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Rezumat
Articolul este dedicat examinării situaţiei în zona extinsă a Mării Negre.

Autorii menţionează că energia este forţa motrică a dezvoltării durabile a
economiilor statelor şi a UE. Este trecută în revistă reconfigurarea geopolitică în
regiunea Mării Negre după destrămarea Uniunii Sovietice şi desemnaţi jucătorii
strategici şi actorii regionali din zonă. Autorii supun analizei securitatea energetică
şi expun, sub acest aspect, o ierarhie a statelor, situate în regiunea Mării Negre.
Statele din regiunea extinsă a Mării Negre, menţionează autorii, au un interes
comun – întărirea cooperării regionale, destinată să asigure stabilitatea
economică, securitatea energetică şi prosperitatea. O atenţie deosebită este
acordată interesului major al Uniunii Europene cu referire la perspectivele
geoenergetice ale regiunii. De asemenea, este apreciată semnificaţia actului
aderării Republicii Moldova la Parteneriatul Estic pentru energie (ESP), a
parafării Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană.

Cuvinte-cheie: regiunea Mării Negre, spaţiul pontic, securitatea energetică,
surse energetice, trasee energetice, Uniunea Europeană, Rusia, Turcia, Repub-
lica Moldova, Agenţia Internaţională pentru Energie (AIE).
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THE GEOPOLITICS FROM THE
BLACK SEA AREA

Abstract
The article analyses the situation in the countries situated in the extended area

of the Balck Sea. According to the authors, the energy is the driving force of
suistanable economic development of the countries and European Union. In the
article is revised the geopolitical reconfiguration in the countries after the break-
down of the Soviet Union, and are also designated the strategic and regional play-
ers in the area. The author analyzes the energetic security and shows a hierarchy of
the countries situated near the BlackSea. According to the authors, these countries
have a common goal to strengthen inter-regional cooperation, designed to ensure
economic stability, energy security and prosperity. A special attention is paid to the
major interest of European Union on geoenergetice outlooks of the region. It is also
appreciated the act that Moldova joined Eastern partnership, and the initialling of
the Association Agreement between Moldova and the European Union.

Keywords: Black Sea region, energetic security, energy sources, energetic
trails, European Union, Russia, Republic of Moldova, International Energy Agency.

Introducere. Semnificaţia analizei resurselor şi politicilor energetice
dintr-o ţară sau regiune se intensifică atunci când mai multe dintre marile
puteri au interese specifice. În acest context, Regiunea Mării Negre, care în
urma colapsului URSS a cunoscut o reconfigurare geopolitică substanţială,
este un obiect important al analizei politice. În regiunea Mării Negre, Rusia şi
Turcia au avut şi îşi păstrează în continuare atuurile strategice esenţiale.
Uniunea Europeană – o entitate relativ nouă în arhitectura geopolitică a
regiunii, se implică în mod insistent în determinarea polilor de putere. Este
de menţionat că în echilibrarea strategică a regiunii, UE se poziţionează foarte
atent, ceea ce se explică prin lipsa resurselor necesare realizării unui nou
construct geopolitic. Altă entitate globală cu valoare geopolitică de anvergură
o reprezintă Statele Unite ale Americii. În contextul celor menţionate putem
conchide că regiunea Mării Negre reprezintă o punte strategică, care „leagă
Europa cu zona Mării Caspice, Asia Centrală şi Orientul Mijlociu, precum şi
cu sud-estul Asiei şi China, este caracterizată prin legături strânse şi un potenţial
ridicat, dar şi prin diversitate şi rivalităţi”[1].

 Actualmente, funcţionarea normală a economiilor naţionale, securitatea
statelor contemporane depinde în mare măsură de factorul energetic. Anume



Revistă ştiinţifico-practică Nr.2/2013
Institutul de Relaţii

Internaţionale din Moldova

11

energia este forţa motrică în avansarea oricărei ţări şi a dezvoltării ei
economice continue şi durabile. În aceste condiţii este necesar ca sursele
energetice să fie adecvate şi sigure, la preţ rezonabil şi să garanteze economiei
şi ţării competitivitate.

