
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2020 

Chișinău 
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Cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Contractului de 

finanţare a Proiectului „Eficienţa energetică în Republica Moldova” dintre 

Republica Moldova și Banca Europeană de Investiţii și acordarea 

împuternicirilor pentru negocierea acestuia 

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

 

În temeiul art. 3 din Legea nr. 419/2006 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 ulterioare, 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se ia act de proiectul Contractului de finanţare a Proiectului „Eficienţa 

energetică în Republica Moldova” dintre Republica Moldova și Banca 

Europeană de Investiţii. 

 

2. Se inițiază negocierile asupra proiectului Contractului de finanţare a 

Proiectului „Eficienţa energetică în Republica Moldova” dintre Republica 

Moldova și Banca Europeană de Investiţii. 

 

3. Pentru negocierea proiectului Contractului de finanţare a Proiectului 

„Eficienţa energetică în Republica Moldova” dintre Republica Moldova și Banca 

Europeană de Investiţii, se împuternicește delegația oficială în următoarea 

componență: 

 
Drăgălin Iuliana  – secretar de stat al Ministerului Economiei și 

Infrastructurii, conducător al delegației 

   

Negura Călin  – șef al Direcției politici în domeniul energetic, 

Ministerul Economiei și Infrastructurii 

   

Tumuruc Denis  – șef adjunct al Direcției politici în domeniul 

energetic, Ministerul Economiei și Infrastructurii  
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Ciumac Iulia  – șef al Secției asistență externă a Direcției investiții 

publice și asistență externă, Ministerul Finanțelor 

   

Matveeva Elena  – șef al Direcției datorii publice, Ministerul Finanțelor 

   

Ciudin Alexandru  – director al Agenției pentru Eficiență Energetică 

   

Manolache Victor  – șef al Direcției finanțare, implementare și 

monitorizare a proiectelor, Agenția pentru Eficiență 

Energetică   

   

Samson Aurelia  – director al Unității consolidate pentru 

implementarea și monitorizarea proiectelor în 

domeniul energeticii. 

 

4. Conducătorul delegației de negociatori, doamna Iuliana Drăgălin, se 

împuternicește pentru semnarea procesului-verbal al negocierilor și a altor 

documente relevante negocierilor în cauză. 

 

5. În cazul eliberării/suspendării din funcțiile deținute a membrilor 

delegației oficiale, atribuțiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele 

nou-desemnate în funcțiile respective, fără emiterea unei alte hotărâri de Guvern. 

 

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 
 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul economiei 

și infrastructurii      Serghei Railean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului 

Contractului de finanțare a proiectului „Eficiența energetică în Republica Moldova” dintre 

Republica Moldova si Banca Europeană de Investiții şi acordarea pentru semnarea 

acestuia 

1. Autorul proiectului și, după caz, a participanților la elaborarea acestuia 

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Contractului de 

finanțare a proiectului „Eficiența energetică în Republica Moldova” dintre Republica Moldova si Banca 

Europeană de Investiții şi acordarea împuternicirilor pentru semnarea este elaborat de către Ministerul 

Economiei și Infrastructurii. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite 

Proiectul „Eficiența energetică în Republica Moldova” (în continuare Proiect) este orientat spre crearea 

unui instrument financiar necesar pentru reabilitarea energetică a fondului imobiliar al Republicii 

Moldova ce cuprinde clădiri publice deținute de autoritățile publice centrale, cât și locale, care este 

caracterizat printr-o performanță energetică scăzută, urmare a vechimii construcțiilor cât și a lipsei acute 

a investițiilor în lucrările de consolidare și sporire a eficienței energetice pe parcursul utilizării lor. 

În acest sens, în scopul realizării Proiectului, Republica Moldova urmează să contacteze un împrumut în 

valoare de 30 milioane euro din partea Băncii Europene de Investiții (BEI), un împrumut în valoare de 

30 milioane euro din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), precum și un 

grant în valoare de 15 milioane euro oferit din partea Platformei de Investiții pentru Vecinătate a Comisiei 

Europene (NIP). Astfel, bugetul total al Proiectului constituie 75 milioane euro cu o durată de 

implementare începând cu trimestrul III, 2020 până în trimestrul III, 2024. 

Principala categorie de beneficiari ai Proiectului sunt instituțiile publice, și anume instituțiile publice 

„guvernamentale” de importanță națională (cele de menire socială, precum sunt spitalele republicane/ de 

interes național) și instituțiile publice (de importanță socială) de importanță locală/ municipală (grădinițe, 

școli, spitale municipale și raionale). Astfel, luând în considerare specificul categoriilor de beneficiari se 

pledează pentru implementarea Proiectului în două faze, și anume: 

 Faza I – cu accent pe instituțiile guvernamentale (spitale), cu un buget aproximativ 60 milioane 

euro, cu acoperire egală din partea BERD și BEI; 

 Faza II – cu accent pe autoritățile administrației publice locale (APL), în limita solicitărilor din 

partea acestora, cu un buget de cca. 15 milioane euro. 

În această ordine de idei, pe parcursul anului 2019, în coordonare cu Ministerului Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale a fost întocmită o listă scurtă a instituțiilor spitalicești de importanță națională, 

regională și locală, ce urmează a fi incluse în Proiect (se anexează). 

În ceea ce privește lista grădinițelor și școlilor, care pot beneficia pe urma Proiectului, este necesar de 

precizat că acestea vor fi selectate, ulterior atragerii resurselor financiare din partea partenerilor de 

dezvoltare, prin intermediului unui apel de propuneri organizat în acest sens.  

