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Către: Sergiu RAILEAN 
Ministrul Economiei și Infrastructurii 
 
Nr. 121 din 16 octombrie 2020 
 
Ref.: Comentariile AmCham Moldova asupra proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea 
hotărârii Guvernului nr. 689/2018 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime și 
categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile pînă în anul 2020 (număr 
unic 782/MEI/2020) 
 
Stimate domnule Ministru, 
 
Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare 
„AmCham Moldova”). 
 
Prin prezenta scrisoare, vă transmitem comentariile noastre asupra proiectului hotărârii Guvernului 
pentru modificarea hotărârii Guvernului nr. 689/2018 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, 
cotelor maxime și categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile pînă în 
anul 2020, precum urmează. 
 
I. Observații de tehnică normativă 
 
În primul rând dorim să atragem atenția dvs. asupra formatului ales de către Ministerul Economiei și 
Infrastructurii în vederea stabilirii noilor cote de capacitate pentru un nou orizont de timp. Considerăm că 
aprobarea noilor limite de capacitate cu un nou orizont de timp trebuie să facă obiectul unei noi hotărâri 
de Guvern.  
 
Hotărârea Guvernului nr. 689/2018 a fost adoptată în conformitate cu Legea nr. 10/2016 care prevedea 
o țintă de realizat către anul 2020. Astfel, intervalul 2020/2021-2025 cu capacitățile aferente acestuia ar 
trebui reglementat printr-o nouă hotărâre și nu prin modificarea unei hotărâri anterioare. Chiar dacă nu 
s-au realizat unele din ele, pentru a se asigura predictibilitatea și claritatea cadrului normativ, precum și a 
spori încrederea investitorilor, aceste capacități trebuie să fie “portate” și reflectate în calculul noilor 
prognoze pentru următorul orizont de timp.  
 
II. Raportarea la dinamica mediului investițional 
 
În prezent ÎS “Moldelectrica” are Avize de Racordare emise pentru centrale electrice eoliene cu o 
capacitate cumulată de 1054,7 MW, la care se mai adaugă aproximativ 300 MW din lista de așteptare. 
Pentru centrale solare s-au solicitat avize de 201,82 MW.  
 
Dupa cum observăm interesul investitorilor pentru tehnologia eoliană este de 5 ori mai mare decât cea 
solară, dar ponderea în repartizarea capacităților este mai mică. Nu mai puțin important este și faptul că 
tariful și prețul plafon pentru energia eoliană este cu peste 20% mai mic decât cel pentru energia solară. 
 
Un alt aspect foarte important pentru Republica Moldova este ocuparea terenurilor, tehnologia eoliană 
permite în prezent producerea a 5,6 MW pe o suprafață de 0,22 ha, în timp ce aceeași capacitate de solar 
va ocupa aproape 17 ha.  
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Mai mult ca atât, pentru a stabili noi capacități pe fiecare din tehnologii, trebuia să se țină cont nu doar 
de cereri depuse pentru tarif fix la ANRE, dar și de capacitatea acelor investitori de a realiza proiectele 
propuse, de fiabilitatea pe termen lung a proiectelor, de respectarea principiului pentru care a fost 
adoptată de legiuitor schema de sprijin la “tarif fix”,  iminenta scoatere din funcțiune a turbinelor care și-
au consumat termenul de exploatare, precum și de interesul real al investitorilor.  
 
III. Argumente de impact economic 
 
Pornind de la scopul legiuitorului de a asigura prin aceste scheme de sprijin un impact cât mai redus asupra 
tarifului către populație, aceasta se poate materializa doar printr-o competiție directă, adică participare 
la licitație. Guvernul trebuie să încurajeze cât mai mult participarea la licitație, unde proiectele se adjudecă 
pe criterii competitive și se poate obține un preț mult mai bun pentru energia electrică produsă. 
  
Astfel, în tabelul 2 din nota de fundamentare, considerăm că la analiza prezentată trebuiau să fie luate în 
calcul toate criteriile enumerate mai sus. Cantitatea estimată pe fiecare tehnologie de MWh produsă într-
un an trebuia multiplicată și la tarif fix aprobat de ANRE și la terenuri ocupate, și astfel se vedea impactul 
atât economic direct în tariful la energie electrică, cât și cel agricol.  
 
IV. Fundamentarea incompletă a noilor limite de capacitate 
 
Un alt aspect necuprins în nota de fundamentare este creșterea capacităților pe tarif fix la energia eoliană. 
Considerăm că nu există raționamente tehnice sau economice pentru a permite astfel de proiecte. Așa-
numitele semnale din piață ar putea fi apreciate ca fiind speculații investiționale de moment și căutarea 
de oportunități la limita legii.  
 
