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În atenţia dlui Ministru  
al Economiei şi Infrastructurii,  

Dl Vadim Brânzan 
 
 
Stimate domnule Ministru,  
 
După numirea Dvs. în funcție, Dvs. ați făcut mai multe declarații cu referire la dezvoltarea 

economică a țării, îndemnând și cetățenii să contribuie la repornirea normală a economiei, 
inclusiv cu opinii, poziții etc.  

Am hotărât și eu, ca specialist în energetică, să reacționez la îndemnurile Dvs. 
exprimându-mă în continuare cu preponderență cu privire la una dintre cele mai importante 
ramuri ale economiei naționale – energetica. 
 

Istoric La general republica este electrificată și practic 100% din consumatori au acces la 
reţeaua electrică. Mai puţin la sistemul gazier, chiar dacă are loc extinderea rețelelor de gaze 
naturale. Există unele probleme de calitate a energiei electrice și termice furnizate 
consumatorilor finali, însă ele sunt rezolvabile. Există însă și probleme destul de acute și 
complicate - mă refer aici la securitatea energetică și mai ales la sursele de energie. 

De-a lungul anilor s-au discutat și analizat mai multe strategii de dezvoltare a sectorului 
energetic. Ultimul document în vigoare: Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 102 din 
05.02.2013 “Cu privire la strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030” 
(Monitorul Oficial nr. 27-30 din 08.02.2013) este un document amplu, echilibrat și argumentat, 
ce prevede soluții concrete cu referire la dezvoltarea acestui sector. Această hotărâre vizează 
anul 2020 „drept anul integrării depline la piața internă de energie a UE”, precum și edificarea 
preponderentă în această perioadă a: 

1) 800 mW majorare putere internă de generare, 
2) 139 km de interconexiuni 330-400 kV și a posturilor de transformare de înaltă tensiune 

asociate,  
3) 400 mW putere de generare din surse regenerabile preponderent eoliene, 
4) Integrarea asincronă/sincronă a sistemului electroenergetic moldovenesc cu cel 

european  - ENTSO – E. etc. 
Cu o deosebită tristețe se poate de constatat că absolut nimic din cele prevăzute mai sus 

nu se va îndeplini, cu excepția unor studii interne și externe de pre-fezabilitate la capitolul 
interconexiuni. Aceasta vorbește despre ignorarea totală a problemelor de securitate energetică 
cu care se confruntă R. Moldova din partea autorităților centrale, responsabile de dezvoltarea și 
securitatea în acest sector. 

 
Situația la zi Sunt mai multe scenarii de dezvoltare a surselor și interconexiunilor, ce ar 

rezolva definitiv problemele de securitate energetică în țară, însă cele mai reușite sunt cele 
expuse în Raportul nr. ACS -12721  din 25.03.2015 al ESMAP (Programul de asistență pentru 
managementul sectorului energetic) și al Băncii Mondiale „Studiu de sector al oportunităților de 
piață pentru energia electrică în R. Moldova”.  

 
Notă Acest raport – studiu analizează 9 scenarii plauzibile de interconectare cu sistemul 

energetic european, inclusiv 2 scenarii de autosuficiență, 4 scenarii sincron și 3 scenarii asincron.  
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Din lipsa de spațiu, vom analiza mai amplu ultimele 2 scenarii asincron într-un fel 
recomandate Guvernului R. Moldova în acest raport – studiu ca cel mai ieftin și sigur scenariu de 
interconexiune cu sistemul energetic european. Aceste scenarii prevăd construcția a câte 2 stații 
Back-to-Back la Strășeni și Vulcănești – varianta Asincron – 1 sau 2 stații BtB la Bălți și Strășeni – 
varianta Asincron – 2 precum și a liniilor și posturilor de transformare de înaltă tensiune 
asociate. Avantajul principal al acestor 2 scenarii conform acestui studiu ar fi – costuri mai mici 
comparativ cu alte scenarii, implementarea mai rapidă – 2-3 ani și faptul că nu este necesară 
deconectarea de la sistemul energetic ucrainean și de la CERS Moldovenească. 

