
 

 

BANCA EUROPEANĂ 
PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE 

RLF - Securitatea aprovizionării cu gaze 
naturale a Republicii Moldova  

Țară: 

Numărul proiectului: 

Sectorul de afaceri: 

Tipul de notificare: 

Categoria de mediu: 

Data aprobării: 

Statut: 

Data publicării PSD în limba engleză: 

Descrierea Proiectului 

Acordarea unui împrumut reînnoibil pe trei ani de până la 300 de milioane de euro Republicii Moldova 
în cadrul Programului  de reziliență și a mijloacelor de subzistență care urmează să fie acordat 
Energocom pentru finanțarea aprovizionării de urgență cu gaze și crearea rezervelor strategice pentru 
a facilita diversificarea aprovizionării cu gaze. 

Instrumentul include două tranșe: (i) tranșa de urgență până la 200 de milioane de euro , care va fi 
utilizată în cazul întreruperii aprovizionării cu gaze și (ii) tranșa de diversificare și depozitare până la 
100 de milioane de euro, care va fi utilizată pentru acumularea și depozitarea rezervei strategice de 
gaze a Moldovei în România sau Ucraina, ceea ce va permite, de asemenea, evitarea vârfurilor 
sezoniere ale prețurilor și diversificarea rutelor și surselor de aprovizionare. 

Obiectivele Proiectului 

Obiectivul principal al Proiectului este de a consolida securitatea energetică a Republicii Moldova prin 
furnizarea atât a unor mecanisme de finanțare de urgență, cât și pe termen lung, pentru atenuarea 
riscului de întrerupere a aprovizionării și menținerea accesului la serviciile energetice vitale, 
acumularea rezervelor strategice de gaze și asigurarea diversificării furnizorilor de gaze naturale și a 
rutelor de livrare. Acest lucru este esențial pentru a proteja necesitățile de bază și mijloacele de trai 
economice ale populației locale, precum și ale refugiaților din Ucraina. 
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Impactul asupra tranziției 

ETI 70 

Proiectul va sprijini caracteristicile reziliente și inclusive TI: 

Caracteristica tranziției reziliente prin acordarea finanțării pentru îmbunătățirea securității energetice, 
crearea unei rezerve strategice de gaze, diversificând în același timp rutele și sursele de aprovizionare 
cu gaze; și continuarea reformelor sectoriale ca parte a Planului de acțiune privind reforma sectorului 
energetic elaborat în paralel cu instrumentul care include programul de îmbunătățire a guvernanței 
corporative pentru Energocom, care include, printre altele, creșterea transparenței și standardizarea 
practicilor de achiziții publice. 

Caracteristica tranziției inclusive prin asigurarea unui instrument de urgență pentru prevenirea 
întreruperilor aprovizionării cu gaze și menținerea unei aprovizionări fiabile de servicii energetice vitale 
înainte de sezonul de încălzire atât pentru populația din Moldova, cât și pentru refugiații ucraineni, 
predominant femei, copii și vârstnici. În plus, proiectul va sprijini dezvoltarea capitalului uman prin 
oferirea instruirii lucrătorilor locali pentru a crea o echipă de achiziții de gaze la Energocom. 

Informații despre client 

ÎMPRUMUT SUVERAN  

Energocom este o întreprindere de stat cu o cotă de 100% ce aparține Guvernului Republicii Moldova, 
creată în 2005, ca importator de energie electrică și furnizor intern de energie electrică. În octombrie 
2021, Guvernul a numit Energocom să acționeze ca furnizor alternativ de gaze, ajutând la reducerea 
dependenței Moldovei de un singur furnizor (Gazprom) prin achiziționarea de gaze din hub-urile UE. 

Finanțarea BERD 

300.000.000, 00 EUR 

Costul Total al Proiectului 

300.000.000, 00 EUR 

Sinteza socială și de mediu 

Categoria C (ESP 2019). 

