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Descrierea si obiectivele Proiectulu: 

 

BERD intenţionează să acorde un împrumut privilegiat de până 
la 21.5 milioane dolari SUA pentru reabilitarea activelor cheie  
de transport  ale Moldelectrica ( "Întreprinderea"), inclusiv 
proiectarea şi reabilitarea unui număr de substaţii şi linii de 
transport. Reabilitarea va avea ca rezultat o eficienţă energetică 
sporită şi stabilitate îmbunătăţită a operării reţelei de transport, o 
precondiţie necesară pentru integrarea Republicii Moldova în 
reţeaua de transport europeană ENTSO-E. 
 

 

Impactul asupra tranzitiei: 

Proiectul va realiza impactul asupra tranzitiei prin următoarele:
 
Transferul şi dispersia de abilităţi - ca parte a proiectului va fi 
angajat un consultant internaţional pentru a asista Unitatea de 
Implementare a Proiectului din cadrul 
Întreprinderii .Consultantul va oferi asistenţă în ceea ce 
priveşte achiziţiile, plăţile, şi conformitatea cu standardele de 
performanţă ale Băncii. Implicarea consultantului va 
oferi Întreprinderii acces la cele mai bune practici cu privire la 
standardele tehnice, de achiziţiile şi standardele de mediu.
 
Extinderea pieţei - Proiectul face parte din planul Republicii 
Moldova de integrare regională a reţelei de energie 
electrică. Împreună cu Operatorul Sistemului de transport  
ucrainean, Întreprinderea a prezentat cererea pentru aderarea 
la ENTSO-E şi sincronizarea cu reţeaua. Programul de 
reabilitare va spori securitatea şi eficienţa reţelei de transport pe 
perioada de pregătire pentru integrarea în ENTSO-E. 
 

Clientul: Imprumutatul va fi Moldelectrica ( "Întreprinderea"), întreprindere 
de stat pentru transportul energiei electrice. Moldelectrica este o 
întreprindere de stat sub supravegherea MinisteruluiEconomiei 
şi Comerţului (MEC). 

Finanţarea BERD: 
BERD intenţionează să acorde un împrumut privilegiat de până 
la 21.5 milioane dolari SUA. Se preconizează că proiectul 
va fi co-finanţat cu BEI, care de asemenea se aşteaptă 
să acorde un împrumut de până la  21.5 milioane dolari SUA şi 
Instrumentul Investiţional pentru Vecinătate al 
Comisiei Europene care va  acorda finanţări în formă de grant în 
valoare de 9,0 milioane dolari SUA 
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Costul total al proiectulu: 52.0 milioane dolari SUA 

Categorizarea, impactul şi diminuarea 
efectelor asupra mediului şi aspectelor 
sociale: 

Proiectul a fost clasificat B, conform Politicii de mediu şi sociale  
a Băncii din 2008. Analiza de mediu şi socială întreprinsă de 
către un consultant independent a arătat că impactele negative 
viitoare asupra mediului şi sociale asociate cu reabilitarea 
substaţiilor existente şi a liniilor de transport vor fi specifice 
şi limitate pe şantierul respectiv, şi pot fi atenuate prin 
respectarea  controalelor adecvate de construcţie şi 
funcţionare. Impactul este în principal legat de construcţie şi va 
fi limitat la imediata apropiere a şantierelor unde vor avea loc 
lucrările de reabilitarea a liniilor de transport şi lucrările de 
reabilitare ale substaţiilor. Impactul iniţial va include perturbări  
temporare tipice referitoare la lucrările de construcţii, inclusiv 
eroziuni, praf,zgomot, şi trafic. 
  
Măsurile preventive şi de atenuare au fost convenite în cadrul 
Planului de Acţiune de Mediu şi Social (ESAP), iar punerea în 
aplicare a acestor măsuri vor reduce şi controla impactul 
potenţial. O linie de transport va fi extinsă de-a lungul unui 
coridor neutilizat, iar orice achiziţie de terenuri private 
sau strămutare economică a proprietarilor sau utilizatorilor de 
terenuri vor fi compensate la valoarea de înlocuire completă 
în conformitate cu legislaţia Moldovei şi cerinţele BERD. În plus 
faţă de măsurile care ghidează Întreprinderea în realizarea 
proiectului, în conformitate cu cerinţele de performanţă ale 
Băncii, ESAP include măsuri de consolidare a 
capacităţii Întreprinderii de a gestiona aspecte de mediu, 
sănătate şi siguranţă şi problemele sociale, îmbunătăţirea 
implicării părţilor interesate, precum şi promovarea siguranţei 
energiei electrice. 

 

Cooperare tehnică: 
Cooperarea Tehnică în sumă de 1.4 milioane euro finanţată prin  
Instrumentul Investiţional pentru Vecinătate al 
Comisiei Europene pentru susţinerea implementării proiectului 
pentru Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) care 
urmează a fi creată în cadrul Întreprinderei. 

 

Pentru oportunitati de angajare in pozitia de consultant pentru  

proiecte finantate din fonduri de cooperare tehnica, vizitati site-ul 
procurement of consultants. 

Oportunitati de achizitii sau ofertare: Vizitaţi EBRD Procurement 
Informaţii: Tel: +44 20 7338 6794; Fax: +44 20 7338 7472 
Email: procurement@ebrd.com 

 

Informatii general: 

Puteti solicita numai informatii legate de proiectul BERD,  

dar nu si de procesul de achiziţii: 
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380 
Email: projectenquiries@ebrd.com 

Politica de informare publică (PIP PIP stabileşte modul în care BERD comunică informaţiile  şi îşi  

consultă părţile interesate, astfel încât să promoveze o mai bună 

cunoaştere  şi înţelegere a strategiilor, politicilor  şi activităţilor  

sale.  

Textul PIP: 

 http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

 Mecanismul contestaţilor privind  
BERD a adoptat Mecanismul de Contestaţii privind Proiectul  
(MCP) pentru a crea posibilitatea unei analize independente a  
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proiectul (MCP contestaţiilor primite de la una sau mai multe persoane fizice sau 
de la organizaţii în legătură cu proiectele finanţate de Bancă 
despre care se susţine că ar avea efecte negative sau care ar  
putea avea astfel de efecte.  Regulamentul de Procedură care  
guvernează MCP poate fi găsit la  
www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf ,                           
iar versiunea   în limba rusă la  
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf    
Orice contestaţie în baza MCP trebuie depusă în termen de  
maximum 12 luni de la ultima distribuire a fondurilor BERD.  
Puteţi contacta responsabilul cu MCP (la pcm@ebrd.com) sau  
reprezentanţa locală a BERD pentru asistenţă, în cazul în care  
aveţi nelămuriri privind termenul de depunere a contestaţiilor. 

Traducerea sumarului proiectului (PSD) a fost efectuată în timpul publicării sumarului proiectulu (PSD) în 
limba engleză. Aceasta nu va fi actualizată în cazul în care sumarul proietului în limba engleză va fi 
modificat.  
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