Totodată, în vederea creșterii interesului APL de a se împrumuta în cadrul Proiectului, se consideră 

oportună alocarea componentei de grant exclusiv pentru finanțarea măsurilor de eficiență energetică în 

cadrul instituțiilor publice din subordinea APL, în vederea limitării presiunii financiare pe bugetele 

acestora.    

Este necesar de specificat că de implementarea Proiectului va fi responsabilă Unitatea de implementare 

a Proiectului care urmează a fi constituită din două instituții, cu atribuții distincte, după cum urmează: 

 Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) – în calitate de autoritate administrativă responsabilă 

de implementarea politicilor EE și SER, care ar urma să preia rolul de „management general” al 

proiectului; 

 Unitatea Consolidată pentru Implementare și Monitorizare a Proiectelor în domeniul Energeticii 

(UCIPE) – instituție publică în care MEI are calitatea de Fondator, cu experiență în implementarea 



proiectelor, al cărei rol în cadrul proiectului va consta în „managementul fiduciar” aferent acestuia 

(inclusiv asigurarea procurărilor în cadrul proiectului conform regulilor partenerului de 

dezvoltare). 

Totodată, implementarea Proiectului va fi monitorizată de un Consiliu de supraveghere (instituit de MEI), 

format din reprezentanți ai autoritățile publice centrale și ai partenerilor de dezvoltare respectivi.  

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Luând în considerare că valoarea totală a Proiectului este estimată la 75 milioane euro, BEI și-a exprimat 

disponibilitatea privind acordarea unui împrumut în valoare de 30 milioane euro, care este subiectul 

prezentului proiect de Hotărâre de Guvern. 

Astfel, proiectul Hotărârii de Guvern prevede împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea 

proiectului Contractului de finanțare privind acordarea împrumutului din partea BEI pentru 

implementarea proiectului ”Eficiența energetică în Republica Moldova”. 

Actualitatea promovării și semnării Contractului de finanțare este determinată de necesitatea realizării 

măsurilor ce se impun pentru reabilitarea fondului locativ național, precum și implementarea politicilor 

naționale în acest domeniu. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Contractul de finanțare în cauză prevede acordarea unui împrumut Republicii Moldova din partea BEI în 

valoare de 30 milioane euro, din valoarea totală a Proiectului de 75 milioane euro. Totodată, în Legea 

bugetului de stat pentru anul 2020 au fost planificate cheltuielile necesare pentru inițierea proiectului în 

anul 2020, în valoare de 22,5 milioane lei. 

Totodată, luând în considerare că Unitatea de implementare a proiectului, ce va fi constituită din două 

instituții AEE și UCIPE, pentru care în scopul asigurării funcționalității acestora, anual, sunt alocate 

resurse financiare din bugetul de stat, mijloace financiare suplimentare din bugetul de stat necesare pentru 

implementarea Proiectului în cauză nu sunt alocate.  

În contextul tuturor celor menționate, trebuie de menționat că în urma implementării proiectului este 

așteptată renovarea unei suprafețe cuprinse în intervalul 1-1,1 milioane m2 de spații ale clădirilor publice 

(ce ar corespunde, estimativ, unei ponderi de 3-4% din suprafața totală a clădirilor publice), în mare parte 

instituții spitalicești de importanță națională/ republicană. Astfel, conform studiului de prefezabilitate, se 

prevăd următoarele economii de energie/monetare: 

 Economii de energie electrică – 16,8 GWh/ an (corespunde consumului anual de energie electrică 

a 16 Spitale republicane); 

 Economii de energie termică – 55,3 GWh/ an (corespunde consumului anual de energie termică 

a 4 Spitale republicane); 

 Economii monetare – 5,2 milioane euro/ an; 

 Durata simplă de recuperare a investiției – 15,3 ani. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Luând în considerare că pe agenda de astăzi a Guvernului și MEI există un șir de angajamente ce trebuie 

onorate în domeniul eficienței energetice și care constau, inclusiv în elaborarea unor planuri și strategii 

sectoriale de reabilitare a fondului locativ național pe termen lung, proiectul hotărârii în cauză corespunde 

întru totul politicii promovate de către minister în acest domeniu.  

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

Luând în considerare prevederile Contractului de finanțare, proiectul de Hotărâre de Guvern a fost supus 

avizării și consultărilor publice către instituțiile cointeresate conform prevederilor cap. III, Anexa 7 a 

Regulamentului privind procedura de contractare a datoriei de stat şi debursare a împrumuturilor de stat 

externe şi interne aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1136/2007 cu privire la unele măsuri de 

executare a Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de 

stat şi recreditarea de stat, și au fost luate în considerație toate obiecțiile și propunerile. 

 



7. Constatările expertizei juridice 

Proiectul a fost supus expertizei juridice conform prevederilor cap. III, Anexa 7 a Regulamentului privind 

procedura de contractare a datoriei de stat şi debursare a împrumuturilor de stat externe şi interne aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 1136/2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.419/2006 cu 

privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat şi recreditarea de stat, și a obținut expertiza prin 

demersul nr. 08/2345 din 10.03.2020 toate obiecțiile și propunerile fiind luate în considerație. 

8. Alte expertize 

Proiectul nu conține prevederi de reglementare a activității de întreprinzător în sensul Legii nr.235/2006 

cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător, astfel decăzând necesitatea 

examinării acestuia de către Grupul de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător. De 

asemenea, proiectul nu cade sub incidența altor expertize necesare a fi efectuate în condițiile Legii 

nr.100/2017 cu privire la actele normative. 

 

 

 

Ministru                                                                Serghei RAILEAN 
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