Metodele aplicate în realizarea obiectivului central al investigaţiei
sunt: analiza situaţională, analiza de conţinut, analiza de capacitate.
Transformarea regiunii Mării Negre în obiect al analizei politice a impus
necesitatea unui studiu comparat prin care s-a stabilit dependenţa sau
independenţa statelor de resursele energetice străine.

La nivel mondial ţările dezvoltate, ţările în curs de dezvoltare, dar şi
cele cu economii în tranziţie, exercită o mare presiune asupra cererii de
energie. Agenţia Internaţională pentru Energie (IEA) a analizat evoluţia
cererii de energie şi a realizat o prognoză din punct de vedere al structurii
consumului de energie primară la nivel mondial. Se evidenţiază creşterea
mai rapidă a ponderii gazului natural (care va depăşi cărbunele), dar şi a
surselor regenerabile. In figura 1 este evidenţiată evoluţia cererii de energie,
la nivel mondial[2]. Analiza de capacitate ne permite să cuantificăm resursele
energetice locale şi să descoperim posibilităţile diminuării dependenţei
Republicii Moldova de Federaţia Rusă.

Sursa: IEA

Rezultatele investigaţiei. Regiunea Mării Negre reprezintă o zonă de
intersecţie a intereselor marilor actori ai lumii, în special a celor de cooperare-
concurenţă în domeniul energetic. În prezent, potenţialul energetic al regiunii
Mării Negre este constituit:
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- din fluxurile de hidrocarburi ce tranzitează această zonă (între Occident
şi statele din Caucaz, Asia Centrală şi Orientul Mijlociu – bazinul pontic
este cea mai scurtă rută spre Europa);

- din numeroasele zone maritime bogate în resurse energetice –
rezervele, estimativ, sunt comparabile cu cele din bazinul Caspic (conform
prospecţiunilor, Marea Neagră ar avea rezerve de circa 10 miliarde barili de
petrol şi 1,5 mii miliarde m3 de gaze naturale). Totuşi, adâncimea la care se
găsesc aceste rezerve nu le face uşor exploatabile.

Ţinând cont de asigurarea cu resurse energetice, statele regiunii Mării
Negre pot fi grupate în trei categorii:

1. Ţări independente de resurse energetice care dispun pe teritoriul lor
de rezerve semnificative de petrol şi gaze naturale. În această categorie se
încadrează doar Federaţia Rusă, ţară bogată în hidrocarburi şi una din marile
exportatoare mondiale.

2. Ţări dependente parţial care deţin resurse energetice limitate şi îşi
completează necesarul prin import sau care, din raţiuni politice sau de mediu,
îşi prezervă resursele. Rată scăzută de dependenţă, susţinută de rezervele proprii
de resurse energetice, este caracteristică pentru Ucraina, România şi Turcia.

3. Ţări dependente total de resurse energetice, a căror economie are
necesitate vitală de resurse importate pentru funcţionalitatea şi dezvoltarea
acesteia. Bulgaria şi Georgia reprezintă statele care sunt dependente, practic,
total de hidrocarburile externe.

Spaţiul pontic a avut întotdeauna o semnificaţie geostrategică pentru
ţările suverane. Iar în ultimii douăzeci de ani regiunea Marii Negre a devenit
o zonă de producţie şi distribuţie de o importanţă strategică pentru securitatea
energetică a Uniunii Europene. Desigur, iniţial UE nu a avut motive temeinice
să se orienteze către problemele din spaţiul pontic: contrabanda, traficul ilicit,
democraţii neconsolidate, frontiere nesigure. Dar, în urma extinderi din 2007,
când la UE au aderat cele două state situate în zona litoralului, România şi
Bulgaria, şi având în vedere că Turcia desfăşoară negocieri pentru aderare,
UE are acum ieşire la Marea Neagră. Ca urmare, interesul UE pentru
dezvoltarea stabilităţii şi securităţii în această regiune a crescut şi mai mult.
In plus, resursele energetice ale bazinului Caspic şi experienţele neplăcute cu
Federaţia Rusa (crizele gazelor) i-a determinat pe oficialii de la Bruxelles sa
recurgă la ideea diversificării reţelelor de alimentare cu gaze.

