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Persoane afectate de 
proiect (PAP) 

- toate persoanele afectate direct sau indirect de desfășurarea activităților de 
proiect 

Persoane dislocate 
economic (PDE) 

- toate persoanele care se confruntă cu situații de dislocare economică din 
cauza activităților de proiect. Dislocarea economică se referă atât la situațiile 
în care se înregistrează pierderi de bunuri/resurse, cât și la cazurile în care 
accesul la aceste bunuri/resurse este restricționat. Activitățile privind 
exercitarea drepturilor de uz și de servitute, precum și restricțiile privind 
utilizarea terenurilor ce rezultă din implementarea proiectului pot provoca 
pierderea surselor de venit sau a mijloacelor de trai a persoanelor afectate. 

Proprietar de teren - titular al unui drept de proprietate asupra unui imobil, care își poate dovedi 
dreptul de proprietate cu cel puțin unul dintre următoarele documente: 
extras de carte funciară, contract de vânzare/cumpărare, contract de 
donație, certificat de moștenire, titlu de proprietate. 

Utilizator de teren - orice persoană care utilizează cu sau fără documente care să ateste 
utilizarea un teren afectat în mod direct de proiect. Dovada utilizării acestuia 
se poate face cu unul din următoarele documente: contract de arendă, 
contract de închiriere, contract de comodat, adeverință prin care Primăria 
atestă faptul că persoana utilizează terenul.  

Ocuparea terenului - perioada în care Vestmoldtransgaz și/sau constructorul folosesc terenul 
pentru orice tip de activități necesare implementării proiectului. 

Culoar de lucru - zona care va fi ocupată pentru construcția propusă. Acesta va avea o lățime 
de 20 m. 

Zonă de protecție - zonă de 6 metri lățime de fiecare latură a conductei (12 metri în total). În 

această zonă se vor impune restricții cu privire la plantarea de copaci și 

construcția de structuri. 

Zonă de siguranță - zonă de 20 metri lățime de fiecare latură a conductei (40 m în total). În 
această zonă se vor impune restricții referitoare la construcția de structuri. 
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1. Descriere generală  
1.1. Context  

Interconectarea conductei de transport gaze naturale a României cu conducta de transport gaze naturale 

a Republicii Moldova este considerată de Guvernul Republicii Moldova o dezvoltare strategică și o 

chestiune de securitate națională. Interconectarea conductelor va asigura accesul la o sursă alternativă de 

aprovizionare cu gaze naturale pe lângă cea existentă, care în prezent este dependentă de voința politică 

a Rusiei. 

La începutul anului 2018, operatorul sistemului de transport din Moldova, Vestmoldtransgaz (VMTG) a 

fost achiziționat de către Eurotransgaz, o filială recent creată a operatorului român al sistemului de 

transport gaze naturale, Transgaz SA. 

VMTG a început construirea unei conducte noi de transportarea gazelor naturale în Moldova (Proiectul), 

în continuarea conductei pe direcția Iași–Ungheni care vine dinspre România. Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare (“BERD” sau “Banca”) a devenit recent acționar al Eurotransgaz, și desfășoară 

proiectul prin investiții capitale.  

Terenul necesar desfășurării proiectului a fost asigurat de Guvernul Republicii Moldova (Ministerul 

Energiei) printr-o lege și o hotărâre de guvern către VMTG negrevat de sarcini. 

1.2. Descrierea proiectului și stadiul de implementare  
 

1.2.1. Descrierea proiectului 

Proiectul propus (“Proiectul”) prevede dezvoltarea unei conducte de gaz de o lungime de 110 km pe 

teritoriul Republicii Moldova, trecând prin raioanele Ungheni, Nisporeni, Călărași, Strășeni și Chișinău. 

Lățimea culoarului de lucru pentru executarea lucrărilor este de 20 m, conducta urmând să fie îngropată 

pe toată lungimea ei. Conducta de interconectare va permite țării de a beneficia pe deplin de conducta 

Iași–Ungheni, și va conecta Municipiul Chișinău, consumatorul cel mai important de gaze naturale din 

Republica Moldova la o sursă alternativă de gaze naturale. 

Pe lângă montarea conductei, proiectul prevede construirea unei unități administrative, construirea a 4 

stații de reglare a presiunii gazelor naturale (GPRS), modernizarea unei stații existente bidirecționale de 

măsurarea gazelor, și realizarea infrastructurii necesare constând din stații robinet, traversarea cursurilor 

de apă și elementelor de infrastructură, și a drumurilor de acces. 

Locația proiectului este prezentată în Figura nr. 1. 
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Figura nr. 1-1. Traseul propus al gazoductului (linia albastră) 

Conducta de transport gaze naturale de presiune de funcționare înaltă pe traseul Ungheni–Chișinău va fi 

îngropată la o adâncime de 1,1 m, și este concepută la o presiune maximă de 55 bar. Conducta principală 

va fi completată cu conducte de interconectare și transmisie: conducta de interconectare GPMS Ghidighici 

– GPMS Petricani, situată în partea nordică a orașului Chișinău, GPMS Tohatin – CHP Chișinău și GPMS 

Tohatin – Rețeaua de distribuție gaze naturale Chișinău, aflată în zona administrativă a orașului Chișinău și 

a satului Tohatin.
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1.3. Scurtă descriere a contextului exercitării dreptului de uz și servitute, și impacturile care pot genera 

dislocare economică  

 

1.3.1. Suprafața afectată în cadrul proiectului 

Potrivit planului detaliat al proiectului, o suprafață de aproximativ 240,3 hectare este necesară pentru 

construirea și funcționarea conductei. Cea mai mare parte a acestei suprafețe este necesară culoarului de 

lucru (230 ha) pentru perioada construcției, restul fiind necesar organizării de șantier și depozitelor de 

țeavă (4 ha), respectiv pentru ocuparea unor terenuri pe termen lung pentru incinte administrative, stații 

de comprimare, robineți și drumuri de acces (6,3 ha). 

Conducta traversează 25 unități administrative în 5 raioane situate în regiunea central-vestică a Republicii 

Moldova. Traseul conductei nu trece prin nici o zonă rezidențială. Regiunea cea mai afectată este raionul 

Strășeni, cu o suprafață afectată teren privat de aproximativ 51 ha și în jur de 1185 parcele în proprietate 

privată, urmat de raionul Călărași – cu o suprafață afectată teren privat de aproximativ 48 ha și 1065 

parcele în proprietate privată afectate de proiect.  

Cea mai mare parte a terenurilor necesare construirii și întreținerii conductei Ungheni–Chișinău nu va fi 

achiziționată sau expropriată, deoarece intervențiile vor fi temporare (drepturi de uz și servitute), însă 

proprietarii și utilizatorii terenurilor vor primi compensație pentru eventualele daune și pierderi. Doar 

terenurile necesare instalațiilor supraterane vor fi expropriate, conform Hotărârii Guvernamentale nr. 

1237 publicat în data de 19.12.2018. 

1.3.2. Tipuri de impacturi care pot genera situații de dislocare economică  

Potrivit așteptărilor, proiectul va cauza impacturi adverse minore asupra mijloacelor de trai ale 

persoanelor afectate, datorită caracterului temporar al ocupării terenurilor în majoritatea proprietăților. 

