
 Proiect 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

H O T Ă R Î R E  

 

nr. _____ 

din _____________________ 2018 

mun.Chişinău 

 

 

cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut 

dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind 

implementarea proiectului “Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica 

Moldova și România, Faza I”, semnat la Chișinău la 20 decembrie 2017 

 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Președintelui Republicii Moldova spre examinare proiectul de lege 

pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea proiectului “Interconectarea rețelelor de 

energie electrică dintre Republica Moldova și România, Faza I”, semnat la Chișinău la 20 

decembrie 2017.  

 

 

 

PRIM-MINISTRU  

 

Pavel FILIP 

  

Contrasemnează:  

Ministrul economiei și infrastructurii Chiril GABURICI 

Ministrul finanţelor  Octavian ARMAȘU 

Ministrul justiţiei Victoria IFTODI 

  

 

 



 

 

Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

L E G E 

 

pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană 

pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea proiectului “Interconectarea 

rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, Faza I” 

 

* * * 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

  

Art.1. – Se ratifică Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană 

pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea proiectului “Interconectarea rețelelor de 

energie electrică dintre Republica Moldova și România, Faza I”, semnat la Chișinău la 20 decembrie 

2017. 

 

Art.2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor Acordului 

menționat. 

  

Art.3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Banca Europeană 

pentru Reconstrucție și Dezvoltare despre ratificarea Acordului nominalizat. 

                 

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 

                         

 

                                Andrian CANDU 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Argumentarea necesității ratificării Acordului de împrumut 

dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 

privind implementarea Proiectului “Interconectarea rețelelor de energie electrică  

dintre Republica Moldova și România, Faza I” 

 

A. Descrierea tratatului 

Proiectul Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea Proiectului “Interconectarea rețelelor de energie 

electrică dintre Republica Moldova și România, Faza I”, în continuare Acord, este un Acord interstatal, 

încheiat între Republica Moldova, prin intermediul Ministerului Economiei și Infrastructurii, și Banca 

Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.  

Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030 prevede posibilitatea dezvoltării 

proiectelor de interconexiune în regim asincron cu România prin construcția convertoarelor Back-to-

Back (BtB), menținând în paralel posibilitatea de a activa în regim sincron cu sistemul electroenergetic 

al Ucrainei. 

Astfel, scopul Acordului constă în asistarea Republicii Moldova în construcția, echiparea și 

punerea în funcțiune a interconectării electrice dintre Republica Moldova și România.  

Termenul Acordului este de 18 ani, inclusiv perioada de grație de 3 ani, iar termenul limită oferit 

pentru ratificare este de 360 de zile de la semnare.  

Amendarea Acordului va fi efectuată la solicitarea unei părți și, respectiv, cu acordul ambelor 

părți. Implementarea acestui Acord nu necesită amendarea sau substituirea altor tratate în vigoare.    

B. Analiza de impact 

Informații generale. Actualitatea Acordului este determinată de faptul că interfața dintre RM și 

România formată din o linie electrică aeriană LEA de 400 kV Vulcănești – Isaccea și 4 linii LEA de 110 

kV nu permite actualmente schimbul de energie electrică în regim sincron. Luând în considerație situația 

geopolitică există o necesitate critică pentru realizarea interconectării în regim asincron pentru a 

îndeplini criteriile de siguranță și diversificarea pieței de energie electrică. 

Scopul final constă în construcția, echiparea și punerea în funcțiune a interconectării electrice 

dintre Republica Moldova și România, constând din: (i) o stație BtB în Vulcănești; (ii) o linie de transport 

de 400 kV între Vulcănești și Chișinău; iii) extinderea stației de transformare din Chișinău; și (iv) 

extinderea stației Vulcănești de 400 kV. 

Acordul implică încheierea unor tratate complementare, cum sunt Contractul de finanțare  încheiat 

între Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții (BEI) - 80 milioane euro, Acordul de 

împrumut dintre Republica Moldova și Banca Mondială (BM) – 70 milioane euro și Acordul de grant 

UE NIF în valoare de 40 milioane euro. Necesitatea încheierii contractelor suplimentare cu instituțiile 

financiare vizate, rezultă din valoarea majorată proiectului, care este estimată la 270 milioane euro. 

Astfel, apare necesitatea partajării valorii între mai multe instituții. 

