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În acest articol este cercetată o problemă foarte actuală – problema energiei. Energia a reprezentat şi continuă să 

reprezinte unul dintre cele mai importante resurse, fiind un domeniu de importanţă strategică, care determină statul să 
ţină sub control şi să intervină de fiecare dată când găseşte de cuviinţă. Sectorul energetic este un sector strategic funda-
mental de care depinde atât economia naţională, cât şi securitatea Republicii Moldova. Fiind dependentă de importul de 
carburanţi, în prezent Republica Moldova nu-şi poate asigura securitatea energetică. Analizând situaţia geopolitică şi 
indiscutabila moştenire care este pusă la pământ, autorităţile sunt forţate să caute noi soluţii, cum ar fi: diversificarea 
surselor de energie, interconexiunea cu alte sisteme, atragerea de noi investiţii, demonopolizarea şi liberalizarea sectoru-
lui energetic.  

Toate aceste obiective vor crea o platformă durabilă, care va contribui la crearea unei noi etape în dezvoltarea 
Republicii Moldova, caracterizată de un control eficient al consumului de energie şi de o integrare eficientă în reţea la 
scară mică de generare a resurselor. Republica Moldova trebuie să recâştige controlul asupra propriei industrii energetice – 
în special în domeniul gazelor naturale, precum şi în cel al electricităţii – o ramură strategică pentru orice ţară. 

Cuvinte-cheie: politică energetică, securitate energetică, armă strategică, resurse. 
 
THE IMPACT OF RUSSIAN FEDERATION'S ENERGY POLICY ON SECURITY OF THE  
REPUBLIC OF MOLDOVA 
This article contains some important reflections on the current issue because energy is a fundamental strategic sector 

on which depends the evolution of the national economy as a whole and at the same time the security of the Republic of 
Moldova. Currently, the Republic of Moldova cannot fully ensure its energy security, because it is mostly dependent on 
imports. This is the reality in the country’s energy sector, admitting the inevitable geopolitical situation and the indispu-
table legacy that are on the ground of this reality. Authorities are forced to look for new solutions, such as: diversifica-
tion of imported sources and energy interconnection with other systems; attraction of investments; de-monopolize and 
liberalize the energy sector.  

All of these achievements will create a sustainable platform, which will contribute to making a new step in the 
development of the Republic of Moldova, characterized by an efficient control of energy consumption and by an efficient 
integration into the network of small-scale sources of generation, distributed. The Republic of Moldova must regain 
control over its own energy industries, particularly in the one of natural gas and electricity, which is a strategic branch 
for any country. 
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Indiferent de etapa istorică de dezvoltare a economiei, energia a reprezentat şi continuă să reprezinte unul 

dintre cele mai importante resurse. Energia este un domeniu de importanţă strategică, care determină statul să 
ţină sub control şi să intervină de fiecare dată când găseşte de cuviinţă. În ultima vreme este tot mai vehiculat 
termenul „securitate energetică”, aceasta fiind apreciată drept cheia securităţii regionale: „orice eşec al infra-
structurii energetice critice are potenţialul unui impact politic, militar şi social” [1]. Ca rezultat al repartizării 
neomogene a resurselor energetice pe arena internaţională, statele au devenit reciproc dependente. Unele 
state şi-au transformat exporturile de resurse energetice într-o armă politică. Astfel, mulţi ani la rând Federaţia 
Rusă îşi realizează aspiraţiile geopolitice prin intermediul, de exemplu, preţurilor la gazele naturale exportate 
în statele unde are interese [2].  

Securitatea energetică reprezintă un concept complex şi dinamic, însă pentru cei mai mulţi specialişti se-
curitatea energetică este o parte componentă şi indispensabilă a securităţii naţionale. Complexitatea sa derivă 
din multitudinea de procese şi fenomene politice, economice, sociale, financiare cu impact la nivel naţional. 
În scopul asigurării securităţii energetice a unei ţării, trebuie sa fie elaborat: un mecanism eficient de identifi-
care a factorilor de risc de ordin intern şi extern, cu stabilirea acţiunilor necesare pentru asigurarea securităţii, 
şi un sistem adecvat de luare a deciziilor bazat pe programe de dezvoltare social-economică. În acest sens, 
vor fi depuse eforturi sporite pentru: 

− dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor de fabricare a produselor concurenţiale; 
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− asigurarea unei utilizări mai eficiente a resurselor; 
− dezvoltarea potenţialului tehnico-ştiinţific, inovaţional şi de producţie; 
− diversificarea potenţialului de export; 
− colaborarea internaţională în domeniul energeticii şi integrarea în sistemul energetic unic european; 
− îmbunătăţirea climatului pentru investiţii în generarea de energie electrică; 
− diversificarea genurilor de combustibili utilizaţi pe teritoriul ţării, precum şi a căilor de import al resurse-

lor energetice; 
− majorarea, în măsura posibilităţilor, a capacităţilor economice competitive de producere a energiei 

electrice; 
− promovarea eficienţei energetice şi utilizarea resurselor energetice regenerabile, în conformitate cu 

politicile UE în domeniu; 
− crearea sau arendarea, în măsura posibilităţilor, a depozitelor de stocare a gazelor naturale; 
− inelarea sistemului naţional de gazificare; 
− gazificarea integrală a ţării [10].  
Ca rezultat al destrămării URSS, Republica Moldova, ca stat independent, a moştenit legal întregul sistem 

de transportare, tranzitare şi distribuire a gazului natural aflat pe teritoriul său. În anul 1992, în urma conflic-
tului transnistrean, Chişinăul pierde controlul asupra teritoriului din stânga Nistrului; o parte a patrimoniului 
din zona estică trece sub controlul administrativ al autorităţilor separatiste, susţinute politic şi financiar de 
către Federaţia Rusă [2]. 

În prezent Federaţia Rusă este unul dintre cei mai importanţi şi influenţi parteneri economici şi politici ai 
Republicii Moldova. Ideea dezvoltării unui parteneriat strategic cu Federaţia Rusă a apărut odată cu afirmarea 
Republicii Moldova ca stat independent. Deşi a fost promovată de majoritatea guvernelor de la Chişinău,  
ea nu a fost niciodată conceptualizată şi a rămas la nivelul discursului politic. Pe parcursul celor 24 ani de 
independenţă, relaţiile moldo-ruse au avut o evoluţie de incertitudine şi incoerenţă. Cu toate acestea, până în 
prezent preţul gazelor importate din Federaţia Rusă rămâne o problemă delicată pentru Moldova, în special 
după revizuirea relaţiilor companiei ruse Gazprom cu statele ex-sovietice. 

Comportamentul dur al Gazprom-ului faţă de Moldova are conotaţie de ordin (geo)politic şi (geo)economic, 
având tangenţă cu orientarea pro-occidentală a autorităţilor oficiale de la Chişinău. La nivel de declaraţii ofi-
ciale şi acţiuni, Moscova dă de înţeles într-o manieră expres că nu va accepta niciodată apropierea structuri-
lor militare pro-occidentale în imediata vecinătate. Astfel, şantajul energetic faţă de Chişinău reprezintă doar 
un instrument de presiune în scopul asigurării securităţii naţionale ruse. Pe de o parte, este un semnal pentru 
Occident în ceea ce priveşte extinderea influenţei sale spre Est (în special de ordin politic şi militar), care 
subminează interesul naţional al Rusiei în regiune. Pe de altă parte, aceste acţiuni reprezintă atenţionări per-
manente pentru Ucraina şi Moldova, determinându-le să-şi revadă propria poziţie vis-à-vis de aderarea lor la 
structurile occidentale. În context, urmează a fi menţionată intenţia Moscovei de a influenţa situaţia politică 
internă din aceste două state, care este instabilă din cauza unor diferenţe de poziţii şi disensiuni dintre diferite 
forţe politice. 

În prezent industria gazului în Republica Moldova este dirijată din afară, fiind dependentă 100% de o 
singură piaţă de export – Federaţia Rusă, mai precis de un singur furnizor – S.A.R. „Gazprom”. Mai mult, 
toată industria gazului din ţară este în mâinile acestui monopolist rusesc, R. Moldova pierzând controlul 
acestei ramuri de o importanţă strategică [3]. În cele din urmă, problema aprovizionării cu gaze naturale a 
consumatorilor casnici şi industriali din Republica Moldova a devenit o chestiune deosebit de sensibilă, fapt 
ce afectează direct securitatea energetică a ţării noastre [5]. Situaţia delicată din sectorul energetic moldove-
nesc reprezintă un factor deosebit de grav, deoarece este deseori utilizat în diverse scenarii politice sau mili-
tare practicate de Kremlin. Politica tarifară sau blocarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale creează 
numeroase „mine cu explozie întârziată” pentru stabilitatea şi cursul democratic al Republicii Moldova, insti-
tuind dependenţe periculoase pentru cursul modernizator al ţării, luându-se în considerare situaţia economică 
şi financiară a ţării şi capacitatea redusă de plată pentru resursa energetică importată.  