Proiectul va avea impacturi în mare parte asupra proprietarilor și utilizatorilor de terenuri și comunităților 

(Persoane dislocate economic - PDE). Proprietarii și utilizatorii terenurilor practică ori agricultura de 

subzistență, ori activități agricole pe scară largă/comercială. 

În timpul elaborării Raportului despre procesul de exercitarea dreptului de uz și servitute, s-au identificat 

următoarele situații de dislocare economică: 

• Utilizare de teren pentru instalații supraterane (IST) 

• Ocupare de teren pentru lucrările de construcție a conductei (24 de luni) 

• Exercitarea dreptului de uz și servitute în timpul perioadei de operare  

Proiectul a fost conceput în așa fel încât să se elimine orice situație de dislocare fizică și impacturile de 

dislocare economică să fie minime. Prin urmare, proiectul presupune doar situații de dislocare economică 

la scară mai mică. Există mai multe tipuri de impacturi de dislocare economică în timpul construcției și 

perioadei de operare a proiectului. Tabelul de mai jos conține sumarul acestor impacturi. 
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Tabelul nr. 1. Prezentarea generală a impacturilor proiectului  

Suprafața afectată de proiect Cerințe de proiect  Impacturi de dislocare economică  

Culoar de construcție a 

conductei 

Exercitarea drepturilor de 

uz și servitute pentru 

perioada de construcție 

Incapacitatea cultivării terenului pe durata 

construcției 

Daune aduse culturilor anuale/perene  

Daune aduse bunurilor  

Acces restricționat la zonele comunitare 

sau private de pășunat  

Pierderea subvențiilor pentru producție 

agricolă sau alte tipuri de 

subvenții/fonduri pentru proiecte de 

dezvoltare 

Zonă de protecție (după 

finalizarea construcției 

conductei, 6 m lățime de 

fiecare parte de la centrul 

conductei) 

Exercitarea drepturilor de 

uz și de servitute pentru 

perioada de operare 

Restricții privind plantarea 

de arbori sau viță de vie 

Diminuarea valorii terenului 

Zonă de siguranță (după 

finalizarea construcției 

conductei, 20 m lățime de 

fiecare parte de la centrul 

conductei) 

Restricții privind construcția 

de structuri pentru toate 

terenurile situate extravilan 

sau intravilan în UA 

afectate, care au categoria 

de teren potrivit 

construcției 

Diminuarea valorii terenului 

Organizări de șantier și 

depozite de țeavă 

Ocuparea terenului în 

perioada de construcție 

Același ca și pentru culoarul de 

construcție al conductei 

Construirea de incinte 

administrative, stații de 

comprimare, robineți și 

drumuri de acces 

Exercitarea drepturilor de 

uz și servitute pentru 

întreaga perioadă de 

operare 

Incapacitatea cultivării terenurilor în 

perioada de operare  

 

Drepturile de uz și servitute sunt acordate de Legea nr. 105/2017, care prevede compensații care trebuie 

plătite proprietarilor de terenuri pentru exercitarea acestor drepturi de către promotorul de proiect, în 

acest caz de către Vestmoldtransgaz. Compensațiile sunt stabilite în urma aplicării metodologiei de 

evaluare a terenurilor și prin inventarul bunurilor, și se plătesc proprietarilor de terenuri pe baza 

prezentării dovezii statutului de proprietar/utilizator. Dat fiind că aceste drepturi se acordă prin lege, 

procesul rezultă în dislocări economice involuntare ale proprietarilor și utilizatorilor de proprietăți 

afectate. Orice acțiuni în justiție sau procese juridice inițiate de proprietari de terenuri sau ale altor părți 
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implicate pot avea impact doar asupra valorii compensațiilor, însă nu îngrădesc în niciun fel dreptul 

inițiatorului proiectului de a accesa terenurile. 

Pentru utilizarea terenurilor (acces pe întreaga durată de operare a conductei) asociate instalațiilor 

supraterane, legea menționată mai sus prevede compensații calculate la prețurile pieței, în schimbul 

exercitării drepturilor asupra terenurilor. 

Procedura UCIPE de exercitarea dreptului de uz și servitute ar putea fi completată cu măsuri adiționale, 

prin care această procedură ar putea deveni compatibilă cu prevederile BERD. Domeniile specifice care ar 

putea beneficia de aceste măsuri adiționale sunt asigurarea de compensații adecvate pentru toate PAP, 

cele referitoare la proceduri de consultare publică constructivă și de implicarea părților interesate, 

colectarea de date socioeconomice despre PAP pentru a stabili vulnerabilitățile prezente în zona afectată 

de activitățile de proiect, gestionarea cazurilor în care persoanele afectate nu dețin documente oficiale 

pentru a-și dovedi dreptul de proprietate/folosință, și stabilirea unui termen limită practicabil. 

1.3.3. Matricea drepturilor  

 

Tabelul de mai jos prezintă impacturile legate de terenuri generate de activitățile de proiect, respectiv 

măsurile de compensație asigurate de UCIPE în baza Legii 105/2017. Tabelul conține și măsuri adiționale 

care ar asigura ca impacturile să fie compensate integral, și prin care procesul de exercitarea drepturilor 

de uz și servitute ar respecta în totalitate CP 5 a BERD. Descrierea detaliată a metodologiei UCIPE pentru 

calcularea nivelului de compensații pentru drepturile acoperite până în prezent sunt prezentate in anexa 

2. 
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Activități de proiect 

care generează 

impacturi asupra 

terenului  

Impact Tipul de PAP 
Drepturi asigurate de UCIPE conform 

procedurii actuale (Legea 105/2017) 

Măsuri adiționale propuse pentru 

a asigura conformitatea cu CP 5 

Lucrări de construcție  Pierdere de teren (pentru IST, 

inclusiv drumuri de acces) 

Proprietar de teren  Valoarea de piață a terenului  
-  

Restricții temporare în accesarea 

terenului (în vederea construirii 

conductei) 

Proprietar de teren  Chirie pentru perioada de restricție 

-  

Teren orfan Proprietar de teren Valoarea de piață a terenului (ocuparea 

definitivă a terenului) SAU 

Chirie pentru perioada de restricție 

(ocuparea temporară a terenului) 

-  

Pierderea recoltei anuale (inclusiv 

recolta pe terenul orfan)  

 

Proprietar/utilizatori 

de teren  Valoarea recoltei dăunate și/sau valoarea 

lucrărilor agricole DOAR DACĂ acestea sunt 

valide deja la momentul primirii notificării 

care informează PAP despre procedura de 

expropriere și compensare. Nu se oferă 

compensație pentru cultura plantată după 

primirea notificării. 

 

VMTG va oferi compensații 

pentru parcelele unde cultivarea 

nu este permisă datorită 

construcției conductei.  

Măsurile compensatorii pentru 

distrugerea tuturor culturilor 

datorate lucrărilor de pregătire 

a coridorului de lucru  vor fi 

făcute în conformitate cu 

cerințele politicii BERD (CP5). 

