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Rezumat. Republica Moldova este una dintre ţările cele mai dependente de 
importurile de energie, de la un număr limitat de furnizori. Pentru a creşte nivelul 
siguranţei în aprovizionarea cu energie şi a crea o piaţă concurenţială de energie 
electrică, este necesară interconectarea sistemelor electroenergetice ale Republicii 
Moldova şi României (membră ENTSO-E). Interconectarea se poate realiza fie sincron 
fie asincron. Deşi interconectarea asincronă era considerată o soluţie de tranziţie spre 
interconectarea sincronă, Ucraina forţează o realizare rapidă a interconectării sincrone, 
ceea ce face nefezabile investiţiile în interconectarea asincronă. Având în vedere 
incertudinile privind posibilităţile practice de realizare rapide a interconectării sincrone, 
este necesară restructurarea şi flexibilizarea proiectului de interconectare asincronă. 
Propunerile autorilor asigură fezabilitatea proiectului interconectării asincrone şi în 
condiţiile unei interconectări sincrone mai rapide decât cei 12-15 ani consideraţi iniţial.     
 
Abstract. The Republic of Moldova is one of the countries most dependent on energy 
imports from a limited number of suppliers. In order to increase the level of security 
in energy supply and to create a competitive electricity market, it is necessary to 
interconnect the electricity systems of the Republic of Moldova and Romania 
(member of ENTSO-E). Interconnection can be done either synchronously or 
asynchronously. Although asynchronous interconnection was considered a transition 
solution to synchronous interconnection, Ukraine forces a rapid realization of 
synchronous interconnection, which makes investments in asynchronous 
interconnection unfeasible. Given the uncertainties about the practical possibilities of 
rapidly achieving synchronous interconnection, it is necessary to restructure and 
streamline the asynchronous interconnection project. The authors' suggestions ensure 
the feasibility of the asynchronous interconnection project and in the context of a 
faster synchronous interconnection than the 12 to 15 years initially considered. 

1. INTODUCERE 

Republica Moldova este una dintre ţările cele mai dependente de importurile 
de energie. Consumul intern de gaze naturale este asigurat aproape 100% de 
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importuri şi 80% din consumul brut de energie electrică este asigurat prin importuri 
din Ucraina şi din producţia unei centrale electrice situate în Cuciurgan-Transnistria, o 
zonă geografică care nu se află sub controlul statului moldovenesc. Nivelul ridicat 
de dependenţă de importuri, atât pe gaz cât şi pe energie electrică, are drept 
consecinţă un nivel scăzut de securitate a aprovizionării cu energie, care plasează 
R. Moldova pe poziţia 116 din 125 ţări analizate în Indicele Trilemma Energetică, 
elaborat de Consiliul Mondial al Energiei în 2016, în ceea ce priveşte indicatorul 
securitatea aprovizionării cu energie. 

În afară de nivelul ridicat al dependenţei de importuri, o vulnerabilitate şi mai 
mare a Republicii Moldova este dată de numărul limitat de posibili furnizori externi 
de gaze şi de energie electrică. Importurile sunt asigurate doar de trei companii, 
Gazprom pe gaz şi InterRAO – proprietarul centralei Cuciurgan (RU) şi DTEK 
(UA) pe energie electrică. 

Republica Moldova este, din anul 2010, parte contractantă în cadrul Tratatului 
Comunităţii Energiei şi, ca urmare, are angajamente de a transpune acquis-ul UE în 
domeniul energiei, de a crea pieţe competitive de energie electrică şi de gaze 
naturale, respectiv de a integra pieţele naţionale de energie în piaţa internă a UE. 
Aceste angajamente au fost preluate şi dezvoltate în cadrul Acordului de Asociere 
dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova, acord semnat în anul 2014. 

În conformitate cu aceste angajamente, Republica Moldova a transpus în 
perioada 2016-2017, al treilea pachet energetic (Directiva 2009/72/UE, Directiva 
2009/73/UE, Regulamentul 714/2009 şi Regulamentul 715/2009). Este creat astfel 
cadrul juridic şi de reglementare pentru dezvoltarea unor pieţe competitive de 
energie electrică şi de gaze naturale, însă concurenţa este doar teoretică din cauza 
lipsei unui număr suficient de participanţi pe segmentele angro ale pieţelor. 