Până în prezent problema preţului pentru gazul importat din Federaţia Rusă rămâne una sensibilă pentru 
Republica Moldova în urma revizuirii relaţiilor companiei ruse Gazprom cu fostele republici sovietice, aceste 
schimbări cel mai dur fiind simţite de ţările cu orientare pro-occidentală. În acest sens, atragem atenţia la 
faptul că Gazprom-ul nu are semnate contracte de lungă durată care să stabilească preţul fix pentru resurse 
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energetice cu multe state ex-sovietice. Astfel, considerăm că în viitorul apropiat acestea nici nu vor fi semnate, 
din anumite raţionamente politice şi strategice.  

Aceasta ne face sa credem că Moscova va continua sa folosească arma energetică pentru a influenţa cursul 
politic al ţărilor slab dezvoltate care sunt 100% dependente de resursele energetice ruse, cum este şi cazul 
Republicii Moldova, care este dependentă integral de importurile de gaze naturale din Rusia. Gazprom-ul 
dispune de 50% din acţiunile companiei Moldova-Gaz, care deţine monopolul exclusiv la importul de gaze 
naturale din Federaţia Rusă. Restul acţiunilor sunt împărţite între Republica Moldova (cu 35,33%) şi regiunea 
transnistreană (cu 13,44%). De altfel, regiunea separatistă transnistreană datorează Gazprom-ului aproape  
3 miliarde USD, în timp ce acţiunile sale la Moldova-Gaz valorează aproximativ 15 milioane USD. Partea 
rusă consideră, însă, că datoriile regiunii separatiste transnistrene pentru gaze naturale revin oficial Republicii 
Moldova, chiar dacă aceasta nu-şi poate exercita controlul constituţional asupra regiunii din stânga Nistrului. 
Federaţia Rusă şi-a consolidat prezenţa economică în regiunea transnistreană, investitorii ruşi preluând con-
trolul asupra celor mai importante întreprinderi industriale [6].  

Transnistria trebuie să recunoască faptul că existenţa continuă a datoriei – chiar dacă este o chestiune 
politică – creează un climat de insecuritate economică care umbreşte viitorul întreprinderilor comerciale 
cruciale pentru viitoarea dezvoltare şi progres al regiunii. Pentru a atrage mai multe investiţii străine şi a 
construi pe existenţii paşi spre integrare economică (la moment exportând mai mult spre UE şi Vest decât 
spre ţările din CSI), liderii transnistreni trebuie să demonstreze că şi costurile pe care le suportă companiile 
lor pentru resursele energetice sunt transparente şi previzibile. 

 În prezent, Republica Moldova este tot mai mult dependentă de resurse energetice şi, prin urmare, în 
căutare de noi furnizori prin intermediul cărora să-şi poată asigura cererea şi securitatea. Proiectele actuale 
reflectă cu precădere interese alternative la proiectele promovate de Uniunea Europeană. Nu este neapărat 
nevoie de substituirea absolută a gazului rusesc. Arma cea mai eficientă împotriva acestui tip de dependenţă 
politică este crearea unei pieţe în care să existe o competiţie şi în care ţările să aibă opţiuni alternative. Statele 
care nu au de unde alege, atunci când vine vorba despre bunuri strategice, devin vulnerabile.  

Este foarte important că în ultimii ani Europa a făcut paşi însemnaţi pentru a schimba baza regulatorie şi 
posibilitatea de a avea livrări competitive şi alternative de gaz. O asemenea situaţie permite ţărilor din Uniunea 
Europeană să renegocieze contractele cu Gazprom pentru a micşora preţul la gazele naturale. Provocarea 
pentru Republica Moldova reprezintă capacitatea de a se asocia şi integra pe piaţa europeană, astfel încât să 
beneficieze de puterea care vine de pe urma asocierii cu o piaţă care are sute de mii de consumatori şi funcţio-
nează în baza unor reguli transparente şi clare. În cazul în care Republica Moldova va opera cu aceeaşi termeni, 
va avea acces la conexiuni de pe această piaţă şi, în acelaşi timp, va reuşi să aibă o relaţie contractuală, de 
durată, cu Federaţia Rusă. 