Utilizator de teren 

fără drept legal 

asupra terenului  

Procedura actuală de exercitarea dreptului 

de uz și servitute nu prevede nici un drept 

pentru acest caz specific. 

VMTG va defini documentele 

doveditoare în baza cărora 

utilizatorii fără drepturi legale 
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Activități de proiect 

care generează 

impacturi asupra 

terenului  

Impact Tipul de PAP 
Drepturi asigurate de UCIPE conform 

procedurii actuale (Legea 105/2017) 

Măsuri adiționale propuse pentru 

a asigura conformitatea cu CP 5 

asupra terenurilor pot dovedi 

faptul că utilizează terenurile.  

Utilizatorii care nu pot face 

dovada utilizării, nu vor primi 

compensații.   

 

Pierderea recoltei perene  Proprietar/utilizatori 

de teren  

Valoarea recoltei și producția pierdută 

pentru durata de viață rămasă a culturii  
- -  

Pierderea subvențiilor sau altor 

fonduri destinate investițiilor în 

agricultură  

Proprietar de teren Compensație în numerar pentru pierderile 

suferite; valoare stabilită printr-un raport de 

evaluare care ia în considerare condițiile 

schemei de ajutor/fond  

-  

Restricții temporare în accesarea 

pășunilor  

Toți utilizatorii 

pășunilor din 

comunități  

Procedura actuală de exercitarea dreptului 

de uz și servitute nu prevede nici un drept 

pentru acest caz specific. 

Contractorii VMTG  vor asigura 

rute de acces alternative la 

zonele de pășunat. VMTG va 

monitoriza activitatea si va 

raporta 

Pierderea de păduri  Autoritatea locală Volumul de lemn tăiat se asigură 

comunităților 
-  

Restricții temporare privind 

drumurile de acces 

Toți utilizatorii 

drumurilor de acces  

 

Procedura actuală de exercitarea dreptului 

de uz și servitute nu prevede nici un drept 

pentru acest caz specific. 

 

Contractorii VMTG  vor asigura 

rute de acces alternative. VMTG 

va monitoriza activitatea si va 

raporta 
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Activități de proiect 

care generează 

impacturi asupra 

terenului  

Impact Tipul de PAP 
Drepturi asigurate de UCIPE conform 

procedurii actuale (Legea 105/2017) 

Măsuri adiționale propuse pentru 

a asigura conformitatea cu CP 5 

Daune structurilor situate în culoarul 

de lucru sau aproape de culoarul de 

lucru  

Proprietar/utilizatori 

formali și informali 

ai structurilor  

 

Se asigură compensație în numerar pe baza 

raportului de evaluare DACĂ structura a fost 

identificată în perioada întocmirii rapoartelor 

de evaluarea terenurilor. 

Proprietarii informali identificați ai 

structurilor au fost contactați și informați 

despre situația lor specifică. Nu se prevede 

compensație pentru proprietarii/utilizatorii 

de informali pentru bunurile dăunate. 

 

Contractorii VMTG sunt 

responsabili pentru reabilitarea 

sau compensarea structurilor 

dăunate de-a lungul culoarului 

de lucru. VMTG va monitoriza 

această activitate și va raporta 

Daune productivității terenului 

cauzate de construcții  

Proprietar/utilizatori 

de teren  

Procedura actuală de exercitarea dreptului 

de uz și servitute nu prevede nici un drept 

pentru acest caz specific. 

Contractorii VMTG sunt 

responsabili pentru restaurarea 

terenului la condiția inițială.  

VMTG va monitoriza această 

activitate și va raporta 

Instalarea zonei de 

protecție (6 m de 

fiecare latură) – se 

interzice plantarea 

copacilor sau viței de 

vie / se interzic 

construcțiile  

Descreșterea valorii terenului - în 

cazul terenurilor pentru care se 

schimbă categoria de folosință de la 

podgorii/livezi la teren arabil  

Proprietari de teren Procedura actuală de exercitarea dreptului 

de uz și servitute nu prevede nici un drept 

pentru perioada de funcționare.  

VMTG va aloca  compensațiile în 

numerar pe baza unei formule 

prin care se calculează diferența 

între teren arabil și teren cu 

podgorii și livezi. Aceasta va lua 

forma unei arende.  

Descreșterea valorii terenului - în 

cazul terenurilor pe care sunt 

elemente de infrastructură – ex. 

stâlpi electrici 

Proprietari de teren Procedura actuală de exercitarea dreptului 

de uz și servitute nu prevede nici un drept 

pentru perioada de operare. Datorită faptului 

că toate elementele de infrastructură situate 

pe terenul care nu a fost expropriat de 

MEPIU, sunt localizate pe terenuri publice, 

- 
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Activități de proiect 

care generează 

impacturi asupra 

terenului  

Impact Tipul de PAP 
Drepturi asigurate de UCIPE conform 

procedurii actuale (Legea 105/2017) 

Măsuri adiționale propuse pentru 

a asigura conformitatea cu CP 5 

nu este nevoie de o compensație 

suplimentară 

Instalarea zonei de 

siguranță (20 m de 

fiecare latură) – nu se 

permit construcții  

Descreșterea valorii terenului – în 

special în cazul terenurilor unde 

construcțiile sunt legal permise  

Proprietari de teren Procedura actuală de exercitarea dreptului 

de uz și servitute nu prevede nici un drept 

pentru perioada de operare. 

VMTG va asigura compensații în 

numerar pe baza unei formule 

prin care se calculează valoarea 

diminuată a proprietății în baza 

unui raport de evaluare elaborat 

de IPOT. Aceasta va lua forma 

unei arende. 

Lucrări de 

mentenanță în timpul 

funcționării, inclusiv 

situații de urgență  

Pierderea culturilor perene  Proprietar/utilizator 

de teren  

Procedura actuală de exercitarea dreptului 

de uz și servitute nu prevede nici un drept 

pentru daunele survenite în timpul lucrărilor 

de mentenanță  

Asigurarea unei compensații în 

numerar pentru pierderea 

recoltei (valoarea recoltei pe 

întregul ciclu de viață a culturii) 

– de la caz la caz, în baza 

legislației existente la momentul 

daunei  

Pierderea culturilor anuale Proprietar/utilizator 

de teren  

Procedura actuală de exercitarea dreptului 

de uz și servitute nu prevede nici un drept 

pentru această situație specifică. 

Asigurarea unei compensații în 

numerar pentru pierderea 

culturii (valoarea recoltei pe 

întregul ciclu de viață a culturii) - 

de la caz la caz, în baza legislației 

existente la momentul daunei   

Utilizator de teren 

fără drept legal 

asupra terenului  

Procedura actuală de exercitarea dreptului 

de uz și servitute nu prevede nici un drept 

pentru această situație specifică. 

Asigurarea unei compensații în 

numerar pentru pierderea 

culturii (valoarea recoltei pe 
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Activități de proiect 

care generează 

impacturi asupra 

terenului  

Impact Tipul de PAP 
Drepturi asigurate de UCIPE conform 

procedurii actuale (Legea 105/2017) 

Măsuri adiționale propuse pentru 

a asigura conformitatea cu CP 5 

întregul ciclu de viață a culturii) - 

de la caz la caz, în baza legislației 

existente la momentul daunei   

Daune productivității terenului din 

cauza construcției  

Proprietar/utilizatori 

de teren  

Procedura actuală de exercitarea dreptului 

de uz și servitute nu prevede nici un drept 

pentru această situație specifică. 

