romania (adaosul la 
ritmul de creştere economic cumulat pentru 
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anii 2008-2010). 
Deosebit de costisitoare pentru populaţie sunt 17. 
efectele inflaţioniste. Astfel din cauza neiniţi-
erii proiectelor alternative de aprovizionare cu 
gaze a Moldovei, populaţia trebuie să cheltuie 
mai mult din cauza unor preţuri mai mari. 
În cazul iniţierii proiectului SA ASCOM, ce-18. 
tăţenii ar fi plătit pentru consumul de bunuri 
şi servicii de 1,2 ori mai puţin decât o fac în 
prezent. 
În cazul importului gazului din România, po-19. 
pulaţia ar fi trebuit să-şi procure mărfuri şi ser-
vicii cheltuind de 1,04-1,1 ori mai puţin. 
Foarte mult au de pierdut pierd consumato-20. 
rii  casnici. Din cauza atitudinii ignorante ale 
decidenţilor, cetăţeanul simplu are de plătit 
acum de 1,04-1,4 ori mai mult pentru servicii 
comunale, decât ar fi făcut-o dacă s-ar fi im-
portat gaz din România şi de 2 ori mai mult 
comparativ cu situaţia dacă am fi fost apro-
vizionaţi cu gaze naturale din Kazahstan prin 
intermediul grupului ASCOM. 
Extrem de mult de pe urma neglijării oportu-21. 
nităţilor alternative în aprovizionarea cu gaze 
naturale a pierdut sectorul industrial, în speci-
al, la capitolul aprovizionare cu resurse energe-
tice: gaz, electricitate, energie termică. 
Din cauză, că în aprovizionarea cu gaz se păs-22. 
trează un status-quo şi nu se importa gaz din 
România agenţii economici trebuie să plăteas-
că de 1,15 –1,65 ori mai mult pentru aprovi-
zionarea cu resurse energetice.
Din cauza nerealizării proiectului grupului 23. 
ASCOM, industria este nevoită să achite pen-
tru consumul de gaze de 3 ori mai mult;
Urmărind modul de influenţare a raporturi-24. 
lor politice dintre statele ex-sovietice ce nu au 
autonomie energetică, inclusiv şi Republica 
Moldova, problema independenţei energeti-
ce se clasează la modul imperativ, silind statul 

nostru spre realizarea obligaţiunilor asumate 
ca membru cu drepturi depline la Comunita-
tea Energetică Europeană. 

În baza constatărilor realizate pot fi propuse 
următoarele măsuri:

Revizuirea strategiilor guvernamenta-	

le în domeniul securităţii energetice şi 
clasificarea oportunităţilor de sporire a 
securităţii energetice în obiective pe ter-
men scurt, mediu şi lung, cu elaborarea 
programelor predictibile de realizare a 
obiectivelor propuse;
Interconectarea sistemului naţional de 	

gazoducte cu cel al României prin mai 
multe puncte de conexiune cu posibili-
tatea asigurării transportului în ambele 
sensuri;
Valorificarea posibilităţilor de import a 	

gazelor naturale din Asia Centrală şi ne-
gocierea tranzitului prin Federaţia Rusă şi 
Ucraina;
Continuarea studiilor de fezabilitate pri-	

vind construcţia depozitelor de înmagazi-
nare a gazelor;
Elaborarea unor studii de fezabilitate pri-	

vind posibilităţile de import a gazelor na-
turale lichefiate prin portul Giurgiuleşti 
şi examinarea posibilităţilor de a adera la 
proiectul AGRI;
Diversificarea combustibililor energetici 	

în scopul micşorării ponderii gazului na-
tural în sectorul energetic naţional;
Fortificarea rolului Republicii Moldova 	

ca ţară importantă de tranzit a gazelor 
naturale şi energiei electrice; 
Elaborarea unor programe guvernamen-	

tale privind suportul întreprinzătorilor de 
a construi ferme de producere a biogazu-
lui.
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ANEXE
ANEXA 1

Rezultatele estimării pentru relaţia dintre preţul de import a gazului şi tariful mediu la gaz

Dependent Variable: Tarif Local
Method: Least Squares
Date: 09/07/10   Time: 13:40
Sample: 2005 2009
Included observations: 5
Tarif Local =C(1)*Preţ de Import

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(1) 1.219268 0.036713 33.21058 0.0000

R-squared 0.966447     Mean dependent var 2467.400
Adjusted R-squared 0.966447     S.D. dependent var 958.3795
S.E. of regression 175.5519     Akaike info criterion 13.35060
Sum squared resid 123273.9     Schwarz criterion 13.27249
Log likelihood -32.37651     Durbin-Watson stat 2.244764

Sursa: elaborat de autori utilizând pachetul informatic Eviews 5.0.0.1 

ANEXA 2

Rezultatele estimării pentru relaţia dintre tariful mediu la gaz şi inflaţie

Dependent Variable: Preţuri
Method: Least Squares
Date: 09/13/10   Time: 08:39
Sample: 2006 2009
Included observations: 4
Preturi=C(1)+C(2)*Tarif Local^0.01

