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În condițiile în care securitatea energetică a Republicii Moldova 
este vulnerabilă, pentru că depinde în proporție mare de resurse-
le energetice importate, energia regenerabilă poate fi o alternati-
vă viabilă pentru piața energetică a statului nostru, dar și pentru 
reduce dependența energetică de importuri. Elaborarea și imple-
mentarea consecventă a unei strategii de dezvoltare a sectorului 
energiei din surse regenerabile este în interesul dezvoltării și di-
versificării domeniului energetic al Republicii Moldova.

Utilizarea energiei din surse regenerabile ca o alternativă viabilă 
de compensare a insuficienței de resurse energetice și micșora-
rea dependenței de importuri energetice pentru prima dată a fost 
prevăzută în Strategia energetică a Republicii Moldova până în 
anul 2020 din 2007. În Strategia energetică a Republicii Moldo-
va până în anul 2030, adoptată în 2013, este stipulată utilizarea 
surselor de energie regenerabilă pentru asigurarea contribuției 
de 20% în volumul consumului de energie până în anul 2020. 
În Strategia energetică sunt stabilite următoarele obiective sec-
toriale ale ponderii surselor de energie regenerabilă în volumul 
consumului de energetice pentru 2020: încălzire și răcire – 27%; 
electricitate – 10%; transporturi – 10%

Strategia energetică până în anul 2030 a fost adoptată după ade-
rarea Republicii Moldova la Comunitatea Energetică Europeană, 
principalele prevederi ale documentului fiind convenite cu Secre-
tariatul acestei organizații. De menționat că energia regenerabilă 
este o prioritate pentru UE, fiind stimulată dezvoltarea acestui 
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tip de energie. Țările UE au convenit în 2014 
ca 27% din energia consumată în UE până în 
2030 să provină din surse regenerabile. Parla-
mentul European a operat în anul 2018 modi-
ficări la directiva UE privind energia din surse 
regenerabile, pentru a include un nou obiectiv 
obligatoriu – 32% pentru energia ecologică 
până în 2030.

Odată cu aderarea în anul 2009 a Republicii 
Moldova la Comunitatea Energetică și în con-
formitate cu prioritățile UE în domeniul utilizării 
surselor de energie regenerabilă, statul nostru 
și-a revăzut documentele sale de politici în sec-
torul energiei regenerabile, acordându-i o mai 
mare prioritate. Însă acțiunile Guvernului au 
demonstrat contrariul – sectorul energiei rege-
nerabile nu este o prioritate pentru Republica 
Moldova. Această stare de fapt este demon-
strată de adoptarea privind promovarea utiliză-
rii energiei din surse regenerabile. Elaborarea 
proiectului de lege a început în 2012, aproba-
rea de Guvern s-a produs în 2014, adoptarea 
de Parlament a avut loc în 2016 pentru ca le-
gea să intre în vigoare abia în 2018.

Republica Moldova depășește cota de 17%, 
asumată în cadrul Comunității Energetice pri-
vind ponderea energiei regenerabile în volu-

mul consumului total de energie (În Strategia 
energetică această cotă este de 20%). După 
5 ani de aplicare a Strategiei energetice (anii 
2013-2017), se atestă o contribuție de 27% 
a energiei regenerabile în consumul total de 
energie. Cu toate că această cifră arată bine 
în contextul utilizării energiei regenerabile de 
către Republica Moldova, pe sector ponderea 
energiei regenerabile în consumul energetic fi-
nal brut este următoarea: peste 45% – încălzi-
re și răcire, puțin peste 2% – energie electrică, 
0,3% – transporturi. Din aceste date, devine 
clar că cifra de 27% a ponderii energiei rege-
nerabile în consumul energetic final se explică 
prin contribuția pe care o are biomasa pentru 
încălzire, pe când ponderea în energie electrică 
și în transporturi este mult sub cota conveni-
tă cu Comunitatea Energetică. Asta se explică 
prin faptul că în Republica Moldova se utilizea-
ză biomasa pentru încălzire și mai puțin datori-
tă dezvoltării sectorului energiei regenerabile.