Proiectele eoliene reprezintă investiții complexe. Dezvoltarea lor durează 3-5 ani și presupune resurse 
umane și financiare considerabile. Construirea lor necesită refacerea întregii infrastructuri de drumuri și 
poduri, construirea unor instalații de racordare costisitoare. Din aceste considerente, toate respectivele 
eforturi de dezvoltare și de construire nu pot asigura fezabilitatea unei singure turbine de 3MW. Chiar 
dacă respectiva argumentare s-a omis în momentul adoptării HG nr. 689/2018, solicităm respectuos ca pe 
viitor să nu să se mai țină cont de asemenea proiecte pentru calculul cotelor de capacitate.  
 
V. Considerații finale 
 
Reieșind din cele expuse mai sus, solicităm respectuos revizuirea minuțioasă a “ce s-a realizat” prin 
mecanismele adoptate, a țintelor de energie regenerabilă pentru orizontul 2025, tehnologiile fezabile ca 
și costuri și impact, și nu în ultimul rând interesul real al investitorilor, intrucât altfel nu se poate estima 
valorea investițiilor din sector. Toate acestea trebuie să ducă la elaborarea unei hotărâri de Guvern 
separate pentru perioada 2021-2025.  
 
Analizand capacitățile propuse în proiectul de modificare, consideram că:  

- Energia solară pe tarif fix trebuie promovată doar pe acoperișuri rezidențiale și industriale; 
- Energia solară estimată pentru preț fix (licitație) până în 2020 trebuie să se mențină, plus un mic 

avans;  
- Energia eoliană trebuie să aibă cea mai mare pondere din toate tehnologiile regenerabile și toată 

capacitatea trebuie să se regăsească la proiecte care să participe la licitație; 
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- Considerăm că instalațiile hidro nu trebuie să se regăsească în noua repartizare de capacități, 
deoarece nu este considerată o tehnologie ecologică, iar Republica Molodva nu are potențial 
notabil de valorificat. Un studiu efectuat de Universitatea Tehnică din Moldova estimează 
capacități pentru MHC de 10-40 kW. În cazul în care asemenea proiecte ar obține Avizul de mediu 
în baza unui studiu de impact, ele nu ar trebui să depășească capacitatea propusă; 

- Așa-numitele surse non-intermitente dețin aproximativ 45% din totalul estimat. Susținem și 
salutăm inițiative de a sprijini proiecte de cogenerare, doar că în lipsa unor inițiative concrete, 
realizarea lor poate depași orizontul 2025, putând afecta prin urmare ținta stabilită. Astfel se 
merită de a compensa la celelalte tehnologii pentru care există interes în cazul în care cei 195 MW 
rezervați pentru cogenerare nu se vor putea realiza în termen.  

 
Propunem următoarea repartizare pentru cotele de capacitate a fi implementate pentru 2021-2025:  
 

Nr. Tehnologia de producere a 
energie electrice 

Total Tarif fix Preț fix Limita de 
capacitate 

1. Instalații Eoliene 365 - 365 - 

2. Instalații solare PV 60 30 30  

2.1. Instalații PV acoperișuri 
industriale 

 20 - 0,5 

2.2. Instalații PV acoperișuri 
rezidențiale 

 10 - 0,5 

3.  Cogenerare biogaz 150 150 - - 

4. Cogenerare singaz 15 15 - - 

5. Cogenerare ardere directă 30 30 - - 

 
În final, dorim să mai atragem atenția asupra unui aspect de reglementare. Regulamentul privind 
confirmarea producătorului eligibil stabilește niște criterii minore pentru a solicita acest statut (aviz de 
racordare și deținere teren), or pentru un proiect de cogenerare de 10, 20 sau 50MW considerăm că 
trebuie solicitate documente mai complexe, inclusiv studiu de fezabilitate, avize, etc. Astfel, s-ar impune 
modificarea Regulamentului cu privire la confirmarea statutului de producător eligibil.  
 
Precum poate fi observat, subiectul este mult mai complex și necesită o analiză minuțioasă și o 
dezbatere transparentă. Propunem crearea unui grup de lucru pentru a ajunge la cea mai corectă 
formulă de repartizare a capacităților.  
 
Suntem convinși că organul central de specialitate va analiza sub toate aspectele argumentele mediului 
de afaceri, va ține cont de realitățile și de beneficiile Republicii Moldova pe termen mediu și lung,  
asigurând implementarea celor mai fezabile politici.  
 
Vă mulțumim anticipat pentru atenția acordată respectivei scrisori și rămânem la dispoziţia 
dumneavoastră pentru orice clarificări ulterioare. 
 
Cu respect, 
 
Mila Malairău 
Director Executiv 
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” 
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AmCham Moldova este o asociație de business care reunește circa 140 de companii cu investiții americane, 
străine și locale, având drept misiune promovarea investițiilor în Republica Moldova prin colaborare cu 
autoritățile publice şi liderii comunității de afaceri pentru dezvoltarea și facilitarea unui climat de business 
mai favorabil în Moldova. Comunitatea de afaceri AmCham Moldova realizează profituri ce reprezintă 
circa 20% din total profituri înregistrate în economia Republicii Moldova. 
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