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Republica Moldova și criza de comunicare strategică în domeniul energetic 

Vlada Sanduleac 

 

Introducere 

 Independența energetică a Republicii Moldova este un subiect constant al agendei 

politice. Cel puțin acest lucru este declarat de actorii politici care abordează această problemă 

în discursurile publice din campania electorală, dar și în contexte de accentuare a crizei din 

acest sector. Pe lângă faptul că întreruperea livrărilor de gaze naturale afectează situația 

social-economică a consumatorilor finali și a agenților economici, ea este prilej de dispute și 

dezbateri politice. În toamna acestui an, Republica Moldova a trecut printr-o nouă criză 

energetică – una pentru care autoritățile anterioare nu și-au asumat vina nici măcar parțial, 

dar și una de comunicare strategică pentru noua guvernare, care nu a știut să livreze corect și 

în timp util mesaje alegătorilor. De facto, această situație complicată a accentuat și mai mult 

în anumite momente care sunt punctele slabe ale actorilor politici vechi și noi: lipsa de 

empatie, lipsa forței umane bine pregătite atât în sectorul energetic, cât și a celei din 

domeniul comuncării, înțelegerea foarte slabă a intereselor naționale și percepții greșite 

despre rolul și statutul ”constructiv” al unei opoziții bine intenționate și organizate în jurul 

acelorași interese naționale declarate, dar și asumate în același timp, în documente de politici 

publice.  

 Această analiză urmărește să scoată în evidență cele mai importante momente ale 

crizei energetice din perspectiva comunicării strategice, a acțiunii și deciziei politice de a 

încuraja sau de a acorda vot de neîncredere pentru anumite hotărâri, a interacțiunii cu 

partenerii strategici. Obiectivul specific este de a arăta care este relația dintre cetățeanul 

consumator de politici publice și decizii politice și actorul politic în calitate de decident și 

communicator al deciziei politice, dacă este aceasta una reciproc avantajoasă și dacă cedarea 

suveranității prin vot este apreciată de autoritățile aflate la guvernare. 

 

Contextul declanșării crizei energetice  

 În lipsa de resurse energetice convenționale explorabile – petrol, gaze naturale, 

cărbune, Republica Moldova importă resursele necesare pentru acoperirea consumului 

energetic de gaze naturale ale ţării în proporție de aproximativ 100% din Federația Rusă. 

Această dependență constituie o unealtă politică frecvent utilizată de câtre autoritățile de la 

Moscova pentru a dicta comportamentul altor țări. Astfel, politica de subvenționare a prețului 

gazelor pentru țările din vecinătatea apropiată a Rusiei se modifică în funcție de acțiunile 
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întreprinse de guvernele acestora, amenințând cu sistarea livrărilor de gaze sau creșterea 

prețurilor în momentul în care direcția acestor țări este divergentă Kremlinului. 

 În Republica Moldova, subiectul prețului de achiziție a gazelor naturale a fost 

frecvent utilizat de către unii actori politici pentru a-și întări poziția pe scena politică 

națională și a câștiga vizibilitate în rândul consumatorilor. În timpul mandatului său de 

președinte, Igor Dodon a evidențiat de nenumărate ori importanța conexiunilor sale directe cu 

reprezentanții de la Moscova, inclusiv cu președintele rus, Vladimir Putin, pentru negocierea 

reducerii prețului de achiziție a gazelor. În pofida declarațiilor oficiale ale fostelor guvernări 

și meritelor personale asumate de anumiți actori politici, expertul economic Veaceslav Ioniță 

subliniază că prețul de import achitat de către Republica Moldova se stabilește în 

conformitate cu formula indicată în contractual semnat de Moldovagaz și Gazprom.1 

Conform acestei formule, prețurile se modifică trimestrial. Prin urmare, orice reducere 

negociată de către liderii statali trebuie confirmată printr-un document – acord adițional la 

contractul Moldova-Gaz cu Gazprom. În lipsa unui astfel de document, declarațiile oficialilor 

pot fi apreciate doar ca instrumente de manipulare și distorsionare a realității. 

Contractul pentru tranzitare și furnizare a gazelor naturale dintre Gazprom și 

Moldovagaz a expirat pe 30 septembrie 2021. Ulterior, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării 

Regionale, Andrei Spînu, viceprim-ministru, a anunțat prelungirea acestuia pentru încă o 

lună, asigurând astfel consumatorii din țară că aprovizionarea nu va fi întreruptă. Totodată, 

autoritățile de resort au continuat negocierile cu privire la condițiile de preț și valabilitate 

extinsă a contractului.   

