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Anexa 24. 
 

Strategia 
sectorială de cheltuieli în domeniul energetic, 2013 – 2015 

 
1. Analiza Sectorului și Tendințele Principale  
 
1.1 Prezentarea generală a sectorului 
Sectorul energetic este o ramură de bază a economiei naţionale şi îndeplineşte un rol important în implementarea cu succes a 
programelor de dezvoltare a economiei, precum şi în menţinerea stabilităţii sociale, statul având ca obiectiv principal 
asigurarea cu energie calitativă, la preţuri rezonabile, a tuturor consumatorilor din ţară şi implementarea conceptului de 
dezvoltare durabilă a economiei naţionale.  
Politica în sectorul energetic în ansamblu este elaborată de Ministerul Economiei, iar în domeniul eficienței energetice a 
clădirilor - de către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Construcţiilor. Implementarea 
politicilor în sectorul energetic este asigurată de 
către Agenția Naționala pentru Reglementare în 
Energetica, Inspectoratul Energetic de Stat, Agenția 
pentru Eficiență Energetică, precum și prin 
intermediul mai multor întreprinderi energetice. 
Principalele sectoare ale complexului energetic 
sunt: electroenergetica, termoenergetica, 
aprovizionarea cu gaze naturale, precum şi sursele 
regenerabile de energie și eficiența energetică. 
 
Energia electrică. Producerea energiei electrice în 
Republica Moldova acoperă aproximativ 20% din 
consum propriu, având un trend descrescător. 
Astfel, în anul 2010 generarea energiei electrice a 
crescut nesemnificativ (cu cca 3%) faţă de 2009 şi, 
respectiv, s-a redus cu 15,3% faţă de 2001. La fel, 
se reduce și volumul energiei procurate, în 
anul 2010 acest indicator fiind cu cca 20,2% 
mai mic decât în 2009 şi, respectiv, cu cca 
5,1% mai mic decât în 2001 (graficul 1). În 
general, creşte dependenţa de importul 
energiei electrice.  
 
Energia termică. Producerea energiei termice 
în Republica Moldova are o tendință de 
descreştere (graficul 2). Astfel, în anul 2010 
producerea s-a mărit cu cca 9% faţă de 2009, 
însă, s-a redus cu 12,8% faţă de 2001. Această 
tendință se datorează în special debranşării 
masive a consumatorilor de la sistemul 
centralizat de încălzire și reducerii sarcinii 
termice contractate de agenții economici, 
afectând în mod direct securitatea energetică a 
țării.  
 
Gaze naturale. Republica Moldova este dependentă de gazele naturale importate dintr-o singură sursă. Această dependenţă 
sporeşte vulnerabilitatea economiei naţionale la creşterea preţului de procurare a gazelor naturale. Volumul gazelor naturale 
procurat de către Republica Moldova şi livrat consumatorilor finali arată tendinţe generale de descreştere. Astfel, în anul 
2010 procurarea în expresie naturală a constituit 1187,8 mil. m3, reducându-se cu cca 16,3% faţă de 2005. Totodată, 
procurările de gaze în expresie valorică s-au mărit de cca 2,7 ori în perioada 2005-2010, atingând suma de 3674 mil. lei, din 
cauza creşterii preţului mediu de import al gazelor naturale (tabelul 1). Scumpirea gazelor naturale a condus la reducerea 
consumului de gaze naturale, în primul rînd de către populație. 
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Tabelul 1.  Dinamica volumului gazului natural procurat şi livrat către consumatorii din Republica Moldova 

Indicator 2005 2006 2007 2008 2009 
 

2010 

Volumul gazului natural procurat,  
mil. m3/mil. lei 

1418,6 1418,2 1305,4 1226,9 1126,3 1187,8 
1364,9 2473,3 2727,3 3007,6 3288,4 3674,0 

Preţul mediu al gazului natural,  
$/1000 m3/lei/1000 m3 

76,1 133,4 172,9 232,3 263,9 250,1 
962 1744 2089 2451 2920 3093 

Volumul livrărilor de gaze  – total,  
mil. m3/mil.lei 

1315,0 1322,0 1208,8 1130,8 1030,0 1089,8 

1555,2 2440,5 3148,3 3603,4 3622,3 4362,4 
Preţul mediu al gazului natural livrat, 
lei/1000 m3 1183 1846 2604 3187 3517 4003 

                                               Sursa: SA Moldovagaz. 
 