Pe plan instituţional există o autoritate de reglementare funcţională în 
domeniul energiei – Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). 
Pentru a creşte nivelul de independenţă şi de competenţă al ANRE, o nouă lege a 
energiei a fost adoptată 2017.  

Corelat cu dezvoltarea pieţei angro, noua Lege a energiei electrice prevede 
crearea unui operator de piaţă şi introducerea de mecanisme de echilibrare. Astfel, 
condiţiile de bază pentru a crea o piaţă angro de energie electrică competitivă sunt 
îndeplinite, cu excepţia primei condiţii privind concurenţa şi anume, existenţa mai 
multor ofertanţi de energie la preţuri nereglementate pentru a concura cu furnizorii 
externi care au, în prezent, monopol de facto. 

2. FUNCŢIONAREA INTERCONECTATĂ A SISTEMULUI 
ELECTROENERGETIC AL REPUBLICII MOLDOVA 

Din 2004, anul în care România (RO) a aderat din punct de vedere tehnic la 
ENTSO-E2, reţelele de energie electrică ale RO sunt complet separate de cele din 
                                                 

2 UCTE era denumirea ENTSO-E la acel moment 
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Republica Moldova. Moldova este interconectată cu reţeaua IPS-UPS, care include 
Federaţia Rusă, Ucraina, Belarus şi unele ţări din Asia, foste părţi ale Uniunii 
Sovietice. Statele baltice, chiar dacă sunt membre ale ENTSO-E, sunt conectate 
sincron cu reţeaua IPS-UPS.  

O linie electrică de 400 kV şi trei de 110 kV traversează frontiera dintre 
România şi Moldova, iar liniile electrice de 110 kV au fost utilizate în trecut pentru 
mici schimburi transfrontaliere de energie electrică în modul insulă (capacitate de 
până la 150 MW şi cu siguranţă în funcţionare redusă). Linia de 400 kV, Isaccea–
Vulcăneşti, este proprietate a Moldelectrica (susţine conducerea Moldelectrica) şi 
este ţinută sub tensiune de partea RO pentru a-şi păstra funcţionalitatea.  

Serviciile de echilibrare ale sistemului electroenergetic din Republica Moldova 
sunt furnizate de către Ucraina, pe un interval bază de decontare de o lună. În aceste 
condiţii, costurile cu echilibrarea sistemului nu sunt semnificative, dar situaţia se va 
schimba în viitor deoarece atât Republica Moldova cât şi Ucraina (UA) au obligaţii 
de creare de pieţe concurenţiale de energie electrică cu mecanisme de echilibrare 
similare cu cele utilizate în Uniunea Europeană (UE) şi de trecere la interval bază 
de decontare de o oră. 

În aceste condiţii, realizarea interconexiunii cu RO ar asigura: 
a) creşterea nivelului siguranţei în alimentarea cu energie electrică a 

Republicii Moldova prin crearea unei alternative la furnizorii tradiţionali din est; 
b) dezvoltarea unei pieţe concurenţiale de energie electrică la nivel naţional, 

prin concurenţă obţinându-se cele mai bune preţuri pentru consumatori; 
c) crearea posibilităţii integrării pieţei naţionale de energie electrică a RM în 

piaţa internă a UE de energie; 
d) crearea posibilităţii de a pune în concurenţă serviciile de echilibrare oferite 

de UA cu servicii similare din partea RO.  

3. VARIANTE DE INTERCONECTARE 

3.1. Interconectarea sincronă 

Un studiu de fezabilitate tehnică a interconectării sincrone a reţelelor electrice 
din UA şi Moldova cu reţeaua continentală a ENTSO-E a fost finanţat de UE şi 
realizat de către ENTSO-E. Studiul s-a încheiat în anul 2016, cu concluzia că 
interconectarea este fezabilă din punct de vedere tehnic, dar centralele electrice şi 
reţelele electrice din cele două ţări candidate trebuie să îndeplinească cerinţele din 
Manualul Operaţional al ENTSO-E3. Studiul elaborat de ENTSO-E este unul 
teoretic, ce consideră că toate centralele electrice şi reţelele de transport al energiei 
                                                 

3 https://www.entsoe.eu/publications/system-operations-reports/operation-handbook/Pages/ 
default.aspx 
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electrice din Ucraina şi Moldova se îndeplinesc şi se comportă în conformitate cu 
cerinţele ENTSO-E. Au fost efectuate doar simulări pe calculator, fără a lua în 
considerare starea reală a echipamentelor existente.  