 La scurt timp, în data de 13 octombrie 2021, Comisia pentru Situații Excepționale din 

Republica Moldova a anunțat necesitatea instituirii stării de alertă2 în sectorul energetic din 

cauza micșorării livrărilor de gaze de către furnizorul rus Gazprom. Două saptămâni mai 

târziu, Republica Moldova a efectuat prima achiziție de gaze naturale din surse alternative din 

istoria țării. Achiziția de probă a testat capacitatea de import a gazului din surse alternative și 

a urmărit să balanseze presiunea joasă în sistemul aprovizionării cu gaze naturale.3 

 În data de 29 octombrie, 2021, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a 

informat că Republica Moldova a ajuns la un acord cu Gazprom la Sankt Petersburg, în urma 

                                                             
1Liliana Barbăroșie and Iulian Ciocan, Radio Europa Liberă, Sergiu Tofilat: Indiferent de înțelegerile lui Dodon cu 
Putin, prețul gazelor pentru R. Moldova va scădea anul viitor, Chișinău, 9 septembrie 2019. 
https://moldova.europalibera.org/a/sergiu-tofilat-tariful-la-gaze-include-cheltuieli-nejustificate---
situa%C8%9Bia-e-foarte-grav%C4%83/30154031.html. 
2Parlamentul a instituit stare de urgență pe întreg teritoriul țării, în perioada 22 octombrie – 20 noiembrie. 
Hotărârea a vizat stabilirea măsurilor necesare întru asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale și 
energie electrice a țării. Opoziția nu a susținut proiectul instituirii stării de urgență, calificându-l drept 
neargumentat juridic. Proiectul a fost aprobat cu voturile a 55 de deputați PAS. 
3Spînu Andrei, Moldova a efectuat prima achiziție de gaze din surse alternative. Facebook, 25 octombrie 2021, 
7:31 PM. https://www.facebook.com/SpinuAndreiMD/posts/7058363680855987 
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negocierilor din perioada 27 - 29 octombrie curent. Livrările de gaze, conform noului 

contract, au început la 1 noiembrie 2021.4 

 Potrivit declarațiilor oficiale ale autorităților de la Chișinău implicate în negocieri, în 

condițiile noului contract a fost acceptată formula propusă de delegația moldovenească, iar 

prețul de livrare pentru luna noiembrie urmează a fi de aproximativ $450/1000 m³. Pentru 

luna decembrie prețul orientativ va fi sub $400. Conform ministrului în funcție, prețul la gaz 

pe piață la momentul actual pentru luna noiembrie curent este de aproximativ $1.089, iar 

pentru luna decembrie ar fi prognozat un preț de $798. Este important a fi menționat aici că 

negocierile cu Gazprom aveau loc într-un context deloc stabil pe piețele internaționale, când 

prețurile de achiziție variau. Doar o mică parte din consumatorii de gaze naturale din 

Republica Moldova cunoșteau acest context și puteau să aprecieze corect dificultățile cu care 

se confruntau negociatorii moldoveni. Ceilalți, mai puțin documentați, se refereau doar la 

impactul asupra bugetelor personale. Și unii, și ceilalți, au avut definit un obiectiv comun: să 

ceară mai multă transparență negociatorilor, lucru pe care nu au reușit să îl obțină în 

totalitate. Argumentul a fost unul de natură legală: conținutul negocierilor a fost negociat cu 

un agent economic, nu cu autoritățile statului rus. 

 

Strategia de comunicare a autorităților de la Chișinău în contextul crizei energetice:  

eficiență sau aroganță în comunicare? Reacția opoziției 

 Conceptul de comunicare strategică a devenit din ce în ce mai vizibil în ultimii 20 de 

ani. La nivel instituțional, comunicarea strategică reprezintă sincronizare a acțiunilor, 

imaginilor, cuvintelor pentru a sprijini politicile și planificările întru îndeplinirea obiectivelor 

strategice cuprinzătoare. Contracararea efectelor destructurante ale dezinformării, având drept 

țintă atât publicul intern, cât și extern, reprezintă scopul implementării unui cadru strategic de 

transmitere a informațiilor: 

“Comunicarea strategică poate oferi contextul necesar desfășurării unor campanii  

de comunicare fexibile, integratoare, capabile să combată fenomenul alterării realității 

publice, susținut agresiv de actori statali interesați în destabilizarea societăților 

democratice.”5 

Despre criza din sectorul energetic, semnarea noului contract și compensațiile oferite 

de Guvern, autoritățile de la Chișinău au informat publicul prin diverse canale de comunicare. 

Pe parcursul mai multor săptămâni de negocieri, informațiile cu privire la progresele 

înregistrate de către autoritățile moldovenești au fost publicate pe paginile de social media, 

inclusiv ale guvernului, parlamentului și reprezentanților instituțiilor publice de resort de la 

Chișinău. Totodată, livrarea informațiilor a fost asigurată și prin organizare de comunicate de 

                                                             
4Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, Moldova a ajuns la un acord cu 
Gazprom la Sankt Petersburg. Facebook, 29 octombrie 2021, 8:25 PM. 
https://www.facebook.com/midr.gov.md/posts/124615086619368 
5Deac, Ioan&Buluc, Ruxandra. (2019). Dezvoltarea conceptuală a comunicării strategice în domeniul securității. 
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presă cu reprezentați ai diferitor canale mass-media. Obiectivul declarat a fost de a oferi 

transparență și acces tuturor entităților interesate de conținutul acestor negocieri. Totuși, 

autoritățile s-au confruntat cu acuzații și critici cu privire la modelul de asigurare a 

transparenței actului decizional. Mai mult, dacă unii parteneri străini nu ar fi comunicat 

despre asistența oferită Republicii Moldova, partea rusă ar fi avut asigurat un spațiu 

informațional mult mai mare de presiune asupra Chișinăului. 