Tranzacția propusă implică un împrumut acordat Guvernului Republicii Moldova, care va fi re-creditat 
Energocom, care va cumpăra gaz de la furnizorii UE și îl va vinde către achizitor. Energocom nu deține 
active de depozitare sau transport gaze, iar principalele riscuri de mediu ale acestei tranzacții sunt 
asociate cu infrastructura fizică deținută de alții în Moldova și România. Prin urmare, având în vedere 
structura tranzacției (achiziționarea de gaze), va exista un impact limitat asupra infrastructurii de gaze 
care va fi utilizată pentru furnizarea de gaze către și în interiorul Moldovei. Cu toate acestea, Banca 
are o relație existentă cu VestMoldTransgaz, compania care deține și operează Interconectorul 
Moldova - România care ar putea fi utilizat pentru transportul gazelor în Moldova. VestMoldTransgaz 
are obligația de a respecta și implementa  prevederile BERD. Respectarea cerințelor de performanță 
ale BERD a fost monitorizată în cadrul împrumutului existent, iar rezultatele monitorizării demonstrează 
performanțe bune. Această monitorizare va fi continuată în 2022. În ceea ce privește conformarea cu 



 

 

Acordul de  la Paris, proiectul este considerat aliniat în ceea ce privește atenuarea. O evaluare 
suplimentară în ceea ce privește adaptarea nu este fezabilă, având în vedere că nu se pot obține date 
privind amplasarea infrastructurii fizice finale de transport a gazelor, deținută și exploatată de terți. Cu 
toate acestea, se poate presupune în mod sigur că au fost efectuate studii solide care vizează 
confirmarea riscurilor fizice, cum ar fi alunecările de teren, zonele predispuse la inundații și alte pericole 
naturale înainte de construirea infrastructurii de transport a gazelor, pentru a proteja integritatea sa 
mecanică. 

Cooperarea Tehnică 

Niciuna. 

Adiționalitate 

Sursele de adiționalitate din cadrul proiectului sunt: (i) structura de finanțare, care acoperă în mod 
eficient un decalaj de finanțare din cauza condițiilor nefavorabile ale pieței; (ii) Modificările de politci, 
sectoriale, instituționale și de reglementare menite să îmbunătățească practicile la nivel de sector și de 
țară; și (iii) stabilirea standardelor menite să îmbunătățească standardele de achiziții și guvernanța 
corporativă a Energocom. 

Informații de contact ale Companiei 

Vladimir Sadovoi, Director General Interimar 
office@energocom.md 
+373( 22) 214133, +373 (22) 223 868 
https://energocom.md 
78, Vasile Alecsandri street, MD-2012, Chisinau, Moldova 

Ultima actualizare a PSD 

24 iunie 2022 

Înțelegerea Tranziției 

Informațiile suplimentare privind abordarea BERD referitoare la măsurarea impactului tranziției sunt 
disponibile aici. 

Oportunități de afaceri 

Pentru oportunități de afaceri sau achiziții, contactați compania client. 

Pentru oportunități de afaceri cu BERD (care nu au legătură cu achizițiile) contactați: 

Tel: +44 20 7338 7168 
Email: projectenquiries@ebrd.com 

Pentru proiectele din sectorul guvernamental, vizitați EBRD Procurement: 
 
Tel: +44 20 7338 6794 

mailto:office@energocom.md
https://energocom.md/
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml


 

 

Email: procurement@ebrd.com 

Informații generale 

Întrebările pot fi puse folosind Formularul pentru întrebări al BERD. 

Politica socială și de mediu (PSM) 

PSM și cerințele de performanță asociate (CP) stabilesc modalitățile prin care BERD implementează 
angajamentul de a promova "o dezvoltare durabilă și de mediu".  PSM și CP includ prevederi specifice 
pentru ca clienții să respecte cerințele aplicabile ale legislației naționale privind informarea și 
consultarea publică, precum și să instituie un mecanism de reclamații pentru a primi și a facilita 
soluționarea preocupărilor și nemulțumirilor părților interesate, în special cu privire la performanța 
socială și de mediu a clientului și a proiectului.  Proporțional cu esența și amploarea  riscurilor și 
impacturilor de mediu, și sociale ale unui proiect, BERD solicită suplimentar clienților săi să facă 
publică  informația, după caz, cu privire la riscurile și efectele care decurg din proiecte sau să realizeze 
consultări cu părțile interesate și să ia în considerare și să răspundă la feedback-ul lor.   