Restaurarea terenului în 

condiția anterioară  

 



                                                          

15 
 

 

1.3.4. Procedura UCIPE – Acțiuni efectuate în procesul de achiziție de terenuri 

Figura de mai jos  descrie acțiunile realizate de UCIPE până în prezent pentru procesul de achiziție de terenuri: 
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1.4. Prezentarea cadrului legal  

1.4.1. Cadrul legislativ al Republicii Moldova  

Cadrul legal relevant luat în considerare în procesul de exercitarea dreptului de uz și servitute este 

următorul: 

• Legea nr. 105 privind exproprierea terenurilor pentru cauze de utilitate publică și despre dreptul de 

folosință a terenurilor situate pe traseul conductei transport gaze naturale Ungheni-Chișinău 

(19.12.2017) 

• Legea nr. 108 cu privire la gazele naturale (27.05.2017) 

• Legea nr. 174 cu privire la energetică (21.09.2017) 

• Legea nr. 1308 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului (25.07.1997) 

• Legea nr. 488 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică (08.07.1999) 

• Legea nr. 163 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție (09.07.2010) 

• Legea nr. 592 privind transportul prin conducte magistrale (26.09.1995) 

• Legea nr. 29 privind delimitarea proprietății publice (05.04.2018) 

• Hotărârea Guvernului nr. 1237 cu privire la exproprierea terenurilor situate pe amplasamentul 

lucrărilor de construcție a conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni–Chișinău 

(19.12.2018) 

• Hotărârea Guvernului nr. 1170 din 25.10.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul 

de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri (25.10.2016) 

• Hotărârea Guvernului nr. 285 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și 

instalațiilor aferente (23.05.1996) 

• Hotărârea Guvernului nr. 958 despre aprobarea Regulamentului provizoriu privind evaluarea 

bunurilor imobile (04.08.2003) 

• Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 (06.06.2002) 

• Codul Funciar al Republicii Moldova nr. 828 (25.12.1991) 

• Codul Silvic al Republicii Moldova nr. 887 (21.06.1996) 

1.4.2. Cerința de performanță 5 a BERD  

Cerințele BERD referitoare la achiziția de terenuri și dislocare, relevante pentru acest Proiect, pot fi 

sumarizate după cum urmează: 

 evitarea sau, dacă aceasta este inevitabilă, minimizarea relocării involuntare prin analizarea unor 

concepții alternative de proiect; trebuie planificate și puse în aplicare măsuri de atenuare a efectelor 

negative reflectate asupra persoanelor dislocate și a comunităților gazdă; 

 atenuarea impacturilor sociale și economice adverse cauzate de achiziția de terenuri sau restricții 

impuse persoanelor afectate privind utilizarea și accesul la teren prin: (i) acordarea de compensații 

pentru pierderea de bunuri la costul de înlocuire calculat la valoarea de piață a activelor plus costurile 

de tranzacție aferente restaurării activelor respective, înainte de a lua în posesie activele achiziționate; 

și (ii) asigurarea implementării activităților de relocare în condițiile furnizării corespunzătoare de 

informații, consultării și participării în cunoștință de cauză a celor afectați; 
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 restabilirea sau, în cazul în care este posibil, îmbunătățirea mijloacelor de trai și a standardului de viață 

ale persoanelor dislocate la nivelurile de dinainte de dislocare, inclusiv a celor care nu au drepturi legale 

recunoscute sau pretenții asupra terenurilor (prezente în zona afectată de proiect la data limită), și 

susținerea acestora pe parcursul perioadei de tranziție; 

 prevederea de dispoziții speciale pentru a asista indivizii sau grupurile de persoane defavorizate sau 

vulnerabile (prezente în zona afectată de proiect la data limită), care ar putea fi afectate mai sever de 

dislocarea economică în comparație cu alte persoane și care ar putea avea capacități limitate de a 

revendica sau de a beneficia de asistență privind mijloacele de trai și beneficiile aferente dezvoltării; 

 stabilirea unui mecanism de soluționare a reclamațiilor care să permită primirea și abordarea în timp 

util a preocupărilor specifice legate de compensare și relocare care sunt înaintate de persoanele 

relocate, inclusiv un mecanism de recurs destinat soluționării disputelor în mod imparțial;  

 elaborarea unui Plan privind exercitarea drepturilor de uz si servitute asupra terenurilor și, dacă este 

cazul, elaborarea unui Plan de Restabilire a Mijloacelor de Subzistență (sau un document combinat al 

celor două menționate mai sus).  

Lista de mai sus este doar un rezumat al Cerinței de Performanță numărul 5 a BERD „ Achiziția de Terenuri, 

Relocarea Involuntară și Dislocarea Economică” (2014). Textul integral al Politicii și al Cerinței de 

Performanță 5 poate fi găsit online la http://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-

and-social-policy-esp.html.  

1.4.3.  Măsurile adiționale pentru asigurarea conformității cu CP5 BERD  

 

După analiza informațiilor de către UCIPE referitoare la procesul de exercitare a dreptului de uz și 

servitute, și de achiziție a terenurilor pentru proiectul construcției gazoductului Ungheni-Chișinău și 

analizarea lor în contrast cu cerințele BERD, au rezultat următoarele concluzii: 

• Procesul de exercitare a dreptului de uz și servitute, și de achiziție se află în faza finală: drepturile 

asupra terenurilor au fost transferate către MEI/VMTG o dată cu publicarea Hotărârii de Guvern, dar 

procesul de compensare continuă (sumele pentru compensații pot fi accesate de către persoanele 

afectate până în 2021). UCIPE va colabora în continuare cu VMTG și în perioada de construcție, 

pentru a reîncepe procesul de evaluare și despăgubire în cazul rerutărilor; 

• UCIPE și IPOT au întreprins eforturi semnificative pentru informarea și păstrarea legăturii cu 

comunitățile afectate; 

• UCIPE a acoperit cu succes tipurile de despăgubiri identificate pentru perioada de construcție. Cu 

toate acestea, există o serie de măsuri prin care procesul de achiziția dreptului asupra terenului ar 

putea fi îmbunătățit. Aceste măsuri sunt recunoscute ca și lipsuri care ar putea cauza 

neconformitatea cu politica BERD: 

o Activitățile de consultare anterioare publicării HG nu au furnizat un cadru pentru ca 

persoanele afectate să ofere suficient feedback pentru procesul de achiziția dreptului 

asupra terenurilor – compensații, impacturi, procedura de evaluare etc. 

o Au existat puține eforturi pentru culegerea de date socioeconomice despre personale 

afectate înaintea achiziției de terenuri. Acest fapt s-a tradus într-o lipsă de informație în 

legătură cu posibile grupuri vulnerabile și alte situații specifice de pe teren. 