 Conform autorităților, în cadrul negocierilor, delegația moldovenească a urmărit trei 

obiective de bază: 

1. Obținerea celui mai bun preț posibil în actualele condiții de piață, fără însă a pune 

accent prea mare în intervențiile publice pe contextul extern; 

2. Neadmiterea unei creșteri mari a tarifului achitat de către consumatorii finali 

(gospodării) și entitățile economice (agenți economici) – în condițiile accentuării impactului 

negativ al pandemiei asupra economiilor naționale, acest obiectiv era unul argumentat; 

3. Neasumarea niciunei condiționalități politice de către autoritățile de la Chișinău, 

precum și asigurarea livrării de gaze prin negocieri strict pe dimensiunea comercială. 

 Autoritățile au informat ulterior despre reușita obținerii celui mai bun preț posibil în 

contextul actual. Prețul de aproximativ $ 450 dolari per mia de metri cubi este de două ori 

mai mic decăt cel de piață. Acesta ar urma să scadă din luna decembrie curent. Totuși, ceea 

ce se întâmplă pe piețele externe este extrem de important de a fi monitorizat, chiar dacă 

temporar subiectul securității energetice a fost asigurat de semnarea acordului cu Gazprom. 

Aceasta mai ales în condițiile termenului limită impus de Gazprom pentru plata unor datorii 

ale companiei Moldovagaz.6 

 La scurt timp după finalizarea negocierilor oficiale cu compania rusă Gazprom, 

guvernul de la Chișinău a anunțat măsuri de compensare pentru perioada rece a anului: 

îndemnizațiile pentru această perioadă vor crește de la 500 la 700 MDL. Toți consumatorii 

casnici vor primi compensații la factura de gaze. Reducerile se vor aplica direct în facturi. 

Astfel, pentru primii 50 m³ gaz consumați – se va achita prețul de 6,8 MDL, iar pentru încă 

100 m³ consumați, se va achita 7,9 MDL.  

 Aceste măsuri au domolit parțial temerile consumatorilor casnici, dar nu și 

înverșunarea opoziției față de actul guvernamental. Astfel, în opinia socialiștilor, Republica 

Moldova ar fi putut obține un contract mult mai avantajos cu Gazprom dacă ar fi început 

                                                             

6 ”Șeful Moldovagaz, despre datoria din cauza căreia RM riscă să rămână fără gaz în 48 de ore: E vorba de 1,3 

miliarde de lei”, Jurnal.md, 22 noiembrie 2021, https://www.jurnal.md/ro/news/172b1261041a1928/seful-

moldovagaz-despre-datoria-din-cauza-careia-rm-risca-sa-ramana-fara-gaz-in-48-de-ore-e-vorba-de-1-3-

miliarde-de-lei.html  
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negocierile mai devreme și ar fi continuat relațiile cu Uniunea Economică Euroasiatică7, 

astfel încât gazele naturale să fie procurate la un preț de $ 230 - 240 per mia de metri cubi. Liderul 

PSRM susține că “… din punct de vedere politic, guvernarea putea să negocieze un preț mai bun. 

Majoritatea țărilor din Uniunea Economică Eurasiatică cumpără gaz la un preț mai mic de 200 

de dolari pentru 1000 de metri cubi. Țările care sunt în relații de prietenie cu Rusia, precum 

Ungaria, Serbia, cumpără gaz la preț mai mic.”8 Igor Dodon a afirmat, totodată, faptul că actuala 

guvernare este neprofesionistă, iar criza gazelor îi va costa pe moldoveni foarte scump. Anterior, 

în perioada fostelor guvernări, contractual de livrare a gazelor era extins pentru un an, fără a obține 

o stabilitate mai mare în ceea ce privește termenii contractuali.  

 Și alte forțe extraparlamentare au susținut că noua guvernare nu reușește să facă față 

provocărilor, menționând că o eventuală neimplicare a autorităților în discuțiile cu Gazprom ar 

putea să afecteze interesele naționale ale țării. Astfel, Alexandru Slusari, unul din liderii Platformei 

DA, declara în luna octombrie curent că implicarea guvernului este evidentă: ”Luând în 

considerare toată situaţia creată, Guvernul este obligat să participe la negocierile cu 

Gazprom. Acolo n-are ce să caute preşedintele ţării, aşa cum făcea anterior Dodon. 