 
Ar fi cazul să ne referim puțin și la costuri pentru a face mai jos și referire la alte scenarii. 
Scenariul Asincron -1 – cost de 478 mln dolari SUA, inclusiv 2 stații BtB – a câte 522 mW 

fiecare la Strășeni și Vulcănești – 326 mln dolari SUA, 3 linii de 400 kV și una de 330 kV (Strășeni 
– Iași – dublu circuit – 100 km, Vulcănești - Isaccea – simplu circuit – 50 km, Vulcănești – 
Chișinău – dublu circuit – 100km) – total 152 mln dolari SUA. 

Scenariul Asincron 2 – cost de 450 mln dolari SUA, inclusiv 2 stații BtB a câte 522 mW 
fiecare la Bălți și Strășeni – 268 mln dolari SUA, 3 linii de 400kV și 2 de 330 kV (Suceava – Bălți – 
dublu circuit – 115 km, Iași – Strășeni dublu circuit – 100 km Vulcănești – Chișinău – simplu 
circuit – 160 km, Bălți – Strășeni – simplu circuit – 103 km, Strășeni – Chișinău – simplu circuit – 
4 km – total 182 mln dolari SUA. 

Aceste scenarii, atât Asincron – 1, cât și Asincron - 2, deşi sunt cele mai puţin costisitoare 
(în comparaţie cu celelate) au și dezavantaje extrem de serioase. Dar să le luăm pe rând:  
 

Notă Conform unui comunicat recent al Directorului pentru Energie al Comisiei Europene 
(DG Energy), pentru trimestrul III al anului 2017, prețul mediu angro al energiei electrice vândute 
pe platforme de tranzacționare a înregistrat în România cea mai mare creștere din toată Europa 
– 52%, comparativ cu perioada similară a anului trecut, ajungând la un preț mediu pe țară de 
50,2 €/mWh. Pentru comparație, media europeană era de 38 €/mWh. Astfel, în România, prețul 
de achiziție angro a energiei de bază (în bandă) practic în acea perioadă era cel mai scump din 
Europa, cu excepția prețurilor din Portugalia și Grecia – 52,1 €/mWh, Ungaria – 51,7 €/mWh, 
Italia - 51,6 €/mWh. Pentru comparație, prețurile medii angro erau în Germania  - 32,0 €/mWh, 
Polonia – 38,4 €/mWh, Austria – 36,8 €/mWh, Suedia – 33,6 €/mWh, Norvegia – 27,3 €/mWh. 

Altfel spus, preţurile angro în România sunt în creştere semnificativă şi nu există nicio 
dovadă care ar arăta că în următoarea perioadă acestea ar putea reveni la valorile anterioare, 
sau s-ar putea reduce. 

Nu e deloc îmbucurătoare nici dinamica prețurilor în țările europene și în 2018. În 
Finlanda, Germania, Marea Britanie, Franța, prețurile au crescut comparativ cu anul precedent 
cu respectiv 41%, 30%, 25,4%, 11,6%, constituind respectiv 46,8 €, 44,5 €, 64,9 €, 50,2 € pentru 1 
mWh. Prețurile în diferite proporții s-au majorat în 31 de țări din Europa din 42, potrivit unei 
analize a accesibilităţii energiei electrice pentru cetățenii țărilor  respective, realizat de Ria 
Rating http://www.riarating.ru/countries/20190625/630128784.html.  

Printre altele, R. Moldova e pe ultimul loc în acest rating: lunar cetățenii săi în mediu pot 
procura pe salariul mediu doar 3000 kWh, pe când cei din Liechtenstein – de exemplu 31 000 
kWh, iar cei din Rusia – 12000 kWh. 

Și dinamica evoluției prețurilor în România la energia electrică arată că prețurile vor fi în 
continuă creștere și foarte ridicate în comparație cu cele regionale și europene. Pentru trimestrul 
I al anului 2019 ele au fost: 

http://www.riarating.ru/countries/20190625/630128784.html
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- preț mediu piețe la termen respectiv RON/EURO 233,5/49,4 
- preț mediu pentru ziua următoare RON/EURO – respectiv 255,5/54. 

 
Trebuie de menționat că, în general, când vorbim de prețul pieței pentru perioada 

precedentă în țările cu piața SPOT ca România, se consideră preț mediu pe piață preţul pentru 
ziua următoare, deoarece piața în termen e mai speculativă și de aceea sunt diferențe uneori 
destul de pronunțate. 