http://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
http://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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o Procedura UCIPE nu prevede despăgubiri sau asistență pentru persoanele care folosesc 

într-un mod informal terenul și care ar putea fi afectate de lucrările de construcție. 

o Legislația nu stabilește o dată limită până la care persoanele afectate sunt eligibile pentru 

despăgubiri. Data limită recunoscută în prezent de UCIPE – data publicării HG – nu a fost 

divulgată cum se cuvine comunităților afectate și exclude o parte din persoanele care ar 

putea fi afectate. Procedura nu menționează momentul și necesitatea unui inventar al 

bunurilor înainte de începerea lucrărilor de construcție. 

o Propunerea de expropriere trimisă persoanelor afectate după publicarea HG nu oferă 

informații suficiente pentru ca aceștia să respecte restricțiile de plantare. Acest fapt, 

combinat cu faptul că inventarele nu au fost elaborate la momentul datei limită, deschide 

posibilitatea ca unele persoane afectate să nu fie despăgubite. 

o Procedura de achiziție a terenurilor omite impacturi asupra bunurilor comunale precum 

pășuni, rampe de gunoi, drumuri de acces etc. În aceste cazuri se recomandă 

despăgubirea în natură. 

• Există impacturi identificate pentru perioada de operare care nu sunt acoperite de către nici o 

entitate implicată în proiect. Acestea se referă în general la stabilirea zonei de siguranță și securitate 

și deprecierea valorii terenului din cauza schimbării categoriei de folosință.  

• VMTG nu a creat încă o Unitate de Management a Proiectului care să preia munca și rezultatele 

UCIPE, cel puțin pentru scopul monitorizării. 

• Nu există un mecanism centralizat de sugestii și reclamații la nivelul întregului Proiect, fapt care poate 

genera confuzie pentru persoanele afectate. 

Măsurile adiționale care trebuie implementate de VMTG pentru a fi în conformitate cu cerințele de 

performanță ale BERD, se referă la următoarele aspecte: 

 

 

2. Scopul și principiile de bază ale Planului de remediere  

Având identificate neconformităților, trebuie elaborate acțiuni de remediere pentru ca procesul de 

exercitarea dreptului de uz și servitute să fie în conformitate cu prevederile din Cerința de Performanță 5 
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a BERD. Scopul Planului de remediere (PAR) este de a prezenta acțiunile concrete care vor fi întreprinse 

de UCIPE pentru a asigura conformarea cu CP5 a BERD:  

Domeniile specifice care ar putea beneficia de aceste măsuri adiționale sunt cele referitoare la proceduri 

de consultare publică constructivă și de implicarea părților interesate, colectarea de date socioeconomice 

despre PAP pentru a stabili vulnerabilitățile prezente în zona afectată de activitățile de proiect, 

gestionarea cazurilor în care persoanele afectate nu dețin documente oficiale pentru a-și dovedi dreptul 

de proprietate/folosință, și stabilirea unui termen limită practicabil. 

În cursul definirii acțiunilor de remediere, s-au luat în considerare următoarele principii generale: 

• Toate pierderile trebuie compensate potrivit politicii BERD și legislației locale; 

• Măsurile propuse pentru remediere trebuie gândite în așa fel încât ceilalți membri ai comunității să 

nu se simtă discriminați, respectiv evitarea creării tensiunilor sociale sau a așteptărilor false în rândul 

comunității;  

• În definirea opțiunilor trebuie luate în considerare scopul și obiectivul VMTG și capacitatea sa de 

implementare a acestor acțiuni de remediere. Un aspect foarte important care trebuie luat în 

considerare este situația comunităților afectate și problemele lor sociale. 

 

3. Acțiuni de remediere  
 

3.1. Drepturi (Măsura1) 

 

Aspecte referitoare la daune aduse culturilor anuale 
În timpul elaborării acestui raport, un număr total de 562 de solicitări de compensații au fost depuse la 

UCIPE un număr total de 29 reclamații, din care 28 au fost soluționate. 

IPOT a efectuat evaluarea culturilor afectate, atât a celor perene, cât și a celor anuale. Evaluările au fost 

întreprinse între ianuarie și martie 2019. Tabelul nr. 2 prezintă situația generală a folosirii terenurilor și 

culturile afectate pe unități administrative. 

Unitate administrativă 

Număr de parcele pe baza folosinței Culturi afectate pe baza suprafeței (ha) 

Teren arabil Podgorii Livezi Pășuni Teren arabil Podgorii Livezi 

CHIȘINĂU 

Mun. Chișinău 0 0 0 1 0,0 0,0 0,0 

Com. Tohatin 88 0 0 5 0,0 0,0 0,0 

Com. Grățiești 305 0 0 3 1,4 0,0 0,0 

Com. Stăuceni 4 0 0 1 9,6 9,6 0,0 

Sat Ghidighici 116 19 0 1 1,5 1,2 0,0 

STRĂȘENI 

Sat Căpriana 92 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Com. Ghelăuza 38 42 1 13 0,0 1,1 0,0 

Sat Negrești 71 17 4 3 1,6 1,4 0,6 
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Unitate administrativă 

Număr de parcele pe baza folosinței Culturi afectate pe baza suprafeței (ha) 

Teren arabil Podgorii Livezi Pășuni Teren arabil Podgorii Livezi 

Com. Pănășești 355 0 0 7 0,0 0,0 0,0 

Com. Rădeni 288 0 0 0 1,1 0,0 0,0 

Sat Roșcani 108 36 0 2 0,9 1,3 0,0 

Sat Sireți 303 34 0 5 3,3 1,8 0,0 

Sat Vorniceni 132 0 0 3 1,0 0,0 0,0 

CĂLĂRAȘI 

Oraș Călărași 124 13 3 8 0,3 0,9 0,2 

Sat Nișcani 181 0 1 6 0,0 0,0 0,0 

Sat Pitușca 76 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Sat Sadova 69 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Sat Temeleuți 130 0 26 2 0,0 0,0 0,0 

Com. Tuzara/Peticeni 130 0 0 0 2,4 0,7 0,0 

Sat Vălcineț 318 0 0 2 4,7 0,0 0,0 

NISPORENI 

Sat Milești 82 4 17 10 0,0 0,8 3,0 

UNGHENI  

Com. Alexeevca 75 0 4 6 0,0 0,0 0,3 

Com. Pîrlița 122 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Sat Rădenii Vechi 82 0 0 0 0,5 0,0 0,0 

Com. Todirești 143 0 0 0 0,1 0,0 0,0 

Com. Zagarancea 1 0 0 5 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 

3.433 165 56 83 28,5 18,9 4,1 

Număr parcele Suprafață (ha) 
Tabelul nr. 2. Parcele și culturi afectate 

Situația actuală:  

Emiterea Hotărârii de Guvern este recunoscută de UCIPE ca și termen limită. PAP au fost informate prin 

propunerea de expropriere asupra faptului că începând cu publicarea HG în data de 18.01.2019, 

drepturile de proprietate asupra parcelei afectate vor fi transferate către VMTG până în data de 18 

decembrie 2020, perioadă care poate fi extinsă până la finalizarea lucrărilor de construcție. Propunerea 

de expropriere informează PAP de asemenea despre restricțiile de construire și plantare impuse asupra 

parcelei afectate, și conține o hartă cu coordonatele parcelei respective (după cum se vede în Figura de 

mai jos). 
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Figura nr. 3-1. Exemplu de hartă primită de PAP împreună cu propunerea de expropriere  

Neconformitate: 

Notificarea privind procesul de expropriere primită de PAP a conținut o hartă a fâșiei de teren afectată, 

însă proprietatea afectată nu a fost marcată pe fața locului, situație care face dificilă respectarea de către 

PAP a limitelor zonei care va fi afectată de Proiect. Procedura nu menționează calendarul și necesitatea 

de a efectua o inventariere a bunurilor înaintea începerii lucrărilor de construcție, fapt datorită căruia ar 

putea fi PAP care ar pretinde daune la culturi necompensate, dacă în perioada de semănare nu respectă 

cu acuratețe restricțiile impuse. 

