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Abstract: În procesul evoluţiei, un rol deosebit în dezvoltarea societăţii îl are energia, prezentă sub toate 

formele sale (termică, electrică, solară, ş.a.). Pentru a asigura securitatea energetică a statului, Guvernul 

RM trebuie să întreprindă un şir de măsuri ca: folosirea diferitor materii prime pentru producerea energie 

electrice, procurarea acestora de la diferiţi furnizori, negocierea continuă cu furnizorii în vederea obţinerii 

unui preţ acceptat de ambele părţi, etc. Aşadar, în prezenta lucrare se va analiza cum s-a modificat 

cantitatea şi preţul la combustibil (gaze naturale) destinat sectorului producerii energie electrice  pentru 

anii 2011-2012, cum a evoluat producerea şi preţul energiei electrice  şi care este dinamica valorii energiei  

electrice produse, pentru ca în final să se propună careva măsuri de eficientizare a producerii şi consumului 

de energie în toate sferele de activitate.  

 

Cuvinte cheie: cantitate, tarif, consum specific, eficienţa utilizării resurselor materiale, influenţa modificării 

factorilor, valoarea energiei electrice. 

 

1. Aspecte generale privind producerea şi importul de energie electrică în Republica Moldova 
Republica Moldova este un stat care din punct de vedere istorico-geografic nu dispune de resurse 

energetice fosile cum ar fi cărbunele, gazele naturale, păcura, ţiţeiul, ş.a., din acest motiv, problema 

asigurării cu combustibili şi energie este una stringentă. În Fig. 1 sunt arătate pentru anii 2004-2011 cum s-a 

schimbat structura formării resurselor energetice în ţara noastră, din care se observă că sursele interne 

constituie în mediu 4,2 %, pe cînd importul constituie 87,75 %. În special se importă gaze naturale în 

proporţie medie de 49,4 % pe durata de studiu 2004-2011; energia electrică şi combustibilii lichizi şi solizi 

deţinînd 50,6%, valori prezentate în Fig. 2. În cazul în care tendinţa curentă de import şi consum va persista, 

în lipsa unei politici austere de economisire a energie, de utilizare eficientă a ei şi de promovare a surselor 

regenerabile de energie, consumul intern brut de combustibil în RM îşi va păstra structura însă costul/ tariful 

la procurarea energiei şi combustibilului va creşte. Din aceste considerente, la momentul actual prezintă 

intres analiza producerii energiei electrice în ţară pe baza gazului natural pentru a creiona situaţia existentă în 

acest sector industrial şi a propune metode de eficientizare a consumului de combustibil. 

„Un kilowatt-oră energie, fie achiziţionată, fie economisită, este unul şi acelaşi, însă costul lui este mult 

diferit. Optaţi pentru economisire!” (V. Arion, Strategii şi politici Energetice, 2004). 

 

Fig. 1.  Structura formării resurselor energetice şi de combustibil 



315 

 
Fig. 2. Structura importului de combustibil şi energie. 

 

2. Analiza eficienţei utilizării resurselor materiale 

Pentru a aprecia care este eficienţa utilizării gazului natural în sectorul de producere a energiei electrice 

se va prezenta datele statistice în Informaţie despre energia electrică produsă din gaze naturale., 
informaţia din rîndurile 2-4 fiind culeasă din rapoartele anuale ale ANRE privind energia electrică şi gazele 

naturale, iar rîndurile 1, 5 şi 6 se vor calcula după formulele 1.1 - 1.3. 

Tabelul 1.   

Informaţie despre energia electrică produsă din gaze naturale. 

 

Nr. 