Problema cu interconectarea sincronă este că este un proces lung şi costisitor; 
cele mai recente cazuri sunt: 

– România şi Bulgaria, care au trimis scrisoarea de solicitare în 1991 şi au 
aderat în 2004; 

– Turcia, care a trimis scrisoarea de solicitare în 2000 şi a aderat în 2015. 
Cu toate acestea, la jumătatea anului 2017 au fost semnate acorduri 

multipartite între operatorul de transport din Ucraina – Ukrenergo şi ENTSO-E 
precum şi între operatorul de transport din Moldova, Moldelectrica şi ENTSO-E, 
acorduri ce prevăd interconectarea sincronă în 6 ani, din care ultii doi fiind ani de 
probe. Există posibiltăţi de prelungire ale acestor acorduri. Optimismul privind 
interconectarea sincronă în termen scurt provine de la partea ucraeniană, chiar în 
condiţiile în care investiţii majore sunt necesare în sistemul electroenergetic al UA. 

Studiul de fezabilitate elaborat de ENTSO-E a considerat şi că liniile electrice 
Gădălin–Suceava şi Suceava – Bălţi sunt realizate, ceea ce este puţin probabil să se 
întâmple înainte de 2025 (sunt prevăzute în Planul de dezvoltare al Transelectrica). 
ENTSO-E urmează a realiza un studiu separat de stabilitate statică, considerând 
reţeaua actuală precum şi un studiu de stabilitate dinamică pe date reale ale 
grupurilor energetice din Ucraina şi Moldova. Cele două noi studii vor fi realizate 
în circa doi ani, rezultatul lor fiind aşteptat în 2019. Doar aceste studii vor arăta 
dacă o suluţie de interconectare sincronă este fezabilă, sau este necesară o soluţie 
mixtă, sincron - asincron. 

3.2. Varianta interconectării sincrone doar a RM  

Studiul existent nu a anlizat varianta în care s-ar interconecta sincron doar 
Republica Moldova, deoarece o astfel de soluţie ar avea două probleme majore: 

- aspectul ethnic: între RM şi UA sunt numeroase linii de interconexiune, 
fiecare ţară beneficiind de fluxuri de energie electrică prin cealaltă ţară (ex.: există 
un flux Nord–Sud prin RM care alimentează în final regiunea Odessa);   

- aspectul politic: dacă separarea nu include Transnistria va oficializa defacto 
o divizare a ţării iar dacă o va include va fi dificil de făcut separarea reţelelor 
datorită opoziţiei probabile a autorităţilor transnistrene şi inexistenţei accesului la 
liniile electrice dintre Transnistria şi Ucraina.  

3.3. Interconectarea asincronă 

O interconectare care se poate realiza mai rapid, in doar 2-3 ani, este inter-
conectarea asincronă. Aceasta implică utilizarea de staţii electrice Back-to-Back 
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(BtB), capabile să interconecteze sisteme electroenergetice care funcţionează 
nesincron; există 3 astfel de interconexiuni posibile între Republica Moldova şi 
România, şi anume: 

a) interconectarea Sud, Isaccea-Vulcăneşti-Chişinău, cu BtB la Vulcăneşti; 
b) interconectarea Nord, Suceava-Bălţi, cu BtB la Bălţi; 
c) interconectarea Centru, RO-Ungheni-Straseni, cu BtB la Ungheni sau 

Străşeni. 
Interconexiunea Sud a fost identificată a fi cea mai fezabilă de către studiile 

efectuate (inclusiv de Banca Mondială (BM) din mai multe motive:  
- linia electrică transfrontalieră Isaccea - Vulcăneşti există;  
- există 600 MW producţie de energie electrică disponibilă pe partea română; 
- această interconectare are nevoie de cele mai mici costuri totale (în România 

şi Moldova), estimate în prezent la 270 mln. Euro.  
Cu o capacitate de 2x300 MW şi o utilizate în sarcină de bază, această 

interconectare va fi în măsură să acopere 70-80% din consumul de energie electrică 
al Republicii Moldova de circa 4 TWh/an. Un studiu de fezabilitate a fost elaborat 
de un consorţiu condus de ISPE România şi finanţat de BERD. 