Actorii regionali din zona extinsă a Marii Negre sunt: Bulgaria, Grecia,
Republica Moldova, România, Turcia, Ucraina (luate in ordine alfabetica) şi
ţările caucaziene. Preocupările geopolitice şi geoenergetice ale acestor state
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sunt diverse: menţinerea securităţii (Georgia şi Ucraina), întărirea poziţiei
economice (Azerbaidjan şi Turcia), şi afirmarea poziţiei la nivel euro-atlantic
(Bulgaria şi România). Cu toate acestea statele din Regiunea extinsă a Marii
Negre au un interes comun, şi anume – întărirea cooperării regionale, destinată
să asigure stabilitatea economică, securitatea energetică şi prosperitatea,
dezvoltarea durabilă a ţării. Anume această realitate a presupus intensificarea
eforturilor actorilor strategici internaţionali şi regionali în tentativa de a le
soluţiona problemele existente conform propriilor interese.

De regulă, relaţiile energetice internaţionale sunt în special politice,
chiar şi atunci când consideraţiile ce guvernează dezvoltarea unui proiect
sunt preponderent comerciale. În vederea menţinerii securităţii energetice a
fost demarată o adevărată competiţie comercială şi diplomatică în jurul
stabilirii traseelor energetice. Geopolitica energiei influenţează modelarea
relaţiilor energetice internaţionale, fiind folosită şi pentru analiza planificării
strategice în materie de securitate energetică. Printre factorii determinanţi
ai geopoliticii energiei menţionăm:

- acţiunea asupra dispunerii geografice a lanţurilor internaţionale de
furnizare;

- manipularea preţului energiei pe pieţele internaţionale;
- interferenţa politică şi/sau militară în dezvoltarea unor proiecte

energetice internaţionale.
Uniunea Europeană se află în postura unui importator net de energie.

Cele 28 de state membre ale UE deţin aproximativ 0,6% din rezervele
mondiale de petrol şi circa 2% din cele de gaze naturale. Situaţia nu este cu
mult diferită nici în ceea ce priveşte rezervele de cărbune, UE având doar
4% din rezervele identificate la nivel mondial, iar capacitatea de producţie
energetică reprezintă 18% din cea globală. Statele membre au mixuri
energetice foarte diferite. În medie, în 2011 nevoile totale de energie ale UE
în ceea ce priveşte consumul intern brut de energie au fost acoperite din
următoarele surse:

· 35% - petrol,
· 24% - gaze,
· 17% - combustibili fosili, precum cărbunele,
· 14% - energie nucleară,
· 10% - surse regenerabile, precum energie hidroelectrică sau energie

eoliană[3].
Mixul variază considerabil de la o ţară la alta şi evoluează cu timpul ca
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urmare a condiţiilor geografice ale ţărilor respective, cum ar fi disponibilitatea
resurselor naturale şi accesul la acestea, opţiunile de politică naţională, cum
ar fi decizia de a recurge sau nu la energie nucleară, schimbarea stimulentelor
financiare, progresele în ceea ce priveşte tehnologiile, cerinţele în materie de
decarbonizare şi dezvoltarea pieţei interne[4]. Oficialii europeni recunosc că
în prezent, Europa este departe de a produce cantitatea de energie necesară
pentru a acoperi cererea de la nivelul UE. Dependenţa Europei de importuri a
crescut în ultimele două decenii şi se prevede că până în 2035 va creşte la
peste 80% în ceea ce priveşte petrolul şi gazul. Unele state membre se bazează
pe un singur furnizor rus şi adesea pe o singură rută de aprovizionare pentru
80-100% din consumul lor de gaz. Astfel, depind de puterea de piaţă a
singurului lor furnizor, a cărui strategie de stabilire a preţurilor este posibil să
nu urmeze întotdeauna o logică a pieţei.

Este evident că actualmente Uniunea Europeană percepe regiunea Mării
Negre nu numai ca spaţiul care este intersectat de traseele energetice ce
garantează aprovizionarea continuă a ţărilor europene cu resursele necesare,
ci şi ca un pod ce leagă Europa şi regiunea Caspică, bogată în hidrocarburi.
În opinia unor cercetători, anume conexiunea Marea Caspică – Marea Neagră
devine carcasa unor noi relaţii internaţionale, care se află în stadiu de formare,
rezervându-şi posibilitatea de a transforma două regiuni într-un spaţiu
geopolitic aparte[5]. Anume prin aceasta se explică interesul major al UE
faţă de procesele din regiunea Mării Negre: spaţiul pontic reprezintă
principala arie de interacţiune între Uniunea Europeană şi vecinii săi din
Est. În ultimele decenii, instituţiile europene au elaborat un şir de programe
şi politici determinate de necesităţile asigurării securităţii energetice, în
centrul cărora este regiunea Mări Negre. Drept scop a Programului
Operaţional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 2007-2013,
finanţat prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI),
este de a contribui la „o dezvoltare mai puternică şi susţinută, economică şi
socială a regiunilor din Bazinul Mării Negre”[6].

