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Abstract. For about 17 years, since the partial privatization of electrical distribution 
networks, the society understood that electricity is a good and its transporting from the 
place of production to the place of consumption is a service. As a result, both (the 
electricity and the service) are characterized by costs, which have different principles of 
costing, determined by the legislative and regulatory framework and by the demand and 
supply. The material proposed to the readers’ attention, by concrete examples, de-
monstrates that under the current legislative framework, despite the fact that the preambles 
of the laws refer to the respective European Directives, the existing legal framework of the 
Republic of Moldova is the main obstacle in establishing and promoting the market 
relations in the electricity sector. The main reason for the „distorted” legislative and sub-
legislative framework in terms of the electricity market, and not only, is the dominant 
position, namely the dominant ambitions of the private Distribution Operator, which 
illegally acquired important portions of transmission networks at the stage of privatization. 
Keywords: electricity market, Transmission Operator, private Distribution Operator, 
tariff discrimination. 
 

1. CARACTERISTICILE PIEŢII DE ENERGIE ELECTRICĂ  
DIN REPUBLICA MOLDOVA 

Piaţa energiei electrice din Republica Moldova se referă în prezent la două 
aspecte: 

a) Energia electrică la prețuri reglementate produsă de CET – uri cu regim de 
operare determinat de sarcina termică (CET-1− 66 MW, Chişinău, CET-2 – 
240 MW, Chişinău, CET-Nord – 20 MW, Bălţi);  

b) Energia electrică din piața angro, la prețuri nereglementate (circa 75%) de 
la duopolul „CTEM – Ucraina”, aceste preţuri nefiind rezultatul concurenței.  
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În mod cert, ceea ce se numeşte „piață a energiei electrice” în Republica 
Moldova nu este în realitate o piaţă iar concurența în acest sector al energeticii va 
apărea doar în cazul în care: 

 se vor construi noi capacități de producere pe malul drept al Nistrului; 
 Moldova se va interconecta realmente cu ENTSO-E; 
 va fi modificat cadrul legislativ – reglementat. 
În ce privește capacităţile noi de producere: 
− nivelul relativ redus al energiei electrice utilizate nu poate oferi suficiente 

stimulente pentru investiții în capacități de generare din partea sectorului privat; 
− prezenţa unei centrale cu capacitate de 2500 MW la distanţa de 100 km, 

încărcată la (40 – 50)% din capacitate este un factor de risc pentru investitori în 
capacităţi noi;  

− deficienţele de ordin legislativ-reglementat şi starea dezintegrată a 
Operatorului de transport reprezintă obstacole cu risc mare pentru investitori în 
sectorul real al economiei.   

Funcţionarea pieţei de energie din Republica Moldova include unele aspecte 
neclare care pot determina discriminări tarifare pentru utilizatorii eligibili. 
Consecințele acestora sunt: 

1) Relaţiile de piaţă în sector sunt excluse prin lege; 
2) Are loc discriminare tarifară la scară mare. 
În cele ce urmează sunt analizate trei cazuri, întâlnite pe piaţa de energie 

electrică, în care utilizatorii sunt afectaţi de aceste neclarităţi.    

2. STUDIUL DE CAZ 1 

Să admitem că problema interconexiunilor deja este rezolvată şi să analizăm 
în ce măsură cadrul legislativ-reglementat naţional favorizează promovarea 
relaţiilor caracteristice ale pieţii concurenţiale.   

Directiva 2009/72/ CE, art. 36 obligă Guvernele în: 
a) „promovarea …. unei pieţe interne a energiei electrice sigure, competitive 

și durabile din punct de vedere al mediului, precum și a unei deschideri efective a 
pieţei în beneficiul tuturor clienţilor și furnizorilor …”; 

  b) „garantarea unor avantaje pentru utilizatori de pe urma funcţionării 
eficiente a pieţelor interne, promovarea concurenţei efective și sprijinirea 
asigurării protecţiei utilizatorilor”. 

Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030, aprobată prin 
Hotărârea de Guvern Nr. 102 din 05.02.2013 stipulează că „Scopul Strategiei este 
crearea unui mediu energetic mai eficient și mai sigur în Republica Moldova”, 
stabilind trei obiective cheie: 

 securitatea aprovizionării cu energie a țării;  
 dezvoltarea unei piețe energetice concurențiale; 
 dezvoltarea sustenabilă a sectorului energetic în Republica Moldova.  
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De asemenea, Moldova urmărește să se integreze cu rețeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de energie electrică (ENTSO-E). 

Pe de altă parte, Art. 56 al Strategiei prevede că  „…noii  operatori vor fi 
interesaţi să intre pe piaţă …  doar dacă aceasta va fi pe deplin concurenţială, cu 
un cadru de reglementare transparent şi predictibil”. 

Legea nr. 124 cu privire la energia electrică, chiar în Preambul, prevede că  
„Prezenta lege creează cadrul necesar aplicării Directivei 2003/54/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune 
pentru piaţa internă a energiei electrice…”. 

La Art. 1. al legii se arată că: „Scopul prezentei legi constă în  instituirea 
unui cadru legal pentru funcţionarea eficientă, reglementarea şi deschiderea pe 
etape a pieţei energiei electrice…”. 

În fond, prin declaraţiile introductive, cât şi prin art. 30 al legii „Regulile 
pieţei energiei electrice” problemele legislative, tehnologice şi organizatorice 
privind funcţionarea pieţei de energie electrică, în legea cu privire la energia 
electrică, sunt concepute în strictă concordanţă cu prevederile Directivei 
2009/72/CE. 

Prevederea (8) a art. 30 este în strictă concordanţă cu prevederile Directivei 
72: „Furnizorii de energie electrică, ... utilizatorii eligibili ... sunt obligaţi să 
achiziţioneze ..... energie electrică în volumele stabilite de Agenţie în conformitate 
cu Regulile pieţei energiei electrice ... Furnizorul desemnat de Guvern ….  
furnizează energia electrică, achiziţionată de la centralele electrice de termoficare 
şi de la centralele electrice care produc energie electrică din surse regenerabile de 
energie, la tariful aprobat de Agenţie”.  

Ca urmare, prevederile art. 30.8. au devenit un obstacol în apariţia relaţiilor 
de piaţă în sectorul electroenergetic al Republicii Moldova, chiar dacă ar exista 
interconexiunile electrice cu România sau capacităţi noi de producere pe malul 
drept al Nistrului. 

Pe de altă parte, Art. 30 (8) este transcris ad-literam în  Regulile pieţei energiei 
electrice, astfel: „Utilizatorii Eligibili care folosesc energie electrică produsă 
exclusiv din surse tradiţionale de energie sunt obligaţi să încheie contracte de 
furnizare a energiei electrice cu Furnizorul Central pentru achiziţionarea energiei 
electrice produsă de Sursele reglementate de Agenţie. Cota-parte a energiei 
electrice ce se planifică a fi furnizată Utilizatorilor Eligibili de la Sursele 
reglementate de Agenţie se aprobă anual de către Agenţie în baza cotei-părţi 
deţinute pe piaţă, determinată în baza energiei electrice utilizate” . 

Consecinţele negative ale acestei prevederi pot fi confirmate din practica 
reală printr-un exemplu al unui utilizator  – „Lafarge Ciment (Moldova)” S. A.. 

Acest agent economic, conectat la reţeaua electrică de transport a hotărât să 
încheie un contract bilateral cu Operatorul comercial pe piaţa energiei  electrice 
„S.A. Energocom” (întreprindere de stat)  şi a anunţat  ANRE  în scris despre 
această intenţie. Răspunsul Agenţiei a fost următorul: „Agenţia Naţională pentru 
Reglementare în Energie a examinat demersul „Lafarge Ciment (Moldova) S. A.” 
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referitor la excluderea obligativităţii de procurare a energiei electrice de la 
producători locali şi comunică următoarele. 

Ca utilizator eligibil, conform hotărârii Consiliului de administraţie al 
ANRE nr. 534 din 20.11.2013 „Lafarge Ciment (Moldova) S. A.” în scopul 
achiziţionării energiei electrice, are dreptul să-şi aleagă furnizorul, inclusiv din 
străinătate. În acelaşi timp, în conformitate cu prevederile Legii nr. 124 din 
23.12.2009 cu privire la energia electrică, art. 30... aliniatul (8) utilizatorul eligibil 
ce folosește energie electrică produsă exclusiv din surse tradiţionale de energie 
sunt obligaţi să achiziţioneze energia electrică de la centralele electrice de 
termoficare şi de la centralele electrice care produc energie electrică din surse 
regenerabile de energie, la tariful aprobat şi în cantităţile stabilite de Agenţie în 
conformitate cu Regulile pieţei energiei electrice, inclusiv în funcţie de cota 
deţinută pe piaţă şi de cantitatea de energie electrică folosită.  

Ţinând seama de cele menţionate, considerăm, că nu poate fi omisă/exclusă 
obligativitatea privind procurarea de către utilizatorii eligibili a energiei electrice 
produsă de centralele electrice de termoficare. 

În scopul realizării practice a prevederii art. 30... aliniatul (8) Consiliul de 
administraţie al ANRE emite anual hotărâri specifice. Astfel, Hotărârea nr.536 din 
26 noiembrie 2013 a CONSILIUL DE ADMINISTRATIE ANRE, arată că privind 
repartizarea energiei electrice „Acționând în temeiul art. 7 şi art. 8, alin. (1) lit m) 
din Legea cu privire la energia electrică nr. 124 din 23.12.2009, ţinând seama de 
statutul prioritar la comercializarea pe piaţa internă a energiei electrice produsă 
în regim de cogenerare de centralele electrice de termoficare autohtone precum şi 
a prevederilor Regulilor pieței energiei electrice, Consiliul de administraţie al 
ANRE hotăreşte: 

Se stabileşte, începind cu luna ianuarie 2014, următorul mod de repartizare 
a volumelor de energie electrică produsă  în regim de cogenerare de centralele 
electrice de termoficare autohtone ": 

CET-1 S.A., CET-2 S.A., CET Nord S.A.: 
ÎCS RED Union Fenosa S.A,”.        – 72,57 % 
RED Nord S.A.                                – 20,82 % 
RED Nord - Vest S.A.                      --   4,11 % 
Utilizatorii eligibili                          --   2,50 %  
În hotărârea Consiliului de administraţie ANRE se observă o contradicţie cu 

prevederea legislativă: 
 Legea 124 prevede doar  „...energia electrică, achiziţionată de la 

centralele electrice…”.  
 Hotărârea Consiliului de administraţie ANRE prevede „... energie electrică 

produsă de sursele reglementate de Agenţie” 

Care este diferenţa?   
În anul 2014 CET-1 a produs 70,2 mil. kWh şi a livrat în reţea (operatorul a 

achiziţionat) 58 mil. kWh, CET-2 a produs 765 mil. kWh şi a livrat 655 mil. kWh, 



CONSECINȚELE PREZENȚEI OPERATORULUI PRIVAT DE DISTRIBUȚIE 51 

 

CET-Nord a produs 70,0 mil. kWh şi a livrat 58 mil. kWh.  Din datele de mai sus 
se observă faptul că diferenţa dintre energia produsă şi cea livrată este practic de 
135 mil. kWh. Utilizatorii eligibili trebuie să plătească  2,5 % din această diferenţă 
ceea ce reprezintă  5 mil. lei. Ca urmare, în locul cantităţii de 135 mil. kWh de 
energie „scumpă”, utilizată în interiorul unităţilor de producere, a fost vândută la 
preţul energiei „scumpe” energia electrică „ieftină”, procurată din exterior la un 
preţ practic de două ori mai mic în comparaţie cu cea produsă de CET-uri.  

Care sunt motivele cu care se operează cu energia electrică care n-a fost 
injectată în reţea, ceea ce majorează nemotivat costurile energiei electrice în cazul 
contractelor bilaterale? Este  oare o greşeală ? 

Să vedem care este efectul financiar pentru utilizatorii dornici de a se bucura 
de avantajele relaţiilor de piaţă în segmentul energiei electrice. 

Date iniţiale caracteristice utilizării (anul 2014) de către „Lafarge Ciment 
(Moldova)” S. A.: 

 energie electrică folosită anual – 100 mil. kWh; 
 preţul de procurare a energiei electrice, conform contractului bilateral – 

0,82 lei/kWh; 
 conform hotărârii ANRE  nr. 356 din 26.11.2013 utilizatorul eligibil trebuie 

să procure 2,5 %  din energie electrică produsă de centrale electrice de termoficare; 
 compararea variantelor este realizată doar prin compararea costurilor de 

procurare a energiei electrice de către un utilizator eligibil, conform regulilor 
Pieţei şi conform Contractului bilateral concurenţial în absenţa obligaţiunii de 
procurare a energiei scumpe. 

Rezultatele calculelor sunt prezentate în tabelul 1, din care se poate observa: 
− prin încheierea Contractului bilateral, în condiţiile pieţei reale, costul total 

al energiei electrice utilizate ar fi fost 82,0 mil. lei; 
− cu respectarea prevederii art. 30. (8) al legii cu privire la energia electrică 

costul total anual al energiei electrice ar fi 98,9 mil.. lei; 
− Diferenţa dintre costuri a variantelor pentru anul 2014  a fost de 16,9 mil. lei; 
 

Prevederile art. 30. (8) al legii cu privire la energia electrică stau la baza 
încheierii contractelor bilaterale (ca urmare a relaţiilor de piaţă) în Republica 
Moldova indiferent de sursa de procurare a energiei electrice (Ucraina, 
CTEM, Romania etc).  

Care este în fond explicaţia pentru aceste aspecte ale politicii tarifare promovate 
în Republica Moldova de Ministerul Economiei/ANRE de circa 20 de ani?  

 

Prin dorinţa de a micşora la maximum costul unei Gigacalorii pentru 
încălzirea locuitorilor oraşelor Chişinău şi Bălţi conectaţi la sistemele 
centralizate locale de încălzire. 