Resurse regenerabile de energie şi eficienţa energetică. La moment, eficienţa energetică în Republica Moldova este foarte 
scăzută şi de aproape 3-4 ori mai mică comparativ cu ţările europene. Aceasta, la rândul său, conduce la creşterea 
substanţială a costurilor energetice pentru economia națională și populație. În același timp, potenţialul tehnic disponibil al 
principalelor tipuri de resurse energetice regenerabile, ca alternativă la resursele importante, se estimează la 2,7 mil. tone 
echivalent petrol anual. Sursele de energie regenerabilă cu cel mai mare potențial în Moldova sunt: energia solară; energia 
eoliană; biomasa și energia hidraulică.  
Urmare celor expuse mai sus, principalele probleme şi dificultăţi cu care se confruntă sectorul energetic din Republica 
Moldova sunt: 
 dependenţa tot mai mare de importul resurselor energetice (95% din necesarul de energie al ţării este importat); 
 insuficienţa capacităţilor de generare a energiei electrice amplasate pe malul drept al râului Nistru; 
 insuficienţa interconexiunilor fizice în sectoarele de gaze şi energie electrică cu ţările vecine; 
 reducerea sarcinii termice şi consumului de gaze naturale; 
 uzura fizică şi morală avansată a infrastructurii 

complexului energetic. 
 nivelul scăzut al eficienţei energetice; 
 nivelul redus de valorificare a surselor regenerabile de 

energie. 
 
1.2 Finanțarea programelor în sectorul energetic 
Până în anul 2012 sectorul energetic nu a avut o strategie 
sectorială de cheltuieli separată în cadrul CBTM, iar în cadrul 
bugetului de stat acesta a fost reflectat în programul bugetar 
„Dezvoltarea sectorului energetic”, inclus în bugetul de stat 
pentru anul 2012. Pe parcursul ultimilor 10 ani, finanțarea 
complexului pentru combustibil și energie din bugetul public 
național a fluctuat semnificativ, atingând ponderea maximă în 
PIB de 0,9% în 2005 și ajungând la un minim de doar 0,1% în 
2011 (vezi graficul 3). Ponderea mai mare a complexului în 
bugetul public național în anii 2004-2007 s-a datorat 
implementării unor proiecte de infrastructură majore, în 
special în cadrul Programului naţional de gazificare a 
Republicii Moldova, aprobat în anul 2002. Finanțarea 
deficientă a sectorului la capitolul infrastructurii energetice, în 
special asigurarea interconexiunilor la sistemul energetic 
european, precum și la capitolul investițiilor pentru 
eficientizarea consumului de energie în sectorul public și 
privat, inclusiv îmbunătățirea performanței energetice a 
clădirilor și dezvoltarea surselor de energie regenerabilă, nu permite valorificarea potențialului acestuia. Astfel, contribuția 
sectorului la dezvoltarea durabilă a economiei naționale și reducerea sărăciei este nesemnificativă.  
În cadrul sectorului energetic există următoarele sub-sectoare, care coincid cu sub-programele bugetare și sunt propuse ca 
programe în cadrul Strategiei sectoriale de cheltuieli în domeniul energetic pentru anii 2013-2015: 
 Dezvoltarea sectorului electric; 
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 Dezvoltarea sectorului termoenergetic; 
 Dezvoltarea sistemului naţional de aprovizionare cu gaze naturale; 
 Creșterea eficienţei energetice şi valorificarea surselor regenerabile de energie; 
 Fortificarea capacităților de elaborare și implementare a politicilor în sectorul energetic. 
Aceste programe se regăsesc și în principalele documente de politici în domeniu, inclusiv: 
 Programul de activitate a Guvernului Republicii Moldova „Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 

(2012-2015); 
 Una din cele 7 priorități din cadrul Strategiei naționale de dezvoltare “Moldova 2020” – “Energie: furnizată sigur, 

utilizată eficient”; 
 Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2020, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 958 din 21.08.2007; 
 Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 833 din 10.11.2011. 
 
1.3 Priorități 
Sectorul energetic reprezintă o prioritate în cadrul documentelor de politici publice naționale și a fost aprobat ca atare și 
pentru CBTM 2013-2015. În cadrul sectorului, pentru fiecare sub-sector, vor fi considerate prioritare următoarele măsuri: 
 sporirea eficienţei energetice şi valorificarea surselor de energie regenerabilă, prin promovarea proiectelor de investiţii; 
 dezvoltarea interconexiunilor de transportare a resurselor energetice şi integrarea în sistemul energetic european; 
 modernizarea sistemului energetic (producere, transport, distribuţie, consum). 