 
Deci, prețul de achiziție a energiei electrice din România pentru R. Moldova va fi în 

perspectivă similar mediei de achiziții pe țară în România, adică destul de ridicat. Dacă la acest 
preț se mai adaugă componenta de transportare a energiei prin rețelele de transport din 
România şi R. Moldova, pierderile în rețele și stații BtB, precum și componenta investițională, 
atunci achizițiile de energie electrică din România pentru R. Moldova prin intermediul stațiilor 
BtB vor fi scumpe și deci vor lovi în populația ţării şi aşa sărace, iar  investițiile în acest caz în 
aceste stații pot fi nerentabile și neamortizabile. 

În 2018, Guvernul Ucrainei s-a adresat oficial Comisiei Europene, solicitând urgentarea 
realizării interconexiunilor sistemelor electroenergetice european și moldo-ucrainean în regim 
sincron, garantând concomitent îndeplinirea tuturor lucrărilor necesare aferente acestor 
interconectări într-un termen de până la 6 ani. Deja conform unor decizii a CE se lucrează la 
elaborarea unui amplu studiu, care ar da undă verde acestei solicitări. E salutabilă această 
inițiativă, deoarece ar scuti autoritățile moldovenești de imensele cheltuieli de ≈ 500 mln. dolari 
SUA, preconizate a fi investite în realizarea proiectului de aderare separată la ENTSO – E în 
regim asincron prin intermediul stațiilor BtB. 

Mai mult ca atât, conform memorandumului de înțelegere semnat între ÎS 
„Moldelectrica”, NEK „Ukrenergo” și CNTEE „Transelectrica”, monitorizat de Comisia 
Europeană,  CNTEE „Transelectrica” are deja o percepție reală și o strategie de dezvoltare a 
interconexiunilor de 400 kV cu referire la o posibilă interconectare a sistemului energetic 
moldo-ucrainean la ENTSO – E – opțiunea sincron, care constă în următoarele: se va asigura o 
conectare inter-sistem la nivelul de tensiune 400 kV pe filiera Isaccea – Vulcănești (deja 
existentă) și pe filiera Bălți – Suceava – dublu circuit  sau pe filiera Roman – Iași – Ungheni – 
Strășeni – dublu circuit după finalizarea construcției și dării în exploatare la LEA – 400 kV Gădălin 
- Suceava.  

Adică există deja niște planuri reale aprobate de părți pentru a realiza interconectarea 
rețelelor moldo-ucrainene la ENTSO – E în regim sincron – ca cea mai preferabilă, rezonabilă și 
mai logică variantă, chiar dacă această planificată sincronizare va dura nu 6, dar poate 10-12 ani. 
Dacă atent vom analiza și cifrele expuse mai jos, pare mi-se că este cea mai ieftină variantă 
pentru autoritățile statului. 

Există și o amplă lucrare științifică „Impactul economic și de securitate al interconectării 
sistemelor electroenergetice ale R. Moldova și cel vest – european” a Institutului de Energetică 
al Academiei de Științe a Moldovei, autor Ion Comendant, publicată în 2017. Această lucrare 
științifică confirmă cu brio și argumentează matematic dezavantajele interconectărilor asincron 
analizate mai sus.  

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/19_Impactul%20economic%20%20si%20
de%20securitate%20a%20interconectarii%20sistemelor%20electroenergetice%20%20ai%20Rep
ublicii%20Moldova%20%20si%20cel%20Vest%20European.pdf 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/19_Impactul%20economic%20%20si%20de%20securitate%20a%20interconectarii%20sistemelor%20electroenergetice%20%20ai%20Republicii%20Moldova%20%20si%20cel%20Vest%20European.pdf
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/19_Impactul%20economic%20%20si%20de%20securitate%20a%20interconectarii%20sistemelor%20electroenergetice%20%20ai%20Republicii%20Moldova%20%20si%20cel%20Vest%20European.pdf
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/19_Impactul%20economic%20%20si%20de%20securitate%20a%20interconectarii%20sistemelor%20electroenergetice%20%20ai%20Republicii%20Moldova%20%20si%20cel%20Vest%20European.pdf
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Există și alte dezavantaje în realizarea acestui scenariu, care vor fi analizate pe scurt în 
compartimentele următoare. Dar din lipsă de spațiu să trecem la compartimentul final. 

