
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Pentru inițierea negocierilor asupra proiectului  

Contractului de finanțare între Republica Moldova şi Banca Europeană  

de Investiții privind interconectarea electrică Moldova – România  

şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

În temeiul prevederilor art.3 din Legea nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 

cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.397-399, 

art.704), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se ia act de proiectul Contractului de finanțare între  Republica 

Moldova şi Banca Europeană de Investiții privind interconectarea electrică 

Moldova – România. 
 

2. Se inițiază negocierile asupra proiectului Contractului de finanțare între 

Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții privind interconectarea 

electrică Moldova – România. 
 

3. Pentru negocierea proiectului Contractului de finanțare între 

Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții privind interconectarea 

electrică Moldova  – România se împuternicește delegația oficială în următoarea 

componență: 

 

Calmîc Octavian – viceprim-ministru, ministru al economiei și 

infrastructurii, şef al delegaţiei de negociatori 

 

Iurcu Vitalie – secretar de stat al Ministerului Economiei și 

Infrastructurii (în domeniul economic)  

 

Matveeva Elena – șef al Direcției datorii publice, Ministerul 

Finanțelor 
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Negură Călin – șef al Direcției politici în domeniul energetic, 

Ministerul Economiei și Infrastructurii 

 

Glușcenco Oxana  

 

– 

 

șef al Direcției coordonarea politicilor și 

asistenței externe, Cancelaria de Stat 

 

Sacagiu Vladimir 

 

– consilier în Direcția drept internațional, 

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării 

Europene 

 

Samson Aurelia  

 

– reprezentant al Unității consolidate pentru 

implementarea şi monitorizarea proiectelor în 

domeniul energeticii 
 

 

4. Domnul Octavian Calmîc, viceprim-ministru, ministru al economiei și 

infrastructurii, se împuternicește să semneze procesul-verbal al negocierilor și 

alte documente relevante negocierilor în cauză. 

 

5. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor delegaţiei din funcţiile 

deţinute, atribuţiile acestora vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în 

funcțiile respective, fără emiterea altei hotărîri de Guvern. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru,   

ministrul economiei  

și infrastructurii      Octavian CALMÎC 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Andrei GALBUR 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 

 

 

 

 

 



Argumentarea necesităţii iniţierii negocierilor asupra proiectului Contractului de finanţare 

dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii 

privind implementarea proiectului “Interconectarea reţelelor de energie electrică 

dintre Republica Moldova şi România, Faza I”

A. Descrierea contractului.

Informaţii generale. Proiectul Contractului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca 

Europeană de Investiţii privind implementarea proiectului “ Interconectarea reţelelor de energie electrică 

dintre Republica Moldova şi România, Faza F\ în continuare Contract, este un Contract încheiat între 

Republica Moldova, prin intermediul Ministerului Economici, şi Banca Europeană de Investiţii.

Informaţii privind conţinutul contractului. Strategia Energetică 2030 prevede posibilitatea 

dezvoltării proiectelor de interconexiune în regim asincron cu România prin construcţia convertoarelor 

Back-to-Back (BtB), menţinând în paralel posibilitatea de a activa în regim sincron cu sistemul 

electroenergetic (SE) al Ucrainei.

Astfel, Contractul se referă la construcţia şi dezvoltarea infrastructurii necesare pentru 

interconectarea permanentă a reţelelor de transport de energie electrică din România şi Republica 

Moldova,

B. Analiza de impact.

Informaţii generale. Actualitatea Contractului este determinată de faptul că interfaţa dintre Republica 

Moldova şi România este formată de o linie electrică aeriană LEA de 400 de kV Vulcăneşti Isaceea şi 

patru linii LEA de 1 10 kV. Există o necesitate critică pentru alte linii de înaltă tensiune pentru a îndeplini 

criteriile de siguranţă şi de a creşte capacitatea interfeţei, în regim asincron.