Aspectul politic, cultural și social. Prevederile Acordului nu contravin politicii externe 

promovate de către Republica Moldova, mai mult ca atât Acordul este în strictă concordanță cu politicile 

prevăzute în Tratatul Comunității Energetice și cu Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în 

anul 2030. Realizarea interconexiunii asincrone cu România oferă un nivel de securitate sporit și prețuri 

mai bune pe piața autohtonă de energie electrică, accesul permanent la piața regională de energie 

electrică, iar în consecință un preț final al energiei mai puțin împovărător pentru consumatori. 



Aspectul economic și de mediu. Realizarea Proiectului “Interconectarea rețelelor de energie 

electrică dintre Republica Moldova și România, Faza I” va oferi posibilitatea de a alege fără constrângeri 

sursa de achiziționare a energiei, fie din Est sau din Vest. Această alegere se va ghida doar conform 

prețului și va fi independentă de evoluția pieței din Ucraina. De asemenea, interconectarea asincronă va 

permite Republicii Moldova arbitrajul comercial dintre sursele de energie electrică. 

Aspectul normativ. Prevederile Acordului de împrumut nu contravin Constituției Republicii 

Moldova, Cartei ONU, precum și altor tratate internaționale la care Republica Moldova este parte. 

Acordul de împrumut include și un Plan de acțiuni privind Reformarea Sectorului Energiei 

Electrice (POWERSAP), care reprezintă un plan convenit între Republica Moldova, BERD, BEI, BM și 

Comunitatea Energetică și definește acțiunile-cheie și termenele în ceea ce privește reforma în sectorul 

energiei electrice. POWERSAP-ul este integrat în Acord.  

Aspectul instituțional și organizatoric. Aplicarea prevederilor Acordului cu BERD nu necesită 

întreprinderea măsurilor suplimentare privind înființarea unor structuri noi. 

Agenția de implementare a Proiectului este desemnată Î.S. Moldelectrica, companie deținută 

integral de stat, responsabilă de transportul energiei electrice și dirijarea sistemului electroenergetic. La 

fel, Î.S. Moldelectrica va fi entitatea responsabilă de prezentarea rapoartelor privind implementarea 

Acordului.  

Unitatea de implementare a Proiectului este desemnată Unitatea consolidată pentru implementarea 

și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii (UCIPE), care posedă resurse adecvate și personal 

calificat corespunzător, în conformitate cu termenii de referință acceptabili pentru BERD și care va veni 

în suportul Î.S. Moldelectrica. 

Aspectul financiar. Acordul prevede un împrumut de la BERD în valoare de 80 de milioane de 

euro, precum și un Acord de grant între UE și RM / Agenția de implementare a Proiectului în scopul 

valorificării componentei de grant în valoare de până la 40 milioane euro. 

Termenul împrumutului este de 18 ani, inclusiv perioada de grație de 3 ani. Suma creditului va fi 

rambursată în 30 de rate semestriale egale, plătibile la 25 aprilie și 25 octombrie al fiecărui an. Baza ratei 

dobânzii este șase luni EURIBOR, iar marja ratei dobânzii 1% pe an. 

Aspectul temporar. Intrarea în vigoare a Acordului este condiționată de un șir de obligații expuse 

detaliat în Acord, printre care și semnarea Contractelor de împrumut cu BEI și Banca Mondială, precum 

și expedierea de către BERD a avizului de acceptare după îndeplinirea tuturor condițiilor menționate în 

Acordul de împrumut, prezentarea actelor necesare BERD-ului, precum și ratificarea Acordului de către 

Parlamentul Republicii Moldova. Proiectul urmează a fi finalizat la sfârșitul anului 2022. 

C. Analiza oportunității ratificării  

Acordul de împrumut a fost semnat la Chișinău, pe data de 20 decembrie 2017.  

Pentru implementarea Acordului, autoritățile responsabile din domeniu vor îndeplini măsurile 

necesare pentru ratificarea acestuia de către Parlament, inclusiv va asigura implementarea etapelor 

proiectelor, așa cum este prevăzut în Acord. De asemenea, autoritățile responsabile se vor angaja în 

îndeplinirea Planului de acțiuni privind Reformarea Sectorului Energiei Electrice, care conține acțiuni 

cheie și termene limită în ceea ce privește reforma în sectorul energiei electrice al Republicii Moldova.  

 

Secretar General de Stat        Iulia COSTIN 
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