În acest scop: 
a) Aproximativ 60 % din costurile de producere a energiilor (electrică şi 

termică) în centrale electrice și de termoficare sunt înglobate în costul energiei 
electrice, iar aproximativ 40 % în costul energiei termice; 



 

 
 
 
 
 

Tabelul 1 – Calculul costurilor cu energia electrică utilizată 

Conform Regulilor Pieţei actuale Conform Contractului bilateral 
concurenţial 

Producă-
tor 

furnizor 

Volumul 
de produ-

cere, 
mil. kWh 

2,5 % 
din produ-

cere, 
mil. kWh 

Tariful 
aprobat, 
lei/kWh 

Costul 
total al 
energiei 
electrice, 
mil. lei 

Volumul 
con-

tractat, 
mil.kWh 

Preţul 
conform 

con-
tractului, 
lei/kWh 

Costul 
total al 
energiei 
electrice, 
mil. lei 

CET – 1   70,2   1,755 1,66   2,913    

CET – 2 765 19,125 1,586 30,33    

CET – N   57   1,425 1,371   1,954    

Total  22,305  35,197    

Contract 
bilateral 

 77,695 0,82* 63,71 100 0,82 *      82 

  100,00  98,907    
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b) Din acest motiv, costul energiei electrice produse de CET-2 (1,586 lei/kWh) 
este de două ori mai mare decât costul energiei electrice din import (0,708 lei/kWh); 

c) Energia electrică este folosită/„achitată disciplinat” de toţi locuitorii 
republicii, iar sistemul centralizat de încălzire este utilizat doar de instituţii 
preşcolare şi şcolare, instituţii medicale şi de circa 250 – 300 mii familii etc. din 
municipiile Chişinău şi Bălţi. Ca urmare, toţi locuitorii republicii, inclusiv cele mai 
vulnerabile categorii de utilizatori prin folosirea energiei electrice contribuie la 
ieftinirea energiei termice pentru utilizatorii sistemelor centralizate de încălzire a 
oraşelor Chişinău şi Bălţi (are loc subvenţionarea pronunţată de către toate 
categoriile de utilizatori a sistemelor centralizate de încălzire); 

Costul unei Gigacalorii (anul 2011) pentru municipiul Chişinău este de 898 
lei, în municipil Bălţi de 1047 lei (doar aceste oraşe dispun de centrale electrice de 
termoficare şi sisteme centralizate de încălzire), pentru centrele raionale Ştefan-
Vodă de 1466 lei, pentru Călăraşi de 1766 lei, pentru Criuleni de 2870 lei etc. 
Diferenţa este evidentă.  

Prevederea 30 (8), în proiectul de modificare a legii nr. 124, a avut următorul 
conţinut : 

Articolul 79. Piaţa contractelor bilaterale de energie electrică. 
(4) Prin derogare de la prevederile alineatului (2) din prezentul Articol, pe 

piaţa contractelor bilaterale furnizorul central de energie electrică achiziţionează 
energia electrică de la centralele electrice eligibile care produc din SRE, energia 
electrică produsă în regim de cogenerare de înaltă eficienţă şi energia electrică 
produsă de centralele electrice de termoficare urbane, şi revinde energia electrică 
furnizorilor în conformitate cu algoritmul stabilit de Agenţie în Regulile pieţei 
energiei electrice, la tarife reglementate, aprobate de Agenţie.  

Datorită intervenţiei Asociaţiei Utilizatorilor s-a demonstrat faptul că în 
Republica Moldova nu există centrale de cogenerare de înaltă eficienţă, 
formularea prezentată este transcrisă  în art. 79  al Legii nr. 107 din 27. 05. 2016 
cu privire la energia electrică, care în esenţă nu schimbă nimic, deoarece este făcută 
trimiterea la Regulile pieţii de energie electrică.  

Articolul 79. Piaţa contractelor bilaterale de energie electrică: 
 (2) Participanţii la piaţa contractelor bilaterale sunt în drept să se angajeze 

în tranzacţii bilaterale, inclusiv în tranzacţii bilaterale de export sau de import al 
energiei electrice, cu respectarea obligaţiilor stabilite în prezentul capitol şi în 
Regulile pieţei energiei electrice.  

 (4) Prin derogare de la prevederile alin.(2), pe piaţa contractelor bilaterale, 
furnizorul central de energie electrică cumpără energia electrică de la centralele 
electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie şi energia 
electrică produsă de centralele electrice de termoficare urbane şi revinde energia 
electrică furnizorilor, în conformitate cu algoritmul stabilit de Agenţie în Regulile 
pieţei energiei electrice, la preţurile reglementate aprobate de Agenţie. Pe piaţa 
contractelor bilaterale pot fi prestate şi servicii de sistem în condiţii reglementate, 
stabilite în Regulile pieţei energiei electrice. 
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Regulile pieţei energiei electrice:  
[20] Utilizatorii Eligibili care folosesc energie electrică produsă exclusiv din 

surse tradiţionale de energie sunt obligaţi să încheie contracte de furnizare a 
energiei electrice cu Furnizorul Central pentru achiziţionarea energiei electrice 
produsă de Sursele reglementate de Agenţie. Cota-parte a energiei electrice ce se 
planifică a fi furnizată Utilizatorilor Eligibili din Sursele reglementate de Agenţie 
se aprobă anual de către Agenţie pe baza cotei-părţi deţinute pe piaţă, determinată 
pe baza utilizării de energie electrică. 

Se recunoaşte, astfel,  că prin procurarea energiei electrice produse din surse 
regenerabile de energie se urmăreşte promovarea  acestui tip de generare pentru 
viitor şi, ca urmare, este necesar să fie susţinute şi prevederile preambulului 43 a 
Directivei 2009/72/CE: 

„...În interesul protecţiei mediului şi al promovării noilor tehnologii tinere, 
statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a iniţia o procedură de ofertare 
pentru obţinerea de noi capacităţi, pe baza unor criterii publicate. Noile 
capacităţi includ, între altele, energie electrică din surse de energie regenerabile 
şi din surse de producere combinată a energiilor – electrică şi termică”. 

Însă: 
a) Capacităţile  de producere combinată a energiei – electrică şi energiei 

termică ale Republicii Moldova de departe nu sunt „noi tehnologii tinere”, ci 
învechite, depăşite moral şi fizic, cu mari probleme în funcţionare şi întreținere; 

b) Chiar dacă producerea este combinată, ambele cicluri sunt  ineficiente 
deoarece echipamentul şi infrastuctura sunt depăşite; 

c) Modalitatea de separare a costurilor (energia termică/energia electrică) 
este eronată, discriminatorie față de toate categoriile de utilizatori, și, în special, cei 
vulnerabili. 

Opinia separată a Asociaţiei Utilizatorilor de Energie din Moldova 
privind prevederile art. 79  în prezent este supusă examinării de către  experţii 
Secretariatului Comunităţii Energetice. 

 

De facto liberalizarea parţială a pieţii de energie electrică a fost 
declarată în anul 2002 şi cea totală în anul 2014. Până-n prezent nici un agent 
economic n-a reuşit să se bucure de avantajele oferite de piaţa reală de energie 
electrică. 

 

Modalitatea aceasta de susţinere a generării electrotermice şi din surse 
regenerabile este promovată de Directivele Comunităţii Europene, însă alocarea 
costurilor în centrale electrotermice în ţările CE este de altă natură, o bună parte din 
costuri sunt canalizate pe energia termică. 

Chiar dacă alocarea va fi inversă (60 % - energia termică, 40 % - energia 
electrică) oricum va avea loc susţinerea/subvenţionarea sistemelor centralizate de 
încălzire  de către toate categoriile de utilizatori de energie electrică ceea ce nu ar 
stimula apariţia relaţiilor de piaţă. 
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Astfel, nu doar construcția interconexiunilor cu sistemul electroenergetic 
al Comunității Europene reprezintă modalitatea cea mai sigură de stimulare a 
relaţiilor de piaţă în sistemul electroenergetic al Republicii Moldova, dar şi 
alinierea sincronizată a cadrului legislativ naţional la cel comunitar.  

3. STUDIUL DE CAZ 2 

La realizarea programului de privatizare a întreprinderilor din sectorul 
energetic în anul 2000, din greşeală, au fost privatizate şi 15 porţiuni de reţele 
electrice de 110 kV cu caracter de linii de transport şi legătură de sistem cu 
lungimea totală 310 km (lungimea totală a reţelelor de transport fiind de 4.200 km). 
Directorul (anul 2000) Departamentului Energetic al Republicii Moldova, 
profesorul Valentin Arion, participant la elaborarea textului Contractului de 
vânzare/cumpărare a trei reţele de distribuţie, a observat această încălcare a art. 7 al 
legii Nr. 1525 din  19.02.1998: „Proprietatea în energetică: (3) Sunt proprietate a 
statului şi nu sunt pasibile privatizării reţelele  magistrale de transport electric şi 
obiectivele energetice de importanţă strategică”. 

Ca urmare, în Contractul de vânzare/cumpărare a apărut Componenta 8 – 
Reţele şi terenuri de pământ: „Schimbul reciproc între sistemul de transport şi cel 
de distribuţie a reţelelor de 110 kV. Imediat după ce Union Fenosa va prelua 
controlul asupra Companiilor va fi format un grup de lucru  cu specialiştii Union 
Fenosa şi Moldtranselectro, care până la 01 mai 2000 va studia şi va rezolva 
problema cedării liniilor de 110 kV cu destinaţia transport şi legătură de sistem de 
la Reţelele Electrice ale municipiului Chişinău către Moldtranselectro în schimbul 
liniilor de 110 kV de distribuţie şi a staţiilor de 110/10 kV precum şi a altor active 
ale Moldtranselectro. Union Fenosa şi Moldtransaelectro se angajază să finalizeze 
schimbul reciproc al mijloacelor fixe menţionate până la data de 01 mai 2000”. 

Imediat după privatizare, Curtea de Conturi a Republicii Moldova a analizat 
întregul pachet de legi şi documente şi a depistat un şir de încălcări, care au fost 
admise de funcţionarii de stat şi sunt prezente în Hotărârea Curţii. În acest sens este 
prezentată Hotărârea Curţii de Conturi  Nr. 68 din  26.10.2000 privind rezultatele 
controlului asupra respectării  legislaţiei în procesul privatizării întreprinderilor 
din sectorul electroenergetic. 

 

Curtea de Conturi a Republicii Moldova 
a  c o n s t a t a t: 
Nerespectându-se modalitatea de pregătire a  întreprinderilor din sectorul 

electroenergetic pentru privatizare şi de preselecţie a investitorilor, stabilită de 
legislaţie şi alte acte normative în vigoare, a fost încheiat contractul de vânzare-
cumpărare nr.60 din 07.02.2000 între Departamentul Privatizării şi Administrării 
Proprietăţii de Stat, reprezentat de dna Z. Grafchin, în calitate de vânzător, şi 
S.A.„Union Fenosa Desarrollo y Accion Exterior" (S.A. "Union Fenosa"), 
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reprezentată de dl Santiago Roura Lama, în calitate de cumpărător, pe baza 
căruia, cu încălcarea flagrantă a legislaţiei în cauză şi a altor acte normative în 
vigoare, au fost vândute: 

-  S.A.„RED mun. Chişinău", S.A.„RED-Centru" şi S.A.„RED-Sud" - cu 
$21.094.502;  

- reţelele electrice de înaltă tensiune (35 kV), înregistrate în balanţa 
Î.S.„Moldtranselectro", cu $3.708.355; 

-  43,2 ha de terenuri cu $497.143 . 
În total, de la vânzarea patrimoniului public s-au încasat $25,3 mil.  
Conform prevederilor Legii cu privire la proiectul individual de privatizare a 

întreprinderilor din sectorul electroenergetic nr. 233-XIV din 23.12.98, efectuarea 
procesului de privatizare a obiectelor prin concurs investiţional, în totalitate, ţine 
de competenţa comisiei de concurs, care, potrivit prevederilor pct.3 al cap. III din 
Concepţia asupra privatizării întreprinderilor din sectorul electroenergetic, 
aprobată prin Legea nr.63-XIV din 25.07.98, urma să fie creată de către Guvernul 
Republicii Moldova în modul stabilit. 

Din punct de vedere juridic, însă fără stabilirea atribuţiilor funcţionale, o 
asemenea comisie  a fost creată abia la 15.06.2000 prin Hotărârea Guvernului 
nr.571, adică după privatizarea obiectelor din sectorul electroenergetic. Prin 
urmare, procesul de privatizare a întreprinderilor din sectorul electroenergetic a 
fost declanşat şi desfăşurat nelegitim. 

De facto, responsabilitatea pentru pregătirea, dirijarea procesului concursului 
investiţional şi luarea deciziilor privind privatizarea acţiunilor statului în 
întreprinderile din sectorul electroenergetic, vânzarea reţelelor electrice 
(35 kV)  şi  a terenurilor aferente şi-a asumat-o Comisia pentru supravegherea 
procesului de privatizare a complexului energetic, care, conform Hotărârii 
Guvernului nr. 330 din 23.04.99, urma să supravegheze procesul de privatizare. 