Republica Moldova a transpus directiva euro-
peană privind utilizarea energiei regenerabile, 
fiind în derulare procesul de elaborare și im-
plementare a cadrului normativ secundar. Cel 
mai important element, de care va depinde 
funcționalitatea tehnică a noi legi, este apro-
barea schemei de suport care va fi aplicată în 

sursa foto: http://www.viitorul.org
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Republica Moldova pentru energia regenerabi-
lă. Importante sunt pentru funcționarea meca-
nismului:
•	 alocarea cotelor de capacități SER conform 

noii scheme de sprijin și desfășurarea con-
curselor investiționale cu tarife fixe de către 
Guvern;

•	 stabilirea tarifelor fixe in și prețuri plafon de 
către partea ANRE.

În Republica Moldova există un potențial bun 
pentru dezvoltarea energiei regenerabile. 
Sporirea acestui sector este importantă pen-
tru fortificarea securității energetice a statu-
lui nostru. Constatăm progrese în acest sec-

tor după aproximativ 10 ani de dezvoltare a 
energiei regenerabile, dar sub potențialul pe 
care îl are Republica Moldova. Problema e și 
mai gravă în condițiile în care există sprijin din 
exterior. Pe lângă cauzele obiective ale aces-
tei tărăgănări, cum ar fi faptul că acest sector 
este nou pentru Republica Moldova, lucrurile 
nu s-au mișcat mai rapid, inclusiv din cauza că 
nu s-a dorit. Evidențiem 3 motive principale 
care explică această stare de fapt: a menține 
consumul mare de gaze naturale din Rusia; a 
importa mai multă energie electrică din regi-
unea transnistreană; a menaja interesele unor 
grupe de persoane care controlează domeniul 
energetic din Republica Moldova.

Ion TĂBÂRȚĂ
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Republica Moldova este o piață în care poten-
țialul de dezvoltare a energiei regenerabile 
încă nu a fost valorificat. Investitorii au ezitat 
să facă investiții mari în acest sector din cau-
za instabilității politice din ultimii ani. Vorbind 
despre eficiența energetică, evidențiem că 
proiectele de eficiență energetică din Repu-
blica Moldova au un caracter preponderent 
de renovare și reconstrucție, fiindcă starea 
clădirilor publice, mă refer la școli, grădini-
țe, spitale etc., este dezastruoasă în cele mai 
multe cazuri.

–	 Spuneți-ne,	 vă	 rog,	 cum	 decurge	 procesul	
de	 implementare	 a	 Acordului	 de	 Asociere	 în	
sectoarele	 eficienței	 energetice	 și	 a	 energiei	
regenerabile?	

Sectoarele eficienții energetice și a energiei re-
generabile în procesul implementării AA au fost 
lăsate în umbră în ultimii ani. Aceste segmen-
te sunt considerate prioritare de Comunitatea 
Energetică Europeană (CEE), iar statele mem-
bre ale CEE și-au asumat mai multe angaja-
mente care urmau a fi atinse până în anul 2020. 
Este vorba de reducerea consumului anual de 

Ion MUNTEAN:

Sectoarele eficienței energetice 
și a energiei regenerabile nu sunt 
prioritare în procesul de implementare 
a Acordului de Asociere

sursa foto: www.radiochisinau.md
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energie cu 20 %, o pondere a energiei regene-
rabile de 17% din consumul total de energie și 
de 10% din cel al energiei electrice. De aseme-
nea, se prevede o reducere cu 25% a emiselor 
de CO2 și altele. Constatăm, deocamdată, că în 
Republica Moldova nu există suficientă voință 
politică de a susține și promova aceste sectoa-
re ale domeniului energetic.

–	 La	ce	vă	referiți	când	susțineți	că	nu	există	
suficientă	voință	politică?

– Lipsa voinței politice este evidentă când 
vorbim de reorganizarea cadrului instituțional. 
Mă refer la comasarea Fondului de Eficiență 
Energetică (FEE) cu Agenția pentru Eficiență 
Energetică (AEE). Consider că a fost o greșeală 
instituțională destul de mare. În primul rând, 
comasarea s-a făcut pe platforma Agenției, o 
instituție care a fost, practic, amorfă și rămâ-
ne în continuare, deocamdată, slab funcționa-
lă. AEE are probleme în procesul de angajare 
și identificare a specialiștilor din cauza statu-
tului său. În cazul Fondului, cunoaștem că timp 
de 5 ani de zile s-au făcut investiții, a existat 
asistență tehnică și financiară consistentă din 
exterior pentru a dezvolta capacitățile care, 
până la urmă, au început să dea roade. Au fost 
implementate unele proiecte, dintre care unele 
reușite, altele mai puțin reușite. Important este 
că lucrurile au început să se miște spre bine.