Scopul final al încheierii contractului constă în construcţia, echiparea şi punerea în funcţiune a 

interconectării electrice dintre Republica Moldova şi România, constând din: (i) o staţie back-to-back în 

Vulcăneşti; (ii) o linie de transport de 400kV între Vulcăneşti şi Chişinâu; iii) extinderea staţiei de 

transformare de la Chişinău, Republica Moldova; şi (iv) extinderea staţiei Vulcăneşti de 400kV.

Contractul implică încheierea unor contracte complementare, cum sunt Acordul de împrumut 

încheiat între Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) - 80 

milioane euro, Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Mondială (BM) -  70 milioane 

euro şi Acordul de grant UE NIF în valoare de 40 milioane euro. Ţinând cont de faptul că valoarea totală 

a proiectului a fost estimată la 270 mii euro, încheierea contractelor complementare cu alte instituţii 

financiare este justificată.

Aspectul politic, cultural, social. Prevederile Contractului nu contravin politicii externe promovate 

de către Republica Moldova, mai mult ca atât Contractul este în strictă concordanţă cu politicile 

prevăzute în Tratatul Comunităţii Energetice şi cu Strategia Energetică 2030. Realizarea interconexiunii 

asincrone cu România oferă un nivel de securitate sporit şi preţuri mai bune pe piaţa autohtonă de energic 

electrică, accesul permanent ia piaţa regională de energie electrică, iar în consecinţă un preţ final al 

energiei mai puţin împovărător pentru consumatori.

Aspectul economic şi de mediu. Realizarea proiectului va oferi posibilitatea de a alege fără 

constrângeri sursa de achiziţionare a energiei, fie din Est sau din Vest. Această alegerea se va ghida doar



conform preţului şi va fi independentă de evoluţia pieţei din Ucraina. De asemenea, interconectarea 

asincronă va permite Republicii Moldova arbitrajul comercial dintre sursele de energie electrică.

Aspectul normativ. Prevederile Contractului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca 

Europeană de Investiţii privind implementarea proiectului "'Interconectarea reţelelor de energie electrică 

dintre Republica Moldova şi România, Faza I” nu contravin Constituţiei Republicii Moldova, Cartei 

ONU, precum şi altor tratate internaţionale la care Republica Moldova face parte.

Contractul de finanţare va include şi un Plan de Acţiuni privind Reformarea Sectorului Energici Electrice 

(POWERSAP), care reprezintă un plan convenit între Republica Moldova, BERD, BEI. BM şi 

Comunitatea Energetică, care defineşte acţiuni le-cheie şi termenele în ceea ce priveşte reforma în 

sectorul energiei electrice. POWERSAP-ul va face parte din Contract şi va intra în vigoare odată cu 

intrarea în vigoare a Contractului.

Aspectul instituţional şi organizatoric. Aplicarea prevederilor Contractului cu BEI nu necesită 

întreprinderea măsurilor suplimentare privind înfiinţarea unor structuri noi.

In acelaşi timp, Ministerul Economiei este entitatea responsabilă de iniţierea negocierilor şi semnarea 

Contractului.

Agenţia de implementare a Proiectului este desemnată Î.S. Moldelcctriea, companie deţinută integral 

de stat, responsabilă de transportul energiei electrice şi dirijarea sistemului electroenergetie. De 

asemenea, Î.S. Moldelcctriea va fi entitatea responsabilă de prezentarea rapoartelor privind 

implementarea Contractului.

Unitatea de implementare a proiectului este desemnată Unitatea consolidată pentru implementarea 

şi monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii (UC1PE), care posedă resurse adecvate şi personal 

calificat corespunzător, în conformitate cu termenii de referinţă acceptabili pentru BERD, şi care va veni 

în suportul Î.S. Moldelcctriea.

Aspectul financiar. Creditul prevede un împrumut de la BEI de 80 de milioane de curo. precum şi 

un Acord de grant oferit de NIF în valoare de până la 40 milioane curo.