 
Concluzii și soluții Aici trebuie de remarcat faptul că Ministerul condus de Dvs. deja a luat 

decizia de a implementa pe etape, cu careva modificări, scenariul Asincron – 1. Acum se 
lucrează la etapele finale ale studiului de fezabilitate. Ca reacție la solicitările Guvernului R. 
Moldova, câteva bănci au garantat acordarea de credite și granturi la dezvoltarea acestui 
proiect inclusiv: BERD – 80 mln €, BEI – 80 mln € şi Banca Mondială – 70 mln € credit şi 40 mln € 
- grant – total 270 mln €.    

Presupunem că Dvs., domnule Ministru, ați solicita de la întreprinderile şi instituțiile 
subordonate Ministerului – de exemplu ÎS „Moldelectrica”, ANRE, etc. să confirme sau să 
infirme aceste dezavantaje clar expuse și argumentate ale scenariului adoptat spre execuție de 
către Minister. Aici apare însă o întrebare firească și anume de ce aceste instituții și nu numai 
ele nu au alertat opinia publică și autoritățile statului despre aceste dezavantaje sau de ce nu au 
venit cu calcule economice ca să confirme sau să infirme eficiența investițiilor. E greu de înţeles 
şi explicat acest lucru, însă chiar şi acum aceste instituţii şi de ce nu şi specialişti experimentaţi 
din ele ar putea să se expună  pe această problematică chiar dacă vor fi şi opinii contradictorii. O 
polemică sănătoasă poate duce la identificarea cu adevărat a unei soluţii mai atractive şi 
rezonabile. 

La acest capitol aş propune şi o soluție, cred eu simplă și comparativ ieftină. Angajăm o 
instituție cu experiență în domeniu, ca de exemplu ISPE București sau altă instituție, de ce nu 
recomandată de partenerii externi, și, în baza unui caiet de sarcini bine făcut, elaborăm un 
studiu de sistem aprofundat și vedem rezultatul. 

Anticipând rezultatul acestui studiu, aș vrea pe scurt să mă expun și asupra unor soluții 
care de multă vreme se discută de unii specialiști în domeniu. 

Ar fi bine să ne uitam atent la soluțiile de autosuficiență, inclusiv la cele recomandate de 
Raportul Băncii Mondiale, menționate mai sus. Cred că soluția ideală ar fi edificarea unei 
centrale electrice cu ciclu combinat în baza turbinelor cu gaze și abur performante la 
randamentul total de ≈65÷70% la puterea de ≈500 mW, cu o posibilă extindere pe viitor, ceva 
asemănător cu o centrală similară în construcție în Ardeal, România, pare-mi-se că în orașul 
Iernut.  

E atinsă deja această limită de performanță tehnică în lume. Pentru aceasta centrală ar 
putea fi aleasă o locație argumentată din punct de vedere tehnic și economic, ca de exemplu în 
apropiere de centrele de putere și distribuire a energiei Strășeni, Chișinău sau Ungheni, și în 
nemijlocita apropiere de gazoductul Ungheni – Chișinău în construcție.  

Această centrală ar urma să lucreze într-un tandem cu CERS Moldovenească și Ucraina și 
numai în baza curbei de sarcină, având practic un randament dublu față de stațiile similare mai 
vechi din regiune. 

 
    Notă Aici menționăm că excluderea CERS Moldovenească din mixtul de energie ar fi o 

greșeală fatală pentru țara noastră și explic de ce. Centrul de putere Dnestrovsc și mai ales 
centrul de transport și distribuire din preajmă au o importanță colosală regională cu referire la 
asigurarea stabilității statice și dinamice de sistem, precum și de echilibru al fluxurilor de energie  
inter-sistem înspre și dinspre Ucraina, preponderent cu referire la nodul energetic regional 
Odessa de ≈900mW. Aproape toate fluxurile de energie spre centrul de putere Odessa trec și se 
echilibrează prin centrul de putere și distribuire Dnestrovsc și o sursă de putere în acest centru 
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obligatoriu trebuie să existe, și ea există – CERS Moldovenească. Mai mult ca atât, această 
centrală, pentru asigurarea celor expuse, trebuie să funcționeze cel puțin cu 2 grupuri 
energetic,e adică 2x200 mW putere.  