Datorită diferenței de timp între evaluarea propriu-zisă și momentul construcției (o diferență care ar 

putea fi oricât, de la câteva luni până la peste un an), situația culturilor la începutul lucrărilor de 

construcție s-ar putea să fie diferită față de evaluarea efectuată de IPOT. Acele PAP, care au semănat 

culturi pe o parcelă afectată după efectuarea evaluării de către IPOT și după termenul limită definit de 

HG, nu vor primi nici o compensație, dacă aceste culturi sunt distruse în timpul construirii conductei de 

gaze naturale. 

Acțiune de remediere: 

Se vor urmării pașii următori în vederea soluționarea neconformității: 

1. VMTG si un consultant extern desemnat si angajat de catre BERD cu experiență în ceea ce privește 

procesele de dislocare economică și achiziție de terenuri în conformitate cu cerințele BERD vor  efectua o 

vizită comuna în teren în cursul trimestrului 4 din 2019. Scopul acestei vizite este: (a) de a verifica, evalua 

si, dupa caz, valida plângerile legate de pagubele aduse culturilor; (b)  de a  evalua amploarea acestor 
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pagube si pentru a propune măsurile compensatorii aferente tuturor pagubelor create pe baza unei 

metodologii agreate.  

2. VMTG se angajează ca, prin intermediul UCIPE, să pună la dispoziție fondurile necesare acestor 

compensații în conformitate cu prevederile cuprinse in acest plan precum și cu cele prevăzute în legea 

105/2017 privind exproprierea terenurilor pentru cauze de utilitate publică și despre dreptul de folosință 

a terenurilor situate pe traseul conductei transport gaze naturale Ungheni-Chișinău, tuturor acelor 

persoane care au fost expropriate pe baza acestei legi, cu condiția completării sau modificării legii astfel 

încât să permit crearea unui mechanism care să ii permit UCIPE să plătească aceste tipuri de compensații. 

Dacă aceste completări sau modificări legislative nu se vor materializa, VMTG se angajează să găseasca 

alternative în vederea efectuării tuturor plăților menționate în cadrul acestui document. De asemenea, 

VMTG va informa BERD despre finalizarea cu success a plăților tuturor tipurilor de compensații.  

 

Aspecte referitoare la deprecierea valorii terenului 

Situația actuală: 

O suprafață totală de 18,9 hectare de podgorii și o suprafață totală de 4,1 hectare de livezi vor fi afectați 

în timpul perioadei de construcție a Proiectului (situația privind fiecare unitate administrativă este 

prezentată mai jos, în Tabelul nr. 3). Cu toate că nu avem date concludente despre suprafața totală 

afectată în mod permanent de către zona de siguranță, luând în considerare că culoarul de lucru are o 

lățime de 20 m, iar zona de siguranță o lățime de 12 m, putem presupune că aproximativ 60% din terenuri  

vor fi afectate pe toată durata proiectului prin restricția de a replanta podgorii sau livezi. Rezultă o 

suprafață de  11.3 hectare de podgorii și o suprafață de 2.5 hectare de livezi care vor fi afectate de 

depreciere. 

Tabelul nr. 3. Podgorii și livezi afectate pe unitate administrativă  

Unitate administrativă 

Suprafețe afectate (ha) 

Podgorii Livezi 

CHIȘINĂU 
 

Mun. Chișinău 0 0 

Com. Tohatin 0 0 

Com. Grățiești 0 0 

Com. Stăuceni 9,62 0 

Sat Ghidighici 1,19 0 

RAIONUL STRĂȘENI  
 

Sat Căpriana 0 0 

Com. Ghelăuza 1,14 0,04 

Sat Negrești 1,35 0,57 

Com. Pănășești 0 0 

Com. Rădeni 0 0 

Sat Roșcani 1,30 0 
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Unitate administrativă 

Suprafețe afectate (ha) 

Podgorii Livezi 

Sat Sireți 1,79 0 

Sat Vorniceni 0 0 

RAIONUL CĂLĂRAȘI  
 

Oraș Călărași 0,85 0,21 

Sat Nișcani 0 0 

Sat Pitușca 0 0 

Sat Sadova 0 0 

Sat Temeleuți 0 0 

Com. Tuzara/Peticeni 0,74 0 

Sat Vălcineț 0 0 

RAIONUL NISPORENI  
 

Sat Milești 0,84 2,99 

RAIONUL UNGHENI  
 

Com. Alexeevca 0 0,29 

Com. Pîrlița 0 0 

Sat Rădenii Vechi 0 0 

Com. Todirești 0 0 

Com. Zagarancea 0 0 

TOTAL 18,85 4,12 

 

Procedura UCIPE oferă două tipuri principale de compensație:  

1. Prețul de piață al terenului afectat; 

2. Valoarea recoltei anuale și/sau perene și a producției pierdute pentru perioada rămasă de 

exploatare; 

Aceste tipuri de compensații se referă doar la perioada de construcție, și se stabilesc pe baza unui raport 

de evaluare.  

Guvernul Republicii Moldova a decis ca în cazul acestui proiect se va aplica normativa românească privind 

zona de protecție și de securitate. Astfel, impacturile generate în urma exercitării dreptului de uz și 

servitute pe zona de protecție de 12 m și pe zona de siguranță de 40 m vor lua forma restricțiilor de a 

folosi terenurile respective, cum ar fi restricția de a construi, planta copaci și alte tipuri de vegetație. 

Datorită acestor limitări, terenurile respective pot suferi de deprecierea valorii. Această situație poate 

surveni mai ales în cazurile în care terenul afectat este parte a terenului intravilan în planul local de 

urbanism și/sau este inclus în categoria de teren care permite construirea. În acest moment, necesarul de 

teren pentru instalarea zonei de protecție și de securitate nu este calculat. 

Neconformitate: 
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Procedura actuală de achiziția terenurilor nu prevede compensații pentru deprecierea valorii terenului 

care își schimbă categoria de folosință din livadă/vie în teren arabil și pentru terenurile situate în zona 

unde construcțiile sunt oficial permise.  

Acțiune de remediere: 

VMTG va asigura compensație pentru terenurile cultivate cu culturi perene afectate de zona de protecție 

de 12 m lățime, pe baza unei formule, prin care se calculează diferența valorii terenului ca și teren arabil 

și teren cu livezi și podgorii. 

