
Renovarea parcului căilor ferate a Moldovei  
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Sector de activitate:   Transport 
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Descrierea Proiectului  

BERD intenţionează acordarea unui împrumut suveran Guvernului Republicii Moldova care urmează să 
recrediteze Calea Ferată din Moldova (CFM operatorul naţional al căilor ferate) pentru a finanţa (i) 
achiziționarea de noi locomotive cu scopuri multiple pentru a oferi un nivel înalt de calitate a 
servicii, de siguranță și de eficiență energetică  și (II) realizarea de investiții prioritare în 
reabilitarea infrastructurii de cale ferată și servicii de supraveghere aferente Scopul Proiectului 
este de a sprijini procesul de restructurare a căii ferate prin: 

(a) acordarea de sprijin pentru reforma instituțională cu scopul de a îmbunătăți transparența 
și raspunderea, precum și viabilitatea financiară  

(b) acordarea sprijinului pentru etapele iniţiale de planificare şi implementare a unui program 
etapizat de restrângere a cheltuielilor; 

(c) acordarea de susținere prin îmbunătățirea aspectelor mediului înconjurător și de 
sănătate și siguranță, precum și aplicarea de tehnologii și standarde de eficiență 
energetică și încurajarea utilizării mijloacelor pentru emisiile scazute avînd ca scop 
reducerea consumului de energie  

Impactul asupra tranziţiei    

Impactul asupra tranzitiei ar proveni din sprijinul oferit  de către BERD Guvernului Republicii Moldova și 
eforturilor depuse de CFM în vederea reformării sectorului feroviar, prin: 

• formalizarea planului de restructurare a CFM pentru a îmbunătăți performanța financiară și 
durabilitatea căilor ferate; 

• separarea segmentelor de marfă, pasageri, și infrastructură, și îmbunătățirea de recuperare a 
costurilor precum și 



• reducerea consumului/ costurilor energetice în urma unui audit dedicat al eficienței energetice a CFM.  

CFM este unul dintre cei mai mari consumatori de energie din Republica Moldova, astfel măsurile de 
eficiență energetică vor avea un efect demonstrativ considerabil în rândul utilizatorilor de energie 
principali din țară.  

Clientul 

Împrumutul va fi acordat Guvernului Republicii Moldova, iar CFM va fi beneficiarul final  

Finanţarea BERD 

Împrumut suveran de până la  52.2 milioane Euro, în tranșe 

Costul proiectului  

Până la  116.5 milioane Euro 

Se estimează că proiectul va beneficia de grant pentru investiții oferit de Facilitatea de investiții pentru 
vecinătate al Comisiei Europene pentru achiziționarea de locomotive în suma de până la 5 milioane de 
euro.  
Se preconizează ca proiectul să fie co-finanțat de Banca Europeană pentru Investiții. 

Impact asupra mediului 

Clasificat B.  Due diligence de mediu și social a cuprins audit de mediu, de sănătate și siguranță (MSS) al 
CFM și un audit al capacității Resurselor Umane (RU) a CFM, sisteme și planificări curente de reduceri. 
Ca parte a programului de restructurare, Banca intenționează să ofere sprijin de cooperare tehnică 
pentru dezvoltarea unui sistem MSS corporativ bazat pe standardele ISO 14001 și OHSAS 18001. Banca 
va oferi, de asemenea, suport tehnic pentru cooperare pentru elaborarea unui plan de reducere. 
Introducerea de noi locomotive va duce la îmbunătățirea eficienței consumului de combustibil, poluare 
redusă și o mai bună siguranță, comparativ cu cea existentă.Reabilitarea infrastructurii va include în 
primul rând, înlocuirea căilor ferate și balastul în coridorul existent. Impactul asociat social și de mediu 
pot fi adresate printr-o relație adecvată dintre management și  părți interesate. Un plan de acțiune de 
mediu și social va fi convenit cu CFM pentru fiecare componentă de investiții în conformitate cu 
cerințele BERD. 

Cooperare tehnică 

BERD va sprijini elaborarea strategiilor de reformă a căilor ferate prin mobilizarea fondurilor de 
cooperare tehnică pentru serviciile de consultanta, precum urmează 

• Susținere pentru restructurare - 650.000 EUR (Fondul special al Acționarilor BERD);  
• Asistență în pregătirea și punerea în aplicare a licitației - 250.000 EUR (Inițiativa Central Europeană);  
• Consolidarea capacităților de gestionare a eficienței energetice - 220.000 EUR (Fondul Ceh Oficial de 
Asistență pentru Dezvoltare);  
• Management de Mediu, Sănătate și siguranță și consolidarea capacităților - 73.000 EUR (Inițiativa 
Central Europeană);  
• Planificarea reducerilor - 65.000 EUR (Fondul special al Acționarilor BERD). 

Se va  implementa un sistem informațional de management al energiei co-finanțat prin Fondul special al 
Acționarilor BERD. 



 

Pentru oportunități de consultanță pentru proiectele finanțate din fonduri de cooperare tehnica, vizitati 
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 generale: 
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  

proiectul (MCP) 

BERD a adoptat Mecanismul de Contestaţii privind Proiectul  (MCP) pentru a crea posibilitatea unei 
analize independente a 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    

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. 

Documentele Rezumative ale proiectului sunt elaborate înainte de examinarea de către Consiliul BERD. 
Detaliile proiectului se pot schimba în urma aducerii la cunoştinţă a documentului rezumativ al 
proiectului. Documentele rezumative ale proiectului nu pot fi considerate că reprezintă politica oficială a 
BERD. 
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