Comisia pentru supravegherea procesului de privatizare a complexului 
energetic, constituită din persoane cu funcţii de răspundere ale Guvernului (domnii 
I. Sturza, D. Braghiş - în calitate de preşedinţi ai comisiei, domnii A. Muravschi şi 
V. Cosarciuc - în calitate de vicepreşedinţi), Ministerului Finanţelor (domnii A. 
Arapu, M. Manoli), Departamentului Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat 
(domnii A. Oleinic, V. Bodiu), Departamentului Energeticii (anterior Departamentul 
Energetică, Resurse Energetice şi Combustibil) şi Ministerului Industriei şi 
Energeticii (domnii A. Goncear, V. Arion), comisiei parlamentare (dl E. Gîrla), 
precum şi din consilieri ai Preşedintelui Republicii Moldova (domnii Iu. Badîr, P. 
Griciuc), nefiind abilitată cu dreptul de desfăşurare a concursului investiţional, a 
adoptat un şir de hotărâri nedeliberative (nr.2 din 19.05.99, nr.3 din 29.07.99, nr.4 
din 24.08.99, nr.5 din 1.09.99, nr.6 din 9.09.99, nr.7 din 10.09.99, nr.8 din 
23.11.99, nr.9 din 11.01.2000 şi nr.10 din 27.01.2000). Procesele-verbale ale 
şedinţelor comisiei,  de asemenea, n-au putere juridică, deoarece n-au fost semnate 
de preşedintele comisiei (domnul I. Sturza, iar de la 20.01.2000 - domnul D. 
Braghiş). 
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Contrar art.7 (1), (2), (4) şi (5) din Legea cu privire la proiectul individual 
de privatizare a întreprinderilor din sectorul electroenergetic nr. 233-XIV din 
23.12.98, comisia nominalizată, prin hotărârea nr.8 din 23.11.99,  a  acceptat 
ofertele S.A. „Union Fenosa" şi S.A. „Lugansckoblenergo", fără a verifica 
capabilitatea potenţialului investitor - al celui din urmă, a condiţiilor   calificării 
financiare şi profesionale, suficiente pentru a achiziţiona şi  administra cu succes 
întreprinderile din sectorul electroenergetic. Adică, S.A. „Lugansckoblenergo" a 
participat formal la concurs, deoarece condiţiile de calificare a acesteia n-au fost 
apreciate. 

Concursul de privatizare a acţiunilor statului în RED-uri s-a efectuat cu un 
singur investitor - S.A „Union Fenosa", adică, după cum prevede  art.10 (6) lit. a) 
din Legea cu privire la proiectul individual de privatizare a întreprinderilor din 
sectorul electroenergetic nr. 233-XIV din 23.12.98, se consideră că nu a avut loc, 
iar S.A. „Union Fenosa" a fost apreciată ca învingător în afara concurenţei. 

Cu toate că oferta financiară, propusă iniţial de către S.A. „Union 
Fenosa" numai pentru acţiunile statului în RED-uri, constituia $25,3 mil.,  comisia 
a acceptat oferta condiţionată din partea câştigătorului în mărime de $21,1 mil., în 
urma cărui fapt statul a ratat venituri în valoare de $4,2 mil. 

Iraţionalitatea şi neeficienţa privatizării  întreprinderilor din sectorul 
electroenergetic pe baza contractului de vânzare-cumpărare nr.60 din 7.02.2000 
este cauzată şi de iresponsabilitatea Departamentului Privatizării şi Administrării 
Proprietăţii de Stat, care, încălcând flagrant legislaţia din domeniu şi alte acte 
normative  în vigoare, a pregătit insuficient întreprinderile în cauză către 
privatizare. 

Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat (domnii A. 
Oleinic, N. Gumenîi) n-a efectuat controlul asupra inventarierii şi evaluării 
patrimoniului de stat în conformitatea cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1056 
din 12.11.97, luându-se ca bază evaluarea valorică a patrimoniului la data de 
1.09.97, dar nu la momentul expunerii pentru privatizare, prin aceasta s-au 
încălcat prevederile art.21 (c) din Legea cu privire la Programul de privatizare 
pentru anii 1997-1998 nr.1217-XII din 25.06.97. Astfel, DPAPS n-a asigurat 
pregătirea în modul stabilit a întreprinderilor din sectorul electroenergetic către 
privatizare. 

În urma înstrăinării ilegale a întreprinderilor din sectorul electroenergetic, 
au fost lezate considerabil interesele economice ale statului. Astfel, acţiunile 
întreprinderilor de stat (RED-urilor) s-au vândut la un preţ de 5 ori mai mic decât 
valoarea patrimoniului inclus în capitalurile lor statutare la valoarea reziduală şi 
de 15 ori mai mic decât valoarea lor estimativă la situaţia din 1.09.97. Valoarea 
reală a acţiunilor statului în RED-uri fiind de $102,4 mil., de facto, s-au vândut cu 
numai $21,1 mil., adică statul a ratat venituri în sumă de circa $80,5 mil. 

În procesul de negociere DPAPS n-a respectat art. 27 din Legea cu privire la 
Programul de privatizare pentru anii 1997-1998, conform căruia cumpărătorul 
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trebuia să prezinte garanţia solvabilităţii sale. Garanţia solvabilităţii S.A.„Union 
Fenosa” lipseşte la DPAPS. În afară de aceasta, la DPAPS lipseşte şi informaţia 
privind preselecţia investitorilor, organizată de comisia de concurs, hotărârea 
comisiei privind declararea S.A „Union Fenosa” drept participant la concurs, 
precum şi datele privind valoarea activelor nete ale S.A.  „Union Fenosa”, 
posibilităţile Societăţii de a finanţa proiectul de investiţii. Departamentul n-a 
verificat compatibilitatea investiţiilor  condiţiilor de calificare a investitorului, care 
este parte componentă a preselecţiei. 

La vânzarea reţelelor de înaltă tensiune (35 kV) nu s-a respectat art. 45 din 
Legea cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998, care prevedea 
că patrimoniul întreprinderilor din domeniile de infrastructură, cu   importanţă 
naţională, se înstrăinează în baza proiectelor individuale de privatizare, aprobate 
de Parlamentul Republicii Moldova. 

Conform art.9 din Legea cu privire la Programul de privatizare pentru anii 
1997-1998 nr. 1217-XIII din 27.06.97, nu sunt supuse privatizării obiectele 
neincluse în listele din anexele la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998. 
Mai mult decât  atât, legea nominalizată, precum şi Legea cu privire la 
energia electrică nr. 137-XIV din 17.09.98 nu prevăd privatizarea Î.S. 
„Moldtranselectro”, în a cărei balanţă se aflau reţelele de tensiune înaltă (35 kV). 
Totodată, estimarea reţelelor de tensiune înaltă (35 kV) n-a fost efectuată în 
ordinea stabilită, ceea ce contravine  art.10 (pct.1, 2, 3, 4 şi 5) din Legea cu privire 
la privatizare  nr. 627-XII din 4.07.91. 

Ca rezultat al neglijării legislaţiei în vigoare privind privatizarea 
întreprinderilor S.A.„RED mun. Chişinău”, S.A.„RED-Centru” şi S.A.„RED-
Sud”, iresponsabilităţii specialiştilor din cadrul Departamentului Privatizării şi 
Administrării Ptroprietăţii de Stat (domnii A. Oleinic, V. Bodiu şi doamna Z. 
Grafchin) la asigurarea pregătirii acestor întreprinderi pentru privatizare şi a 
persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul Guvernului (domnii I. Sturza, D. 
Braghiş, A. Muravschi, V. Cosarciuc),  Ministerului Finanţelor (domnii A. Arapu, 
M. Manoli), Departamentului Energeticii  (anterior Departamentul Energetică, 
Resurse Energetice şi Combustibil) şi Ministerului Industriei şi Energeticii (domnii 
A. Goncear, V. Arion),  comisiei parlamentare (domnul E. Gîrla), Preşedinţiei 
Republicii Moldova (domnii Iu. Badîr, P. Griciuc) la luarea deciziilor, a fost 
admisă privatizarea patrimoniului public în defavoarea intereselor economice ale 
statului. 

Curtea de Conturi, ţinând seama de încălcările legislaţiei în vigoare privind 
procesul privatizării întreprinderilor din sectorul electroenergetic şi în baza art. 25 
şi 26  din Legea privind Curtea de Conturi nr. 312-XIII din 8.12.94, 

h o t ă r ă ş t e: 
1. Se menţionează că privatizarea întreprinderilor din sectorul electro-

energetic,  înstrăinarea către S.A.„Union Fenosa Desarrollo y Accion Exterior” a 
reţelelor electrice cu capacitatea de 35 kV şi a terenurilor aferente s-au efectuat cu 
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încălcări flagrante ale legislaţiei în vigoare şi se informează Parlamentul 
Republicii Moldova pentru o posibilă luare de atitudine. 

2. Se ia act că persoanele cu funcţii de răspundere, domnii A. Muravschi, A. 
Oleinic, V. Arion, Iu. Badâr şi doamna  Z. Grafchin nu deţineau funcţiile respective 
la finele controlului. 

3. Se sesizează Guvernul Republicii Moldova despre iresponsabilita-
tea  organelor de resort - Ministerul Economiei şi Reformelor, Departamentul 
Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat, Ministerul Finanţelor, 
Departamentul Energeticii şi Ministerul Industriei şi Energeticii la pregătirea şi 
efectuarea privatizării întreprinderilor din sectorul electroenergetic, pentru iniţiere 
şi luarea deciziilor respective. 

4. Se atenţionează conducerea Ministerului Economiei şi Reformelor 
(domnul A. Cucu) privind lipsa de control asupra procesului de privatizare a 
obiectelor din sectorul electroenergetic şi respectării legislaţiei în acest domeniu şi 
se cere tragerea la răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare a vice-
directorului Departamentului Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat 
domnul V. Bodiu pentru îndeplinirea inadecvată a atribuţiilor de serviciu vizând 
dirijarea  procesului de privatizare la întreprinderile din sectorul electroenergetic. 

5. Se remit Procuraturii Generale materialele privind înaintarea, 
conform  legislaţiei în vigoare, în instanţele judecătoreşti  a unei acţiuni pentru 
rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a obiectelor din sectorul 
electroenergetic al statului din 7.02.2000, încheiat cu încălcarea legislaţiei în 
vigoare. 

6. Despre îndeplinirea cerinţelor pct. 3, 4 şi 5 ale prezentei hotărâri se va 
informa Curtea de Conturi în termen de o lună. 

7. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Curtea Supremă de Justiţie  în 
termen de 10 zile de la data primirii. 

 

Preşedintele Curţii de Conturi                        Vasile PENTELEI 
Chişinău, 26 octombrie 2000. 
Nr. 68. 
 

În perioada privatizării  RED-urilor a avut loc schimbarea de Guverne: 
domnii I. Sturza, D. Braghiş – prim-miniştrii ai R. Moldova,  domnii A. Muravschi 
şi V. Cosarciuc – viceprim-miniştrii ai R. Moldova, domnii A. Arapu, M. Manoli –
miniştrii Finanţelor ai R. Moldova, domnii A. Oleinic, V. Bodiu – preşedinţii  
Departamentului Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat, domnii A. 
Goncear, V. Arion – preşedinţii Departamentului Energetic ai R. Moldova, domnii 
Iu. Badâr, P. Griciuc – consilierii preşedintelui R. Moldova, doamna Z. Grafchin - 
preşedintele Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii. 

Pe baza Hotărârii Curţii de Conturi, Procuratura Generală a Republicii 
Moldova a atacat la Curtea Supremă de Justiţie  Contractul de vânzare-cumpărare a 
RED-urilor, dosarul fiind retras în scurt timp. 
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Agentul economic (S.A. „Glass Container Company”) cu statut de utilizator 
eligibil, prevalându-se de prevederile articolului 32 a legii Nr. 137 din  17.09.1998 - 
cu privire la energia electrică: (3) Utilizatorul  poate  încheia contract individual de 
furnizare a energiei electrice cu oricare furnizor, inclusiv din străinătate (în anul 
2002 a fost declarată deschiderea parţială – 10 % a pieţii de energie electrică), a 
hotărât să-şi realizeze dreptul declarat în lege.  

 

Primul pas – o adresă către proprietarul reţelelor din zona de folosință. 
Deoarece utilizatorul este conectat direct la linia de 110 kV - porţiunea  

reţelei de transport din greşeală privatizată de Operatorul privat de distribuţie, s-a 
adresat către  proprietarul reţelelor de 110 kV din zonă, compania ÎCS „RED Union 
Fenosa”  cu rugămintea de a prezenta calculele pierderilor de energie electrică şi 
costul serviciului de transport. 

Răspunsul ÎCS „RED Union Fenosa”: „Vă aducem la cunoştinţă informaţia 
solicitată de dvs., respectiv calculul pierderilor de energie electrică şi a costului  
serviciului de transport pentru porţiunea  de linie electrică aeriană de 110 kV din 
proprietatea ÎCS „RED Union Fenosa”, [care] corespunde parametrilor luaţi în 
consideraţie la calcularea tarifelor reglementate pentru energie electrică, din care 
motiv ea nu ţine de competenţa întreprinderii noastre, ci a Agenţiei Naţionale 
pentru Reglementare în Energetică. Astfel că pentru obţinerea datelor în cauză, 
dvs. urmează să vă adresaţi organului de reglementare”. 

Asociaţia Utilizatorilor de Energie s-a adresat către ANRE: 
 

Al doilea pas 
Asociaţia Utilizatorilor de Energie s-a adresat în scris către  compania „Gas 

Natural Fenosa” cu rugămintea de a prezenta calculul pierderilor de energie 
electrică şi costul serviciului de transport prin porţiunea de reţea de 110 kV, aflată 
în gestiunea  companiei. Răspunsul primit nu poate fi apreciat altfel decât ca lipsă 
de responsabilitate şi încercare de a tărăgăna procesul de încheiere de către S.A. 
„Glass Container Company” a contractului direct cu Î.S. „Energocom” (Operatorul 
comercial de stat). 

Drept consecință Asociația a intervenit către ANRE cu rugămintea de a 
prezenta calculele pierderilor de energie electrică în porţiunea de reţea de 110 kV 
prin care se alimentează  S.A. „Glass Container Company” şi costul serviciului de 
transport  a energiei electrice contractate prin această porţiune sau de  a impune 
operatorului de distribuţie să prezinte informaţia solicitată”.  