Experimentele făcute, inclusiv de autoritățile moldovenești, în anii precedenți, când exista 
„0” energie din mixt de la această centrală, cu funcționarea numai a unui grup energetic la CERS 
Moldovenească, au fost o aventură care se putea finaliza în mijlocul iernii, ca exemplu, cu o 
avarie de sistem extrem de complicată, cu dezechilibrare statică și dinamică de sistem. 

Mai mult ca atât, această centrală e a „noastră” – construită din banii noștri și pentru 
noi, și în mixtul de energie moldovenesc, ea trebuie pe viitor obligatoriu să fie în proporție de 
minim 30%, adică trebuie obligatoriu noi, ca autorități, să garantăm acestei centrale o încărcare 
la minim 3 grupuri energetice cu ponderea noastră minimă de ≈ 300mW. Argumentele unor 
consultanți că ”rubilnicul” în așa caz e la autoritățile  separatiste din Transnistria și ca LEA – 
400kV CERS Moldovenească – Vulcănești, care aprovizionează cu energie și echilibrează nordul 
energetic Vulcănești, adică sudul R. Moldova, trece prin teritoriul Transnistriei și Ucrainei și deci 
trebuie demolată, iarăși este mai degrabă o provocare și o aventură. 

Liniile de tensiune înaltă și de transport inter-sistem și stațiile de transformare asociate 
sunt protejate prin lege de autoritățile statale ale Ucrainei și R. Moldovei și bănuiesc și de cele 
din regiunea transnistreană. Mai mult ca atât, producerea și distribuirea energiei electrice este 
business cu marjă garantată de profit și e greu de imaginat că INTER RAO ES Rossii, proprietarul 
de facto al centralei de la Cuciurgan, precum și autoritățile din Transnistria, ar vrea să piardă 
acest business. 

Sigur că trebuie să ne deranjeze și faptul că cineva nu plătește gazul procesat la această 
centrală. Dar aceasta nu e treaba noastră și nu noi suntem responsabili de acest lucru, deoarece 
noi în permanenţă am plătit și gazul livrat de Gazprom şi energia de la CERS Moldovenească. 

Ar mai fi o problemă la acest capitol – prețul. Acest lucru iarăși nu ar trebui să ne 
deranjeze, deoarece centrele de putere vor activa în regim concurențial și se vor echilibra 
reciproc la preț spre minimalizare. În business regulile sunt dure, cine nu cedează la preț - pierde. 
De altfel, energia de la această centrală pentru R. Moldova dintotdeauna a fost şi sper că va fi ca 
cost cea mai ieftină din regiune. 

 
În mixtul de energie consumat în R. Moldova obligatoriu trebuie să fie și componenta 

ucraineană. Explicația e simplă – Ucraina echilibrează curba de sarcină. În țările europene 
echilibrarea este extrem de scumpă și poate să ajungă și la 20% din consum. Pentru R. Moldova 
componenta de echilibrare din mixt este comparativ mică și poate ajunge pe viitor la câteva 
procente, nu mai mult. Acest preț comparativ mic la energia de echilibrare se datorează și 
faptului că rețelele de transport moldovenești într-un fel participă fără plată la transportul de 
energie spre nodul energetic Odessa de la nord spre sud. 

Aici ar fi cazul să mai facem o remarcă. Pe viitor, deoarece rețelele moldovenești vor fi 
sincronizate cu cele europene, ar fi cazul ca viitoarea centrală de ≈500 mW să fie proiectată ca 
cea din Iernut, România, adică să garanteze și echilibrarea curbei de sarcină îndeplinind astfel și 
o directivă a CE, conform căreia fiecare țară membră a UE își garantează singură echilibrarea. 