Instituţional trebuie să discute cu multă verticalitate prim-ministrul Republicii Moldova.”9

     

 Astfel, de poziții nu au fost singulare. Actori politici parlamentari sau 

extraparlamentari au ieșit cu poziții mai mult sau mai puțin critice față de modul în care a fost 

gestionată criza energetică, evidențiind și mai mult care sunt punctele slabe într-o strategie de 

comunicare cu cetățenii. Explicațiile cu privire la neimplicarea instituției președintelui au 

venit destul de târziu. Maia Sandu a declarat într-o conferință de presă că nu intră în 

atribuțiile sale de președintă a țării să negocieze cu un agent economic – Gazprom. Modul în 

care a fost livrat acest mesaj, dar și faptul, că acesta a venit destul de târziu raportat la 

demersul societății civile de a fi mai transparentă echipa de negociatori, nu a accentuat 

încrederea în capacitatea lor de a face față provocărilor. Lipsa dorinței de a comunica a creat 

confuzie în rândul cetățenilor. S-a evidențiat timiditatea cu care se comunica despre succesele 

negocierilor la Moscova și aroganța cu care erau transmise mesajele la nivel național.  

 

 

                                                             
7 Este important a fi menționat aici că Republica Moldova nu este țară membră a Uniunii Economice 
Eurasiatice, iar statutul de observator în această inițiativă regională nu a fost confirmată și printr-o inițiativă 
legislativă.  
8“Moldova Putea Obține Un Contract Mai Avantajos Cu Gazprom, Spune Liderul PSRM,” PSRM – Partidul 
Socialiștilor din Republica Moldova, 10 noiembrie 2021, https://socialistii.md/moldova-putea-obtine-un-
contract-mai-avantajos-cu-gazprom-spune-liderul-psrm/. 
9 ” Slusari, despre refuzul guvernării de a negocia contractul de achiziţie a gazului: Gazprom discută cu 
Gazprom” Adevarul.md, 22 septembrie 2021, https://adevarul.ro/moldova/politica/slusari-despre-refuzul-
guvernarii-negocia-contractul-achizitie-gazului-gazprom-discuta-gazprom-
1_614ad0bd5163ec4271813252/index.html  
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Percepții despre comunicarea strategică. 

Reacția presei, a experților și a cetățenilor 

 Noutățile despre starea de alertă în 

sectorul energetic, dar și majorarea prețului la 

gaze naturale au creat un val de isterie și 

frustrare în rândul consumatorilor casnici. 

Platformele media și rețelele de socializare au 

devenit un câmp de dezbateri pentru publicul 

care s-a împârțit în două tabere oponente: 

prima enunța nemulțumirea pentru actuala 

guvernare și a criticat „vremurile bune” 

promise de noua guvernare, iar cealaltă, 

optimiști în ceee ce privește măsurile 

abordate, evidențiază încrederea față de guvernul condus de Natalia Gavriliță, mizând mai 

degrabă pe calitățile și abilitățile membrilor guvernului obținute în poziții deținute anterior. 

Evident, foarte puțini dintre cei care au participat la gestionarea crizei nu au avut drept 

oponenți reprezentanți ai unei companii precum este Gazprom. 

 Multiplicarea informațiilor cu privire la mecanismul de compensație de către adepții 

PAS au generat efecte negative, contrar așteptărilor. Decizia despre compensații la factura de 

gaze nu a făcut decat să alimenteze nervozitatea consumatorilor la nivel național. Deși un 

mecanism de compensații, care să ofere posibilitatea categoriilor vulnerabile să achite 

facturile majorate, este necesar, cetățenii argumentează că nu s-a ținut cont și de 

echitabilitate. Compensarea tuturor consumatorilor, inclusiv a celor înstăriți, ar însemna 

irosirea resurselor bugetare și creșterea nejustificată a cheltuielilor. Or, rolul statului este de a 

redistribui veniturile între membrii societății în mod echitabil, pentru a proteja păturile social 

vulnerabile și a preveni eventualele revolte sociale. Totuși, aspectul pozitiv în acest caz, cel al 

comunicării deciziei despre compensații, este că acesta a fost livrat în timp util și a reușit să 

calmeze parțial societatea. 

 Abia în acest moment, ca răspuns la criticile aduse de către consumatori, autoritățile 

de la Chișinău au argumentat faptul că creșterea prețurilor se întâmplă la nivel global și este 

generată de factori externi, pe care nu îi poate controla, aceasta în pofida faptului că existau 

opinii interne care atenționau asupra unor potențiale condiții comerciale și politice externe 

încă în luna septembrie 2021:  

Sursă: Facebook 
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”Preţul este inevitabil legat de preţul mediu european. Orice alte reduceri care ni s-

ar face, va trebui să le compensăm prin concesii pe latura politică. Cu ce s-a terminat asta în 

Crimeea, când au primit reduceri de 100 de dolari la mia de m3 de gaz? Cu prelungirea 

contractului de menţinere a trupelor ruse. N-avem nevoie de aşa ceva. Preţul pentru 

Republica Moldova va fi unul foarte bun, în comparaţie cu conjunctura internaţională. Asta 

este realitatea, Guvernul trebuie să asigure acum compensaţii şi să ajute cetăţenii care nu 

vor putea să-şi achite facturile integral.”10 

Republica Moldova nu are capacitatea să gestioneze astfel de situații. Oficialii au 

îndemnat cetățenii să rămână solidari și cu încredere că această criză va fi depășită. Totodată, 

guvernul a promis schimbări, dar care au nevoie de timp și strategie clară pentru a fi realizate. 