 
2. Descrierea Structurii Instituționale 
 
2.1 Structura instituțională curentă  
 

 
SECTORUL ENERGETIC 

Instituțiile responsabile de elaborarea 
politicilor: 
 
Ministerul Economiei 
Ministerul Economiei este organul central de 
specialitate al administraţiei publice abilitat să 
elaboreze şi promoveze politica statului în 
domeniul securităţii şi eficienţei energetice. 
Printre funcțiile de bază ale Ministerului se 
regăsesc: elaborarea şi promovarea strategiei 
şi politicii în domeniul securităţii şi eficienţei 
energetice a statului; elaborarea şi 
promovarea politicii statului în vederea 
implementării rezultatelor activităţii de 
cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer 
tehnologic în domeniul energeticii; elaborarea 
şi promovarea reformei organizaţional-
economice adecvate cerinţelor economiei de 
piaţă în domeniul energeticii; elaborarea 
reglementărilor tehnice în domeniu 
energeticii; organizarea, în comun cu alte 
ministere şi cu autorităţile administraţiei 
publice locale, elaborării şi realizării 
măsurilor de eficienţă energetic. 
Ministerul este responsabil de instituțiile 
publice cu funcții de control și prestări 
servicii, precum și întreprinderile din 
domeniul energetic. 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Construcţiilor 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Construcţiilor este organul central de 

Instituții publice (funcții de reglementare, 
control și supraveghere): 
 
Agenția Națională pentru Reglementare 
în Energetică 
Agenția Naționala pentru Reglementare in 
Energetica este autoritatea permanenta cu 
statut de persoana juridica a administrației 
publice, nesubordonata altor autorități 
publice sau private, cu excepția cazurilor 
stipulate în legislație. Agenția reglementează 
activitățile economice și comerciale 
desfășurate in sectoarele electroenergetic, 
termoenergetic si de gaze naturale prin 
acordarea de licențe, asigurarea funcționării 
pieței de energie si gaze, promovarea unei 
politici tarifare adecvate și protecția 
drepturilor consumatorilor. 
 
Agenția pentru Eficiența Energetică 
Agenţia, la nivelul autorităţilor publice 
centrale, are misiunea de a asigura şi a 
sprijini realizarea obiectivelor Programului 
Naţional pentru eficienţă energetică, 
acordând asistenţa necesară la elaborarea 
programelor şi planurilor locale pentru 
eficienţa energetică şi monitorizând 
realizarea acestora. De asemenea, Agenţia 
are misiunea de a supraveghea evoluţia 
situaţiei în domeniul eficienţei energetice şi 
surselor de energie regenerabilă, de a asigura 
pregătirea şi prezentarea sintezelor 
programelor, evaluarea proiectelor 

Instituții prestatoare de servicii 
şi lucrări în domeniu: 
 Institutul de Energetică al 

Academiei de Științe a 
Moldovei 

 
Întreprinderi și instituții 
implementatoare în gestiunea 
autorităților publice centrale: 
 Întreprinderea de Stat 

“Moldelectrica”, mun. 
Chişinău; 

 Întreprinderea de Stat 
“Moldtranselectro”, mun. 
Chişinău; 

 Întreprinderea de Stat “Nodul 
Hidroenergetic Costeşti”, 
com. Costeşti; 

 Întreprinderea de Stat 
“Energoreparaţie”, mun. 
Chişinău; 

 Întreprinderea de Stat 
“Energoproiect”, mun. 
Chişinău; 

 Întreprinderea de Stat “Scutul 
Energetic”, mun. Chişinău. 

 Societatea pe Acţiuni “CET-
1”; 

 Societatea pe Acţiuni “CET-
2”; 

 Societatea pe Acţiuni “CET-
Nord”; 

 Societatea pe Acţiuni “RED-
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specialitate al administraţiei publice care 
elaborează şi promovează politica statului în 
domeniul construcţiilor, producerii 
materialelor de construcţie, locuinţelor şi 
dezvoltării regionale. Printre funcţiile şi 
atribuţiile principale ale ministerului se 
regăseşte: elaborarea şi promovarea politicii şi 
cadrului normativ privind îmbunătăţirea 
performanţei energetice a clădirilor; 
elaborarea şi promovarea, în comun cu 
autorităţile administraţiei publice locale şi alţi 
actori, a programelor de îmbunătăţire a 
performanţei energetice a clădirilor, în special 
a clădirilor de locuit şi publice; asigurarea 
funcţionării şi dezvoltarea sistemului de 
asigurare a calităţii în domeniul construcţiilor; 
elaborarea şi promovarea politicii de 
dezvoltare regională. 
 
