
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                         2021 

Chișinău 
 

 

 

Cu privire la instituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea 

utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei 

electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Vulcănești–

Chișinău și a stației Back-to-Back Vulcănești  

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

 
În temeiul art. 7 alin. (2) din Legea exproprierii pentru cauză de utilitate 

publică nr. 488/1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 42-44, 

art. 311), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se instituie Comisia de cercetare prealabilă pentru declararea utilității 

publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene 

(LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Vulcănești–Chișinău și a stației 

Back-to-Back Vulcănești. 

 

2. Se aprobă Componența nominală a Comisiei de cercetare prealabilă 

pentru declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a 

liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Vulcănești–

Chișinău și a stației  Back-to-Back Vulcănești, conform anexei.  

 

3. Comisia nominalizată va activa în conformitate cu prevederile 

Regulamentului privind modul de cercetare prealabilă pentru declararea utilității 

publice a obiectului exproprierii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 660/2006.  

 

4. Rezultatele cercetării prealabile, consemnate în procesul-verbal al 

ședinței de vot a Comisiei menționate și documentele aferente, vor fi prezentate 

Guvernului în termen de 30 zile de la data desfășurării ședinței de vot.  

 

5. În caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcțiile deținute, atribuțiile 

lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcțiile 

respective, fără emiterea unei alte hotărâri de Guvern. 
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6. Ținerea lucrărilor de secretariat ale Comisiei sus-menționate este 

asigurată de către Unitatea consolidată pentru implementarea şi monitorizarea 

proiectelor în domeniul energeticii. 

 

7. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina 

Ministerului Economiei și Infrastructurii. 

 

8. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

 

Prim-ministru interimar    AURELIU CIOCOI 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 
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             Anexă  

la Hotărârea Guvernului  nr. 
 

COMPONENŢA NOMINALĂ 

a Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de 

interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 

400 kV de transport al energiei electrice Vulcănești–Chișinău și a stației 

Back-to-Back Vulcănești  
 

Negură Călin  – șef al Direcției politici în domeniul energetic, 

Ministerul Economiei și Infrastructurii 

Țurcanu Iacob  – șef al Direcției management instituțional, 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi 

Mediului 

Verlan Eugeniu  – șef al Secției fonduri de dezvoltare a Direcției 

investiții publice, Ministerul Finanțelor 

Lupu-Goriţa Viorel  – șef al Direcției relații funciare şi protecția solurilor, 

Agenția Relații Funciare și Cadastru 

Doruc Mihail  – consultant principal în Direcția relații funciare și 

bunuri imobile, Agenția Proprietății Publice 

Samson Aurelia  – director al Unității consolidate pentru 

implementarea şi monitorizarea proiectelor în 

domeniul energeticii 

Ciobîrca Octavian – șef al Serviciului de dezvoltare în perspectivă și 

integrare eurореană, ÎS „Moldelectrica” 