 

Indicatori 

 

2011 

 

2012 

Abaterea 

absolută 

Abaterea 

relativă, 

% 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

Valoarea energiei 

electrice produse, 

VEP, (mln. lei) 

CET-1, CET-2 1023,45 1039,83 +16,381 101,60 

CET-NORD 88,43 91,015 +2,581 102,91 

Total 1111,88 1130,84 +18,96 101,70 

 

2 

Valoarea g.n. 

consumat pentru 

producerea en. el.  

qg, (mln m
3
) 430,8 428,9 -1,9 94,91 

Cg, (mln lei) 2019,1 2380,5 +361,4 117,9 

 

3 

Cantitatea energiei 

electrice produse 

din g.n., qe        

(mln. kWh) 

CET-1 59,8 47,7 -12,1 79,76 

CET-2 655,9 636,4 -19,5 97,02 

CET-NORD 57,8 54,5 -3,3 94,29 

Total 773,5 738,6 -34,9 95,48 

 

4 

Preţul la en. el. 

produse la barele 

centralelor , P 

(leu/kWh) 

CET-1, CET-2 1,43 1,52 +0,09 106,29 

CET-NORD 1,53 1,67 +0,14 109,15 

5 Consumul specific de g.n. cs (m
3
/kWh) 0,5569 0,5807 +0,0238 104,27 

6 Preţul g.n.,  P’ (leu/m
3
) 4,68 5,55 +0,187 118,59 

Sursa: prelucrat de autor în baza rapoartelor anuale ale ANRE 

 

Unde:  

;PqVEP e             (1.1) 

;egs qqc             (1.2) 

;'

gg qCP              (1.3) 

);3()4()5(.. absAb           (1.4) 

);3()4()6.(. relAb           (1.5) 

 

Randamentul utilizării resurselor materiale (gaze naturale) se va determina prin relaţia următoare: 
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Valoarea randamentului gazelor naturale în sectorul de producere a energiei electrice la centralele 

electro-termice (CET) este mai mică decît unitatea, deoarece concomitent se produce și energia termică. 

Din analiza rezultatelor se poate concluziona că eficiența utilizării resursele materiale (gazul natural) este 

în scădere:  randamentul de 55 bani  kWh produs dintr-un leu gaz natural utilizat în anul 2011, în 2012 acesta 

micşorîndu-şi valoarea cu 8 bani. Această micşorare este datorată mai multor factori. În primul rînd a crescut 

tariful la gaze naturale cu 0,187 lei/m
3
 sau cu 18,59%, ceea ce a dus la majorarea tarifului la energie electrică 

cu 9 bani/kWh la CET-1 şi CET-2 şi cu 14 bani/kWh la CET-NORD. În al doilea rînd, din cauza creşterii 

uzurii utilajelor şi a micşorării randamentului la CET-uri, consumul specific de combustibil a crescut cu 

4,27%. În total se atesta o micşorare a volumul de energie electrică produsă de 34,9 mln kWh. Totodată se 

micşorează volumul de gaze naturale utilizat pentru producerea energiei electrice cu 1,9 mln m
3
, dar ţinînd 

cont de escaladarea tarifului la gaze, ca valoare monetară – creşte, atingîng o majorare cu 361,4 mln lei sau 

cu 17,9 %. În cele din urmă se atestă şi mărirea valorii energie electrice produse cu 18,96 mln lei, adică cu 

1,7%, dar aceasta creştere se datorează sporirii tarifului şi nu a cantităţii de energie produse. 

Aceste concluzii sunt făcute analizînd doar indicatorii din Tabelul 1. Un alt aspect al activităţii în 

domeniu dat ţine de influenţa factorului social, şi anume:  

a) În ultimul timp, casele noi de locuit tind să aprovizioneze locatarii cu energie termică proprie, 

produsă în cazane pe gaz individuale sau cazane pe abur colective pentru blocul de locuit. Dat fiind faptul ca 

CET-urile funcţionează în regim de cogenerare, sarcinca totală fiind în dependenţă de producerea energiei 

termice, care scade ca valoare, atunci inevitabil va scadea şi volumul de energie electrică produsă. 

b) Pe de altă parte, în regim de cogenerare a energiei electrice-termice din gaze naturale, el  are valori 

de ordinul 30-35% la funcţionarea CET-ului la Puterea nominală. Acum însă toate trei centrale funcţionează 

la puteri mult mai mici decît cele nominale (ex. CET-2 din 240 MW instalat, funcţionează utilizînd doar 60 

MW),  ceea ce influenţează negativ randamentul de producere a energiei electrice. 

c) Creşterea preţului la energia electrică la barele centralei este datorat pe de creşterea tarifului la gaze 

naturale, respectiv a costului de producere, dar şi ca urmare a creşterii costului pierderilor unui kWh energie 

în reţea, de la distribuitor la consumator. 