 Reprezentanții mass-media din Republica Moldova au urmărit atent acțiunile 

desfășurate de către oficialii de la Chișinău în contextul crizei energetice și au avut 

intervenții, mai puțin confortabile, acolo unde a fost cazul. Întrebările cu privire la prețul de 

achiziție a gazelor naturale din surse alternative au rămas fără un răspuns exact din partea 

autorităților, trăgând un semn de alarmă asupra discursului declarativ despre transparența 

decizională. Tot presa a evidențiat, așa cum a fost menționat mai sus, opiniile unor experți cu 

privire la faptul Maia Sandu trebuia să întreprindă o vizită oficială la Moscova pentru a 

negocia prețul la gaze naturale. În cadrul unei conferințe de presă, președintele Republicii 

Moldova, a subliniat ideea că un șef de stat nu se implică în afacerile dintre doi agenți 

economici, astfel de lucruri se rezolvă la nivel de întreprinderi. În același timp, Maia Sandu 

și-a argumentat lipsa din cadrul discuțiilor publice pe subiecte de actualitate în ultimele patru 

luni prin evenimentele și vizitele oficiale organizate în alte țări și politica externă deschisă, pe 

care o promovează alături de echipa sa.  

Securitatea energetică a Republicii Moldova a devenit un subiect frecvent abordat și 

de către experții și analiștii din domeniu. Conform acestora, relațiile dificile dintre Rusia și 

                                                             
10 Victor Parlicov despre provocările negocierilor în ”Slusari, despre refuzul guvernării de a negocia contractul 
de achiziţie a gazului: Gazprom discută cu Gazprom” Adevarul.md, 22 septembrie 2021, 
https://adevarul.ro/moldova/politica/slusari-despre-refuzul-guvernarii-negocia-contractul-achizitie-gazului-
gazprom-discuta-gazprom-1_614ad0bd5163ec4271813252/index.html 
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Moldova sunt un factor major pentru provocările din sectorul energetic. Stanislav Secrieru, 

analist superior la European Union Institute for Security Studies – EUISS, subliniază ideea că 

forțele politice moldovenești sprijinite de Moscova au pierdut influența de altădată, în urma 

rezultatelor alegerilor parlamentare din iulie 2021, iar relațiile cu Uniunea Europeană au fost 

relansate. Prin urmare, noua strategie a Rusiei urmărește să convingă cetățenii moldoveni că 

au făcut o alegere greșită. “O criză“bună”, este o ocazie excelentă pentru Kremlin de a cere 

și impune ceva ce nu doar va păstra, dar și va adânci dependența de Rusia și va slăbi și mai 

mult statul Moldova.”11 

 Referitor la poziția Federației Ruse, Denis Cenușă, expert asociat Expert-Grup, 

subliniază de asemenea că încetarea contractului de tranzitare și de furnizare a gazelor 

naturale este “indezirabil pentru Moscova, deoarece ar putea afecta și regiunea 

transnistreană, care este complet dependentă de aprovizionarea cu gaze din Rusia, cu afaceri 

profitabile în domeniul energiei electrice și al prelucrării metalelor”.12 

 Sergiu Trofilat, expert energetic consideră criza energetică o manevră de șantaj bine 

gândită de către Kremlin, iar sincronizarea celor două nu ar fi o coincidență. Totodată, 

expertul este și el de părere că atât Gazpromul, cât și Kremlinul au nevoie de acest contract, 

altminteri, Transnistria s-ar putea confrunta cu o criză umanitară. “Furnizorul rus de gaze nu 

poate încheia contract direct cu Tiraspoltransgaz, furnizorul de gaze din regiunea 

tranistreană, pentru că e o întreprindere nerecunoscută, iar această acțiune se califică drept 

finanțare a separatismului, terorismului și asta implică consecințe grave pentru Gazprom, 

care e companie publică, acțiunile ei se înregistrează la bursele internaționale, ei se 

creditează la băncile străine”, precizează expertul.”13 

 

Cum au comunicat autoritățile despre asistența externă oferită Republicii Moldova: 

Rolul Poloniei, Ucrainei și Bruxelles-ului în contextul crizei energetice 

 La scurt timp după enunțarea stării de alertă în ceea ce privește securitatea energetică 

a Republicii Moldova, viceprim-ministrul ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, 

Andrei Spînu, a efectuat o vizită de lucru în Polonia. În cadrul vizitei, ministrul a purtat 

discuții privind furnizarea gazului natural în Republica Moldova.  