–	 Care	ar	fi	fost	soluțiile	alternative?	Ce	a	re-
comandat	CEE?	

– Cel mai corect ar fi fost să se fi produs coma-
sarea pe platforma Fondului, o instituție abso-
lut funcțională și destul de pregătită din punct 
de vedere al expertizei tehnice. De asemenea, 
se putea de lichidat Agenția, iar în locul ei, ca 
alternativă, să se dezvolte o structură mai pu-
ternică în cadrul Ministerului Economiei și In-
frastructurii. În prezent, AEE se subordinează 
direct Ministerului Economiei și Infrastructurii 
și nu are autonomie. De la secretariatul CEE 
a venit un mesaj clar că nu este bună soluția 
aleasă. Totuși, s-a insistat pe comasare după 
formula respectivă. Lipsa rezultatelor este vi-
zibilă prin faptul că, la moment, AEE nu este 
o instituție funcțională. De aceea, majoritatea 

proiectelor și asistența referitoare la eficiența 
energetică au intrat într-un con de umbră.

–	 Trebuie	Agenție	să	mediatizeze	sectorul	efi-
cienței	 energetice,	 să	 vină	 cu	 consultanță	 și	
să	promoveze	proiecte?

– Exact. Să atragă investiții și să asigure, în 
conformitatea cu legea, asistență autorităților 
locale de nivel doi și municipiile în elaborarea 
și implementarea planurilor locale în sectorul 
eficienței energetice și a energiei regenerabile. 
În perioada 2012-2015, prin intermediul Fon-
dului pentru Eficiență Energetică, au fost puse 
la dispoziție instituțiilor publice și private peste 
526.9 mln lei, dintre care, până în anul 2016 
au fost valorificați aproximativ 37%. Resur-
sele financiare pe care le gestionează Agenția 
s-au diminuat semnificativ, pentru că s-a redus 
și asistența din exterior odată ce prioritățile 
acestui sector au căpătat un rol secundar

–	 În	sectoarele	eficienții	energetice	și	a	ener-
giei	 regenerabile	 au	 fost	 adoptate	 legi	 care	
transpun	actele	europene	în	aceste	sectoare.	
Cum	 decurge	 elaborarea	 cadrului	 normativ	
secundar?

– În domeniul eficienții energetice, cadrul le-
gal primar a fost adoptat, majoritatea actelor 
europene fiind transpuse în legislația naționa-
lă. Privitor la cadrul normativ-secundar, sunt 
restanțe la partea legată de eficiența energeti-
că a clădirilor. În mod special, nu au fost duse 
până la capăt lucrurile referitoare la evaluarea 
performanței energetice și etichetarea energe-
tică a clădirilor. De asemenea, sunt probleme 
în privința planurilor locale de acțiuni referi-
toare la eficiența energetică. În prezent, doar 
8 raioane din 32 au elaborat și aprobat planuri 
locale de acțiuni în domeniul eficienței energe-
tice.

–	 Cum	stau	lucrurile	în	domeniul	energiei	re-
generabile?

– În ceea ce privește energia regenerabilă, lu-
crurile sunt un pic diferite. Avem transpusă Di-
rectiva europeană privind promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile. Însă elaborarea 
cadrului legal secundar șchiopătează. Trebuie 
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de menționat că în acest sector s-a venit cu o 
nouă abordare de a achiziționa energia regene-
rabilă prin tender. Până anul trecut, vechea le-
gea acorda investitorului dreptul să investească 
și să construiască un parc fotovoltaic sau eoli-
an, să elaboreze proiectul, să obțină tariful de 
la ANRE și, ulterior, să realizeze proiectul. Legea 
nouă, intrată în vigoare în anul 2018, schimbă 
abordarea îndrituind Guvernul să scoată la li-
citație o anumită capacitate în baza căruia se 
construiesc capacitățile comandate de executiv. 
După ce se lansează licitația, deja companiile 
vin și propun tariful de vânzare în rețea pentru 
un kWh de energie generată. Cine va propune 
cel mai mic tarif, acelea va câștiga licitația. Până 
în prezent, nu a fost lansată nici o procedură de 
licitație, însă este foarte important ca aceasta 
să fie desfășurată de către o comisie reprezen-
tativă care să includă și reprezentanți ai sicității 
civile în condiții de maximă transparență. Noua 
legea introduce așa-zisa schemă de sprijin sau 
schema de obligații pentru producătorii de 
acest tip de energie, cărora le asigură, prin ta-
rife fixe și prin prime de piață, un preț mai mare 
decât prețul energiei electrice comercializat pe 
piață.