Răspunsul ANRE din 20.03.2012  
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a examinat solicitarea 

Dvs privind pierderile de energie electrică şi costul serviciului de transport prin 
linii de  110 kV deţinute de ÎCS „RED Union Fenosa” şi vă aduce la cunoştinţă 
următoarele: 

Nivelul consumului tehnologic de energie electrică admis în reţele de 
distribuţie de tensiune înaltă ale ÎCS „RED Union Fenosa”, conform parametrilor 
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utilizaţi în calculul tarifului în vigoare, a fost determinat în valoare de 0,41% din 
cantitatea de energie întrată în reţea. 

Totodată, vă informăm că, costul mediu anual aferent serviciului de 
distribuţie a energiei electrice prin reţele de distribuţie de tensiune înaltă pentru 
anul 2011 este de 8,13 bani/kWh.” 

În ce ne privește, atragem atenţia cititorilor că în răspunsul ANRE din 
20.03.2012 a apărut sintagma „reţea de distribuţie de tensiune înaltă”, care nu  se 
regăseşte în legea cu privire la energia electrică. Legea în cauză a fost modificată la 
13.03.2014 prin adăugarea sintagmei „tensiune înaltă”: [reţea electrică de 
distribuţie – sistem format din linii electrice de tensiune înaltă, medie şi joasă, cu 
echipament şi utilaj de transformare şi de comutare, precum şi cu instalaţii 
auxiliare situate în aval de punctul de racordare la reţeaua electrică  de transport 
sau la centrala electrică şi în amonte de punctul de conectare, care servesc în 
ansamblu la distribuţia de energie electrică până la punctul de delimitare de 
instalaţia de utilizare]. 

Prin această modificare de urgenţă (şi în favoarea Operatorului privat de 
distribuţie) a legii cu privire la energia electrică, evident că susţinută din exterior, 
de facto a fost legalizată utilizarea porţiunilor de linii electrice de transport în 
scopuri dublu: transport/distribuţie.  

Calculele costului energiei electrice procurate de la Operatorul comercial 
S.A. „Energocom” la condiţiile financiare impuse de ANRE au demonstrat faptul 
că posibila diminuare a costului energiei electrice (cu 8 – 9 bani/kWh), absolut 
legală pentru S.A. „Glass Container Company”  a fost „stinsă” prin cifrele 
„calculate” de ANRE.  

Asociaţia a revenit de mai multe ori cu rugămintea de a: 
- prezenta calculele reale ale cifrelor comunicate; 
- comunica numărul hotărârii Consiliului de administraţie la care au fost 

aprobate cifrele comunicate; 
- comunica numărul Monitorului Oficial în care a fost publicată hotărârea 

Consiliului de administraţie. 
Asociaţia a cerut de la ANRE, prin instanță de judecată, prezentarea 

informaţiilor solicitate, însă după 1,5 ani de procese, a pierdut.  
În scopul clarificării poziţiilor porţiunilor de reţele de transport aflate în 

proprietatea Operatorului privat de distribuţie în structura reţelelor de transport, 
Asociaţia s-a adresat către Î.S. „Moldelectrica”, Operatorul naţional de transport cu 
următoarea scrisoare:  

                                                  

Către:  Î. S. „Moldelectrica” 
Domnului Gh. Dimov, director general 
                                                                  

Mult stimate domnule director general, 
În hotărîrile nr. 153 din 18.07.2015 şi  nr. 75 din 12.03.2016 al Consilului de 

administraţie ANRE  a apărut o sintagmă nouă: „reţele electrice de distribuţie de 
înaltă tensine (35; 110 kV)”. 
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Avînd în vedere faptul că această noţiune nouă are impact semnificativ 
financiar asupra utilizatorilor conectaţi la reţele electrice de transport din greşală 
la privatizate (lista se anexează) solicităm respectuos răspunsuri la următoarele 
întrebări: 

1. În ce măsură reţelele electrice de 110 kV din anexă sunt implicate în 
acordarea serviciilor de transport şi de legătură de sistem?; 

2. În ce măsură a fost consultată Î.S. „Moldelectrica” în ceea ce privește  
schimbarea destinaţiei funcţionale a liniilor de 110 kV din anexă?; 

3. În cazul în care aceste linii sunt implicate în asigurarea serviciului de 
transport, la ce tarif se achită acest serviciu oferit de Î.C.S. „RED Union 
Fenosa”?. 

 

Iată răspunsul primit de la Î.S. „Moldelectrica” 
a) Toate LEA de 110 kV, ce aparţin Î.C.S. „RED Union Fenosa”, cu excepţia 

celor radiale (în ceea ce priveşte livrarea energiei electrice produsă de S.A. 
Termoelectrica”) au rolul de a transporta energia electrică. 

b) Î.S- „Moldelectrica” nu a fost consultată în privinţa schimbării  
destinaţiei  liniilor din anexă. 

c) Politica tarifară se stabileşte de ANRE şi nu întră în competenţa Î.S. 
„Moldelectrica”. 

Deoarece situaţia a întrat din nou în impas, (structurile responsabile de 
sectorul energetic distanţându-se de  rezolvarea problemei liniilor de 110 kV) 
Asociaţia şi un grup de conducători de întreprinderi mari conectate la aceste 
porţiuni au apelat la Primul Ministru. 

 

Către domnul Vlad Filat 
Prim-ministru al Republicii Moldova  
  

Prin scrisoarea Nr. 31-03/ din 22.05.2010 Consiliul Asociaţiei Utilizatorilor 
de Energie s-a adresat către dvs. cu rugămintea de a interveni în problema liniilor 
electrice de 110 kV, în prezent aflate în gestiunea Î.C.S. „RED Union Fenosa” care, 
conform Componentei 8 a Contractului de vânzare-cumpărare a două pachete de 
acţiuni, trebuiau întoarse la Î.S. „Moldelectrica” la schimb cu un alt patrimoniu 
energetic.   

Răspunsul Ministerului Economiei (se anexează) provoacă senzaţia că 
persoanele implicate n-au înţeles problema şi n-au prezentat rezultatele corect. Ca 
participant la şedinţă din 25 iunie a.c. vă informăm că a avut loc o şedinţă mai mult 
formală cu rezultatul cunoscut. 

1. Afirmaţia precum că „... a convocat o şedinţă de lucru cu participarea 
tuturor instituţiilor ce au tangenţă cu problema...” este departe de adevăr. Din 
componenţa grupului de lucru nominalizat de dvs la şedinţă n-au fost prezenţi: 

- Domnul V. Berzan, directorul Institutului de Energetică al AŞ, care se află 
în relaţii de colaborate tehnico-ştiinţifică (prin relații contractuale) cu  „RED Union 
Fenosa”; 



CONSECINȚELE PREZENȚEI OPERATORULUI PRIVAT DE DISTRIBUȚIE 63 

 

- Profesorul UTM, domnul V. Arion. Poziţia domnlui V. Arion faţă de 
problema abordată este foarte bine cunoscută de către specialiştii Ministerului 
Economiei, inclusiv şi de ministrul  V. Lazăr. Chiar a doua zi după şedinţa în cauză, 
în cadru altei şedinţe, domnul V. Arion a făcut o afirmaţie categorică și anume: 
„reţelele de 110 kV indiscutabil trebuie întoarse la Î.S. „Moldelectrica”. Domnul 
V. Arion, în anul 2000 fiind Directorul Departamentului Energetic şi participând la 
elaborarea textului Contractului de vînzare-cumpărare, a observat  eroarea 
conceptuală a Contractului şi a introdus în Contract prevederile Componentei 8.  

2. Constatarea precum „ ... că privatizarea LEA 35 – 110 kV a fost efectuată 
în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare...”  nu este corectă, deoarece 
Hotărârea Curţii de Conturi Nr.68  din 26.10.2000  n-a fost abrogată şi n-a fost 
subiectul şedinţei grupului de lucru.      

3. La şedinţa din 25.06.12 părţile participante, în linii mari, au făcut 
următoarele declaraţii: 

 Reprezentantul Î.S. „Moldelectrica”: separarea proprietăţii asupra liniilor 
de transport şi de legătură de sistem a provocat deja şi va provoca în viitor multe 
probleme, care vor afecta securitatea şi fiabilitatea alimentării cu energia 
electrică. 

 Reprezentantul ANRE: da,  problema există, însă trebuie să ne conformăm 
situaţiei create, totodată trebuie să examinăm posibilitatea ca o parte din reţelele 
de 110 kV cu caracter de legătură de sistem  să fie trecute în proprietatea Î.S. 
„Moldelectrica”. 

 Reprezentantul  Agenţiei  Privatizării: în anul 2006 cu participare largă a 
părţilor interesate a fost semnat un acord de renunţare reciprocă la schimbul de 
reţele. De fapt n-a fost o „participare largă”, persoanele responsabile Î.S. 
„Moldelectrica”, inclusiv ANRE, nici n-au fost măcar informate (în textul scrisorii 
Ministerului Economiei este adusă altă motivaţie: „ Prevederile Amendamentului 
cu privire la excluderea pct. 1 a Componentei 8 a Contractului ... semnat la 
12.10.2006 de către Agenţia Privatizare pe lângă Ministerul Economiei şi 
Comerţului”). Se observă standarde duble: pentru cedarea liniilor de 35 kV a fost 
necesară Hotărârea de Guvern, iar în cazul liniilor strategice doar un amendament  
al Agenţiei. 

 Reprezentantul  „RED Union Fenosa”  - a adus doar motive tehnice 
precum că compania a investit în aceste linii, se vor complica, din punct de vedere 
tehnic, legăturile cu Î.S. „Moldelectrica”, ceea ce nu este corect. 13 ani compania a 
profitat de aceste linii, legăturile cu  Î.S. „Moldelectrica” nu prezintă probleme în 
toată structura reţelelor Î.S. „Moldelectrica”.  

 Reprezentantul Ministerului Economiei: opinia sa a prezentat și prezintă un 
interes deosebit, deoarece n-a fost altceva decât un avocat al „RED Union Fenosa”:  
Nu putem să admitem ceea ce cere Asociaţia deoarece va fi afectată Î.C.S. „RED 
Union Fenosa”  şi ea nu va mai aduce investitori în Moldova! ....  
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În opinia noastră, Ministerul Economiei ar trebui mai bine decât altcineva să 
cunoască specificul investiţional al companiei  Î.C.S. „RED Union Fenosa”și 
anume: 

− Va fi afectată  „RED Union Fenosa”  şi din acest motiv lăsăm să fie afectat 
un grup foarte mare de agenţi economici mari, printre care practic toţi sunt 
investitori străini, dar ce să facem cu cei autohtoni ?  

− În cazul în care atitudinea  „RED Union Fenosa”  va fi de partener 
economic adevărat, investitorii străini într-adevăr vor veni şi fără invitaţia Î.C.S. 
„RED Union Fenosa” ;  

− Este interesant de văzut lista  investitorilor „aduşi” în Moldova de către 
„RED Union Fenosa”; 

− Dacă îi lăsăm şi mai departe „RED Union Fenosa” ceea ce nu-i aparţine 
conceptual va fi afectată toată ţara, inclusiv, „RED Union Fenosa”  cu consecinţe 
mult mai grave.  

 Reprezentantul  Asociaţiei a susţinut solicitarea Consiliului Asociaţiei şi a 
atras atenţia la posibile alte mecanisme de achitare a costului liniilor, în cazul în 
care nu se vor găsi obiecte de schimb. 

Pe data de 26.06.12, a doua zi după şedinţa în cauză, în cadru şedinţei cu alt 
subiect a fost întrebat domnul. V. Ceban (şef Departament Energetic al Ministerului 
Economiei),  moderatorul şedinţei din 25.06.2012, care este concluzia şi dacă va 
mai avea loc o şedinţă cu subiectul liniilor de 110 kV. Domnul. V. Ceban a spus 
„... sunt probleme, da, o parte din reţelele de 110 kV trebuie întoarse Î.S. 
„Moldelectrica”  şi neapărat va mai fi o şedinţă...”. 

Fără a mai convoca vreo şedinţă, Ministerul Economiei a expediat scrisoarea 
anexată.  

Ca motiv principal, în scrisoare se face trimitere la prevederile art. 10 al 
Tratatului Cartei Energetice (corect Energiei) ceea ce iarăşi nu este corect. 

Scopul tratatului (art. 2 al Tratatului): „Acest tratat stabileşte cadrul juridic 
pentru promovarea cooperării pe termen lung în sectorul energetic, bazat pe 
complementarităţi şi avantaje reciproce în conformitate cu obiectivele şi principiile 
Cartei”. 

Tratatul reglementează relaţiile interstatale în realizarea proiectelor energetice 
comune locale, regionale, internaţionale (cum ar fi, de ex., ENTSO E) etc. şi nu a 
unui agent economic, care şi-a asumat riscul şi a venit într-o ţară să-şi desfăşoare 
afacerea.  

Totodată prin prevederea (3) a art. 10 al Tratatului investitorii de tipul  „RED 
Union Fenosa”  trebuie trataţi absolut echitabil: „În sensul prezentului Articol 
«Tratament» înseamnă tratamentul acordat de o Parte Contractantă, care nu este 
mai puţin favorabil decât cel acordat propriilor Investitori sau investitorilor 
oricărei alte Părţi Contractante sau oricărui stat terţ”.  

Ca urmare, trimiterea la art. 10 al Tratatului este inutilă în îndreptăţirea 
poziţiei „RED Union Fenosa”, ba chiar mai mult, şi investiţiile altor investitori (în 
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cazul de faţă ale statului prin Î.S. „Moldelectrica” – fiind de natură strategică), 
conform art. 10 tot trebuie protejate. 

Situaţia  cu liniile 110 kV cade sub incidenţa Directivei 2003/54/EC a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind reguli comune pentru piaţa 
internă de electricitate, elaborate în conformitate cu prevederile Tratatului. Anume 
acest document impune cu stricteţe separarea producerii, transportului, dispe-
ceratului, distribuţiei şi furnizării. Şi dacă, în cazul ţărilor mici transportul şi 
dispeceratul pot fi comasate, divizarea operatorului de transport în două 
componente, dintre care una trece în proprietatea privată a operatorului de 
distribuţie  este inadmisibilă.   

