
 
 

 

Către: Dl Andrei Spînu, Viceprim-ministru, Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale  

                         

 

Nr. 35/22-EC din 12 iulie 2022 

 

Ref: aviz repetat asupra proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea anexei la hotărârea Guvernului 

nr. 401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate 

în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31 decembrie 2025.  

 

Stimate dle Viceprim-ministru, 

 

Asociația Businessului European (EBA Moldova) și Asociația Patronală „Camera de Comerț Americană din 

Moldova” (AmCham Moldova) se adresează către dvs. în contextul identificării soluțiilor pentru securitatea 

aprovizionării cu energie pe termen scurt, mediu și lung, precum și opțiunilor de dezvoltare a energiei 

sustenabile prin masuri de eficiență energetică și promovarea producerii energiei electrice din surse 

regenerabile. Apreciem deschiderea de care ați dat dovadă pentru a dezbate aceste subiecte prioritare în 

vederea identificării celor mai optime soluții cu impact cât mai redus asupra consumatorului final.  

 

Ținând cont de argumentele expuse anterior, precum și de cele discutate în ședința din 07.07.2022,  

considerăm că o corectă alocare de cote trebuie să conțină o proporție cât mai mare în mecanismul 

concurențial “preț fix” și să fie bazată pe tehnologii mai competitive.  

 

Comunitatea de afaceri își menține poziția legată de necesitatea imperativă de a asigura predictibilitate, 

transparență și nediscriminare în procesul legislativ. Prin urmare, o alocare de noi cote trebuie efectuată într-

un proces separat de “confirmare a producătorului eligibil”, și nu ca parte a unui proces aflat în plină derulare. 

 

Astfel, din totalul de 410 MW pe care Guvernul planifică să-i aloce până în 2025, insistăm ca proporția cât mai 

mare să fie atribuită pentru licitații, iar în cadrul licitațiilor, la repartizarea pe tip de tehnologie, să se țină cont 

de prețul per kW, aprobat de ANRE, per tehnologie, precum și de interesul investitorilor reflectat în lista de 

avize de racordare, emise de Moldelectrica.  Luând în considerare aceste criterii, propunem următoarele:   

 

    Current Quotas Govt Proposal June 2022 Association Proposal 

Technology FiT Tender Total FiT Tender Total FiT Tender Total 

Wind 15 105 120 15 105 120 0 200 200 

Solar PV 70 60 130 140 60 200 90 95 185 

  Roof-top 50    20    20    

  

Other Solar 

PV 20     120     70     

Subtotal  85 165 250 155 165 320 90 295 385 

Hydro 5   5 5   5 5   5 

Cogeneration 145   145 85   85 20   20 

TOTAL 235 165 400 245 165 410 115 295 410 

 



 
 

 

Considerăm imperativ ca Guvernul să controleze prin aceste mecanisme nivelul impactului asupra tarifului la 

energie electrică, asigurând o dezvoltare sustenabilă a sectorului.   

 

Rămânem la dispoziția Dvs., exprimând deschiderea și disponibilitatea comunității de afaceri de a oferi 

suportul și expertiza necesară în vederea ajustării cadrului legal (Legii 10/2016 și Legii 107/2016) pentru 

realizarea unei dezvoltări sustenabile pe termen lung al sectorului energetic al Republicii Moldova. 

 

 

Cu deosebit respect, 

 

 

 

Mariana RUFA 

Director Executiv 

Asociația Businessului European 

 

Mila Malairău 

Director Executiv 

AmCham Moldova 
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