–	 Republica	 Moldova	 depășește	 cota	 con-
venită	 cu	CCE	pentru	ponderea	 energiei	 re-
generabilă	 în	 consumul	 energetic.	 Cu	 toate	
acestea,	există	anumite	probleme.	În	ce	con-
stau	ele?	

– Republica Moldova trebuia să asigure 20% 
din energia regenerabilă din totalul energi-
ei consumat. S-a convenit cu CEE, în cele din 
urmă, o cotă de 17%. Într-un studiu elaborat 
în parteneriat cu Biroul Național de Statistică 
s-a demonstrat că la noi, practic, ponderea 
consumului de biomasă, preponderent lemne 
de foc, este mai mare decât era anterior în da-
tele statistice și, în consecință, noi o depășim 
cota de 17% din energie regenerabilă în con-
sumul energetic. Cu toate că există mai multe 
semne de întrebare, cota de 20% de energie 
regenerabilă asumată până în 2020, Republica 
Moldova o depășește. Cotele acestea urmează 
a fi raportate, dar ele nu mai sunt atât de rele-
vante pentru obiectivele care urmează a fi sta-
bilite pentru anul 2030.

–	 Cum	stăm	la	capitolul	eficiența	energetică	
pentru	a	realiza	obiectivele	propuse?

– Vorbind de eficiența energetică, există niș-
te cote pentru clădiri. Spre exemplu, 10% din 
clădirile publice să fie renovate. Mai sunt niște 
obiective de genul că începând cu 2021 toa-
te clădirile noi construite să fie de tip nearly 
zero-energy, adică se aprovizionează singure 
cu energia pe care o consumă. Obiectivele sunt 
în strânsă legătură cu evaluarea performanței 
energetice a clădirilor. Aceste obiective sunt re-
alizabile, dar nu în termenii stabiliți acum.

–	 Ce	alte	 impedimente	există	 în	dezvoltarea	
sectoarelor	eficienții	 energetice	 și	a	energiei	
regenerabile?

– Republica Moldova este o piață, unde po-
tențialul de dezvoltare a energiei regenerabile 
încă nu a fost valorificat. Totuși, din cauza in-
stabilității politice din ultimii ani, investitorii au 
ezitat să facă investiții mari în acest sector. Ce 
ține de eficiența energetică, aici sunt mai multe 
aspecte care trebuie discutate. În primul rând, 
proiectele de eficiență energetică în Republica 
Moldova doar se numesc așa, dar au un carac-
ter preponderent de renovare și reconstrucție, 
fiindcă starea clădirilor publice, mă refer la 
școli, grădinițe, spitale etc., este dezastruoasă 
în cele mai multe cazuri. De aceea, componen-
ta de eficiență energetică este practic 50% din 
toată investiția care trebuie realizată într-o clă-
dire – acoperiș, geamuri etc. În al doilea rând, 
eficiența energetică nu este o problemă prio-
ritară pentru că tarifele la energie în Republi-
ca Moldova nu sunt atât de mari, dacă facem 
o comparație cu alte țări. Prețurile la energie 
nu bat atât de tare la buzunar și, respectiv, nici 
sectorul industrial, nici sectorul public, nici cel 
rezidențial, nu sunt constrânse să investească 
în economisirea energiei, deoarece consecințe-
le investiri în eficiența energetică nu sunt atât 
de mari și nu au impactul pe care l-ar avea în-
tr-o țară, unde tariful este de două ori mai mare 
la energia termică sau la cea electrică. Respec-
tiv, raportându-ne la tarifele actuale, proiectele 
investiționale în domeniul eficienței energetice 
nu sunt atractive din cauza perioadei îndelun-
gate de recuperare a investiției. Pe de altă par-
te, fenomenul sărăciei energetice este destul 
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de pronunțat, iar cei afectați nu au capacitate 
de a investi în măsurile de eficiență energetică.