În noile dimensiuni comensurabile cu cele europene, au început să se implementeze şi noi mecanisme 
pentru asigurarea securităţii energetice din perspectiva lansării celui mai ambiţios proiect de infrastructură 
energetică din ultimii ani. Guvernele de la Chişinău şi Bucureşti au iniţiat construcţia gazoductului Iaşi-
Ungheni, un proiect susceptibil să reducă din dependenţa Republicii Moldova de importul de gaze naturale 
dintr-o singură sursă, adică din Federaţia Rusă. Prima etapă a proiectului prevede asigurarea cu gaze naturale 
româneşti doar a localităţilor din raionul Ungheni. Adevărata miză este, însă, extinderea gazoductului până  
în capitala ţării, cu o capacitate de transport care să asigure integral consumul anual de gaze, cu excepţia 
raioanelor din stânga Nistrului – aceasta a fost o încercare îndrăzneaţă de ajustare la rigorile europene. 

Gazoductul Iaşi-Ungheni este de o importanţă majoră pentru Republica Moldova, întâi de toate pentru că 
reprezintă o posibilitate reală de a pune capăt dependenţei complete faţă de Rusia. Este un semn salutabil să 
vezi conducătorii Moldovei făcând acest pas, bineînţeles în strânsă cooperare cu România şi partenerii euro-
peni. Aceasta deoarece dependenţa de aprovizionarea continuă cu resurse energetice ruse aduce cu sine trei 
sectoare de risc. 

 Primul este riscul fizic de întrerupere a aprovizionării cu gaz, care în cazul Moldovei nu este unul ipo-
tetic. De exemplu, în iarna anilor 2005-2006 Gazprom-ul a întrerupt alimentarea, forţând centralele municipale 
de încălzire să-şi sisteze activitatea din lipsă de surse energetice alternative. 

 Cel de-al doilea este riscul economic care se referă la preţurile mari pe perioade lungi. Gazprom-ul sus-
ţine că contractele sale de lungă durată sunt rezonabile şi asigură „stabilitate”, dar, luând în considerare datoria 
neachitată a Transnistriei, bineînţeles că stabilitatea nu este un factor în relaţia energetică a celor două părţi.  



STUD I A  UN IVERS I TAT I S  MOLDAV I AE ,  2015, nr.8(88) 

 Seria “{tiin\e sociale”   ISSN 1814-3199,       ISSN online 2345-1017,      p.13-17    
 

 16

 Cel de-al treilea risc este cel politic. Gazprom-ul şi entităţile sale asociate nu sunt întreprinderi comer-
ciale tradiţionale care să opereze în concordanţă cu regulile pieţei. În cazul Moldovei, vedem o politicizare a 
energiei în conflictul transnistrean, unde Moscova a insistat ca datoria regiunii separatiste, estimate la 4 mili-
arde de dolari americani, să fie achitată de Chişinău înainte ca orice reglementare finală să fie făcută. 

Dacă este utilizat cu prudenţă, gazoductul – care va aproviziona Moldova cu 1,5 miliarde de metri cubi (bcm) 
anual, o cantitate aproximativ echivalentă cu consumul anual al Moldovei de pe malul drept (al Nistrului) – 
va reduce aceste riscuri. În acelaşi timp, acesta va lipsi Moscova de pârghiile valoroase pe care urma să le 
folosească atât în procesul de soluţionare a conflictului, cât şi în eforturi mai largi de a descuraja Chişinăul în 
procesul de formulare a unei politici externe de orientare euro-atlantică decât un aşa-numit „vector Euroasiatic” 
care ar aduce ţara mai aproape de Rusia. 

Prin ultimele sale acţiuni Federaţia Rusă a dat de înţeles ca şi-a schimbat strategia de politică externă, în 
special în planul politicii energetice atât în spaţiul statelor ex-sovietice, cât şi în relaţia cu ceilalţi actori inter-
naţionali importanţi. Rusia încearcă să-şi consolideze această poziţie atât în regiune, cât şi la nivel internaţio-
nal, transformând securitatea energetică într-un instrument de politică externă. Mijlocul prin care poate acţiona 
în acest sens este compania Gazprom, un colos în domeniul energetic pe care preşedintele Putin l-a adus sub 
tutela statului. Mulţi ani la rând am fost martori cum Federaţia Rusă îşi realizează aspiraţiile geopolitice prin 
intermediul, de exemplu, al preţurilor la gazele naturale exportate în statele unde are interese. 