Mai multe informații despre practicile BERD în acest sens sunt prezentate în PSM. 

Integritate și conformitate   

Biroul Șefului de Conformitate a BERD  (OCCO) promovează buna guvernare și asigură aplicarea celor 
mai înalte standarde de integritate pentru toate activitățile băncii, în conformitate cu cele mai bune 
practici internaționale.  Evaluarea integrității este efectuată în privința tuturor clienților băncii pentru a 
se asigura că proiectele nu prezintă riscuri inacceptabile de integritate sau reputaționale pentru bancă 
Banca consideră că identificarea și soluționarea problemelor la etapele de aprobare a evaluării 
proiectului este cel mai eficient mijloc de asigurare a integrității tranzacțiilor bancare.  OCCO joacă un 
rol-cheie în aceste eforturi de protejare și, de asemenea, ajută la monitorizarea riscurilor de integritate 
după ce au fost realizate investițiile. 

OCCO este, de asemenea, responsabil pentru investigarea acuzațiilor de fraudă, corupție și conduită 
incorectă în proiectele finanțate de BERD.  Oricine, atât în cadrul sau în afara Băncii, care are 
suspiciuni de  fraudă sau corupție ar trebui să prezinte un raport scris Șefului de Conformitate la  e-
mailul  compliance@ebrd.com.  Toate problemele raportate vor fi prezentate   OCCO pentru analiză. 
Toate rapoartele, inclusiv cele anonime, vor fi examinate. Rapoartele pot fi făcute în orice limbă a băncii 
sau a țărilor în care activează  Banca. Informațiile furnizate trebuie realizate cu bună-credință. 

Politica privind accesul la informații (AIP) 

AIP stabilește modul în care BERD face publice informațiile și se consultă cu părțile interesate pentru 
a promova o mai bună conștientizare și înțelegere a strategiilor, politicilor și operațiunilor sale după 
intrarea sa în vigoare la 1 ianuarie 2020   Vă rugăm să vizitați pagina Politica privind accesul la 
informații   pentru a afla ce informații sunt disponibile pe site-ul BERD.   

Întrebările pot fi puse folosind formularul pentru întrebări al BERD. 

Mecanismul independent de responsabilitate a proiectului (IPAM)   

În cazul în care eforturile de a aborda problemele de mediu, sociale sau de dezvăluire publică cu 
clientul sau banca nu reușesc (de exemplu, prin Mecanismul de Reclamații pentru Proiecte sau prin 

mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request


 

 

implicarea directă cu conducerea Băncii), persoanele și organizațiile pot încerca să abordeze 
preocupările prin intermediul mecanismului Independent de responsabilitate a proiectului (IPAM) al 
BERD.   

IPAM analizează în mod independent problemele de proiect despre care se crede că au cauzat (sau 
ar putea cauza) prejudicii.  Scopul Mecanismului este: să susțină dialogul între părțile interesate din 
Proiect pentru a soluționa problemele ce țin de mediu, sociale și de informare publică; să determine 
dacă Banca s-a conformat cu Politicile Sociale și de Mediu sau prevederile  ce țin de Politica privind 
accesul la informații; și, dacă este cazul, de a interveni în cazul non-conformării cu aceste politici, în 
timp ce este prevenită  nerespectarea acestora de către Bancă. 

Vă rugăm să vizitați Pagina web a mecanismului independent de responsabilizare a proiectelor pentru 
a afla mai multe despre IPAM și mandatul său; cum să trimiteți o solicitare pentru examinare; sau 
contactați IPAM prin e-mail ipam@ebrd.com pentru a obține îndrumări și mai multe informații despre 
IPAM și cum să trimiteți o solicitare. 
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