Gaidarji Ivan – președinte al Raionului Vulcănești 

Maximenco Pavel  – șef al Direcției construcții și drumuri, Consiliul 

raional Cahul 

Paslari Ivan – președinte al Raionului Taraclia 

Prițcan Nicolae  – președinte al Raionului Leova 

Cecati Ion  – specialist superior în Direcția dezvoltare teritorială, 

Consiliul raional Cimișlia 

Cornei Dumitru  – vicepreședinte al raionului Hîncești 

Marian-Bogos Victoria  – vicepreședinte al raionului Ialoveni 

Gîrbu Tudor  – consilier în cabinetul Primarului general al 

municipiului Chișinău  

Stănilă Dumitru  – specialist în reglementarea regimului funciar, 

Primăria com. Băcioi, mun. Chișinău  

Petrioglu Victor  – primar al orașului Vulcănești 

Capsamun Vasili  – primar al satului Dezghingea, UTA Găgăuzia  

Ichizli Dmitri  – primar al comunei Congazcicul de Sus, UTA 

Găgăuzia 

Sapunji Serghei  – primar al satului Chirsova, UTA Găgăuzia 

Cheleș Ivan  – viceprimar al satului Congaz, UTA Găgăuzia 

Filceacov Pavel   – primar al satului Svetlîi, UTA Găgăuzia 

Rusu Tatiana  – primar al satului Borceag, raionul Cahul 

Focșa Ghenadie   – primar al satului Iujnoe, raionul Cahul 

Carpenco Lidia  – primar al satului Burlăceni, raionul Cahul 

Tatarescu Alexandru   – primar al satului Albota de Sus, raionul Taraclia 
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Stoianov Ivan  – specialist în reglementarea proprietății funciare, 

Primăria satului Albota de Jos, raionul Taraclia 

Munteanu Nicolae  – primar al satului Balabanu, raionul Taraclia 

Pocurar Ecaterina  – primar al satului Novosiolovca, raionul Taraclia 

Bobici Anatolie  – primar al satului Aluatu, raionul Taraclia 

Chirnev Vladimir   – primar al satului Salcia, raionul Taraclia 

Tașnicenco Raisa  – primar al satului Musaitu, raionul Taraclia 

Țurcan Tatiana   – primar al satului Vinogradovca, raionul Taraclia 

Savițki Elena  – primar al satului Borogani, raionul Leova 

Andronachi Sergiu  – primar al orașului Cimișlia 

Bordeianu Gheorghe  – primar al comunei Lipoveni, raionul Cimișlia 

Nistreanu Nina   primar al comunei Gradiște, raionul Cimișlia 

Mardari Luca  – specialist în reglementarea proprietății funciare, 

Primăria satului Ivanovca Nouă, raionul Cimișlia 

Munteanu Constantin  – primar al satului Gura Galbenei, raionul Cimișlia 

Durlescu Raisa   – specialist pentru reglementarea regimului funciar, 

Primăria satului Valea Perjei, raionul Cimișlia 

Ciobanu Ion  – specialist relații funciare și cadastru, Primăria 

satului Ecaterinovca, raionul Cimișlia 

Bîrliga Nina  – specialist în reglementarea funciară, Primăria 

satului Javgur, raionul Cimișlia 

Covrig Ion  – specialist relații funciare și cadastru, Primăria 

satului Cenac, raionul Cimișlia 

Racila Gurii  – specialist în reglementarea regimului funciar, 

Primăria satului Topala, raionul Cimișlia 

Harbuz Ion  – primar al satului Buțeni, raionul Hîncești 

Barbos Pavel  – primar al satului Fîrlădeni, raionul Hîncești 

Mocanu Raisa  – specialist cadastru, Primăria satului Zîmbreni, 

raionul Ialoveni 

Ionaș Veaceaslav  – specialist în domeniul tineretului și sportului, 

Primăria satului Costești, raionul Ialoveni 

Moșneguțu Elena  – primar al satului Hansca, raionul Ialoveni 

Catan Mihail  – primar al satului Molești, raionul Ialoveni 
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Notă Informativă 

la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la instituirea Comisiei de cercetare 

prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de 

construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice 

Vulcănești–Chișinău și a stației Back-to-Back Vulcănești 

  

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la instituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea 

utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de 

transport al energiei electrice Vulcănești–Chișinău și a stației Back-to-Back Vulcănești. 

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

Proiectul de Hotărâre este elaborat în conformitate cu prevederile art.7 alin.(2) din Legea exproprierii 

pentru cauză de utilitate publică nr. 488/1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.42-44, 

art.311), cu modificările ulterioare și ale Regulamentului privind modul de cercetare prealabilă pentru 

declararea utilității publice a obiectului exproprierii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 660/2006. 