VMTG va oferi compensații în numerar pentru deprecierea valorii terenului situat în zonele în care 

construcțiile sunt oficial permise. Compensația se va calcula în baza unei formule care va determina 

deprecierea proprietății conform Raportului de evaluare elaborat de IPOT. 

Drepturile menționate mai sus vor fi compensate de VMTG și vor lua forma unei arende anuale calculate 

folosind rapoartele de evaluare oficiale și formulele de calcul utilizate în cadrul procedurii UCIPE. (vezi 

Anexa 2).  

 

3.2. Grupuri vulnerabile 

 

Situația actuală: 

IPOT a fost subcontractat de Green Partners pentru a dezvolta o bază de date despre PAP pentru proiect. 

Baza de date conține informații cu privire la următoarele: 

• Numărul cadastral, locația și statutul legal al terenului; 

• Numele proprietarului, documentele care atestă titlul de proprietate și vârsta proprietarului; 

• Numele utilizatorului terenului și documentele care atestă dreptul la folosință; 

• Suprafața totală a terenului și suprafața parcelei afectate; 

• Destinația terenului și valoarea compensației pentru folosirea temporară a terenului; 

• Culturile anuale și perene, și elementele de infrastructură; 

• Valoarea totală a compensației; 

• Data în care PAP a depus solicitarea de compensație.  

Grupuri vulnerabile 

Politica Socială și de Mediu a BERD din 2014 definește grupurile vulnerabile ca „persoane care, în virtutea 

identității sexuale, orientării sexuale, religiei, etniei, statutului de indigen, vârstei, dizabilității, 

dezavantajului economic sau statutului social pot fi afectate într-o măsură mai mare de impacturile 

proiectelor decât alții și care pot fi limitate în capacitatea lor de a pretinde sau profita de avantajele 

proiectelor.” 

În contextul procesului de exercitarea dreptului de uz și servitute, vulnerabilitatea se referă la acele 

persoane, care sunt dependente de veniturile sau sursele de trai obținute de pe urma terenului afectat 

(nu au altă sursă de venit, nu au alt teren unde să cultive), un procent mare al proprietăților și bunurilor 
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lor este afectat de lucrări și/sau, din diferite motive, nu sunt capabili de a solicita sau accesa compensații, 

sau de a iniția un litigiu cu privire la compensații nejuste. Grupurile vulnerabile pot include: 

 Persoane în vârstă și cu dizabilități care nu au avut acces la informații și/sau pentru care le-a fost 

greu să acceseze compensația; 

 Gospodării cu venituri mici sau fără venituri, în care un procent mare al proprietăților este afectat 

de lucrări și/sau care nu sunt în posesia documentelor de proprietate; 

 Utilizatori de terenuri, care sunt dependenți de sursele de trai obținute din terenuri afectate de 

Proiect, și care nu pot obține compensație, dat fiind că titlul de proprietate este neclar; 

 Proprietari de construcții neautorizate aflate pe culoarul de lucru al conductei de gaze naturale. 

Persoane în vârstă sau cu dizabilități  

Potrivit bazei de date, sunt un număr de 377 PAP care au peste 80 de ani. Din acei 377, doar 16 au depus 

solicitare de compensație în momentul elaborării bazei de date, din numărul total de 562 de solicitări. Un 

număr de 37 proprietari de teren sunt decedați. 

Nu sunt informații cu privire la PAP cu dizabilități. 

Gospodării cu venituri mici sau fără venituri  

Nu sunt date cu privire la situația economică a PAP. 

Baza de dată dezvoltată de IPOT arată următoarea structură privind procentul terenurilor afectate de 

proiect: 

 

Figura nr. 3-2. Procentul terenului afectat de Proiect  

Un număr total de 334 terenuri (10%) este afectat, pe o suprafață de 75% din dimensiunea totală, din 

care 278 terenuri (8%) reprezintă cazuri în care suprafața completă a terenului este afectată de Proiect.   

Utilizatori de teren cu titlu de proprietate incert 

40%

38%

9%

3%

2%
8%

Procentul terenului afectat de proiect

under 10%

between 10 and 24 %

between 25 and 49 %

between 50 and 74 %

between 75 and 99 %

100%



                                                          

26 
 

Inventarul realizat de IPOT a identificat câteva cazuri pe traseul conductei în care utilizatorii de teren nu 

au putut justifica cu acte legale folosința terenului care ar putea fi afectat de construcția conductei. 

Legea nr. 105/2017 nu prevede compensație pentru PAP fără acte legale atestând dreptul de proprietate 

sau de folosință. În total există 265 parcele neînregistrate, din care 177 constituie proprietate publică, 88 

aparținând proprietarilor privați. Dacă o PAP nu are actele justificatoare potrivite, sumele stabilite ca și 

compensație vor fi depuse într-un cont de consemnare pentru o perioadă de 3 ani. 

Proprietari de construcții neautorizate  

În urma unei vizite pe teren s-a identificat prezența unei structuri informale pe culoarul de lucru al 

conductei, după cum se vede pe Figurile nr. 4-3 și 4-4. 

 

Figura nr. 3-3. Construcție informală în Tohatin 
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Figura nr. 3-4. Construcție informală pe traseul conductei 

Neconformitate: 

Nu s-a efectuat o evaluare privind posibilele vulnerabilități care ar putea fi generate de proiect. Există 

informații lacunare privind vulnerabilitățile PAP care ar putea afecta procesul de compensare. 

PAP care sunt utilizatori sau proprietari informali de terenuri și/sau structuri nu sunt eligibili pentru a 

primi compensație. 

 În cazul construcțiilor informale: 

o Procedura UCIPE nu prevede nici un fel de compensație sau asistență persoanelor care în 

mod informal au în proprietate o construcție afectată și susțin că ar suferi daune în urma 

lucrărilor de construcție. Ofițerii de legături comunitare ai UCIPE au identificat proprietari 

informali de structuri pe traseul culoarului de lucru și zonei de siguranță. Proprietarii 

informali au fost contactați și informați asupra situației, însă nu s-a efectuat o evaluare 

formală a pierderilor lor. 

 În cazul culturilor informale: 

o Procedura UCIPE nu prevede nici un fel de compensație sau asistență persoanelor care 

folosesc informal terenuri afectate și susțin că ar suferi daune din cauza lucrărilor de 

construcție. În cursul procesului de evaluare, nu s-au identificat utilizatori informali de 

terenuri. 

Acțiune de remediere: 

VMTG va identifica grupurile care îndeplinesc oricare dintre criteriile de vulnerabilitate,  și le va oferi 

suport adițional pentru a accesa compensația sau orice altă formă de suport, necesară în vederea 

atenuării impacturilor Proiectului. Vor fi propuse măsuri de remediere adiționale dacă daca vor exista 

discrepanțe între PAR și acțiunile întreprinse.  
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VMTG va contracta IPOT pentru realizarea rapoartelor de evaluare pentru utilizatori informali de terenuri 

și va oferi compensațiile urmând procedura UCIPE.  VMTG va defini documentele doveditoare prin care un 

utilizator informal de teren poate dovedi utilizarea acestuia. Utilizatorii care nu pot face o dovadă a utilizării 

terenurilor nu  vor primi compensație.  