Există prevederea contractuală – Componenta 8 a Contractului, care a fost 
supus expertizei internaţionale şi care trebuie îndeplinită. Această prevedere se 
referă la proprietatea strategică a statului care, din  lipsa de comunicare şi 
experienţă la etapa pregătirii legii respective, n-a fost exclusă din pachetul 
întreprinderilor supuse privatizării. Nu poate o Agenţie să determine soarta  
proprietăţii strategice a statului şi prin aceasta să afecteze securitatea şi fiabilitatea 
sectorului electroenergetic al statului. 

Privind afirmaţia precum că „Constatările comisiei guvernamentale ... 
obligaţiile contractuale asumate de  Î.C.S. „RED Union Fenosa”  au fost 
îndeplinite integral” ? trebuie precizat faptul că: 

- termenul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale a fost prelungit cu un an, 
deoarece  „RED Union Fenosa” nu şi-a onorat  obligaţiile investiţionale; 

- Componenta 7 „menţinerea locurilor de muncă existente şi crearea locurilor 
de muncă noi” – (la  momentului privatizării 2.956 de persoane). Deja peste doi ani 
numărul s-a redus până la 2.000 şi la momentul actual circa 1.000 de angajaţi.  

Mult stimate Dle Prim ministru,  intervenim cu rugămintea de a vă implica 
personal în problema liniilor de 110 kV,  fiecare parte interesată să-şi expună în 
scris aprecierea şi motivaţia sa privind apartenenţa liniilor de 110 kV cu caracter de 
transport şi legătură de sistem. 

 

Cu respect, 
   Mogoreanu N.,  Asociaţia Utilizatorilor de Energie din Moldova 
   Baban  O.,  S.A. Glas Container Company, director general 
   Becciev  C.,  S.A.  „Apă-Canal”, director general 
   Ivascenco  I., S.A. MACON, director general 
   Ctitor T.,  Combinatul Poligrafic Chişinău, director general 
 

Deoarece în cadrul şedinţelor care au avut loc la indicaţia Primului ministru 
atitudinea  Ministerului Economiei n-a dat semne de dorinţă de a interveni cu 
schimbări, a fost înainată Primului ministrului a doua intervenție: 
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Adresa din 22.05.2012 
 

Mult stimate domnule Prim ministru, 
 

Prin scrisoarea nr. 19-03 din 27 martie 2012 Asociaţia a solicitat soluţionarea 
problemei reţelelor de 110 kV, care din momentul privatizării se afla în gestionarea 
companiei „Union Fenosa”. Totodată, conform punctului 1 al Componentei 8 a 
Contractului nr. 60 din 01.02.2000 de vânzare - cumpărare a două pachete de 
acţiuni expuse la concurs investiţional, aceste porţiuni de reţele de 110 kV trebuiau 
sa fie retransmise Î.S. „Moldtranselectro”: „Imediat după ce Union Fenosa va 
prelua controlul asupra Companiilor va fi format un grup de lucru cu specialiştii 
Union Fenosa şi Moldtranselectro, care până la 1 mai 2000 va studia şi rezolva 
problema cedării liniilor de 110 kV cu destinaţia transport şi legătură de sistem de 
la S. A. RE тиnicipiul. Chişinău către compania Moldtranselectro în schimbul 
liniilor de 110 kV de distribuţie şi staţiilor de 110/10 kV, precum și altor active ale 
Moldtranselectro”. 

Directorul general S.A. RE municipiul Chişinău, în acea perioadă domnul M. 
Cernei, nici n-a fost informat precum că în Contractul de vânzarea – cumpărare  
exista prevederea de schimb reciproc al reţelelor. 

Prin scrisoarea Ministerului Economiei nr. 06/1-443-G din 24.04.2012 
Asociaţia a fost informată precum că părţile (compania „Union Fenosa” şi Î.S. 
„Moldelectrica”) la 9 martie 2006 au semnat Acordul, „ ... prin care a fost expus 
consimţămîntul reciproc de a renunţa la transmiterea reţelelor electrice de 110 kV ”. 

În ce privește „consimţământul reciproc”, la şedinţa publică a Consiliului de 
administrație al ANRE din 11 mai 2012 directorul general G. Dimov a negat faptul 
precum ca I.S. „Moldelectrica” a fost de acord cu cedarea liniilor de 110 kV 
companiei „Union Fenosa”. 

Încheierea Acordului nominalizat, în condiţii confidenţiale, fără implicarea şi 
a altor părţi interesate şi a specialiştilor poate fi calificată doar ca о acţiune 
incorectă și discriminatorie (față de utilizatori) și ilegală pornind de la cadrul 
legislativ naţional și internaţional din următoarele motive: 

a) Conform art. 7. al Legii cu privire la energetică, Nr. 1525 din 19.02.98, 
alin.(2) „Se permite privatizarea, în modul prevăzut de legislaţia în vigoare, a 
centralelor electrice, a reţelelor de transport electric....” 

În niciun act legislativ, sau Hotărâre de Guvern nu exista vreo prevedere, 
care ar permite privatizarea I.S. „Moldelectrica” sau a unei componente a 
întreprinderii, iar la alin.(3) „Sunt proprietate a statului și nu sunt pasibile de 
privatizare reţelele magistrale de transport electric și obiectivele energetice de 
importanţă strategică”. 

Porţiunile cedate au о importanţă deosebită însăşi prin formularea din 
contract și anume: „... va studia și rezolva problema cedării liniilor de 110 kV cu 
destinaţia transport şi legătură de sistem... ”. 
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Reţele cu destinaţie „legătură de sistem” sunt cu mult mai importante şi, 
evident, nicicum nu pot fi privatizate sau să se afle în gestionare privată – (în lume 
nu se practică şi Directiva 2003/54/CE nu admite).  

În cazul includerii liniilor de 35 kV în pachetul obiectelor supuse privatizării 
în Componenta 4 a Contractului de vânzare - cumpărare nr. 60 din 07.02.2000 a 
fost introdusă о prevedere prin care Guvernul a fost obligat să aprobe Hotărârea 
respectivă, iar I.S. „Moldtranselectro” să schimbe statutul liniilor de 35 kV (să le 
treacă din categoria de transport în categoria de distribuţie).  

La 07.02.2000, cu 10 ore înainte de termenul limită de semnare de către Părţi 
a Contractului de vânzare - cumpărare a fost aprobată de către Guvern Hotărârea nr. 
113 din 07.02.2000, prin care liniile de 35 kV au fost cedate „.... la preţul lor la 
nivelul valorilor remanente, conform situaţiei de la 9.12.1999". 

Observăm că în cazul liniilor de 35 kV prin Hotărârea de Guvern: 
 au fost trecute în categoria tensiunilor de distribuţie; 
 au fost incluse în componența întreprinderilor supuse privatizării, fapt 

apreciat ca ilegal de Curtea de Conturi prin Hotărârea sa nr. 68 din 26.10.2000. 
În cazul reţelelor care nicicum nu pot fi parte componentă a operatorului de 

distribuţie şi care „sută la sută” determină fiabilitatea şi securitatea energetică a 
ţării, cedarea liniilor de importanță naţională (patrimoniul statului) s-a realizat doar 
prin „...consimţământul reciproc (dintre doi agenţi economici, din care unul fiind 
privat) de a renunţa la transmiterea reţelelor electrice de 110 kV ”. 

„Consimţământul reciproc” se explică prin coincidența reciprocă a intereselor 
parţilor: 

− transportatorul I.S. „Moldelectrica” va avea mai puține griji; 
− menţinerea liniilor de 110 kV de către operatorul de distribuţie, în general, 

favorizează mult activitatea  financiară a operatorului de distribuţie, în special, după 
liberalizarea pieţii de electricitate şi va crea situaţii discriminatorii pentru 
utilizatorii din zona liniilor de 110 kV cedate, ceea ce deja există. 

b) Legea cu privire la energia electrică nr. 137 din 17.09.98 (abrogată) nu 
atinge problema proprietăţii în sectorul electroenergetic. Prin art. 28. al legii este 
specificată doar apartenenţa Dispeceratului central: (2) Dispeceratul central este 
întreprindere de stat și nu poate fi supus privatizării. 

Este ştiut că nu poate avea loc dispecerizarea  operativă a fluxurilor de energie 
electrică fără ca să gestionezi reţelele respective. Ca urmare, prin această prevedere 
indirectă este determinată şi forma de proprietate asupra reţelelor de transport. 

Acest lucru poate fi explicat şi prin faptul că prevederile Directivei 96/92/EC 
(în vigoare în perioada elaborării proiectului legii), care specifică separarea 
activităţilor şi formele de proprietate n-au fost cunoscute, sau n-au fost luate în 
consideraţie în  1997-98 de către autorii proiectului de lege cu privire la energia 
electrică. 
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Situaţia privind acest subiect a fost corectată prin aprobarea noii legi cu 
privire la energia electrică (nr. 124 din 23.12.2009), care, la acest capitol, este în 
strictă corespondență cu concepţiile promovate de Directiva 2003/54/CE. 

Conform art. 35. al legii nominalizate: 4) „Operatorul reţelei de transport şi 
de sistem este întreprindere de stat care nu poate fi supusă privatizării ”. 

Porţiuni foarte importante cu caracter de noduri ale sistemului de transport şi 
dispecerat au fost trecute în proprietatea operatorului privat de distribuţie, ceea ce 
contravine Directivei 2003/54/ CE, prin înţelegere dintre doi agenţi economici, 
integraţi vertical, subiectul acordului fiind proprietatea de stat. Nici una din părţi nu 
a fost împuternicită prin actul legal de a determina soarta patrimoniului statului. 

(5) „Operatorul reţelei de transport şi de sistem trebuie să fie independent, 
din punct de vedere legal, de orice întreprindere care desfăşoară  activitate de 
producere, de transport, de distribuţie... ”. 

Operatorul reţelei de transport fiind independent, din punct de vedere legal, 
nu va putea să-şi exercite obligaţiunile determinate prin licenţă în măsură 
cantitativă şi calitativă, şi nu doar în zona liniilor de 110 kV cedate, ci în toată ţara 
sau în mare parte, în cazul în care nu controlează liniile cu caracter de transport şi 
de legătură de sistem, având în vedere grija de starea fizică şi morală a acestor 
porţiuni strategice. 

c) Directiva 2003/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 
iunie 2003 privind reguli comune pentru piaţa internă de electricitate tratează 
foarte clar subiectul în cauză prin preambul: (8) Pentru a asigura accesul eficient şi 
non-discriminatoriu la reţea este potrivit ca sistemele de transport şi de distribuţie 
să fie operate prin entităţi legal separate acolo unde există entităţi integrate 
vertical. 

Evident că se are în vedere, în primul rând,  separarea proprietăţilor - 
separarea reală, efectivă. 

Mult stimate Domnule Prim ministru, pornind de la cele expuse, Consiliul 
Asociaţiei (membrii - persoane juridice: SA. „Glass Container Company”, S.A. 
„Franzeluta”, I.S. „Combinatul Poligrafic din Chişinău”, S.A. „Macon”, S.A. 
„Mina din Chişinău) şi agenţi economici interesaţi intervin cu rugămintea de a 
institui un Grup de lucru, format din părţile interesate cu participarea 
reprezentanţilor Ministerului Economiei, Agenţiei Naţionale pentru Reglementare 
în Energetică, mediului ştiinţific, Confederaţiei Naţionale a Patronatului în scopul 
soluţionării problemei liniilor de 110 kV conform legislaţiei naţionale şi 
internaţionale în vigoare. 

 

Cu profund respect, N. Mogoreanu, preşedintele ACEM 
 

Ca urmare a fost convocată a doua şedinţă a părţilor interesate în cadrul 
căreia doar reprezentantul companiei Î.C.S. „Union Fenosa” s-a expus în favoarea 
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conservării situaţiei, iar Ministerul Economiei şi-a păstrat poziţia exprimată în 
scrisoarea următoare: 

 

„Asociaţiei Utilizatorilor de Energie din Moldova” 
 

Cu referire la demersul nr.03-14 din 14.03.2013, privind realizarea 
prevederilor Componentei 8 a contractului de vânzare-cumpărare nr.60 din 
07.02.2000 a două pachete de acţiuni, Ministerul Economiei, în limita 
competenţelor funcţionale, comunică următoarele. 

În scopul soluţionării problemei abordate, Ministerul Economiei a convocat 
2 şedinţe de lucru cu participarea tuturor instituţiilor, ce au tangenţa cu problema 
în cauză. 

Ca rezultat al discuţiilor s-a constatat, că chestiunea dată a fost examinată 
în cadrul comisiei instituită de Guvern (la nivel de Prim-ministru), cu implicarea 
ministerului de resort, operatorul de sistem ÎS „Moldelectrica” şi S.A. „RED 
Union Fenosa” S.A. 

Totodată, ca urmare a prevederilor contractului nr.60 din 07 februarie 2000, 
încheiat cu S.A. „RED Union Fenosa” S.A., la şedinţa Comisiei guvernamentale 
din 15 decembrie 2006 obligaţiile contractuale asumate de S.A. „RED Union 
Fenosa” S.A. au fost considerate îndeplinite integral. 

Deoarece problema în cauza persistă, în vederea consolidării securităţii 
energetice a statului, remedierea acestei probleme ţine de conlucrarea între doi 
agenţi economici: ÎS „Moldelectrica” şi Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A. 

Prin urmare, în prezent, transmiterea unor părţi din reţelele 110 kV cu 
caracter de legătură de sistem, din proprietatea statului, în administrarea ÎS 
„Moldelectrica” nu poate fi efectuata din lipsa acordului din partea Î.C.S. „RED 
Union Fenosa” S.A., care actualmente este proprietarul acestora. 