În Rezoluţia Parlamentului European din 20 ianuarie 2011 referitoare
la o strategie UE pentru Marea Neagră (2010/2087(INI)) / (2012/C 136 E/
15), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se menţionează:
,,această regiune cuprinde statele membre ale UE - Bulgaria, Grecia şi
România, ţara candidată Turcia şi partenerii de PEV Armenia, Azerbaidjan,
Georgia, Republica Moldova şi Ucraina, precum şi Federaţia Rusă, în calitate
de partener strategic”[7]. În acest document se stipulează că regiunea Mării
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Negre prezintă o importanţă geostrategică din punctul de vedere al securităţii
energetice a UE, în special, în ceea ce priveşte diversificarea mijloacelor de
aprovizionare cu energie. „Miza strategică a stabilităţii şi a păcii nu este
atât de evidentă pe nici una dintre frontierele geopolitice euroatlantice, pe
cât este în regiunea lărgită a Mării Negre în pivotul geopolitic al euroatlan-
ticului în secolul al XXI-lea. De aici se pot construi punţi de stabilitate
către Europa de Est, Caucaz, Asia Centrală şi Orientul Mijlociu”[8, p.189].

Sectorul energetic în mare măsură determină succesul realizării
Programelor de dezvoltare a economiei naţionale, precum şi stabilitatea în
societate. În lume există ţări producătoare de resurse energetice care îşi acoperă
necesităţile de energie cu precădere din resurse proprii, şi ţări care preponderent
importă resurse energetice. Din motiv că ţara noastră importă 95% din energia
pe care o consumă, RM face parte din grupul ţărilor dependente total de
resursele energetice străine. Asigurarea alimentării cu energie în volum
suficient şi accesul larg la serviciile energetice este o exigenţă de bază, o
necesitate vitală pentru Republica Moldova, În ”Strategia energetică a
Republicii Moldova până în anul 2030” este menţionat: „Prin poziţia sa
geografică, prin configuraţia reţelelor de transport regionale şi potenţialul de
generare a energiei electrice, Republica Moldova a deţinut dintotdeauna un
avantaj strategic care nu a fost însă pe deplin valorificat în ultimul deceniu”[9].
Într-adevăr, poziţia geografică este destul de favorabilă – ţara noastră este
situată la intersecţia traseelor de transportare a energiei. Dar, la moment, există
un set de probleme politice, economice etc. care practic reduce din viteza
mişcării spre definirea paradigmei energetice în Republica Moldova. Este
important să constatăm că în ultimii ani ţara noastră şi-a definit priorităţile.

Conform unui studiu, editat de către Transparency International-
Moldova şi Oxfam Novib (autor: Nicolae Mogoreanu), există o anumită
corelare între Indicatorul intensităţii energetice şi Indicele Perceperii
Corupţiei[10]. Combaterea corupţiei în sectorul energetic ar putea eficientiza
consumul de energie. Includerea componentei „resurse energetice”, la rândul
său, ar putea reduce costurile de producere, ar spori competitivitatea
produselor pe piaţa internă şi cea externă, şi ar constitui un factor-cheie în
reducerea sărăciei şi îmbunătăţirea calităţii vieţii. Principalele componente
ale complexului energetic din Republica Moldova sunt: electroenergetica,
sistemul de aprovizionare cu energie termică, furnizarea de gaze naturale,
energia regenerabilă şi eficienţă energetică.