 

3. Analiza factorială a resurselor materiale 

Pentru a observa cum se modifică consumul de gaze naturale, se va efectua analiza factorială a costului 

de gaze naturale, utilizînd următoarea relaţie: 

;'PcqCM se             (2.1) 

 

a) Modificarea consumului de gaze naturale sub influenţa modificării cantităţii de energie produsă: 

 

76,9068,45569,0)9,34(2011'2011  PcqCM seq mln lei; 

 

b) Modificarea consumului de gaze naturale sub influenţa modificării consumului specific de 

combustil: 

 

26,8268,4)0238,0(6,7382011'2012  PcqCM secs
 mln lei; 

 

c) Modificarea consumului de gaze naturale sub influenţa modificării preţului la gaze naturale: 

 

20,80)187,0(5807,06,738'20122012
'  PcqCM sep

 mln lei; 

 

Balanţa factorilor: 

1,7120,8026,8276,90' 
Pcq CMCMCMCM

s
mln lei. 
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Intensitatea influenţei acestor factori se va calcula în felul următor, datele fiind introduse în Tabelul 2. 

 

%;100





CM

CM
I x

x           (2.2) 

 

Tabelul 2. 

 

Intensitatea influenţei factorilor datorită modificării cantităţii, costului specific şi a preţului 
Indicatori  Valori  

 

xCM , mln lei 
qCM  

scCM  'P
CM  

-90,76 +82,26 +80,20 

xI , % -127,65 +115,69 112,79 

 

Verificare:  

%100' 
pcq III

s
; 

%83,100%79,112%69,115%65,127   

Deci, putem observa cu certitudine că creşterea consumului specific de combustibil cu 4,27% în 2012 

faţă de 2011 a majorat cu 82,26 mln lei consumul de gaze naturale folosit.  La fel, creşterea tarifului la gaze 

naturale a dus la majorarea consumului de gaze naturale cu 80,2 mln lei. Cea mai mare influenţă aspura 

modificarii consumului de gaze naturale folosit pentru producerea energie electrice la centrale o are 

micşorarea cantităţii de energie electrică cu 4,5 % sau cu 34,9 mln kWh ceea ce a dus la o reducere a 

consumului de gaze naturale cu 90,76 mln lei. Influenţa pozitivă a primilor doi factori acoperă influienţa 

negativă a factorului trei, dar ea este nefavorabilă pentru consumul de gaze naturale în unităţi valorice. 

 

4. Concluzii 

În  condiţiile actuale a dezvoltării Republicii Moldova se atestă o creştere spectaculoasă a tarifelor la 

gaze naturale şi la energia electrică produsă în ţară, ceea ce duce ulterior la o creştere impunătoare a plăţii 

serviciilor de alimentare cu energie a consumatorului final, fapt evident din compararea micşorării cantităţii 

de energiei electrică produsă cu 34,9 mln kWh însoţită de majorarea valorii en.el. produse cu 18,96 mln lei. 

Pentru o analiză mai profundă a modificării acestor valori se poate efectua ţinînd cont de mai mulţi factori 

cum ar fi luarea în consideraţie a pierderilor în reţeaua de g.n. şi en. el., prezentarea părţii utile de resurse 

folosite în procesul tehnologic, ş.a.. Dacă creşterea preţului unui m
3 

de g.n. va avea acelaşi ritm de sporire, 

atunci conform „regulei 72” către anul 2018, preţul se va dubla, atingînd cota de ≈ 10 lei/m
3
, situaţie 

nefavorabilă atît pentru consumatorii de gaze naturale cît şi pentru cei de energie electrică. 
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 „regula 72” – dacă un parametru este în creştere cu o rată anumita, atunci raportul dintre 72 la rata dată va arăta numărul de ani 

în care valoarea parametrului se va dubla; 

g.n. – gaze naturale; 

en.el. – energie electrică. 

 

 

 

 

 

 