 

        22.04.2013.                                                      Viceministru al Economiei        
                                                                                       Octavian CALMÎC 
 

Ca urmare, au fost epuizate toate posibilităţile şi mecanismele legale 
caracteristice Republicii Moldova de a rezolva problema sau a contura posibilităţile 
de perspectivă în soluţionare şi, având în vedere prevederile articolului 82 din 
Tratatul Comunităţii Energetice: Orice abuz al uneia sau mai multor întreprinderi 
de o poziţie dominantă pe piaţa comună sau pe o parte substanţială a acesteia este 
interzis ca fiind incompatibil cu piaţa comună în măsura în care poate afecta 
schimburile între statele membre. 

Acest abuz poate consta în special în: 
(a) impunerea directă sau indirectă a unor preţuri de cumpărare sau de 

vânzare inechitabile sau a altor condiţii comerciale inechitabile; 
(c) aplicarea unor condiţii inegale în cazul prestaţiilor echivalente cu alţi 

parteneri comerciali creându-le astfel un dezavantaj concurenţial  
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În iulie 2013 Asociaţia a înaintat, pe adresa Secretariatului Comunităţii 
Energetice, Plângerea Asociaţiei Utilizatorilor de Energie din Moldova împotriva 
Guvernului Republicii Moldova, plângere cu următorul text: 

 

Către  Secretariatul Comunităţii Energetice 
Domnlui KOPAČ Janez 
Director al Secretariatului Comunităţii Energetice 
Plângerea Asociației Utilizatorilor de Energie din Moldova* împotriva 

Guvernului Republicii Moldova 
 

Mult stimate domnule  KOPAČ Janez, 
Ţinând seama de faptul că Secretariatul Comunităţii Energetice reprezintă un 

instrument important în promovarea şi implementarea Directivelor UE în domeniul 
energetic, cât şi de faptul că Republica Moldova este o ţară cu drepturi depline a 
Comunităţii Energetice, ne adresăm Dvs. în speranţa susţinerii rezolvării unei 
situaţii create în sectorul energetic din Republica Moldova care ridică o serie de 
întrebări şi anume: 

- Poate oare un Operator privat cu licenţă de distribuţie să deţină în 
proprietate reţele de transport şi cu caracter de legătură de sistem şi să ofere servicii 
plătite utilizând aceste reţele? 

- Oare poate fi limitat accesul la reţelele de transport, aflate din greşeală în 
proprietatea privată? 

- Ce este mai presus ?  –  securitatea energetică a statului, fiabilitatea 
alimentării şi eficienţa sistemului electroenergetic sau ambiţiile nemotivate ale unui 
Operator  privat de distribuţie? 

- Este oare normal ca utilizatorii conectaţi la porţiunile de reţele de transport 
şi legătură de sistem, aflate în proprietatea Operatorului privat de distribuţie să fie 
discriminaţi prin aplicarea de tarife exagerate? 

- Care ar trebui să fie reacţia  statului privind situaţia creată din negligenţa 
acestuia şi care afectează economia naţională în ansamblu?  

Mult stimate dle  KOPAČ Janez, 
Asociația Utilizatorilor de Energie din Moldova și un grup de conducători ai 

întreprinderilor mari s-au adresat, de mai multe ori, către Guvernul Republicii 
Moldova privind readucerea în starea integrată a sistemului de transport a energiei 
electrice a republicii în conformitate cu Normele Comunității Europene. Guvernul 
Republicii Moldova a dispus examinarea problemei la Ministerul Economiei 
(responsabil de Complexul Energetic), care refuză de a lua o decizie finală în pofida 
faptului că toate părțile implicate, cu excepția Operatorului privat de distribuție, s-
au exprimat pentru asigurarea integrităţii Operatorului de transport.  

Din acest motiv apelăm la autoritatea Comunității Energetice pentru a 
pronunța decizia ca arbitru asupra plângerii  Asociației Utilizatorilor de Energie din 
Moldova împotriva Guvernului Republicii Moldova”.  
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Subiectul plângerii:  Se solicită transferul rețelelor electrice cu caracter de 
transport și legătură de sistem din proprietatea Operatorului de distribuție în 
componența Operatorului naţional de transport (cu restituirea costurilor). 

Istoricul problemei: 
La etapa realizării programului de privatizare a întreprinderilor din sectorul 

energetic în anul 2000 au fost privatizate o parte din reţelele electrice de 110 kV cu 
caracter de transport şi legătură de sistem, care în structura anterioară  a 
Complexului Energetic al Republicii Moldova au fost în componenţa întreprinderii 
„Reţele electrice Chişinău”, supuse privatizării. 

La întocmirea Contractului de vânzare-cumpărare a reţelelor de distribuţie 
această greşeală a fost depistată, însă nu putea fi corectată deoarece trebuia 
modificată legea cu privire la  programul de privatizare a întreprinderilor din 
sectorul energetic. Deoarece data de încheiere a Contractului de vânzare-cumpărare 
a fost strict determinată prin lege, iar  procedura de modificare a legii necesita timp, 
în Contractul de vânzare-cumpărare, cu acordul părţilor, a fost introdusă o  
Componentă specială, care prevedea trecerea reţelelor electrice de 110 kV cu 
caracter de transport şi legătură de sistem în componenţa Operatorului de transport 
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” prin schimbul reciproc de reţele electrice.  

Timp de 10 ani problema schimbului de reţele a fost de mai multe ori ridicată 
de părţile interesate, însă până-n prezent nu s-a realizat nicio schimbare.  

Aflarea reţelelor electrice cu caracter de transport şi legătură de sistem în 
proprietatea operatorului privat cu licenţă de distribuţie contravine normelor 
promovate de Directivele europene, afectează securitatea energetică a statului şi 
contribuie la discriminarea utilizatorilor din zonă conectaţi la aceste reţele. 

Totodată, două centrale termoelectrice transmit energia electrică produsă în 
Sistemul Electroenergetic Naţional prin aceste reţele, ceea ce afectează 
funcţionalitatea Complexului energetic. Operatorul de distribuţie în proprietatea 
căruia se află aceste reţele a stabilit un tarif pentru aceste porţiuni de reţea mai mare 
decât tariful de transport prin reţelele naţionale. Prezenţa Operatorului privat între 
producătorii de energie electrică şi Operatorul de transport  face imposibilă 
privatizarea centralelor electrice. 

Acțiunile întreprinse: 
Asociaţia Utilizatorilor de Energie din Moldova şi un grup de conducători ai 

întreprinderilor interesate s-au adresat de trei ori primului ministru al Republicii prin 
demersuri oficiale, care au fost examinate în cadrul a două şedinţe la ministerul 
Economiei – ministerul de resort. La şedinţe au participat reprezentanţii: Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei, Universităţii Tehnice a Moldovei, Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Energetică, Confederaţia Naţională a Patronatului, Agenţia Proprietăţii 
Publice, Î.S. „Moldelectrica”, Î.S. „Moldtranselectro”, Asociaţia Utilizatorilor de 
Energie din Moldova şi Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A. – Operatorul privat de 
distribuţie – gestionarul reţelelor de transport şi legătură de sistem. 

(Copiile scrisorilor şi răspunsurile se anexează. Se anexează şi scrisoarea 
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică). 
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În cadrul ultimei şedinţe de la ministerul Economiei toţi participanţii, cu 
excepţia  Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A, au adus argumente convingătoare pentru 
a realiza revenirea reţelelor de 110 kV în proprietatea Î.S. „Moldelectrica”, ceea ce 
ar consolida Complexul Energetic al Republicii Moldova. 

Atât participanţii la ultima şedinţă, cât şi semnatarii scrisorii au aşteptat 
decizia ministerului prin care va fi stabilit termenul de realizare a schimbului de 
reţele. 

Ministerul a decis că „problema are caracter de relaţii între doi agenţi 
economici şi poate fi soluţionată doar cu acordul reciproc între Î.C.S. „RED Union 
Fenosa” S.A. şi Î.S. „Moldelectrica” având la bază cadrul tranzacţional prevăzut de 
legislaţia civilă a Republicii Moldova”.  

Este necesar de menţionat, în mod repetat, faptul că gestionarea de către 
Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A. a reţelelor cu caracter de transport şi legătură de 
sistem pe lângă faptul că afectează securitatea energetică a statului şi 
funcţionalitatea sistemului, provoacă cheltuieli absolut nemotivate economic 
(venituri nejustificate economic pentru Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A.) din partea 
utilizatorilor conectaţi la reţelele de       110 kV. În această situaţie Î.C.S. „RED 
Union Fenosa” S.A. nu va renunţa de bună voie la acest profit, nelegitim în esenţă.  

Din aceste motive s-a cerut din partea ministerului o decizie, prin care să fie 
stabilit termenul de realizare a schimbului de patrimoniu cu respectarea legislaţiei 
respective a Republicii Moldova. 

Pasul următor ar fi determinarea mecanismului şi modalităţile de schimb, 
transfer sau achitări de bunuri. 

Pornind de la faptul că ministerul Economiei, responsabil de sectorul 
energetic, demonstrează, în mod pronunţat, angajamentele (protecţionismul) faţă de 
Operatorul privat de distribuţie în detrimentul  unui mare grup (aprox. 50 la număr) 
de utilizatori importanţi şi al securităţii energetice a statului, intervenim cu 
rugămintea de a Vă implica în problema descrisă în limitele competenţei 
organizaţiei pe care o prezentaţi. 

Rugămintea noastră are în vedere: 
Considerăm că din partea Asociației Utilizatorilor de Energie și a grupului de 

conducători de întreprinderi au fost epuizate toate modalitățile determinate de 
legislația naţională privind soluționarea problemei ce ține de securitatea, fiabilitatea 
și eficiența economică și energetică a sectorului electroenergetic. Totodată,  având 
în vedere faptul că Republica Moldova a aderat la Comunitatea Energetică şi 
pornind de la prevederile art. 90 (1) al Tratatului de Constituire a Comunităţii 
Energetice apelăm la autoritatea Comunității Energetice și ne adresăm cu 
rugămintea de a analiza și a Vă expune pe marginea plângerii Asociației 
Utilizatorilor de Energie din Moldova împotriva Guvernului Republicii Moldova. 

(Se anexează: copiile corespondenței părților privind problema și traducerile 
scrisorilor).  
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Stăm la dispoziția Dvs de a prezenta, la cerere, informații suplimentare în 
scopul elucidării corecte a problemei.  

 

Cu respect, 
N. Mogoreanu, Ph.D.eng., președitele Asociației 
S.A. „Glass Container Company”      Oleg Baban -  director general 
Î.S.„Combinatul Poligrafic din Chişinău” Tudor  Ctitor -  director general  
S.A. „MACON”                                       Irina Ivaşcenco -  director general 
S.A. „Apă-canal”                               Constantin Becciev -  director general  
S.A. „Termocom”                                      Mihai Cernei -  director general  
S.A. „Fabrica de sticle din Chişinău”   Valeriu  Meşca -  director 

 

Pe parcursul anilor 2013 -2014 între Asociaţia Utilizatorilor de Energie din 
Republica Moldova şi Secretariat a avut loc un schimb foarte intens de cores-
pondenţă (informaţii suplimentare) şi două întâlniri cu experţii Secretariatului.  

4. STUDIUL DE CAZ 3 

Este analizată discriminarea tarifară a unui mare grup de utilizatori conectaţi 
la reţeaua electrică de transport aflată în proprietatea Operatorului privat de 
distribuţie. Subiectul este descris foarte clar în textul Plângerii Asociaţiei 
Utilizatorilor de Energie din Moldova împotriva Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Energetică a Republicii Moldova după cum urmează. 

 

Către Secretariatul Comunităţii Energetice 
Dlui KOPAČ Janez 
Director al Secretariatului Comunităţii Energetice 
 

Plângerea Asociaţiei Utilizatorilor de Energie din Moldova 

împotriva Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică a Republicii 
Moldova 
 

Mult stimate dle  Janez KOPAČ, 
Având în vedere că Secretariatul Comunităţii Energetice reprezintă un 

instrument important în promovarea şi implementarea Directivelor UE în domeniul 
energetic, cât şi de faptul că Republica Moldova este membru cu drepturi depline al 
Comunităţii Energetice şi având în vedere independenţa Agenţiei de autorităţile 
centrale de stat, cât şi prevederile art. 90 al Tratatului de Constituire a Comunităţii 
Energetice, ne adresăm Dumneavoastră în speranţa rezolvării/clarificării unei 
situaţii apărute în sectorul/mediul energetic al Republicii Moldova, care a provocat 
apariţia discriminării tarifare a unui grup  mare de utilizatori de energie electrică. 

Asociaţia Utilizatorilor de Energie din Moldova s-a adresat de mai multe ori 
către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) şi Ministerul 
Economiei al Republicii Moldova (corespondenţa se anexează) privind explicarea 
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principiilor de aplicare a tarifelor la energia electrică pentru utilizatorii conectaţi la 
reţeaua de transport. La solicitarea Confederaţiei Naţionale a Patronatului din 
Republica Moldova problema a fost examinată de Consiliul Concurenţei al Republicii 
Moldova. Prezidiul Consiliului a accentuat că problema există şi trebuie soluţionată de 
specialiştii din mediul energetic şi economic (scrisoarea se anexează). 