In ultimii ani, soluţia de interconectare asincronă pare a fi metoda preferată de 
a conecta reţelele ENTSO-E şi IPS-UPS. În acest sens, ar putea fi menţionate 
interconectările: 

1. "Interconectarea Marea Neagră" între Georgia şi Turcia, 2x350 MW BtB şi 
283 km de linii electrice, construcţia a început în 2010 şi s-a încheiat în 2014; 

2. "Interconectarea Litpol"4 între Polonia şi Lituania, 2x500 MW BtB şi 341 
km de linii electrice, construcţia a început în 2014 şi primul modul de 500 MW este 
gata; 

3. cablul submarine "NordBalt" între Suedia şi Lituania, 700 MW, 450 km de 
construcţie a început în 2015; 

4. cablurile submarine "Estlink 1" şi "Estlink 2", între Finlanda şi Estonia, 
primul de 350 MW, 150 km, pus în funcţiune in 2006, iar al doilea de 650 MW, 
151 km, pus în funcţiune în 2015. 

4. INTERCONECTAREA ISACCEA – VULCĂNEŞTI –  
CHIŞINĂU 

Ultima variantă a Studiului de fezabilitate indică următoarele costuri: 
 Staţia BtB Vulcăneşti de 2 x 300 MW: 197 mil. Euro; 
 linia electrică Vulcăneşti–Chişinău + elemente conexe: 68 mil. Euro; 
 costuri de implementare priect: 5 mil. Euro. 

Total 270 mil. Euro. 
                                                 

4 http://www.litpol-link.com/news/litpol-link-capacity-tests-successful-sM721T 
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Finanţarea s-ar realiza: 
 Grant UE 40 mil. Euro; 
 Credit BERD 80 mil. Euro;  
 Credit BEI 80 mil. Euro;  
 Credit BM 70 mil. Euro, pentru construcţia liniei electrice Vulcăneşti–Chişinău.  

Acordurile de credit cu BERD şi BEI s-au semnat în decembrie 2017 şi sunt în 
proces de ratificare în Parlamentul Republicii Moldova. 

5. SOLUŢII DE CREŞTERE A FEZABILITĂŢII  
PROIECTULUI DE INTERCONECTARE ASINCRONĂ 

În condiţiile în care interconectarea sincronă s-ar realiza în 6 ani aşa cum 
preconizează partea ucraeniană, o investiţie de 270 mil. Euro în interconectarea 
asincronă este nefezabil a fi recuperată prin tariful de transport în intervalul scurt în 
care sistemele electroenergetice ale RM şi UA ar funcţiona asincron. Chiar şi o 
interconectare sincronă în 8 ani, din care ultimii doi de probe fără posibilitatea de 
schimburi transfrontaliere, face investiţia nefezabilă. În aceste condiţii, considerăm 
că autorităţile din Republica Moldova trebuie să acţioneze pe mai multe direcţii: 

5.1. O evaluare mai realistă a posibiltăţilor practice  
de interconecare sincronă 

Partea ucraeniană estimează investiţiile necesare interconectării sincrone la 
400–500 mil. USD, majoritatea sumelor reprezentând noi echipamente de reglaj al 
tensiunii la generatoare, de reglaj al puterii la grupurile generatoare, inclusiv reglaj 
secundar putere–frecvenţă, precum şi stabilizatoare de sistem la anumite centrale 
nucleare (PSS - power system stabilizers). Un volum investiţional de acestă 
dimesiune nu se poate contracta şi implementa în termen de patru ani, mai ales ca 
implică diverşi beneficiari, atât de stat cât şi privaţi. O evaluare mai realistă a 
posibiltăţilor practice de interconecare sincronă este de dorit, iar în acest sens o 
implicare mai mare a specialiştilor ENTSO-E şi ai Comisiei Europene – Direcţia 
Generală Energie ar fi benefică.  