Federaţia Rusă ar trebui să înţeleagă că diversificarea surselor energetice este cel mai înţelept lucru pe care 
îl poate face orice consumator din lume. Din aceasta deducem ca acţiunile Moscovei sunt drept o decizie poli-
tică, fiind considerate un răspuns-răzbunare politică faţă de semnarea Acordului de Asociere dintre Republica 
Moldova şi Uniunea Europeană. S-a remarcat faptul că Rusia doreşte menţinerea Moldovei în sfera sa de in-
fluenţă, indiferent de preferinţele Chişinăului. Rusia a reintrodus embargoul total asupra vinurilor din Republica 
Moldova, care continuă până în prezent. De asemenea, începând cu toamna lui 2013 mii de muncitori moldo-
veni au fost deportaţi de către Serviciul Federal de Migraţie din Rusia, doar în primele câteva săptămâni din 
septembrie fiind deportaţi circa 3.500 de cetăţeni ai Republicii Moldova [7]. 

Începând cu 21 iulie 2014, Rusia a interzis toate livrările de fructe din Republica Moldova [4]. Potrivit 
agenţiei Rosselhoznadzor, decizia se bazează pe numeroase cazuri de încălcări în livrarea produselor. La doar 
câteva zile, Rusia a mai interzis importurile de conserve de fructe şi legume, dar şi cele de carne procesată 
din Republica Moldova [9].  

În consecinţă, relaţiile moldo-ruse iarăşi au intrat într-o perioadă glacială, iar efectele acestei perioade 
încă se mai resimt. Federaţia Rusă trebuie să fie conştientă de faptul că piaţă se schimbă. Furnizorii se orien-
tează spre noi pieţe, consumatorii sunt în căutarea unor surse alternative de energie. De fapt, vom avea parte 
de o piaţă care va intersecta diverse continente, pentru că nu doar furnizorii se schimbă, ci mai ales pentru că 
lumea gazului natural nu depinde astăzi în exclusivitate de conducte şi instalaţii. Astăzi avem surse de gaz 
lichefiat care aduce concurenţă pe piaţa energetică. Însă importantă este competiţia care dezvoltă opţiuni şi 
limitează din intenţia furnizorilor de a-şi folosi puterea energetică pentru interese geopolitice. Ne dorim ca 
lucrurile să deruleze în baza unor reguli clare de piaţă, în care geopolitica să fie lăsată la o parte, iar unele ţări 
să nu-şi poată folosi puterea energetică pentru a dicta politica altor ţări. 

Concluzii 
În ceea ce priveşte Republica Moldova, ţara noastră se află în situaţia în care poziţia geografică, dar şi cea 

geopolitică îi conferă o serie de oportunităţi, care ar trebui valorificate la adevărata lor valoare. Apărarea 
intereselor naţionale ale Republicii Moldova pe plan regional şi mondial, atenuarea ameninţărilor interne şi 
externe, cuantificarea modalităţilor eficiente de sporire a avantajelor competitive va reprezenta o prioritate a 
strategiei de dezvoltare socioeconomică pe termen mediu şi lung.  

În acest context, se propune abordarea complexă a securităţii energetice a Republicii Moldova, sub aspect 
sistemic, care include analiza factorilor politici, economici, sociali, instituţionali etc. Ajustarea strategiilor şi 
politicilor guvernamentale, concomitent cu ameliorarea mediului energetic, vor permite înlăturarea multor 
impedimente în sporirea securităţii energetice şi, în consecinţă, exploatarea avantajelor competitive şi opor-
tunităţilor existente, sporirea competitivităţii, plasarea Republicii Moldova în integrarea regională şi mondială 
pe noi poziţii prin creşterea ofertei de noi produse competitive atât pe piaţa locală, cât şi pe cea externă. 
Consolidarea securităţii energetice şi ameliorarea competitivităţii pot deveni factori strategici în asigurarea 
unei dezvoltări economice durabile a Republicii Moldova. 
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