Acum după cele expuse ar trebui să facem și o aritmetică simplă cu concluzii de ordin 
economic: 
 Puterea de generare necesară pentru R. Moldova la moment e de ≈ 1000 mW, până ce, 
cu o creștere anuală nesemnificativă de putere estimată ≈ la 2,5% anual. Deci puterea necesară 
va constitui cu aproximație ≈1150 mW peste 5 ani și ≈ 1300 mW până în anul 2030. Conform 
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celor expuse și celor indicate în Hotărârea de Guvern menționată mai sus, în următorii 4-5 ani, 
în R. Moldova ar trebui construită o centrală modernă de ≈ 500 mW și minim 200 mW putere 
regenerabilă, preponderent eoliană, din cele 400 mW preconizate până în anul 2030 conform 
aceleiași Hotărâri de Guvern, și poate, modernizată CET 2 cu creșterea puterii și randamentului 
de la 240 până la 330 mW, poate și mai mult. Sumar 500 + 200 + 330 (sezonieri) = 1030 mW. 
Contribuția CERS Moldovenească și Ucrainei în sumă 450÷500 mW. Deci, peste 5 ani vom avea 
la dispoziție o putere de ≈1500 mW suficientă pentru asigurarea deplină de putere cu o 
securitate practic garantată de acoperire a consumului de energie. 

Ce costuri ar trebui să fie asumate în această perioadă? În primul rând costurile centralei, 
care vor fi în limita de ≈400 mln dolari SUA. Există la moment fonduri investiționale și companii 
care pot construi această centrală la limita de ≈ 800 dolari SUA per kW putere instalată. Cât 
privește atragerea de investiții, cred că nu ar fi o problemă daca Guvernul R. Moldova ar opta 
pentru o logistică modernă de promovare a proiectului ca de exemplu: 

 
1) declarat proiect strategic de importanță națională, 
2) garanții de achiziție de energie pe un termen rezonabil 10-15 ani la un preț prestabilit cu 

corecție garantată anuală, obligatoriu mai jos decât mixtul mediu regional, 
3) acceptul investițiilor la pachet cu surse garantate de gaze naturale comparativ ieftine prin 

coridorul trans-adriatic şi mai departe prin cel transbalcanic de proveniență asiatică, 
pentru ce dezvoltarea proiectului trebuie propusă marilor companii energetice 
deținătoare de câmpuri de extracție de petrol și gaze în regiunile nominalizate sau a unor 
asociații ale acestora, precum și guvernelor deținătoare de fonduri suverane 
investiționale din aceste regiuni etc. 

 
La acest capitol s-ar putea implementa un scenariu şi mai atractiv pentru autorităţile 

statului. Iniţial, în doi-trei ani, în paralel cu modernizarea grupurilor electrogene prin cogenerare 
de la CET – 2 deja începută, se va dezvolta şi un proiect de extindere a CET-2 la o capacitate de 
aproximativ 250mW, varianta ciclu combinat, iar edificarea centralei de aproximativ 500mW, 
nominalizată mai sus, ar putea fi planificată într-o perspectivă de 5-10 ani. 

Cu referire la atragerea investițiilor în edificarea unui sau a câtorva parcuri eoliene, cred 
ca nu vor fi probleme. Mai ales că doritori să investească și să construiască așa parcuri sunt o 
mulțime pe piața investițională. Problema aici poate apărea numai la garantarea achizițiilor de 
energie, mecanismele și schemele de sprijin și stimulare a investițiilor. Chiar dacă din martie 
2018 a intrat în vigoare Legea nr. 10 din 26.02.2016 „Privind promovarea utilizării energiei din 
surse regenerabile” (Monitorul Oficial Nr. 69-77 din 25.03.2016), în această lege nu sunt expuse 
clar și concret mecanismele și schemele de sprijin și stimulare a investițiilor.  

Nu e clar dacă noțiunea utilizată în art. 14 lit. F) „ANRE propune Guvernului prețurile 
plafon pentru energia electrică din surse regenerabile expuse la licitație” este identică cu 
noțiunea  folosită în UE de tarif prestabilit  (feed-in tarif). Dacă da, atunci prețul – plafon trebuie 
să fie elaborat de o organizație neutră și apolitică, cu o vastă experiență în domeniu, selectată în 
baza unei licitații internaționale, însă nu de ANRE, suspectată în angajări de tot felul. În cazul 
dat, ANRE trebuie să-i revină doar funcția de aprobare a acestui tarif – plafon și luarea lui ca 
bază la viitoarele licitații. Numai în așa fel pot dispărea orice suspiciuni din partea participanților 
la viitoarele licitații pentru atribuirea statutului de producător eligibil de energie. 