Confederaţia Naţională a Patronatului a organizat în cadrul Facultăţii de 
Energetică a Universităţii Tehnice a Moldovei o Masă Rotundă cu tema: 
„Modalităţile de excludere a discriminării tarifare a utilizatorilor conectaţi la reţele 
electrice de tensiune înaltă”, la care au fost invitaţi reprezentanţii Ministerului 
Economiei al Republicii Moldova, Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 
Energetică, Consiliului Economic de pe lângă Primul ministru al Republicii 
Moldova, Consiliului Economic de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, 
Consiliului Concurenţei al Republicii Moldova, Înaltul Consilier UE în politici 
energetice, domnul A. Săndulescu, Confederaţiei Naţionale a Patronatului din 
Republica Moldova, Î.S. „Moldelectrica”, Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A., Î.C.S. 
„Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L., Inspectoratului Energetic de Stat, 
Institutului de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Facultăţii 
de Energetică şi Inginerie Electrică a  Universităţii Tehnice a Moldovei, 
Confederaţiei Sindicatelor din Republica Moldova, Asociaţiei Utilizatorilor de 
Energie din Moldova, Clubului oamenilor de afaceri „Timpul”, S.A. „Apă canal 
Chişinău”, S.A. „Glass Container Company”, S.A. „Pielart”. 

Din motive corporative reprezentanţii Î.S. „Moldelectrica” şi Inspectoratul 
Energetic de Stat n-au răspuns la subiectele Mesei Rotunde, reprezentanţii 
Institutului de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova şi al 
Facultăţii de Energetică şi Inginerie Electrică a  Universităţii Tehnice a Moldovei, 
fiind în conflict de interese (de mai mulţi ani menţin relaţii economice cu 
proprietarul privat al reţelelor electrice de transport Î.C.S. „RED Union Fenosa” 
S.A.) dar au constatat că problema există din momentul privatizării şi trebuie găsită 
soluţia. Reprezentanţii ANRE își menţin poziţia precum că faţă de utilizatorii 
conectaţi la reţelele electrice de transport prin linii proprii trebuie aplicat tariful de 
distribuţie la medie tensiune şi nu tariful de distribuţie prin reţelele de înaltă 
tensiune deoarece la ieşire din reţeaua de transport (reţea de distribuţie de înaltă 
tensiune) utilizatorul este conectat la tensiunea de 10 kV, care este tensiunea medie 
a reţelelor de distribuţie de medie tensiune (6; 10 kV). 

Deoarece argumentele ANRE nu sunt corecte din punct de vedere tehnic şi 
provoacă apariţia discriminării tarifare, apelăm la autoritatea Comunităţii 
Energetice pentru a pronunţa decizia ca arbitru asupra plângerii  „Asociaţiei 
Utilizatorilor de Energie din Moldova” împotriva Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Energetică a Republicii Moldova.  

Subiectul plângerii constă în: 
Aplicarea incorectă a hotărârilor Consiliului de administraţie ANRE privind 

tarifele pentru utilizatorii finali conectaţi la reţelele electrice de transport (reţele 
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electrice de distribuţie de tensiune înaltă) determină apariţia diferitor forme de 
discriminare tarifară a utilizatorilor conectaţi la ieşirea din reţelele electrice de 
transport.  

Istoricul problemei: 
La etapa privatizării întreprinderilor din sectorul energetic în anul 2000,  15 

porţiuni de reţele de transport (110 kV) din zona municipiului Chişinău au fost 
privatizate de către operatorul de distribuţie. Consecinţele dezintegrării reţelelor 
electrice de transport au fost detaliat descriese în plângerea Asociaţiei Utilizatorilor 
de Energie din Moldova împotriva Guvernului Republicii Moldova - Nr. ECS-8/13. 

Odată cu diferenţierea  tarifelor la energia electrică pe niveluri de tensiune, în 
zona reţelelor electrice de transport privatizate au apărut elemente de discriminare 
tarifară între aceeaşi categorie de utilizatori conectaţi la reţele de transport.  

Deoarece reţelele electrice de transport din zona municipiului Chişinău se 
află în proprietatea operatorului privat cu licenţă de distribuţie Î.C.S. „RED Union 
Fenosa” S.A. şi, ca urmare, operatorul, proprietar al reţelelor de transport, nu avea 
dreptul de a oferi serviciul de transport în anul 2009, a fost modificată noţiunea de 
reţea de distribuţie prin completarea definiţiei cu cuvântul „înaltă”: 

Legea nr. 124 din  23.12.2009 arată că:  
„-    reţea electrică de distribuţie – este un sistem format din linii electrice 

de tensiune înaltă, medie şi  joasă, cu echipament şi utilaj de transformare ……” 
Prin această modificare a legii a fost legalizată utilizarea de către operatorul 

privat, deţinătorul de licenţă de distribuţie, a porţiunilor de reţele de transport în 
serviciu de distribuţie şi  în grila de diferenţiere a tarifelor a apărut o categorie nouă 
de utilizatori „utilizatorii conectaţi prin reţelele de distribuţie de înaltă tensiune 
(35;110 kV)”. 

Esenţa problemei: 
Ca urmare a dezintegrării sistemului național de transport al energiei 

electrice au apărut mai multe forme de discriminare tarifară a utilizatorilor conectaţi 
la reţelele electrice de transport – proprietate a Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A. 

4.1 Primul mod de discriminare tarifară 

Consiliul de administraţie al ANRE, prin hotărârea sa nr. 108/2017, din 
17.03.2017 a aprobat tariful pentru serviciul de distribuţie prin „reţele electrice de 
distribuţie de tensiune înaltă (35, 110 kV) în valoare de 15 bani/kWh. Anterior 
acest tarif a oscilat între 8,13 bani/kWh (22.08.12), 7 bani/kWh (3l.01.15), 15 
bani/kWh (18.07.15), 10 bani/kWh (12.03.16), 15 bani/kWh (17.03.17).  

În acelaş timp, tariful pentru Operatorul serviciului de transport  în 2015 a 
fost stabilit de ANRE la valoarea de 14,5 bani/kWh, mai mic cu 0,5 bani/kWh în 
comparaţie cu tariful pentru „serviciul de distribuţie prin reţelele de distribuţie de 
înaltă tensiune (35kV, 110 kV)” ! [14,5 bani/kWh pentru a avea grijă de peste 4200 
km de linii electrice de la 35 până la 330 kV şi un număr enorm de posturi de 
transformare, pentru executarea şi a serviciului de Operator de Dispecerat la nivel 
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național şi internațional şi 15 bani/kWh pentru a avea grijă de 300 km linii electrice 
şi circa 20 de Centre de transformare şi distribuţie (110/10 kV) !] 

În prezent sunt în vigoare tarife de distribuţie şi de furnizare indicate în 
tabelele 2 şi 3: 
 

Tabelul 2 – Tarife pentru serviciul de distribuţie [bani/kWh] 

Categoriile de reţea Tarife 

Serviciul de distribuţie prestat de Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A. 

- prin reţelele de distribuţie de înaltă tensiune (35;110 kV)         15       

- prin reţelele de distribuţie de medie tensiune (6; 10 kV)         43    

- prin reţelele de distribuţie de joasă tensiune (0,4 kV)         60 

 
Tabelul 3 – Tarife în punctele de delimitare / locurile de folosință [bani/kWh] 

Punctele de delimitare / locurile de folosință Tarife 

Furnizare  de către Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” 

- la punctele de intrare în reţelele electrice de transport 122 

- la punctele de ieşire din reţelele electrice de transport 138 

- utilizatorilor finali, ale căror instalaţii sunt conectate la reţelele  de 
distribuţie de înaltă tensiune (35; 110 kV) 

153 

- utilizatorilor finali, ale căror instalaţii sunt conectate la reţelele 
electrice de distribuţie de medie tensiune (6; 10 kV) 

182 

- utilizatorii finali, ale căror instalaţii sunt conectate la reţelele electrice 
de distribuţie de joasă tensiune (0,4 kV) 

199 

 
În figura 1 este prezentată structura reţelei analizate. 

 

 
 

Fig. 1 – Schema analizată. 
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Utilizatorul Nr.1 (fig. 1) conectat la punctul de ieşire din reţelele electrice de 
transport – proprietate a Î.S. „Moldelectrica” prin reţea proprie,  achită tariful de 
1,38 lei/kWh.  

Utilizatorul Nr. 2, conectat şi el prin linie proprie la aceeaşi reţea de transport 
(numită în interesele Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A „reţea de distribuţie de înaltă 
tensiune 35, 110 kV”, proprietate a Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A., achită tariful 
de 1,82 lei/kWh.  

Ca urmare, utilizatorul Nr. 2, conectat la punctul de ieşire din reţeaua 
electrică de transport (reţea de distribuţie de înaltă tensiune 35,110 kV) este 
echivalat cu  utilizatorul Nr. 3, conectat la reţeaua electrică de distribuţie de medie 
tensiune (6, 10 kV) – proprietate a operatorului de distribuţie privat. 

Pornind de la tarifele aprobate de către ANRE,  tariful aplicat faţă de 
utilizatorii conectaţi la reţelele de transport din zona companiei „Union Fenosa” 
(reţele de distribuţie de înaltă tensiune) prin reţeaua proprie  trebuie să fie suma 
următoarelor costuri: 

 122 bani/kWh – costul energiei electrice; 
 14,5 bani/kWh – costul serviciului de transport; 
 15 bani/kWh – costul serviciului de distribuţie prin reţeaua de distribuţie 

de tensiune înaltă 35, 110 kV. 
Suma este de 151,5 bani/kWh şi nu 153 bani/kWh. Nu ne referim la diferenţa 

de  1,5 bani/kWh, care este echivalentă cu 50 mil. lei anual şi nu se ştie care este 
destinatia acestei sume, deoarece subiectul plângerii este doar modalitatea de 
aplicare a tarifelor. 

În realitate, utilizatorul Nr. 2 achită tariful 1,82 lei/kWh, tarif pentru 
utilizatorii conectaţi la reţelele electrice de distribuţie de medie tensiune (6, 10 kV), 
ceea ce, considerăm că nu este corect.  

ANRE motivează aplicarea tarifului de 1,82 lei/kWh  faţă de utilizatorii 
conectaţi la „reţelele de distribuţie de înaltă tensiune” precum că utilizatorul Nr. 2 
este  conectat la punctul de ieşire din reţeaua electrică de transport cu tensiunea de 
10 kV, care este tensiunea reţelei de distribuţie de medie tensiune (6 – 10 kV) şi, ca 
urmare, trebuie aplicat tariful stabilit pentru reţelele de distribuţie de medie tensiune 
- 1,82 lei/kWh. 

Motivaţia ANRE nu este corectă din următoarele motive: 
1. Utilizatorii Nr. 1 şi Nr. 2, din punct de vedere tehnic sunt conectaţi, 

absolut identic la porţiuni de reţele cu parametri tehnici absolut identici, diferenţa 
fiind doar forma de proprietate asupra porţiunilor de reţea. Această diferenţă pentru 
proprietarul privat asupra porţiunilor de reţea de transport este acoperită prin tariful 
de 15 bani/kWh pentru serviciul de distribuţie prin reţelele de distribuţie de înaltă 
tensiune (35;110 kV) – reţele de transport; 

2. Specialiştii Î.S. „Moldelectrica” cunosc mult mai bine unde se termină 
reţelele de transport (sau reţelele de distribuţie de înaltă tensiune) şi unde  încep 
reţelele de distribuţie de medie tensiune (6 - 10 kV) – proprietate a operatorului 
privat. Ca urmare, pentru utilizatorul Nr.1 a fost stabilit tariful 1,38 lei/kWh;  
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3. Conform legii cu privire la energia electrică nr. 107 din 27.05.2016: „reţea 
electrică de transport – este un sistem format din linii electrice de înaltă tensiune, 
cu echipament şi utilaj de transformare şi de comutare, precum şi cu instalaţii 
auxiliare, care servesc la transportul energiei electrice”.  

Ca urmare, barele de  ieşire, indiferent de nivelul tensiunii la bare, sunt parte 
componentă a reţelei de transport, inclusiv barele de 10 kV de ieşire din reţeaua de 
transport, la care este conectată reţeaua de distribuţie de 10 kV - tensiunea reţelei de 
distribuţie (a se vedea schema de conectare a utilizatorului Nr. 3). Nu poate fi la 
sfârşitul liniei electrice altă tensiune decât 10 kV, în cazul în care la începutul liniei 
tensiunea este 10 kV; 

4. Conform scrisorii Î.S. „Moldelectrica” porţiunile de reţele electrice de 110 
kV, proprietate a Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A., sunt parte componentă a 
sistemului naţional de transport şi se utilizează de către operatorul reţelei de 
transport în scopuri funcţionale (scrisoarea se anexează). 

În acest context apar câteva întrebări, între care: 
− Î.S. „Moldelectrica”, ca agent economic, achită un tarif pentru utilizarea 

proprietăţii Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A.? Răspuns: Nu achită; 
   − S.A. „Termoelectrica”, ca agent economic, care injectează anual 700 – 

800 mil. kWh în sistemul electroenergetic național prin aceste porţiuni de linii, 
achită vreun tarif pentru utilizarea proprietăţii Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A.? 
Răspuns: Nu achită; 

− Care sunt motivele pentru care utilizatorii conectaţi la aceste linii trebuie să 
achite un oarecare tarif pentru utilizarea proprietăţii Î.C.S. „RED Union Fenosa” 
S.A.? 

Deoarece Î.S. „Moldelectrica” şi S.A. „Termoelectrica” nu achită vreun tarif 
pentru utilizarea proprietăţii private se poate presupune că costul acestor servicii 
deja este inclus în tarif şi în acest caz aplicarea tarifului pentru serviciul de 
distribuţie prin reţelele de distribuţie de înaltă tensiune nu are motivaţie 
economică.  

Din definirea noţiunii „reţea de transport” se observă faptul că trans-
formatorul (110/10 kV), ca şi elementele în avalul înfăşurării de 10 kV ale 
transformatorului până la barele de ieşire, sunt  parte componentă a reţelei de 
transport. Deci  barele de ieşire (partea componentă a reţelei de transport) se 
consideră  „ieşirea din reţelele electrice de transport” („din reţelele de distribuţie 
de înaltă tensiune”), sau punctul de ieşire din reţelele electrice de transport („din 
reţelele de distribuţie de înaltă tensiune”). 