–	 Ce	ar	putea	face	în	acest	caz	Guvernul?

– Guvernul are un rol important în asigurarea 
funcționalității diverselor mecanisme și instru-
mente în ceea ce privește promovarea energiei 
regenerabile și a eficienței energetice. Structu-
ra consumului de energie în Republica Moldova 
este dominată de gazele naturale. Respectiv, 
diminuarea ponderii acestei resurse în balanța 
energetică, inclusiv prin sursele de energie re-
generabilă, ar trebui să fie o prioritate. Pentru 
pătura socială afectată de fenomenul sărăciei 
energetice sunt necesare programe de sprijin 
în vederea implementări măsurilor de eficien-
ță energetică. De exemplu, anual din bugetul 
municipiului Chișinău se alocă mijloace finan-
ciare sub formă de compensații pentru energie 
care depășesc suma de70 mln. lei. Dacă aceste 
resurse financiare ar fi fost valorificate pentru 
implementarea măsurilor de eficiență energeti-
că pe parcursul a 10 ani, era să fie soluționată 
problema dată și, respectiv, acești bani puteau 
fi utilizați în alte scopuri. Astfel o familie ar pu-
tea beneficia o singură dată de ajutor financiar 
în sumă de 20 mii lei pentru măsuri de eficiență 
energetică, iar ulterior factura se va reduce cu 
până la 40% și familia dată nu va mai avea ne-
voie de compensații la energie. 

–	 Să	revenim	la	implementarea	Acordului	de	
Asociere.	Ce	alte	probleme	semnalizați?

– Sunt probleme ce țin de adoptare a legis-
lației secundare, a metodologiilor de calcul, 
regulamentelor etc. Există disponibilitatea din 
exterior pentru a acorda sprijin tehnic pentru 
realizarea acestui cadru, însă nu se îndeplineș-
te din cauza capacităților insuficiente de perso-
nal și din cauza lipsei voinței politice în anumite 
aspecte. De exemplu a fost redus efectivul de 
persoane care lucrau în direcția energetică în 
cadrul MEI. La AEE, de asemenea, sunt foarte 
puține persoane care trebuie să se ocupe de un 
volum mare de lucru. Persoanele responsabi-
le de eficiența energetică la nivel local, numiți 
prin lege manageri energetici, încă nu au fost 
angajate în mai multe raioane. Dacă au fost nu-
mite – cumulează mai multe funcții. De regulă, 

șeful direcției economie sau cel de construcție 
îndeplinește și funcția de manager energetic, 
fapt care demonstrează că eficiența energetică 
nu are un rol prioritar, ci, mai degrabă, secun-
dar sau chiar ocazional. 

–	 Cum	stăm	 la	capitolul	 sprijinului	financiar	
din	exterior?

– Există acest sprijin, dar problema constă în 
faptul că, dacă un sector este declarat prioritar, 
dar există progrese în acest domeniu, atunci, 
respectiv, și suportul financiar se reduce. FEE 
avea peste 500 milioane de lei, după care, ul-
terior această sumă a fost redusă la câteva 
zeci de milioane din cauza lipsei de capacitate 
de valorificare a acestor sume. Datele statisti-
ce ne indică o rată foarte slabă de valorificare 
a acestor bani. Un alt aspect constă în faptul 
că finanțarea era alocată după realizarea pro-
iectului. Însă, în multe cazuri, proiectele erau 
implementate de primării în limitele capacită-
ților lor. Mai mult chiar, conform condițiilor de 
realizare a lucrărilor, experții Fondului verificau 
modul în care au fost implementate aceste pro-
iecte și dacă erau respectate toate cerințele 
privind implementarea proiectului. În multe ca-
zuri se constata că condiții nu se respectau și, 
respectiv, aceste primării nu mai puteau obține 
banii investiți în proiect. Astfel, unele primării 
s-au pomenit în situația că nu pot recupera ba-
nii investiți în eficiența energetică din lipsa ca-
pacităților necesare sau din neglijență.

–	 Există	interes	pentru	piața	moldovenească	
de	energie	regenerabilă?	