5.2. Redimesionarea proiectului de interconectare asincronă 

Pentru a creşte fezabilitatea proiectului de interconectare asincronă Isaccea–
Vulcăneşti–Chişinău în condiţiile unei perioade de recuperare reduse, considerăm 
necesare o serie de acţiuni: 

 decuplarea construcţiei liniei electrice Vulcăneşti–Chişinău de proiectul de 
realizare a staţiei BtB Vulcăneşti. Linia electrică nu ar trebui considerată parte a 
interconexiunii, ea fiind necesară pentru întărirea sistemului electroenergetic al 
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Republicii Moldova în zona de sud a ţării. În aceste condiţii, amortizarea investiţiei 
în linie devine independentă de cea a staţiei BtB şi este justificată prin creşterea 
siguranţei reţelei; 

 realizarea etapizată a staţiei BtB de 2x300 MW, începând cu un modul de 
300 MW, cel de-al doi-lea urmând a fi realizat ulterior, dupa clarificarea termenului 
privind interconectarea sincronă. Un singur modul de 300 MW ar avea un factor de 
încărcare mult mai mare decât cel de circa 40% considerat de ISPE în Studiul de 
Fezabilitate pentru o staţie BtB de 2x300 MW, cu efect direct în recuperarea mai 
rapidă şi sigură a investiţiei.    

5.3. Creşterea flexibilităţii investiţiei în staţia BtB 

Investiţia în staţia BtB oferă şi alte avantaje decât posibilitatea importului/ 
exportului de energie electrică. Asigurarea energiei de echilibrare prin controlul 
strict al energiei tranzitate prin această staţie şi posibilitatea de a contracta rezerve 
de putere din România sunt doar două din avantajele tehnice suplimentare oferite 
de o astfel de investiţie. Dificil de cuantificat, avantajele economice asociate se pot 
estima pe baza unor ipoteze privind evoluţiile preţurilor energiei de echilibrare şi a 
costului rezervelor de putere în Ucraina, România şi Moldova. 

Existenţa unui element de reţea asincron in interiorul unei reţele sincrone 
asigură şi alte avantaje tehnice, cum ar fi reducerea pierderilor din reţeaua de 
transport prin eliminarea fluxurilor nedorite de energie sau creşterea stabilităţii 
reţelei. Deşi aceleaşi rezultate se pot obţine mai simplu şi mai ieftin utilizâd alte 
echipamente electronice de putere, aceste avantaje se adaugă la cele deja expuse şi 
cresc fezabilitatea economică a investiţiei în staţia BtB. 

Faţă de avantajele menţinerii staţiei BtB în interiorul unei reţele sincrone ar fi 
de analizat şi varianta recuperării valorii reziduale a acestei staţii în condiţiile unei 
interconectări sincrone prin: 

- relocare, echipamentul putând fi demontat şi mutat pe noua graniţă electrică, 
desigur dacă va fi posibil din punct de vedere politic. Nu este exclusă nici o 
relocare în altă zonă geografică, între reţele electrice similare; 

- valorificarea pe module a staţiei BtB pentru alte proiecte cum ar fi un cablu 
submarin în curent continuu sau cuplarea unor parcuri eoliene off-shore la reţeaua 
de curent alternativ. 

Astfel de soluţi asigură un venit supliementar prin vânzarea echipamentelor din 
staţia BtB neamortizate integral şi cu durată de viaţă încă neepuizată.      

6. CONCLUZII 

Una dintre cele mai mari vulnerabilităţi ale Republicii Moldova este dependenţa 
de importurile de energie electrică şi de gaze naturale. 
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Legislaţia Republicii Moldova s-a adaptat recent la prevederile din al Treilea 
Pachet Legislativ privind Piaţa Internă de Energie a UE, care prevede un cadru 
legislativ şi de reglementare privind piaţa angro şi cu amănuntul de energie 
electrică şi gaze naturale, bazate pe principiul concurenţei.  

Pentru creşterea nivelului de securitate energetică este prevăzută cuplarea 
sistemului electroenergetic al Republicii Moldova la reţeaua ENTSO-E, cuplare ce 
se poate realiza fie asincron fie sincron. 

Deşi interconectarea sincronă era estimată a fi realizată în mod realist în 12–15 
ani, Ucraina a introdus un element de incertitudine considerând că aceasta se poate 
realiza în 6 ani. 

Incertitudinea afectează decizia autorităţilor din Republica Moldova privind 
continuarea proiectului de interconectare asincronă. 

În noile condiţii considerăm că proiectul interconectării sincrone este în 
continuare atractiv şi fezabil, dar necesită o redimensionare şi analize suplimentare 
privind recuperarea investiţiei în staţia Back to Back. 

 
 
 
 
 