Autoritățile publice locale 
Autoritățile publice locale elaborează și 
aprobă politici și acte normative în domeniul 
energetic în limitele competenței sale și 
pentru unitățile teritorial administrative aflate 
în gestiunea acestora. 

investiţionale în domeniu, elaborarea 
proiectelor de acte normative, precum şi 
crearea unei baze informaţionale în 
domeniile sale de activitate.  
 
Inspectoratul Energetic de Stat 
Inspectoratul are scopul de a exercita 
supravegherea asupra respectării normelor, 
regulamentelor, actelor normativ-tehnice şi a 
regulilor de securitate la construcţia, 
echiparea, funcţionarea şi exploatarea fiabilă 
şi eficientă a obiectivelor energetice, 
utilajelor şi instalaţiilor energetice ale 
producătorilor, transportatorilor, 
distribuitorilor şi consumatorilor de energie 
electrică şi termică. 
 

Nord”; 
 Societatea pe Acţiuni “RED 

Nord-Vest”; 
 Societatea pe Acţiuni 

“Electrocon”; 
 Societatea pe Acţiuni 

“Moldova-Gaz” și 
întreprinderile fiice ale 
acesteia; 

 Societatea pe Acţiuni 
“Incorgaz”; 

 Societatea pe Acţiuni 
“Gazproiect”; 

 Societatea pe Acţiuni 
“Combustibil Solid”; 

 Societatea pe Acţiuni 
“EnergoCom”; 

 Unitatea consolidată pentru 
implementarea și 
monitorizarea proiectelor în 
domeniul energeticii 

 
Întreprinderi în gestiunea 
autorităților publice locale: 
 Societatea pe Acțiuni 

“TERMOCOM” 
 

 
 
2.2 Schimbările instituționale recente și cele planificate 
 
Pe parcursul anului 2012, au demarat  lucrările de creare a capacităților instituționale adiționale în sectorul energetic, însă 
acestea vor căpăta o amploare începînd cu anul 2013, și principalele acțiuni fiind: 
 Crearea Fondului pentru Eficienţă Energetică. La moment, Ministerul Economiei elaborează proiectul 

regulamentului Fondului, care în scurt timp va fi transmis Guvernului spre aprobare. Contribuţia bugetului de stat în 
fond va constitui 10% din suma vărsată de către donatori. Obiectivele de bază a fondului vor fi: promovarea proiectelor 
investiţionale și acordarea asistenței tehnice în domeniul eficienţei energetice şi valorificării surselor regenerabile de 
energie; acordarea de asistenţă financiară proiectelor în domeniu; și altele. Potenţialele surse de suplinire a fondului vor 
fi: granturi ale donatorilor; granturi sau împrumuturi avantajoase, la dobânzi mici, din partea instituţiilor financiare 
internaţionale; granturi bilaterale din partea statelor (granturi oferite în cadrul unor proiecte sau pentru întreprinderea de 
anumite măsuri); împrumuturi acordate de instituţiile financiare internaţionale; creditele băncilor comerciale; contribuții 
din partea bugetului de stat. 

 Instituirea pozițiilor de manageri energetici în cadrul autorităților publice locale. În corespundere cu legislaţia în 
vigoare, autorităţile administraţiei publice locale vor angaja manageri energetici, care vor fi responsabili de planificarea 
şi monitorizarea îndeplinirii măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi valorificare a surselor regenerabile de 
energie în teritoriu. Managerii energetici, cu suportul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, vor elabora Programele 
locale de îmbunătăţire a eficienţei energetice la fiecare trei ani şi planurile anuale de acţiuni privind implementarea 
măsurilor de eficienţă energetică. 