– Interes există pentru că piață moldove-
nească, dacă să ne uităm în regiune, are un 
potențial destul de mare, care încă nu a fost 
exploatat suficient. De exemplu, pe piața 
energiei regenerabile din România sunt foarte 
multe parcuri eoliene. De asemenea, în Ucrai-
na sunt foarte multe instalații eoliene și fo-
tovoltaice. În Republica Moldova a existat un 
anumit control asupra domeniului și s-a ter-
giversat deschiderea pieței. Din cauza lipsei 
de previzibilitate politică s-a întârziat foarte 
mult dezvoltarea și valorificarea surselor de 
energie regenerabile (SER). Trebuie să luăm în 
considerare și aspectul social. Orice investiție 
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făcută trebuie inclusă în tarif. Din acest punct 
de vedere, există reticențe. Energia electrică 
din SER este mai scumpă, ceea ce automat va 
determina creșterea tarifului la energia elec-
trică pentru consumatorii finali. Cu cât capa-
citățile de generare vor fi mai mari, cu atât și 
tariful ar trebui să crească.

–	 De	ce	în	alte	țări	a	fost	posibilă	dezvoltarea	
sectorului	energiei	regenerabile,	iar	la	noi	–	nu?

– Putem să dăm exemplu Germaniei pentru 
a evalua dezvoltarea pieței respective în anii 
2001-2003. În Germania tariful pentru consu-
matorii casnici era de 24 euro cenți, iar pen-
tru furnizorii și producătorii de energie – de 
42 euro cenți. Era motivant să învestești în 
sectorul energiei regenerabile. În Republica 
Moldova, conform legii anterioare cu privire la 
energia regenerabilă și metodologiei corespun-
zătoare, tariful maxim care putea fi obținut era 
de circa doi lei pentru cei care generează. Este 
un preț echivalent practic cu tariful la energia 
din surse tradiționale, de aceea și nu este mo-
tivant. Au existat discuții despre modul în care 
să fie scoase capacitățile la licitații. O idee a 
fost de a scoate capacități mari deodată, să 

investească oricine dorește. Dar, în acest caz, 
nu va putea fi controlat tariful. Altă propunere 
este de a scoate etapizat aceste capacități la 
licitații. Dacă vor fi scoase la licitație capacități 
în mod treptat, atunci este posibil de contro-
lat creșterea prețurilor la energia electrică. În 
acest caz și impactul asupra tarifului final nu va 
fi prea mare. Pe de altă parte va exista riscul să 
fie limitați potențialii beneficiari sau companii 
care vor să investească masiv în sector. De ace-
ea, trebuie să se procedeze foarte atent și cu 
transparență maximă.

–	 Care	este	situația	privind	cota	energiei	re-
generabile	în	transporturi?	

– Este o chestie interesantă în domeniul 
transportului. În primul rând, s-a anulat cota 
reducerilor pentru importul la mașinile hibrid, 
ceea ce este o greșeală mare, fiindcă veniturile 
bugetare sunt contrare tendințelor de dezvol-
tare a sectorului. Tendința de a importa mașini 
hibrid și electrice este în creștere. Acest lucru 
este stimulat practic oriunde în lume. Decizia 
Guvernului va afecta indicatorii sectoriali. Sper, 
totuși, ca aceasta să fie o acțiune de moment, 
de o perioadă scurtă a Guvernului.
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Cadrul legal privind transpunerea  
Acordului de Asociere în decembrie 2019

ORDINUL SERVICIULUI VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Ordinul nr. 525-O din 20 noiembrie 2019 referitor la aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura 
de înregistrare și revocare a înregistrării exportatorilor în/din sistemul exportatorilor înregistrați, 
Monitorul Oficial nr 360-366 din 6 decembrie 2019.

Transpune art. 37 (21) și (22) din Regulamentul delegat (UE) nr. 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 
2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consi-
liului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 343 
din 29 decembrie 2015, așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul delegat (UE) nr. 
2019/1143 al Comisiei din 14 martie 2019 și art. 80, 86 (2) și (3), 89, 91, Anexa 22-06, Anexa 22-
07 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de 
stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 
952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, publicat 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 343 din 29 decembrie 2015, așa cum a fost modificat ultima 
oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2019/444 al Comisiei din 14 martie 2019.