Electroenergetica. Generarea de energie electrică în Republica Moldova
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acoperă aproximativ 20 % din consumul propriu, cu o tendinţă de descreştere.
Astfel, în 2012 generarea de energie electrică a diminuat cu aproximativ
9% faţă de 2011 şi cu 14 % - în ceea ce priveşte perioada anilor 2008-2012.
Cu toate acestea, se menţionează majorarea volumului de energie electrică
achiziţionat de la MGRES şi importat din Ucraina: în 2012 acest indicator
a fost aproximativ cu 4,3 % mai mare decât în   2011 şi, respectiv, cu
aproximativ 10,7 % mai mare decât în   2008. În linii generale, atestăm o
dependenţă tot mai mare de importul de energie electrică.

Energia termică. Producţia de energie termică în Republica Moldova
este de asemenea într-un trend descendent. Astfel, conform datelor din
raportul statistic BE (Balanţa energetică), în 2011 generarea de energie
termică a scăzut cu 5,3% comparativ cu 2010 şi cu 11,5% în comparaţie cu
anul 2008. Această tendinţă, în special, se explică prin deconectări masive
a consumatorilor de la reţeaua termică centralizată şi reducerii sarcinii
termice conform contractelor cu agenţii economici. Aşadar, securitatea
energetică a ţării este afectată în mod direct.

Gaze naturale. Republica Moldova depinde de gazele naturale importate
dintr-o singură sursă. Această dependenţă sporeşte vulnerabilitatea economiei
naţionale în ceea ce priveşte creşterea preţurilor pentru gazele naturale
achiziţionate. Volumul de gaze naturale achiziţionate şi livrate consumatorilor
finali de asemenea demonstrează o tendinţă generală de scădere. Astfel, în
2012 au fost importate gaze naturale în volum de 1095,5 mil. m3 – în scădere
cu 4,93 % faţă de indicele din 2011. Concomitent, suma achitată în 2012 a
crescut cu 12,4% în raport cu anul 2011 – datorită majorării preţului mediu
de import al gazelor naturale. Scumpirea gazelor naturale a condus la o
reducere a consumului, în primul rând, de către consumătorii casnici.

În prezent, eficienţa energetică în Republica Moldova este la un nivel
foarte scăzut, de aproximativ 3-4 ori mai mică decât în ţările europene.
Acest fapt, la rândul său, duce la o creştere semnificativă a costului de
energie pentru economia naţională şi pentru populaţie. Cu toate acestea,
potenţialul tehnic disponibil al principalelor tipuri de energie regenerabilă
– în calitate de alternativă pentru resursele importate – se estimează la 2,7
milioane de tone echivalent petrol (TEP). Sursele de energie regenerabilă
în Republica Moldova sunt următoarele: energia solară, energia eoliană,
biomasa şi energia hidraulică. Însă este necesar de recunoscut că potenţialul
tehnic disponibil al principalelor tipuri de surse regenerabile de energie
(SRE) este destul de scăzut:
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Sursa: Ministerul Economiei al RM[11].

Printre problemele-cheie şi provocările cu care se confruntă sectorul
energetic din Republica Moldova putem enumera:

· dependenţa de importul de energie este în trend ascendent permanent;
· insuficienţa interconexiunilor fizice din sectorul gazelor şi al energiei

electrice cu ţările vecine;
· reducerea continuă a sarcinii termice şi consumului de gaze naturale;
· nivelul ridicat de deteriorare morală şi fizică a infrastructurii comple-

xului energetic;
· nivelul scăzut de dezvoltare la compartimentele ”eficienţa energetică”

şi ”energia din surse regenerabile”.
La 18 decembrie 2009, în cadrul celei de-a VII-a Reuniuni a Consiliului

Miniştrilor al Comunităţii Energetice, care a avut loc la Zagreb, Croaţia, a
fost aprobată aderarea Republicii Moldova la Comunitatea Energetică.
Perspectiva obţinerii statutului de membru cu drepturi depline al Comunităţii
Energetice va impulsiona procesul de integrare a Republicii Moldova în
piaţa energetică regională, va spori gradul de securitate energetică a ţării şi,
sperăm, va stimula atragerea investiţiilor străine în domeniu.