                                                             
11 “ANALIZĂ. Stanislav Secrieru, Analist Superior EUISS, Despre Securitatea Energetică a R. Moldova, Relația Cu 
Rusia, Soluțiile Crizei,” PSnews, 20 octombrie 2021, https://psnews.ro/analiza-stanislav-secrieru-analist-
superior-euiss-despre-securitatea-energetica-a-r-moldova-relatia-cu-rusia-solutiile-crizei-584481/. 
12 Denis Cenusa, “Moldova’s Gas Troubles: Between Russian Gas Dominance and EU Financial Support,” 28 
octombrie 2021, https://3dcftas.eu/op-eds/moldova%E2%80%99s-gas-troubles-between-russian-gas-
dominance-and-eu-financial-support?fbclid=IwAR2yyhe1NIVHjzl8kJI9nKi_efK-
IgZKMWOFWhDM2XrPcQgvCsXFVOff-8I. 
13Olga Stăvilă, “Expert: „Rusia Este Interesată de Contractul de Furnizare a GazelorMoldovei, Pentru Că Nu-I 
Convine Să Lase Transnistria Într-o Criză Umanitară”,” Anticoruptie.md, 23 Octombrie 2021, 
https://anticoruptie.md/ro/stiri/expert-rusia-este-interesata-de-contractul-de-furnizare-a-gazelor-moldovei-
pentru-ca-nu-i-convine-sa-lase-transnistria-intr-o-criza-umanitara?fbclid=IwAR0-
7zmXgKvF7LlGUndNR39WTUNhqpHeAH4SZz3Fz3SkduqM8b7I5hhzIPU. 
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 Pe 25 octombrie, Guvernul Republicii Moldova a informat despre semnarea unui 

contract pentru o achiziție de probă de un milion de metri cub de gaze natural între compania 

de stat Energocom și compania poloneză PGNiG.14 Astfel, a fost efectuată prima achiziție de 

gaz din surse alternative din istoria Republicii Moldova. Un al doilea volum de gaze naturale 

a fost livrat țării noastre de către compania olandeză Vitol, unul dintre primii trei 

transportatori mondiali de produse petroliere, câștigător al tenderul lansat de Energocom.15 Al 

treilea volum de gaze a fost livrat Republicii Moldova de către 2 companii. Este vorba despre 

compania internațională DXT Commodities, dar și compania poloneză PGNiG.16 

În următoarea rundă de licitații lansate de Energocom pentru achiziționarea a 1,5 

milioane m³ de gaze naturale au câștigat trei companii. Drept furnizor și partener în 

asigurarea securizării energetice a țării se numără compania ucraineană Natfogaz, alături de 

alte două companii din Europa. Licitațiile începute de furnizorul central de energie - 

Energocom, sunt necesare pentru a achiziționa anumite cantități de gaze naturale din surse 

alternative pentru a echilibra volumul și a menține conductele funcționale. Se întâmplă 

deoarece Republica Moldova nu primește cantitatea necesară de gaze naturale din partea 

Gazprom, informează Agenția Proprietății Publice.17 

Cantitățile mici de gaze au fost procurate la preț de piață, o sumă mult prea mare 

pentru situația economică a Republicii Moldova.  

 În aceste condiții, ca urmare a unui dialog constant al autorităților de la Chișinău cu 

Bruxelles,  Uniunea Europeană a acordat un ajutor nerambursabil țării noastre, în valoare de 

60 milioane de euro, bani care urmează să fie utilizați pentru gestionarea crizei de 

aprovizionare cu gaze naturale. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că prețul 

gazului va fi majorat, dar banii oferiți de către Uniunea Europeană vor fi folosiți pentru a 

compensa diferența de tarif pentru consumatorii casnici.  

 Asistența financiară din partea UE cât și susținerea partenerilor a fost menționată în 

discursurile de mulțumire și interviurile oficialilor de la Chișinău. 

 “La finalul lunii octombrie, delegația Republicii Moldova, condusă de prim-ministrul 

Natalia Gavriliță, a participat la o întâlnire de nivel înalt la Bruxelles în cadrul căreia a fost 

abordată în detalii problema securității energetice la nivel global, dar în mod special cea 

locală. În aceeași ordine de idei, a fost precizat faptul că Republica Moldova apreciază mult 

lansarea dialogului energetic înalt cu Uniunea Europeană, lucru care va ajuta la evitarea pe 

                                                             
14 Guvernul Republicii Moldova, Moldova a efectuat prima achiziție de gaze naturale din surse alternative. 
Facebook, 25 octombrie 2021. https://www.facebook.com/100064554527833/posts/240712211423928/?d=n 
15Agenția Proprietății Publice, Vitol a câștigat tenderul pentru furnizarea gazelor naturale Republicii Moldova. 
Facebook, 26 octombrie 2021. https://www.facebook.com/100072126322055/posts/123962730017937/?d=n 
16 Agenția Proprietății Publice. Licitația de astăzi lansată de Energocom a fost câștigată de doi ofertanți. 
Facebook, 27 octombrie 2021. https://www.facebook.com/100389075128120/posts/395862895580735/?d=n 
17 Agenția Proprietății Publice, Naftogazfurnizează gaze naturale Republicii Moldova. Facebook, 28 octombrie 