3 decembrie

ANRE a participat la Adunarea Generală a Autorităților Europene de Reglementare în domeniul 
Apei

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a participat la cea de-a 20-a Adunare Gene-
rală a Autorităților Europene de Reglementare în domeniul  Apei (WAREG), organizată de Autorita-
tea Italiană de Reglementare în Energetică, Rețele și Mediu (ARERA).
 
În cadrul evenimentului au fost abordate subiecte privind armonizarea practicilor și principiilor UE 
în scopul de a proteja resursele de apă și de a promova utilizarea eficientă a apei. Totodată, au fost 
prezentate informații privind relațiile dintre WAREG și Comisia Europeană.

Evenimente desfășurate în decembrie 
2019 în relația Republica Moldova–UE
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Pentru consolidarea relațiilor WAREG cu instituțiile UE și alte părții interesate vor fi întreprinse 
eforturi pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale și multilaterale între autoritățile de reglementare din 
domeniu, inclusiv prin proiecte și vizite de studiu.

5 decembrie

Reprezentanții ANRE au participat la ședința Comitetului de Reglementare al Comunității Energetice

Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Octavian Calmâc, a participat la 
cea de-a 44-a ședință a Comitetului de Reglementare al Comunității Energetice (ECRB) care s-a 
desfășurat la Atena, Grecia.

Reprezentanții Agenției au prezentat Raportul privind progresul Republicii Moldova la transpunerea 
Pachetului Energetic III. Pe parcursul anului 2019 au fost aprobate un șir de acte normative de 
reglementare, inclusiv Codul rețelelor de gaze naturale și Codul rețelelor electrice.

Reprezentanții Secretariatului Comunității Energetice au salutat transpunerea de către Republica 
Moldova și Ucraina a Codurilor de rețea Europene pentru energie electrică și de gaze naturale. 
Concomitent, pe parcursul ședinței, Janez Kopac, Președintele Secretariatului Comunității Ener-
getice a informat reprezentanții Părților Contractante despre activitățile Secretariatului. De ase-
menea, el a vorbit despre inițierea procesului de elaborare a Obiectivelor Comunității Energetice 
pentru perioada 2020–2030, care va cuprinde o nouă abordare referitor la rolul gazelor naturale 
în decarbonizarea piețelor energetice.

5-6 decembrie

Întâlnirea miniștrilor afacerilor externe ai statelor Parteneriatului Estic cu Înaltul Reprezentant 
pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate a UE

Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Aureliu Ciocoi, a participat, împreună cu miniș-
trii de externe ai statelor Parteneriatului Estic, la o întâlnire de lucru organizată la inițiativa Înaltului 
Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate al Uniunii Europene, Josep Borrell la 
Bratislava.

În cadrul reuniunii, Ministrul Ciocoi, a subliniat rolul UE în sprijinirea reformelor și transformărilor 
pozitive în țările Parteneriatului Estic. Republica Moldova pledează pentru aprofundarea dialogului 
cu instituțiile europene și rămâne ferm atașată obiectivului implementării Acordului de Asociere și 
valorificării potențialului DCFTA.

Georgia, Republica Moldova și Ucraina au prezentat o poziție comună privind viitorul Parteneria-
tului Estic, reconfirmând importanța diferențierii de alte state și au exprimat dorința de a extinde 
spectrul subiectelor de dialog comun al celor trei parteneri asociați cu Comisia Europeană.

Responsabilitatea buletinului infromativ aparține autorilor și nu reflectă neapărat poziția Ambasadei Olandei

IDIS “Viitorul” reprezintă o instituţie de cercetare, 
instruire şi iniţiativă publică, care activează pe o serie 
de domenii legate de: analiză economică, guvernare, 
cercetare politică, planificare strategică şi management 
al cunoştinţelor în Republica Moldova

Acest buletin informativ apare în cadrul 
proiectului „Fact Checking of the Associa-
tion Agreement Implementation” susținut 
financiar de Ambasada Regatului Ţărilor 
de Jos

https://www.mfa.gov.md/sites/default/files/2019.12.05_joint_statement_ge-md-ua_on_future_of_the_eastern_partnership_1.pdf
https://www.mfa.gov.md/sites/default/files/2019.12.05_joint_statement_ge-md-ua_on_future_of_the_eastern_partnership_1.pdf