 Crearea sistemului de audit energetic. Ministerul Economiei, în comun cu Agenţia pentru Eficienţă Energetică, va 
asigura crearea unui sistem de audit energetic, conceput pentru identificarea măsurilor potenţiale de îmbunătăţire a 
eficienţei energetice, desfăşurat în mod independent, pentru toţi consumatorii finali, inclusiv consumatorii casnici şi 
comerciali mici şi consumatorii industriali mari şi mici. Auditul energetic va fi efectuat în conformitate cu Regulamentul 
privind auditul energetic care va fi aprobat de Guvern, de către persoanele fizice sau juridice autorizate pentru efectuarea 
auditului energetic. 
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3. Analiza programelor de cheltuieli în domeniul energetic, pe anii 2013-2015 
 

Probleme-cheie/obiective de politici 
 

Acţiuni prioritare pentru atingerea obiectivelor 
Costurile acţiunilor pe ani  

(mii lei) 
 

Indicatorii de monitorizare 
2013 2014 2015 

Programul ”Dezvoltarea sectorului energetic”  

Subprogramul I. „Elaborarea politicii şi management în sectorul energetic”. Acest program include activităţile instituţiilor responsabile de elaborarea și implementarea politicilor 
din domeniu şi monitorizarea implementării acestora (Ministerul Economiei și Agenția pentru Eficiența Energetică).  
Scopul subprogramului: Fortificarea capacităţilor de elaborare şi implementare a politicilor în domeniul energetic în vederea creării unui complex energetic competitiv şi eficient, care 
va asigura toţi consumatorii cu resurse energetice calitative, în mod accesibil şi fiabil. 
A. Probleme cheie: 
 Capacităţi instituţionale insuficiente în 

sectorul energetic, în special pentru 
implementarea politicilor în domeniul 
eficienţei energetice şi surselor de energie 
regenerabile; 

 Conştientizarea slabă şi cunoştinţe 
insuficiente privind aspectele de eficienţă 
energetică şi surse de energie regenerabilă; 

 Implementarea necorespunzătoare a 
politicilor în domeniul eficienţei energetice 
şi surselor de energie regenerabile; 

 Lipsa studiilor relevante în domeniul 
eficienţei energetice şi resurselor 
regenerabile de energie. 

B. Obiective de politici pe termen mediu: 
 Dezvoltarea capacităţilor instituţionale în 

sectorul energetic, în special în domeniul 
eficienţei energetice şi surselor de energie 
regenerabile; 

 Sporirea gradului de conştientizare şi de 
cunoaştere a aspectelor legate de eficienţa 
energetică şi sursele de energie regenerabilă; 

 Elaborarea şi adoptarea cadrului normativ în 
domeniul eficienţei energetice și surselor de 
energie regenerabile, în conformitate cu 
acquis-ul comunitar, precum și a studiilor 
relevante în acest domeniu. 

A. Acţiuni curente: 
 Consolidarea capacităţilor de implementare a 

politicilor în domeniul eficienţei energetice şi 
surselor regenerabile de energie, inclusiv: elaborarea 
programelor şi planurilor de acţiuni, acordarea 
asistenţei consultative şi informaţionale, crearea şi 
menţinerea bazei informaţionale, etc. 
(Pct.181,Programul de activitate a Guvernului); 

 
C. Acţiuni nou identificate: 
 Elaborarea cadrului normativ în domeniul eficienţei 

energetice şi surselor de energie regenerabile (suport 
direct bugetului); 

 Implementarea strategiei de comunicare în domeniul 
eficienţei energetice şi surselor de energie 
regenerabilă, inclusiv organizarea anuală a 
atelierelor de lucru, conferinţelor, expoziţiilor, 
editarea manualelor pentru elevi privind eficienţa 
energetică şi sursele de energie regenerabile (suport 
direct bugetului); 

 Instruirea şi perfecţionarea profesională anuală a                   
managerilor energetici, auditorilor energetici, 
inspectori energetici şi administratorilor de clădiri 
(suport direct bugetului); 

 Elaborarea studiilor în domeniul eficienţei energetice 
şi resurselor regenerabile (suport direct bugetului). 

 

 
1535,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30321,1 
 

 
2332,4 

 
 
 
 
 

777,5 
 
 
 
 

 
1555,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17490,0 
 

 
608,3 

 
 
 
 
 

760,4 
 
 
 
 
 
 

 
1795,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
748,4 

 
 
 
 
 

748,4 
 

 
 

 

 
 Numărul de  programe şi planuri 

de acţiuni elaborate - 3; 
 Numărul de consultaţii acordate – 

100; 
 Numărul actelor normative 

elaborate şi aprobate - 7; 
 Numărul evenimentelor 

organizate – 6 anual; 
 Numărul  participanţilor la 

evenimente - 350; 
 Numărul  persoanelor instruite - 

35anual; 
 Numărul managerilor energetici 

instruiți; 
 Numărul de  auditori autorizaţi - 

100 anual; 
 Numărul studiilor elaborate – 1 

anual; 
 