Necesitatea elaborării proiectului de Hotărâre este argumentată de imperativul realizării proiectului 

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

încheierea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție 

şi Dezvoltare (BERD) în sumă de 80.000.000 Euro (nr. 47087 din 20 decembrie 2017, ratificat prin Legea 

nr.150/2018), Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Investiții 

(BEI) în sumă de 80.000.000 Euro (FIN 88.495, Serapis nr. 2008-0194 din 20 decembrie 2017, ratificat 

prin Legea nr. 128/2018), Acordurilor de împrumut dintre Republica Moldova și Asociația Internațională 

pentru Dezvoltare (AID) în sumă de 47.900.000 Euro și 13.100.000 Euro (nr. 6380-MD încheiat la 26 

septembrie 2019, ratificat prin Legea nr. 179/2019 și, respectiv, nr. 6381-MD încheiat la 26 septembrie 

2019, ratificat prin Legea nr. 177/2019) și Acordului de Grant dintre Republica Moldova, ÎS 

„Moldelectrica” şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în sumă de 39.940.000 Euro (nr. 

47087 din 26 septembrie 2019, ratificat prin Legea nr.180/2019).  

Componentele proiectului de interconectare a rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și 

România, Faza I reprezintă: construcția unei linii aeriene de transport a energiei electrice (LEA) de 400 

kV și cu o lungime de aproximativ 158 km pe direcția Vulcănești–Chișinău și modernizarea/extinderea 

stațiilor electrice SE Chișinău 330 kV și SE Vulcănești 400 kV. 

Conform condițiilor Acordurilor de finanțare, termenul de executare a lucrărilor necesar pentru 

implementarea proiectului este de până la 31 august 2024. Suma totală a finanțării constituie 260.940.000 

Euro. 

În conformitate cu documentele de pregătire a proiectului, lucrările de construcție menționate vor fi 

executate pe terenuri proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi proprietate privată, fapt 

ce impune promovarea prezentului proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la instituirea Comisiei de 

cercetare prealabilă privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor menționate supra. 

Totodată, menționăm că în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) din Legea exproprierii pentru cauză 

de utilitate publică nr. 488/1999, declararea utilităţii publice se face numai după efectuarea unei cercetări 

prealabile şi numai  în cazul în care există  toate  condiţiile  pentru  expropriere,  prevăzute de  lege, iar 

conform art.5 alin.(3) din legea prenotată se stipulează că sînt de utilitate publică de interes naţional 

lucrările care răspund obiectivelor şi interesului întregii societăţi sau ale majorităţii ei.  
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Astfel, luând în considerare importanța lucrărilor ce urmează a fi executate și termenul de efectuare a 

acestora, Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului în  

scopul inițierii declarării utilității publice de interes național a acestor lucrări și îl propune spre 

promovare. 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Acordurile menționate supra au drept obiectiv finanțarea lucrărilor de construcție în scopul realizării 

interconectării rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, ceea ce va duce la 

sporirea capacității, îmbunătățirea fiabilității sistemului de transport a energiei electrice în Republica 

Moldova, precum și creșterea gradului de securitate energetică a țării prin diversificarea surselor de 

aprovizionare cu energie electrică. Conform art. 7 alin. (2) al Legii exproprierii pentru cauză de utilitate 

publică nr. 488/1999, cercetarea prealabilă pentru lucrările de interes național se face de către comisii 

formate de Guvern din reprezentantul administrației publice centrale coordonatoare a domeniului de 

activitate pentru care se realizează lucrarea de utilitate publică, din reprezentanți ai Ministerului 

Agriculturii Dezvoltării Regionale şi Mediului, Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei şi 

Infrastructurii, precum şi din președinții de raioane şi primarii localităților în a căror rază teritorială 

urmează să se desfășoare lucrarea de utilitate publică. Prevederi similare sunt stabilite și la pct. 3 din 

Regulamentul privind modul de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice a obiectului 

exproprierii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 660/2006.  