Suma creditului va fi transferată către Beneficiar în 20 de rate, flecare tranşă nu trebuie să 11c în 

valoare mai mică de 1 000 000 euro. împrumutatului îi va fi transferata suma solicitată nu mai des de o 

dată pe lună sau de 6 ori pe an. Comisioanele şi dobânzile vor 11 calculate pentru llecare tranşă în parte 

în baza ratei de depozit, conform EUR 1 BOR - pentru plăţi în euro şi UI BOR - pentru plăţi în dolari 

Termenul împrumutului este de 25 ani.

Investiţia va fî recuperată din contul tarifului reglementat de transport al energiei electrice.

Aspectul temporar. Contractul va intra în vigoare nu mai târziu de 24 de luni de la semnarea 

Acordului de împrumut. De asemenea, intrarea în vigoare a Contractului este condiţionată de un şir de 

obligaţii expuse detaliat în Contract, printre care şi semnarea Contractelor de împrumut cu BEI şi Banca 

Mondială, precum şi expedierea de către BERD a avizului de acceptare după îndeplinirea tuturor 

condiţiilor menţionate în Contractul de finanţare, prezentarea actelor necesare BERD-ului, precum şi 

ratificarea Contractului de către Parlamentul Republicii Moldova.

Contractul de finanţare este guvernat/reglementat de către dreptul Luxemburgului (Luxembourgish 

Law). în acest caz, Acordul nu poate fi considerat tratat internaţional şi nu poate fi încheiat conform 

Legii 595/1999 privind tratatele internaţionale. Legea aplicabilă ar fi Nr. 419 din 22.12.2006 cu privi re

ia datoria sectorului public, garanţiile dc stat şi recreditarea de stat. Astfel, pentru iniţierea negocierilor 

a fost elaborat HG.



C. Mandatul pentru negocieri

Conducătorul delegaţiei de negociatori va fi desemnat prin Hotărâre a Guvernului, Viceprim-

ministru, ministru al economiei şi infrastructurii, Dl Octavian Caimîc. Procesul de negocieri va fi 

organizat de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii. Participanţi la procesul de negocieri vor 11 

reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerului Economici şi 

Infrastructurii, Finanţelor. Justiţiei şi Cancelariei de Stat. De asemenea, la negocieri vor participa 

reprezentanţii desemnaţi ai I. S. Moldelectrica şi UCIPK.

D. Procedura negocierilor

La iniţiativa Ministerului Economiei şi Infrastructurii a fost prezentată propunerea de încheiere a 

Contractului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii privind 

implementarea proiectului '‘Interconectarea reţelelor de energie electrică dintre Republica Moldova şi 

România, Faza I” pentru a îndeplini măsurile stipulate în Strategia Energetică 2030. în scopul 

consolidării rolului Republicii Moldova de culoar dc tranzit al energiei electrice, îmbunătăţirii nivelului 

de securitate energetică. în conformitate cu angajamentele din cadrul Comunităţii Energetice.

O similitudine în procedura de negociere poate fi identificată în cadrul negocierilor acordurilor de 

finanţare cu BERD şi BEI pentru construcţia gazoductului Unghcni-Chişinău, în rezultatul cărora, la 19 

decembrie 2016, au fost semnate acordurile menţionate. Actualmente, pentru construcţia interconectării 

electrice dintre Republica Moldova şi România vor fi folosite aceleaşi procedee de negociere, organizate 

la sediul Ministerului Economiei, eu participarea tuturor reprezentanţilor instituţiilor enumerate mai sus.

Contractul urinează a 11 semnat pe data de 24 noiembrie 2017, iar limba de referinţă va li limba 

engleză.

Contractul va intra în vigoare la semnarea acestuia, cu ulterioara ratificare de către Parlamentul 

Republicii Moldova.

Secretar de Stat
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