2021. https://www.facebook.com/100389075128120/posts/396560145511010/?d=n 
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viitor a crizelor în sectorul energetic, dar și la identificarea nevoilor de asistență și de 

consolidare a capacităților țării noastre de aprovizionare cu gaze naturale.”18 

Despre intervenția României în contextul crizei energetice, Andrei Spînu a comunicat 

destul de târziu, după ce compania Energocom a făcut precizări cu privire la asistența tehnică 

din partea partenerilor. Lipsa de comunicare despre această asistență a lăsat loc interpretărilor 

și a condus la o confuzie în rândul consumatorilor, Andrei Spînu fiind pus în situația de a 

preciza că, în cazul României, nu a fost vorba de un contract comercial, ci de asistență din 

partea statului vecin. România a livrat gaze naturale Republicii Moldova prin intermediul 

gazoductului Iași-Chișinău, pentru a asigura presiunea minimă necesară în rețeaua națională 

de gaze.19 

 Mai mult, România și Ucraina au creat un ”scut protector”20 în jurul Republicii 

Moldova, care avea drept scop minimizarea impactului negativ al unei eventuale sistări de 

livrare a gazelor. 

 În data de 30 Octombrie, a avut loc o convorbire telefonică între președintele 

Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, și președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul 

căreia au fost aduse mulțumiri autorităților ucrainene pentru asistența promptă și urgentă 

acordată în timpul crizei energetice din Republica Moldova, în special pentru furnizarea de 

gaze și energie electrică de către Ucraina. Liderii celor două state au discutat posibile 

domenii de cooperare bilaterală ulterioară pentru a preveni crizele energetice. Președintele 

Ucrainei a remarcat disponibilitatea statului ucrainean de a acorda în continuare asistență 

Republicii Moldova în probleme de aprovizionare corespunzătoare cu energie. În acest scop, 

părțile au convenit să organizeze consultări relevante în Ucraina în viitorul apropiat la nivelul 

miniștrilor energiei din cele două țări.21 Este important a preciza aici că Ucraina s-a evidențiat 

în această perioadă și printr-o preocupare evidențiată în propriul spațiu informațional pentru 

problema energetică a Republicii Moldova, atenție deosebită fiind acordată subiectului 

Transnistria și a modului în care regiunea separatistă este abordată în acest context. Pentru 

autoritățile de la Kiev a fost foarte important să observe cum decurge dialogul bilateral 

                                                             
18Guvernul Republicii Moldova, Securitatea energetică a RM abordată la Bruxelles. Facebook, 28 Octombrie 

2021. 6:59 AM.https://www.facebook.com/100064554527833/posts/242624027899413/?d=n 

19 “Vicepremierul Spînu îi punela punctpe socialiști…” www.ziarulnational.md, 1 noiembrie 2021, 
https://www.ziarulnational.md/vicepremierul-spinu-ii-pune-la-punct-pe-socialisti-dar-si-mijloacele-lor-media-
dupa-ce-s-a-spus-ca-romania-nu-a-livrat-gaze-prin-gazoductul-iasi-chisinau-sa-nu-spuneti-
minciuni/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook. 

20 ”Adrian Dupu: Occidentul şi Kievul au creat un scut în jurul Republicii Moldova”, TVR Moldova, 5 noiembrie 

2021, http://tvrmoldova.md/ro/actualitate/adrian-dupu-occidentul-si-kievul-au-creat-un-scut-in-jurul-

republicii-moldova?fbclid=IwAR2HjJpqxmSE-pA0Ye7XZIeNkxtIJlS9Vf33tMZaws_eIu7vYzQQcjp7938  

21 President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, discussed energy security with the President of Moldova, 30 
octombrie 2021. Volodymyr Zelenskyy discussed energy security with the President of Moldova — Official 
website of the President of Ukraine 
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Moscova – Chișinău pe acest subiect, dar și cum autoritățile moldovenești gestionează criza 

energetică. Decizia de a acorda această asistență tehnică, dar și activa implicare de 

comunicare, a avut o argumentare în zona intereselor de securitate națională: comunicarea 

activă a micșorat din numărul de oportunități care puteau fi valorificate de Kremlin pentru a 

impune presiune externă mai mare. De altfel, și ceilalți parteneri au urmărit același obiectiv, 

adică de a minimiza provocările externe pentru noua conducere de la Chișinău.  

 La 1 noiembrie, Viceprim-ministrul Andrei Spînu a susținut o conferință de presă cu 

privire la rezultatele negocierilor pentru livrarea de gaze naturale pentru Republica Moldova 

în cadrul căreia a mulțumit echipelor de negociatori, echipelor tehnice și juridice, care au 

asigurat pregătirea negocierilor. Totodată, domnul Spînu a adresat mulțumiri partenerilor din 

Uniunea Europeana, României, Poloniei și Ucrainei, care au ajutat Republica Moldova printr-

o gamă întreagă de decizii. Mulțumiri au fost aduse și angajaților de la Energocom, Moldova 

Gaz, Moldova Transgaz și altor specialiști din companiile energetic, care în condiții de criză 

s-au mobilizat și au asigurat activitatea fără întrerupere a livrărilor de gaze naturale, energie 

termică și electricitate pentru consumatorii din Republica Moldova. 