În octombrie 2013 Republica Moldova, alături de Armenia şi Georgia,
a aderat la Parteneriatul Estic pentru energie (Parteneriatul Estic pentru
Eficienţă Energetică şi Mediu / Eastern Europe Energy Efficiency and En-
vironment Partnership / E5P). Ca atare, E5P este parte componentă a reacţiei
strategice la problemele energetice. Aceasta permite autorităţilor municipale
să investească în proiecte concrete ce reprezintă marea parte a potenţialului
de economisire a energiei. Comisia Europeană, în calitatea sa de donator

Potenţialu l tehnic 

Tip de SRE 
PJ (penta jouli de energie primară) 

T.e.p. (t.c.c. - tona 
de combustibil 

convenţional) x 106 

Solară  50,4 1,2 (1,8)) 
Eoliană   29,4 0,7 (1,0) 

Deşeuri agricole 7,5 
Lemne de foc 4,3 
Deşeuri de la procesarea lemnului, tescovină 4,7 
Biogaz 2,9 

 
 
Biomasă 

Biocombustib il 2,1 

 
 

0,5 (0,8) 

Hidro 12,1 0,3 (0,5) 
Total potenţial S.R.E. 113,4  2,7  (4,0)  

Consum resurse energetice fosile în anul 2002 75,6 1,8 (2,6) 
Surse de energie cu potenţial termic redus, inclusiv geotermală  >80,0* 1,9 (2,8)* 
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principal al Fondului, este gata să ofere până la 30 milioane de euro pentru
aceste trei ţări ce au aderat la iniţiativă pentru a co-finanţa proiectele de
eficienţă energetică şi mediu în municipalităţi.

La 29 noiembrie 2013, după trei ani de negocieri, la Vilnius, în cadrul
Summit-ului Parteneriatului Estic a fost parafat Acordul de Asociere dintre
Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Parafarea acestui document
presupune asumarea formală a unor angajamente faţă de forul comunitar şi
stabilirea unui cadru general al relaţiilor dintre părţi.

Concluzii. Toate cele menţionate ne permit să conchidem: din punct de
vedere geopolitic şi geoenergetic interesele Republicii Moldova se regăsesc
anume alături de ţările Parteneriatului Estic, de statele amplasate în regiunea
Mării Negre. Prin obiectivele Parteneriatului Estic este indicată în mod spe-
cial necesitatea îmbunătăţirii securităţii energetice. Iniţiativele-cheie, care sunt
programe specifice menite să sprijine şi să obţină rezultate tangibile, prevăd
dezvoltarea pieţelor regionale de energie electrică şi sporirea eficienţei
energetice[12]. Pentru a face faţă cerinţelor stipulate în aceste documente
importante este indispensabil de a conştientiza următoarele:

1. Pentru asigurarea unui grad cât mai ridicat de stabilitate şi securitate
energetică, factorii de decizie din ţara noastră ar trebui să împărtăşească o
viziune comună obiectivă, bazată pe o abordare raţională, moderată, adecvată.

2. Simpla racordare a cadrului legislativ al sectorului energetic din
Republica Moldova cu cerinţele comunitare nu va înlătura barierele ce
împiedică dezvoltarea sectorului.

3. Elaborarea politicilor şi strategiilor în domeniu trebuie să devină nu
un obiectiv, ci un rezultat al studiului complex care ar include mai multe
componente: analiza reală a situaţiei în sectorul energetic, inventarierea
instalaţiilor existente şi gradul de conformitate a acestora cu cerinţele actuale,
identificarea jucătorilor reali şi potenţiali pe piaţa energetică în RM, căile
de combatere a corupţiei în sectorul energetic etc.

4. Regiunea Mării Negre, sperăm, îşi va întări în viitorul apropiat statutul
de coridor strategic de tranzit al resurselor dinspre Est spre Occident şi îşi
va majora avantajele economice oferite de tranzit şi, în fine, îşi va consolida
poziţia de eventuală sursă energetică pentru Uniunea Europeană.

 5. Dezvoltarea unei colaborări viabile, formarea unei viziuni comune
cu ţările spaţiului Mării Negre asupra problemelor regiunii (prin acorduri
bilaterale sau multilaterale, prin negocieri între actorii direct implicaţi) ar
putea contribui la soluţionarea problemelor existente în sectorul energetic
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moldovenesc şi ar întări poziţia Republicii Moldova în calitate de stat care
îşi conştientizează şi îşi onorează rolul său în regiune, iar prin aceasta
contribuie la dezvoltarea relaţiilor Vest-Est la nivel politic,
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