 
Total pe subprogramul I 

  
40638,7 

 
32827,0 

 
3527,3 

 

Subprogramul II. Dezvoltarea sistemului național de aprovizionare cu gaze naturale. Subprogramul include activităţi ce ţin de construcția gazoductelor de interconexiune cu 
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Probleme-cheie/obiective de politici 

 
Acţiuni prioritare pentru atingerea obiectivelor 

Costurile acţiunilor pe ani  
(mii lei) 

 
Indicatorii de monitorizare 

2013 2014 2015 
statele vecine, activități ce țin de aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor și construcția gazoductului de interconexiune pe direcția Ungheni-Iași. Lansarea interconectării 
sistemelor de aprovizionare cu gaze naturale ale Romîniei ce a fost inclus în Protocolul de colaborare moldo-romîn din 24 mai 2010.  Activitățile vor fi implementate de către 
Ministerul Economiei și SA Moldovagaz. 
Scopul subprogramului: Fortificarea securităţii energetice a ţării şi reducerea dependentei de un singur furnizor de gaze naturale. 
A. Probleme cheie: 
 Lipsa surselor alternative de procurare a 

gazelor naturale şi dependenţa de un singur 
furnizor. 

 
B. Obiective de politici pe termen mediu: 
 Crearea interconexiunilor în sistemul de 

gaze naturale cu România. 

A. Acţiuni curente: 
 Realizarea proiectului de interconectare a sistemului 

naţional de transport gaze naturale cu sistemul 
naţional de transport gaze a României pe direcţia 
„Ungheni-Iaşi” (pct.176, Programul de activitate a 
Guvernului); 

 Construcția rețelelor locale de aprovizionare cu gaze 
naturale. 

 

 
140000,0 

 
 
 
 
 

25730,0 

 
 

 
 
 
 
 

37830,0 
 

 
 

 
 
 
 
 

37330,0 

 Gazoductul de interconexiune 
Ungheni – Iași construit – 10,4 km; 

 Costul gazoductului de 
interconexiune construit – 7233,3 
mii lei/km; 

 Numărul de  consumatori racordaţi 
– 5000 anual; 

 Lungimea gazoductului local 
construit – 220 km anual. 

Total pe subprogramul II  165730,0 37830,0 37330,0  

Subprogramul III. Dezvoltarea sectorului electric. Acest program include reabilitarea reţelelor electrice de transport pentru consolidarea sistemului de aprovizionare cu energie 
electrică a consumatorilor. Activitățile vor fi implementate de către Ministerul Economiei și ÎS „Moldelectrica”.  

 
Scopul subprogramului: Fortificarea securităţii energetice a ţării si asigurarea fiabila cu energie electrică a consumatorilor.  
Obiectivul programului: Sporirea securității și eficienței rețelelor electrice de transport , prin reducerea pierderilor de energie electric pînă la 3 la sută către 2015  
 
A. Probleme cheie: 
 Uzura fizică a liniilor electrice de transport 

la nivel de 75-80%. 
 
B. Obiective de politici pe termen mediu: 
 Sporirea securităţii şi eficienţei reţelelor 

electrice de transport, prin reducerea 
pierderilor de energie electrică pînă la 3% 
către anul 2015. 

 
A. Acţiuni curente: 
 Consolidarea sistemului de aprovizionare cu energie 

electrică. 
C. Acţiuni nou identificate: 
 Reabilitarea Reţelelor Electrice de Transport” 

(BERD, BEI, CE) (Strategia energetică a Republicii 
Moldova pînă în anul 2020). 

 Linia electrică aeriană cu tensiune de 400 Kv ”Bălți-
Suceava” (pct.176, Programul de activitate a 
Guvernului). 

 Programul sectorului energetic (Proiectul energetic 
III implementat de către Banca Mondială). 

 

 
 
 
 

 
58500,0 

 

 
 
 

 
 
119984,6 

 
 

55000,0 
 

 

 
 
 

 
 
329128,8 

 
 
80000,0 
 
 
 
62050,0 

 Pierderi de energie electrică în 
reţelele de transport reduse pînă la 
3% către anul 2015; 

 Lungimea reţelelor electrice de 
transport reabilitate – 36,1 km; 

 Numărul unităţilor de utilaj 
electric înlocuite/ reconstruite - 
69; 

 Sistemul de control și dispecerat a 
energiei electrice îmbunătățit; 

 Documentația de proiect 
elaborată; 

 Linia electrică construită – 49 km; 
 Instalaţii de distribuţie 10 kV şi  

substaţii reconstruite – 7;  
 Gradul de realizare a ToR-ului 
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Probleme-cheie/obiective de politici 

 
Acţiuni prioritare pentru atingerea obiectivelor 

Costurile acţiunilor pe ani  
(mii lei) 

 
Indicatorii de monitorizare 

2013 2014 2015 
proiectului -100%; 

 Gradul de realizare a bugetului 
proiectului -100%. 

