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S.A. ENERGOCOM a cumpărat 10 milioane de metri cubi de gaze de
la operatorul actual S.A. Moldovagaz pentru a spori securitatea
aprovizionării cu gaze a Republicii Moldova.
Chișinău, Moldova - 30 august 2022

La 29 august, S.A. ENERGOCOM a semnat două contracte de cumpărare de la S.A. Moldovagaz
a 10 milioane m3 de gaze naturale. Tranzacțiile au fost încheiate ca urmare a Dispoziției
Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) a Republicii Moldova din 29 august 2022.
Ambele tranzacții sunt destinate livrării de gaze către S.A. ENERGOCOM prin conductele
sistemului de transport al gazelor naturale operat de S.R.L. Moldovatransgaz. Cantitățile de
gaze procurate vor fi stocate în viitorul apropiat de S.A. ENERGOCOM în depozitele subterane
de gaze, ca parte a stocurilor strategice de gaze ale Republicii Moldova, conform Legii gazelor
modificată în iulie. Tranzacțiile au fost încheiate ca contracte de tip EFET pentru prima dată în
istoria pieței interne angro de gaze din Moldova.
---S.A. ENERGOCOM este o companie energetică din Republica Moldova, în care cota Statului
constituie 100%, responsabilă de asigurarea securității energetice a Republicii Moldova. S.A.
ENERGOCOM este licențiată să furnizeze energie electrică și gaze naturale în Moldova.
Compania este desemnată furnizor central de energie electrică fiind în prezent, de asemenea,
obligată prin lege să mențină stocul strategic de gaze. S.A. ENERGOCOM va deschide sucursale
în România și Ucraina pentru a putea desfășura activități de tranzacționare a gazelor și a
energiei electrice pe ambele piețe energetice vecine. S.A. ENERGOCOM este, de asemenea,
beneficiarul unui împrumut de 300 de milioane de euro de la Banca Europeană pentru
Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) care ar putea fi utilizat pentru a asigura securitatea
furnizării gazelor naturale Republicii Moldova în caz de situație de urgență.
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State Moldovan ENERGOCOM buying 10 million cubic meters of gas
from incumbent Moldovagaz to increase security of gas supply to
Republic of Moldova.
Chisinau, Moldova - 30th August 2022

On 29th August ENERGOCOM signed two contracts for buying from Moldovagaz in total 10
mcm of gas. Transactions were concluded as a result of Decision of the Republic of Moldova
Commission for Exceptional Situations (CSE) adopted on 29 August 2022.
Both transactions are for delivering gas to ENERGOCOM by gas transmission system pipelines
operated by Moldovatransgaz. Purchased amounts of gas in the nearest future will be stored
by ENERGOCOM in underground gas storages (UGS), as a part of strategic gas stocks of
Republic of Moldova, according to Gas Law amended in July. Transactions were concluded as
an EFET type contracts for the first time in history of internal wholesale gas market of
Moldova.
---ENERGOCOM JSC is a 100% Moldova state owned energy company, responsible for providing
security of supply to the Republic of Moldova. ENERGOCOM is licenced to supply electricity
and gas in Moldova. Company is a designated central supplier of electricity, being now also
obligated by law to maintain strategic gas stocks. ENERGOCOM will open branches in Romania
and Ukraine to be able to run gas and electricity trading activities on both neighbouring energy
markets. ENERGOCOM is also the beneficiary of 300 million EUR loan from European
Reconstruction and Development Bank (EBRD) which might be used for the purpose of
security gas supplies to Moldova in case of emergency situation.
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