În aceeași ordine de idei, 

președintele Republicii Moldova, 

Maia Sandu, a publicat câteva 

mesaje de mulțumire adresate 

partenerilor din SUA și Germania 

pentru suportul acordat 

autorităților moldovene. Această 

mișcare de comunicare poate fi 

interpretată ca fiind un mesaj 

indirect la adresa Kremlinului – 

Republica Moldova are prieteni 

externi și poate obține alternative în condiții de criză. Declarațiile publice ale liderilor și 

oficialilor din aceste state pot servi drept demonstrații în acest sens. Chiar dacă președinția s-

a abținut în a comunica public despre interacțiunile sale cu autoritățile ruse, instituția a purtat 

un dialog activ cu partenerii occidental, valorificând acest suport internațional.  

Chișinăul s-a uitat mai puțin la spațiul informațional al statelor partenere și a analizat 

prea puțin care au fost argumentele folosite sau invocate de acestea în a oferi această 

asistență. Această detașare sau încercare de a face o demonstrație despre focusul pe interesul 

strategic intern a fost sabotat de comunicarea tardivă și pe alocuri stângace a noii guvernări.  

 

Concluzii 

 Comunicarea strategică este parte important a strategiei de comunicare. Ea permite 

celor care o aplică să evite utilizatorilor atât crize sistemice, cât și crize de imagine. În 
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context politic, este și mai important ca transmiterea mesajelor de la decident la consumator 

de decizii să se facă în manieră responsabilă și foarte precisă.  

 Criza energetică din toamna anului 2021 a arătat deficiențele cu care se confruntă 

autoritățile guvernamentale de la Chișinău. Erorile pot fi puse pe seama lipsei de experiență, 

pe datele insuficiente de care dispune noul executiv, de lipsa de resurse umane. O comunicare 

mai bună cu cetățeanul în această perioadă ar fi permis eliminarea unui set de argumente 

folosite de oponenți și ar fi asigurat loialitatea electoratului moldovean. Principalele 

dificultăți de comunicare s-au referit la următoarele aspecte: 

- Autoritățile nu au informat suficient cetățenii cu privire la condiționalitățile 

comerciale sau politice înaintate de partea rusă în procesul de negociere. Există câteva 

speculații în mediul online printre care și faptul că Federația Rusă ar fi cerut R. Moldova să 

renunțe la Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, dar și pachetul 3 energetic pentru a 

obține în schimb un nou contract, de durată cu Gazprom.22 Ministerul Infrastructurii nu a 

confirmat niciodată aceste informații.  

- Nu au fost communicate informații suplimentare cu privire la necesitatea 

introducerii stării de alertă în sectorul energetic, iar argumentele furnizate au trezit și mai 

multe semne de întrebare despre capacitatea participanților la negocieri de a promova interese 

naționale. 

- Nu a fost definit clar motivul secretizării prețurilor la achiziția de gaze 

naturale din surse alternative. S-a repetat de nenumărate ori, atât pe platformele social media 

cât și în cadrul comunicatelor de presă,23 faptul că prețul este unul de piață și poate fi verificat 

cu ușurință online, or persoanele afectate în primul rând de aceste modificări nu au experiența 

necesară în a efectua analize solide sau aprofundate despre mișcărilor de pe piețele de bunuri 

și mărfuri internaționale. Mai mult, acest context internațional nu a fost menționat ca 

argument încă de la începutul comunicării. Valoarea achizițiilor nu a fost publicată niciodată. 

 Comunicarea deficientă a autorităților a contribuit la alimentarea suspiciunilor și cu 

privire la utilizarea banilor alocați din bugetul de stat, adică la capacitatea de a gestiona actul 

de guvernare.   

 Asistența tehnică externă – susținerea oferită de partenerii externi, adică Ucraina și 

România, a fost explicată foarte târziu. La rândul lor, cei doi parteneri vecini au comunicat 

extreme de diferit. Dacă Ucraina a examinat situația energetică a Republicii Moldova în 

context de securitate regională, fiind atentă la poziționarea Transnistriei și a dependenței 

factorului politic de la Chișinău, România a avut o atitudine retrasă, în care nu și-a evidențiat 

nicicum rolul jucat în siguranța energetică a consumatorilor moldoveni. 

 

                                                             
22Henry Foy, Max Seddon, and James Shotter, “Gazprom Offered Moldova New Gas Deal in Exchange for 
Weaker EU Ties,” Financial Times, 26 octombrie 2021, https://www.ft.com/content/138a0815-98bd-42b8-
b895-49e89b980a99. 
23 Maia Sandu, Declarații de presă. Facebook Live, 28 octombrie 2021. 
https://www.facebook.com/maia.sandu/videos/262825109132755/ 
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