Afirmaţiile ANRE privind aplicarea tarifului de 1,82 lei/kWh faţă de 
utilizatorii conectaţi la reţeaua de distribuţie de înaltă tensiune (în realitate la 
reţeaua de transport) prin linii proprii  nu este corectă şi din următoarele motive:   

 Nu poate acelaşi element fizic (în cazul dat barele de ieşire ale postului de 
transformare 110/10 kV) să aparţină reţelei de transport şi reţelei de distribuţie de 
medie tensiune (6-10 kV);   
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 Treapta de 10 kV a postului de trasformare – barele de ieşire din reţeaua de 
transport, conform definiţiei din lege, sunt elementele postului de transformare 
110/10 kV şi, ca urmare, sunt parte componentă a reţelei de transport şi a punctului 
de ieşire din reţeaua de transport;  

 În cazul în care utilizatorul Nr. 2 trebuie să achite tariful de 1,82 lei/kWh, 
acelaş tarif trebuie să fie aplicat şi faţă de utilizatorul Nr. 1, deoarece este conectat 
la tensiunea de 10 kV – tensiunea reţelei de distribuţie de medie tensiune (6, 10 kV).  

Toţi utilizatorii din Republica Moldova conectaţi prin linii proprii la reţelele 
electrice de transport – proprietate a Î.S. „Moldelectrica” se bucură de tariful 1,38 
lei/kWh. Care este motivul pentru care un grup mare de utilizatori, o parte cu 
important impact social, conectaţi identic în zona reţelelor de transport – 
proprietatea operatorului privat de distribuţie  achită acelaş serviciu la valoare de 
1,82 lei/kWh? 

4.2 Al doilea mod de discriminare 

a) Utilizatorul Nr. 4 (a se vedea fig.1) este conectat, prin linia electrică 
proprie, nemijlocit la linia electrică aeriană cu tensiunea de 110 kV -  proprietate a 
operatorului privat de distribuţie. Oare este justificat economic ca tariful pentru 
utilizatorul Nr. 2 şi utilizatorul Nr. 4 să fie acelaşi - 1,53 lei/kWh? Care este 
motivul pentru care utilizatorul Nr. 4 trebuie să achite componenta investiţională a 
operatorului în postul de transformare 110/10 kV de care utilizatorul Nr. 4 nu se 
foloseşte şi pierderile în acest transformator, pe care nu le provoacă? Acest 
utilizator are în proprietate post de transformare 110/10 kV şi toate costurile pe care 
deja le suportă.  În cazul în care s-ar respecta legile economice, tariful pentru 
utilizatorul Nr. 4 trebuie să fie mai mic în comparaţie cu tariful pentru utilizatorul 
Nr. 2 cu circa 3-4 %. 

b) În solicitările din noiembrie 2016 privind majorarea tarifelor Î.C.S. „RED 
Union Fenosa” S.A. a cerut tariful de distribuţie pentru utilizatorii conectaţi la 
reţelele electrice de distribuţie de înaltă tensiune de 35 – 110 kV în valoare de 16,01 
bani/kWh. Din această sumă doar 3,23 bani/kWh constituie costul serviciului de  
distribuţie prin reţelele de distribuţie de înaltă tensiune de 35 – 110 kV, restul 
(11,77 bani/kWh) fiind adaosul pentru acoperirea devierilor financiare acumulate 
de operatorul de distribuţie în perioada precedentă. 

Este necesar de menţionat faptul că utilizatorul Nr. 4 a achitat deja tarife 
exagerate, atât în perioada anterioară perioadei de acumulare a devierilor financiare 
de către operatorii de distribuţie şi de furnizare, cât şi în perioada acumulării 
devierilor prin tarife exagerate aprobate de ANRE: 

8,13 bani/kWh (22.08.12);  
7 bani/kWh (3l.01.15); 
15 bani/kWh (18.07.15); 
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10 bani/kWh (12.03. 16); 
15 bani/kWh (17.03.17)  

valoarea cât de cât reală a acestui tarif fiind 3,23 bani/kWh conform calculelor 
prezentate de Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L. Însăşi 
oscilaţiile valorilor tarifului de distribuţie prin reţelele de distribuţie de înaltă 
tensiune confirmă lipsa substratului economic la determinarea lui. 

Tarifele de distribuţie pe niveluri de tensiune prezentate în tabelul 4 (ANRE) 
arată perceperea eronată a ponderii/raportului costurilor serviciilor de distribuţie pe 
niveluri de tensiune.  
 

Tabelul 4 – Tarife de distribuţie în reţele de înaltă, medie şi joasă tensiune 

- prin reţelele de distribuţie de înaltă tensiune (35;110 kV) 15 

- prin reţelele de distribuţie de medie tensiune (6; 10 kV) 43 

- prin reţelele electrice de distribuţie de joasă tensiune (0,4 kV) 60 

 
Tariful de distribuţie (0,4 kV) de 60 bani/kWh conţine, în realitate, tariful de 

distribuţie prin reţelele de distribuţie de înaltă tensiune (35; 110 kV) – 15 bani/kWh 
şi tariful de distribuţie prin reţelele de distribuţie de medie tensiune (6; 10 kV) – 43 
bani/kWh, în care întră şi tariful de distribuţie prin reţelele de distribuţie de înaltă 
tensiune (35;110 kV) – 15 bani/kWh şi toată suma (60 bani/kWh) este canalizată şi 
percepută drept cost pe tensiunea 0,4 kV, pe când în realitate tensiunii 0,4 kV îi 
revin doar  17 bani/kWh. 

Mai corect şi explicit este prezentată ponderea/raportul costurilor serviciilor 
de distribuţie pe niveluri de tensiune în tabelul 5. 
 

Tabelul 5 – Costul serviciilor de distribuţie în reţele de înaltă,  
medie şi joasă tensiune 

- prin reţelele de distribuţie de înaltă tensiune (35;110 kV) 15 

- prin reţelele de distribuţie de medie tensiune (6; 10 kV) 28 

- prin reţelele electrice de distribuţie de joasă tensiune (0,4 kV) 17 

 
Prin forma de prezentare din tabelul 4 se urmăreşte ascunderea raportului real 

al costurilor pe niveluri de tensiune, ceea ce este foarte important şi interesat. 
Cifrele din tabelul 5 reflectă situaţia reală privind raportul/ponderea costurilor de 
distribuţie pe niveluri de tensiune. Se observă faptul că aceste costuri sunt 
deformate enorm şi este imposibil de a comenta acest raport al tarifelor pe niveluri 
de tensiune, care nu se înscrie în nicio lege sau logică economică ori tehnică.  

Costul serviciului de distribuţie prin reţelele de 0,4 kV cu ponderea 
pierderilor de energie electrică de 70% şi circa 65%  din costurile de întreţinere se 
consideră practic la acelaşi nivel cu reţelele cu tensiunea de 110 kV ! 
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De observat datele din tabelul 6, care demonstrează faptul că atât tarifele 
anterioare (aprobate la 12.03.2016), cât şi cele actuale (aprobate la 17.03.2017) nu 
sunt altceva decât o aranjare de cifre. 
 

Tabelul 6 – Comparaţia tarifelor actuale faţă de cele anteroare 

 
Tarife 

12.03.2016 
Tarife 

17.03.2017 
Observaţii 

- la punctele de intrare în reţelele electrice 
de   transport  

115 122 
majorare cu   
7 bani/kWh 

- la punctele de ieşire din rețelele electrice 
de transport  

130 138 
majorare  cu  
8 bani/kWh 

- utilizatorilor finali, ale căror instalaţii 
sunt conectate la rețelele electrice de 
distribuție de înaltă tensiune (35; 110 kV) 

140 153 
 majorare cu  
13 bani/kWh 

- utilizatorilor finali, ale căror instalaţii 
sunt conectate la rețelele electrice de 
distribuție de medie tensiune (6; 10 kV)  

172 182 
majorare cu  
10 bani/kWh 

- utilizatorilor, ale căror instalaţii sunt 
conectate la reţelele electrice de 
distribuţie de joasă tensiune (0,4 kV) 

192 199 
majorare   cu  
7 bani/kWh 

 
Valorile de creştere a tarifelor conţin două componente: 7 bani/kWh sunt 

destinate acoperirii devierilor financiare a Operatorului de furnizare (Î.C.S. „Gas 
Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L.) ca urmare a neajustării la timp a 
tarifelor în legătură cu creşterea ratei de schimb valutar de la 11,8 la 19,2 lei per 
dolar, restul revine  operatorului de distribuţie (Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A.).  

Se observă faptul că utilizatorii, la tensiunea de 0,4 kV, a căror pondere în 
structura consumului Republicii Moldova este sub 55%, nu participă la acoperirea 
devierilor financiare ale operatorului de distribuţie (Î.C.S. „RED Union Fenosa” 
S.A.). Totodată este de neînţeles faptul că utilizatorii ale căror instalații sunt 
conectate la rețelele electrice de distribuție de înaltă tensiune (35; 110 kV) participă 
cu 6 bani/kWh, iar cei conectaţi la rețelele electrice de distribuție de medie tensiune 
(6; 10 kV) participă doar cu 3 bani/kWh ! 

Este absolut evident faptul că cifrele în cauză nu au nimic cu Metodologia de 
determinate a tarifelor, cât şi cu legile economice şi cele tehnice, fapt care se 
confirmă şi prin dinamica de majorare a tarifelor pe niveluri de tensiune. 

c) Un alt exemplu, mult mai convingător. Pentru utilizatorul real şi unul 
singur în ţară (S.A. Glass Container Company), conectat la reţeaua de distribuţie de 
înaltă tensiune (în realitate la reţeaua electrică de transport) conform schemei Nr. 4 
(a se vedea fig. 1) este stabilit tariful de 1,53 lei/kWh. Pentru utilizatorul conectat 
absolut similar la reţeaua de transport – proprietate a Î.S. “Moldelectrica” şi tot unul 
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singur în ţară (S.A. „Cement” La Farge) este stabilit tariful de 1,35 lei/kWh. Cum 
se explică diferenţa de 18 bani/kWh între una şi aceeaşi categorie de utilizatori în 
una şi aceeaş ţară? 

Acest tarif, mult exagerat, este motivat de către reprezentanţii ANRE prin 
faptul că utilizatorul Nr. 4 este singurul care se alimentează cu energia electrică prin 
porţiunea de linie de distribuție de înaltă tensiune. Ca urmare, toate costurile de 
întreţinere a acestei porţiuni de linie de 110 kV trebuie să le suporte acest utilizator.   

Prin scrisoarea Î.S. „Moldelectrică” (se anexează) se confirmă faptul că toate 
porţiunile de linii de 110 kV din proprietatea Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A. sunt 
implicate în transportul energiei electrice fără a achita vreun tarif. Ca urmare, poate 
fi trasă concluzia că: 

 Î.S. „Moldelectrica” transportă energia electrică prin proprietatea Î.C.S. 
„RED Union Fenosa” S.A., iar utilizatorul Nr. 4 (S.A. Glass Container Company), 
prin tarif exagerat, achită serviciul acordat  Î.S. „Moldelectrică” de către Î.C.S. 
„RED Union Fenosa” S.A.; 

 Reprezenţanţii ANRE nu doresc să cunoască adevărul. 
 

Suntem conştienţi de faptul că politica tarifară promovată de ANRE trebuie 
să prevadă un oarecare nivel de subvenţii încrucişate însă, şi în aceste „încălcări” 
ale prevederilor Directivelor europene, ANRE trebuie să se conducă de norme  
sociale şi economice prestabilite.  

În prezent, în Republica Moldova, tarifele  sunt voluntariste ceea ce, pe de o 
parte, afectează grav grupe mari de agenţi economici – producători de PIB, locuri 
de muncă şi plătitori de impozite, pe de altă parte, tariful pentru nivelul de tensiune 
de 0,4 kV, fiind enorm subvenţionat, favorizează consumuri enorme  (2.000 – 
10.000 kWh pe lună şi mai mult) de către un grup foarte mic de utilizatori casnici 
(15 – 20 mii) cu capacităţi de plată substanţiale.  

Pornind de la faptul că ANRE şi ministerul Economiei, responsabil de 
sectorul energetic, demonstrează, în mod pronunţat, preferinţele faţă de Operatorul 
privat de distribuţie în detrimentul  unui mare grup de utilizatori importanţi, 
intervenim la Dumneavoastră cu rugămintea de a vă implica în problema 
reducerii/înlăturării discriminării tarifare în Republica Moldova, în limitele 
competenţei organizaţiei pe care o prezentaţi. 

În speranţa primirii unui răspuns cât mai operativ, ţinem să vă informăm că 
suntem dispuşi de a furniza orice informaţii suplimentare. Cu respect, 

N. Mogoreanu, preşedintele ACEM 
 

Pentru a aprecia gravitatea discriminării tarifare create în zona reţelelor de 
transport – proprietatea Operatorului privat, este necesar a sublinia că:  

 în această zonă, sunt conectaţi la reţelele de transport sub 50 de utilizatori 
mari (la reţelele de transport nu se conectează cei care utilizează anual 0,5–1,5 mil. 
kWh).  
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 doar S.A. „Apă-canal”  Chişinău foloseşte anual 75-80 mil. kWh şi pierde 
anual, datorită discriminării tarifare, 25 – 27 mil. lei; Fabrica de sticle din Chişinău 
pierde anual 12 – 15 mil. lei.  

 având în vedere faptul că la reţelele electrice de transport din zona 
Operatorului privat de distribuţie sunt conectaţi sub 50 de utilizatori mari, pierderile 
tarifare (sau venitul absolut nemotivat al Operatorului privat) se ridică la 140 – 150 
mil. lei anual. 

Oare cine va avea grijă de acest grup de utilizatori  şi nu numai? 
 

Notă: 
*Asociaţia Utilizatorilor de Energie din Moldova – fondată în anul 2002, 

având ca fondatori – persoane juridice, este recunoscută de autorităţile naţionale şi 
de structurile internaţionale. 

 
 