 
Total pe subprogramul III  58500,0 174984,6 119984,6  

Subprogramul IV. Dezvoltarea sistemului termoenergetic. Acest subprogram include activităţi ce țin de elaborarea planului investițional pe termen scurt și modernizarea 
infrastructurii termice în cadrul SA „Termocom” și este implementat de către compania suedeză SWECO International  și SA „Termocom”, sub coordonarea Ministerului Economiei 

Scopul subprogramului: Modernizarea și eficientizarea activității SA ”Termocom”  
Obiectivul programului : Elaborarea planurilor investiționale și renovarea infrastructurii S.A ”Termocom”  
A. Probleme cheie: 
 Investiții insuficiente în modernizarea 

infrastructurii termice a SA „Termocom”. 
 
B. Obiective de politici pe termen mediu: 
 Elaborarea planului investițional pe termen 

scurt și renovarea infrastructurii SA 
„Termocom”. 

 

A. Acţiuni curente: 
 Reforma în sectorul energetic și sporirea eficienței în 

sectorul energetic (Identificarea investițiilor 
prioritare pe termen scurt și pregătirea specificațiilor 
tehnice și a documentelor de tender pentru SA 
”Termocom”) (pct. 178, Programul de activitate a 
Guvernului). 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi 
eficientă a resurselor: 
C. Acţiuni nou identificate: 
 

 
8800,0 

 
 

 
- 

 
 Gradul de realizare a ToR-ului 

proiectului - 100%; 
 Planul investițional elaborat -1; 
 Numărul de obiecte/utilaje 

modernizate/renovate – mediu 30 
anual; 

 Gradul de pregătire a 
întreprinderilor termoenergetice 
către sezonul de toamnă-iarnă; 

Total pe subprogramul IV.  8800,0    

Subprogramul V. Eficienţă energetică şi surse regenerabile de energie. Acest program include activități de promovare a consumului eficient de energie și valorificare a surselor 
regenerabile de energie în sectoarele public şi privat. Finanțarea acestor activități are loc în special prin intermediul Fondului pentru Eficiența Energetică.  
Scopul subprogramului: Sporirea eficienţei energetice prin realizarea măsurilor de eficientizare a consumului de energie şi valorificare surselor regenerabile de energie, pentru 
realizarea obiectivelor globale din Programul Naţional pentru Eficienţă Energetică 2011-2020. 
A. Probleme cheie: 
 Intensitatea energetică mai mare de 3-4 ori 

comparativ cu media UE și valorificarea 
slabă a surselor regenerabile de energie; 

 
 Performanța energetică joasă a clădirilor. 
 
B. Obiective de politici pe termen mediu: 
 Reducerea intensităţii energetice și ridicarea 

gradului de valorificare a surselor 

A. Acţiuni curente: 
 Implementarea proiectelor în domeniul eficienței 

energetice și valorificării surselor regenerabile de 
energie, inclusiv a performanţei energetice a 
clădirilor, (Fondul pentru Eficienţă Energetică) 
(suport direct bugetului); pct. 178, Programul de 
activitate a Guvernului); 

 
 Sporirea capacităților în domeniul eficienței și 

resurselor regenerabile în sectorul energetic 

 
159360,3 

 
 
 
 

 
12864,7 

 
 

 
175751,1 

 
 
 

 
 
12894,6 

 
 

 
80178,1 

 
 
 

 
 

4583,1 
 
 

 Ponderea proiectelor implementate 
din total preconizate - 100%; 

 Ponderea mijloacelor financiare 
valorificate 100%; 

 Gradul de realizare a ToR-ului 
proiectului -100%; 

 Gradul de realizare a bugetului 
proiectului -100%; 

 Ponderea auditurilor efectuate din 
total preconizate - 100%; 
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Probleme-cheie/obiective de politici 

 
Acţiuni prioritare pentru atingerea obiectivelor 

Costurile acţiunilor pe ani  
(mii lei) 

 
Indicatorii de monitorizare 

2013 2014 2015 
regenerabile de energie; 

 
 Creșterea performanței energetice a 

clădirilor. 
 