Cercetarea prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național urmează a fi realizată pentru 

stația BtB Vulcănești și LEA 400 kV care va face legătura între staţia electrică BtB şi substația electrică 

Chişinău din comuna Băcioi. Linia aeriană de transport energie electrică va traversa teritoriul a 35 

localități care au fost identificate de către Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”, 

în baza schiței de Proiect după cum urmează: 

1) municipiul Chișinău (com. Băcioi); 

2) raionul Ialoveni (comuna Zîmbreni și satele Costești, Hansca, Molești); 

3) raionul Hînceşti (satele Buțeni și Fîrlădeni); 

4) raionul Cimișlia (or. Cimișlia, comunele Lipoveni, Gradiște, Ecaterinovca, Javgur și satele 

Ivanovca Nouă, Gura Galbenei, Valea Perjei, Cenac, Topala); 

5) raionul Vulcănești (or. Vulcănești); 

6) UTA Găgăuzia (comunele Congazcicul de Sus și Svetlîi, satele Dezghingea, Chirsovo, Congaz); 

7) raionul Leova (satul Borogani); 

8) raionul Cahul (comuna Burlăceni și satele Borceag, Iujnoe); 

9) raionul Taraclia (comunele Albota de Sus, Albota de Jos, Salcia, Vinogradovca și satele 

Balabanu, Novoseolovca, Aluatu, Musaitu). 

Având în vedere că stația BtB Vulcănești și LEA 400 kV fac parte din cadrul aceluiași Proiect strategic, 

se propune formarea unei Comisii de cercetare comună, iar pentru examinarea obiectelor cercetării 

prealabile și stabilirea existenței elementelor justificative ale interesului național se vor organiza ședințe 

separate de lucru în teritoriu, cu reprezentanții autorităților publice locale de nivelul I și II, pe a căror rază 

teritorială se vor desfășura lucrările de utilitate publică. Fiecare președinte de raion și primar din 

localitățile menționate se vor expune asupra obiectelor ce urmează a fi amplasate nemijlocit pe teritoriul 

unităților teritoriale. Interconectarea asincronă a rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova 

și România reprezintă un pas important pentru țara noastră în direcția integrării Republicii Moldova în 

piața europeană unică de energie electrică. Implementarea proiectului este condiționată de parcurgerea 
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cercetării prealabile și obținerea deciziei Comisiei în conformitate cu Legea privind exproprierea pentru 

cauză de utilitate publică nr. 488/1999. 

4. Fundamentarea economico-financiară  

Interconectarea asincronă a rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România va oferi 

un nivel de securitate energetică sporit prin diversificarea surselor de aprovizionare cu energie electrică 

și accesul permanent la piața europeană unică de energie electrică prin intermediul ENTSO-E (Rețeaua 

Europeană a Operatorilor Sistemelor de Transport Energie Electrică), iar în consecință crearea unui 

mediu concurențial favorabil pe piața energiei electrice a țării, ceea ce inevitabil va oferi-un preț redus 

pentru consumatorii finali. De asemenea, proiectul va oferi posibilitatea de a alege fără constrângeri sursa 

de achiziționare a energiei, fie din Est sau din Vest.  

Totodată, menționăm că implementarea prevederilor Hotărîrii Guvernului enunțate nu necesită alocarea 

de mijloace financiare suplimentare din bugetul de stat. 

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

Urmare a elaborării proiectului de Hotărâre de Guvern nu au fost evidențiate acte normative ce urmează 

a fi modificate sau abrogate. De asemenea, nu este necesară adoptarea unor acte normative noi care vor 

avea ca scop implementarea prevederilor intervenției în cauză. 

6. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației 

naționale cu legislația Uniunii Europene  

Prezentul proiect de Hotărâre de Guvern nu contravine legislației UE și nu reprezintă un act de 

armonizare a legislației naționale cu legislația UE. 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

Proiectul de Hotărâre de Guvern a fost supus avizării și consultării publice în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative. 

8. Constatările expertizei juridice 

Proiectul de Hotărâre de Guvern a fost supus expertizei juridice în conformitate cu prevederile Legii nr. 

100/2017 cu privire la actele normative. 

9. Constatările expertizei anticorupție 

Proiectul de Hotărâre de Guvern a fost supus expertizei anticorupție în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 100/2017 cu privire la actele normative. 

10. 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. 
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