Să ne întoarcem în expunere puțin la prețuri. S-a constat că edificarea stațiilor BtB, liniilor 
și posturilor de transformare asociate ar costa, conform scenariului Asincron – 1, ≈478 mln 
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dolari SUA la puterea de 522 mW, fără garantarea amortizării rezonabile a acestor investiții din 
pricina celor expuse mai sus – prețuri neconcurențiale de achiziții energie din piața europeană 
etc., precum și prefacerea acestor stații BtB în fier uzat în cazul sincronizării sistemelor 
energetice moldo-ucrainene cu cel european.  

În concluzie, se poate constata că R. Moldova va rămâne în așa caz dependentă de 
achiziții de energie din exterior și cu investiții atrase de Guvern categoric neamortizabile, deci cu 
pierderi enorme pe viitor la buget, bani ce vor fi direcționați pentru rambursarea acestor 
credite. 

Cu referire la proiectele propuse spre dezvoltare – centrala la puterea de ≈500 mW și 
parcuri eoliene la puterea de ≈200 mW, situația va fi absolut clară și previzibilă. R. Moldova 
devine autosuficientă și cu o securitate energetică garantată, iar investițiile pentru edificarea lor 
nu vor fi garantate de stat, statului revenindu-i doar funcții regulatorii și de stimulare a 
investițiilor.  

Această scrisoare adresată public Dumneavoastră sper să agite unele instituții 
responsabile de dezvoltarea sectorului energetic, precum și unii specialiști în domeniu să ia 
atitudine și să se expună spre identificarea cu adevărat a celei mai bune și rezonabile soluții la 
această problemă deosebit de importantă pentru țară.  

Cât privește interconexiunile cu spațiul european, ele trebuie bineînțeles executate, însă 
numai conform unui program comun moldo-ucraineano-european de sincronizare a sistemelor 
energetice, din simplul motiv că sincronizarea sistemelor electroenergetice presupune 
dezvoltarea acestor inter-concesiuni. Deci, totul la timpul potrivit și cât mai ieftin și eficient.  

Ar mai trebui și aici de făcut o remarcă. Se presupune (fără ca cineva să fi constatat de 
facto), că, în caz de sincronizare a sistemelor energetice moldo-ucrainean cu cel european, 
fluxul de energie destinat acoperirii sarcinii din R. Moldova ar intra în R. Moldova prin Ucraina, 
având în vedere faptul că inter-conexiunile în partea de nord a României, Ungariei și Poloniei cu 
Ucraina sunt destul de dezvoltate, cu o capacitate de tranzit energetic destul de mare și, în așa 
caz, vor apărea pierderi și costuri de tranzit al acestei energii pentru R. Moldova, și, pentru 
excluderea lor, ar fi rezonabil totuși de construit o stație BtB la Vulcănești.  

Adică, totuși ar fi nevoie de investit sumele indicate în varianta Asincron – 1, pentru ca 
viitoarea stație BtB din acest nod energetic să funcționeze ca stavilă care ar permite ca această 
energie să fie „suptă” prin ea din sistemul european, adică fără pierderi în rețea și de tranzit. 
Seamănă ca și această afirmație să fie total neargumentată, deoarece în cazul nostru țara 
urmează a fi autosuficientă și inter-conexiunile construite pe viitor vor avea funcția de 
echilibrare a fluxurilor energetice est-vest, precum și a intervențiilor în caz de avarii de sistem. 
Chiar dacă vor exista după sincronizarea sistemelor energetice mişcări ale unor fluxuri de 
energie electrică est-vest spre Balcani ca de exemplu, presupunând o anumită încărcare a 
legăturilor inter-sistem, în cazul dat cu România, se va găsi o altă soluţie tehnică pentru 
diminuarea lor decât staţiile BtB, ca de exemplu, mai multe linii intersistem cu o capacitate mai 
mare etc. 

 

Cu respect,  
 
Ion Călugăru 