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(1) -713.2555 310.2939 -2.298645 0.1483
C(2) 699.2291 300.2185 2.329067 0.1452

R-squared 0.730624     Mean dependent var 9.425000
Adjusted R-squared 0.595935     S.D. dependent var 6.286162
S.E. of regression 3.995867     Akaike info criterion 5.915251
Sum squared resid 31.93390     Schwarz criterion 5.608398
Log likelihood -9.830502     Durbin-Watson stat 2.431392

Sursa: elaborat de autori utilizând pachetul informatic Eviews 5.0.0.1
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ANEXA 3
Economiile obţinute de Moldova în cazul importului de GNL comparativ cu importul prin in-

termediul GAZPROM-ului

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Anul Scenariu 

1. Suma 
achitată 
pentru 
importul 
de gaz în 
propor-
ţie de 
100% de 
la GAZ-
PROM 
(milioa-
ne USD)    

Scenariu 
2. Suma 
achitată 
pentru 
importul 
de gaz în 
propor-
ţie de 
90% de 
la GAZ-
PROM 
şi 10%  
GNL din 
România  
(milioa-
ne USD)

Econo-
miile 
obţinute 
(milioa-
ne USD)

Scenariu 
3. Suma 
achitată 
pentru 
importul 
de gaz în 
propor-
ţie de 
75% de 
la GAZ-
PROM 
şi 25% 
GNL din 
România  
(milioa-
ne USD)

Econo-
miile 
obţinute 
(milioa-
ne USD)

Scenariu 
4. Suma 
achitată 
pentru 
importul 
de gaz în 
propor-
ţie de 
50% de 
la GAZ-
PROM 
şi 50% 
GNL din 
România  
(milioa-
ne USD)

Econo-
miile 
obţinute 
(milioa-
ne USD)

Scenariu 
5. Suma 
achitată 
pentru 
importul 
de gaz în 
propor-
ţie de 
75 % de 
la GAZ-
PROM 
şi 25% 
GNL din 
România  
(milioa-
ne USD)

Econo-
miile 
obţinute 
(milioa-
ne USD)

Scenariu 
6. Suma 
achitată 
pentru 
importul 
de gaz 
în pro-
porţie 
de 100% 
GNL din 
România  
(milioa-
ne USD)

Econo-
miile 
obţinute 
(milioa-
ne USD)

   
col. 3 - 
col. 2

 
col. 5 - 
col. 2

 
col. 7 - 
col. 2

 
col. 9  - 
col. 2

 
col. 11 - 
col. 2

2013 607 591 17 566 41 516 91 572 35 442 165

2014 701 681 21 650 51 588 113 658 44 496 206

2015 810 785 25 746 64 670 140 756 54 556 254
Sursa: estimările  autorilor

ANEXA 4 
Economiile obţinute de Moldova în cazul importului de gaz din România  comparativ cu im-

portul prin intermediul GAZPROM-ului

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Anul Scenariu 
1. Suma 
achitată 
pentru 
importul 
de gaz în 
propor-
ţie de 
100% de 
la GAZ-
PROM 
(milioa-
ne USD)

Scenariu 
2. Suma 
achitată 
pentru 
importul 
de gaz în 
proporţie 
de 90% 
de la GA-
ZPROM 
şi 10%din 
România  
(milioane 
USD)

Econo-
miile 
obţinute 
(milioa-
ne USD)

Scenariu 
3. Suma 
achitată 
pentru 
importul 
de gaz în 
proporţie 
de 75% 
de la GA-
ZPROM 
şi 25%din 
România  
(milioane 
USD)

Econo-
miile 
obţinute 
(milioa-
ne USD)

Scenariu 
4. Suma 
achitată 
pentru 
importul 
de gaz în 
proporţie 
de 50% 
de la GA-
ZPROM 
şi 50%din 
România  
(milioane 
USD)

Econo-
miile 
obţinute 
(milioa-
ne USD)

Scenariu 
5. Suma 
achitată 
pentru 
importul 
de gaz în 
proporţie 
de 25% 
de la GA-
ZPROM şi 
75% din 
România  
(milioane 
USD)

Econo-
miile 
obţinute 
(milioa-
ne USD)

Scenariu 
6. Suma 
achitată 
pentru 
importul 
de gaz în 
propor-
ţie de 
100% din 
România  
(milioa-
ne USD)

Econo-
miile 
obţinute 
(milioa-
ne USD)

   col. 3 - 
col. 2

col. 5 - 
col. 2

col. 7 - 
col. 2

col. 9  - 
col. 2

col. 11 - 
col. 2

2008 263 255 8 242 20 222 41 201 61 181 82

2009 272 262 10 246 25 221 51 195 76 170 102

2010 394 377 18 350 44 306 88 262 132 218 176

2011 455 434 21 402 53 348 107 295 160 241 214

2012 526 500 26 461 65 396 129 332 194 267 259

2013 607 576 31 529 78 451 156 374 234 296 312

2014 701 664 37 608 94 514 187 421 281 327 374

2015 810 765 45 698 112 586 224 474 336 362 448

Sursa: estimările  autorilor
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