 

(proiectul „Technical Assistance for Capacity 
Building to Sustainable Energy Management”, 
finanțat de Guvernul Suediei) (Programul Naţional 
pentru Eficienţă Energetică 2011-2012); 

 
B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi 
eficientă a resurselor: 
 
C. Acţiuni nou identificate: 
 Efectuarea de audituri energetice pentru clădirile 

publice (suport direct bugetului); (pct. 178, 
Programul de activitate a Guvernului); 

 
 Inspectarea şi testarea produselor cu impact 

energetic (suport direct bugetului). 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

2000 
 
 
 

233,2 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

3000 
 

 
 

228,1 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

3000 
 
 
 

224,5 
 

 Audituri energetice efectuate: a. 
2013-200, a. 2014-300, a. 2015-
300; 

 Ponderea controalelor efectuate 
din total preconizate, -100%; 

 Ponderea testărilor efectuate din 
total preconizate -100%; 

 Planuri locale de acțiune în 
domeniul eficienței energetice 
elaborate – 35 anual; 

 Proiecte de eficiență energetică și 
valorificare a surselor de energie 
regenerabilă – 35 anual.   

Total pe subprogramul V.  170683,5 188099,2 83122,6  

 
Total pe program  444352,2 433740,8 595158,7  
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 4. Distribuirea alocărilor de mijloace financiare pe programe de cheltuieli în cadrul domeniului energetic, pe anii 2013 – 2015  

Denumirea programului 

Total cheltuieli publice                          
(mii lei) Prognoza  (mii lei) Ponderea fiecărui program în suma 

totală a cheltuielilor din sector (%) 

2011 executat 2012 aprobat 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Programul ” Dezvoltarea sectorului energetic” 89721,2 224261,3 444352,2 433740,8 595158,7 100,0 100,0 100,0 
Subprogramul I. Elaborarea politicii şi management în sectorul 
energetic 852,1 1352,3 40638,7 32827,0 3527,3 9,1 7,6 0,6 

Subprogramul II. Dezvoltarea sistemului național de aprovizionare 
cu gaze naturale 28969,7 10760,8 165730,0 37830,0 37330,0 37,3 8,7 6,3 

Subprogramul III. Dezvoltarea sectorului electric 59899,4 12513,3 58500,0 174984,6 471178,8 13,2 40,3 79,2 
Subprogramul IV. Dezvoltarea sistemului termoenergetic  9000 8800,0 - - 2,0 - - 
Subprogramul V. Eficientă energetică și surse regenerabile de 
energie, inclusiv:  190634,9 170683,5 188099,2 83122,6 38,4 43,4 14,0 

    - Fondul pentru Eficienţă Energetică  179534,9 161593,5 178979,2 78502,6 94,7 95,2 94,4 

    - Reţeaua continentală europeană de transport a energiei electrice  2100 - - - - - - 
    - Sporirea capacităţilor în domeniul eficienţei energetice şi 
surselor regenerabile de energie  9000 8970,0 9000,0 4500,0 5,3 4,8 5,4 

         
TOTAL pe program  89721,2 224261,3 444352,2 433740,8 595158,7 100,0 100,0 100,0 

Finanţat de la:         
Bugetul de stat total: 62025,2 218847,3 419022,2 408410,8 569828,7 94,3 94,2 95,7 

inclusiv:         
cheltuieli de bază 3865,7 190047,3 342752.2 279426.2 174149.9 81.8 68.4 30.6 

dintre care, Transferuri de la bugetul de stat 3865,7 190047,3 342752.2 279426.2 174149.9 81.8 68.4 30.6 
fonduri şi mijloace speciale - - - - -    
proiecte investiţionale finanţate din surse externe 58159,5 28800,0 76270,0 128984,6 395678,8 18,2 31,6 69,4 

Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale 27696,0 5414,0 25330,0 25330,0 25330,0 5,7 5,8 4,3 
Bugetul asigurărilor sociale de stat - -       
Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală - - - - - - - - 
          

TOTAL pe program  89721,2 224261,3 444352,2 433740,8 595158,7 100,0 100,0 100,0 
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Preşedintele grupului  de lucru responsabil de elaborarea strategiei sectoriale  – Octavian Calmîc,  viceministru,  Ministerul Economiei 