 

3.3. Acțiuni de implicare prevăzute pentru PAP (Măsura 3) 

 

Situația actuală: 

În timpul elaborării studiului de pre-fezabilitate, compania de consultanță care a pregătit documentația 

proiectului a desfășurat consultații cu actorii relevanți. În această etapă inițială, s-au făcut consultări cu 

membrii sectorului privat, ai guvernului, cu comunitatea științifică și cu instituții financiare pentru a 

discuta aspecte tehnice, conceptuale, legale, politice și de mediu. 

În conformitate cu Legea nr. 105/2017, în anul 2018 UCIPE a luat o serie de măsuri pentru implicarea 

părților interesate relevante afectate de proiect. În acest context, UCIPE a desfășurat următoarele acțiuni: 

 Notificare în scris a proprietarilor de terenuri; 

 Afișarea de informații relevante despre Proiect la sediul autorităților locale; 

 Întâlniri cu reprezentanții autorităților locale; 

 Consultații publice; 

 Întâlniri individuale; 

 Notificarea prin email a părților interesare. 

Mecanismul de sugestii și reclamații actual al UCIPE este elaborat în așa fel încât să permită persoanelor 

afectate de proiect de a-și formula reclamațiile, îngrijorările, sugestiile sau alte observații despre procesul 

de exercitarea dreptului de uz și servitute și implementarea lui. Acest mecanism este valabil pe toată durata 

Proiectului; PAP pot depune reclamații privitoare la Proiect oricând, cu titlu gratuit. 

UCIPE a comunicat public și în mod repetat detaliile de contact pentru plângeri către toate persoanele 

afectate. Reclamațiile care nu pot fi soluționate la fața locului de către ofițerii de legături cu comunitatea, 

sunt colectate și aduse în atenția UCIPE. PAP pot depune plângeri, întrebări, solicitări etc. prin telefon, 

poștă, mesaj sau email, folosind următoarele date de contact: 

Telefon:  068 79 74 78; 

Adresă: Chișinău, strada Alecu Russo nr. 1, clădirea A1, etaj 16, biroul nr. 163; 

Adresă electronică: mepiu@mepiu.md.  

Pe lângă aceasta, pentru cazurile specifice în care PAP nu sunt mulțumite de sumele oferite ca și 

compensație pentru drepturile asupra terenului, Hotărârea de Guvern a înființat o Comisie de Soluționarea 

Plângerilor. UCIPE direcționează toate cazurile relevante către această Comisie, și oferă sprijin în analizarea 

tuturor reclamațiilor și solicitărilor, și în luarea unei decizii dacă un caz specific necesită reevaluare. Comisia 

operează pentru o perioadă de 45 de zile după ce PAP au primit propunerea de compensație, după care se 

dizolvă. Dacă în cursul acestor 45 de zile, s-a depus o solicitare de reevaluare de către o persoană afectată 
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de proiect, Comisia trebuie să trimită în scris un răspuns reclamantului în 5 zile lucrătoare. După ce Comisia 

de Soluționarea Plângerilor aduce o decizie finală cu privire la un caz, plata compensației se va efectua cel 

mult în 90 de zile. Mai multe detalii despre membrii acestei Comisii și despre procedură se regăsesc în 

Legea nr. 105/2017. 

Neconformitate: 

Activitățile de implicare efectuate înaintea emiterii HG nu au asigurat cadrul necesar PAP-urilor pentru a 

oferi contribuția lor cu privire la orice aspect al procesului de exercitarea dreptului de uz și servitute – 

compensații, impacturi, procedura de evaluare etc. 

Datorită naturii cadrului instituțional, mecanismul de depunerea reclamațiilor al UCIPE este centrat în 

primul rând pe probleme de achiziționarea drepturilor asupra terenurilor, și nu este capabil să răspundă la 

reclamații specifice sau tehnice privind implementarea Proiectului. Totuși, UCIPE redirecționează aceste 

reclamații către reprezentanți ai biroului VMTG din Chișinău. Până în momentul elaborării prezentului 

raport, nu s-a elaborat un mecanism formal și gestionat central pentru întregul Proiect. 

Acțiune de remediere: 

VMTG va întreprinde următoarele demersuri, luând în considerare tipurile de drepturi incluse în acest 

raport și perioada în care acestea vor putea fi accesate de către beneficiari: 

• Va trimite o scrisoare de informare către fiecare PAP care întră în criteriul noilor drepturi prevăzute în 

PAR, în care se va preciza drepturile acestora și pașii care trebuie întreprinși pentru accesarea 

compensației.  Scrisorile vor fi trimise progresiv, pe baza fiecărui tip de compensație prevăzut. Perioada 

de trimitere a scrisorilor de informare va fi stabilită împreună cu reprezentanții UCIPE.  

• Va dezvolta un mecanism bilateral bine definit de depunerea plângerilor (MEPIU&VMTG), prin care se 

vor înregistra și analiza solicitările specifice ale PAP și acțiunile întreprinse, pe toată durata de 

implementare a Proiectului (atât în perioada de construcție, cât și de operare). Mecanismul de 

depunerea plângerilor este descris detaliat în documentul Planul de Management al Părților Implicate. 

Următoarele aspecte trebuie incluse în actualul mecanism de plângere: 

o Se vor introduce întâlniri periodice cu reprezentanți ai PAP, cel puțin odată pe lună în 

timpul construcției. Întâlnirea va avea loc între persoana de contact cu comunitatea și 

PAP, și le va oferi posibilitatea să-și exprime nemulțumirile. Întâlnirea va avea loc în 

comunitate. Persoana de contact va avea asupra lui un formular de reclamații și sugestii, 

pe care, la cerere, îl va completa pentru PAP. În continuare formularele completate vor fi 

înregistrate la sediul UCIPE, iar persoana de contact va transmite răspunsul la PAP. 

o Un formular de reclamații și sugestii pentru construcție și operare. Aceste formulare vor fi 

accesibile în formă printată în fiecare UA prin care trece conducta, și în format electronic 

pe pagina web a VMTG (www.vmtg.md). De asemenea, se pot folosi și alte căi de 

transmiterea reclamațiilor și sugestiilor, cum ar fi scrisoare, email, fax, mesaj și apel 

telefonic. Părțile implicate vor putea depune plângeri referitoare la Proiect, în orice 

moment și cu titlu gratuit. 

o Se vor efectua periodic audituri sociale și de mediu de către VMTG la subcontractanții săi 

pentru a verifica atent eficacitatea mecanismelor de plângere, și unde e posibil, se vor lua 

măsuri pentru a remedia eventualele deficiențe. 
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o Se va ține un registru al reclamațiilor și al sugestiilor. Acest registru va asigura păstrarea 

plângerilor, cu un număr de înregistrare pentru fiecare plângere, care va permite 

urmărirea gestionării lor. Înregistrarea reclamațiilor și sugestiilor se va efectua într-un 

Jurnal al reclamațiilor și sugestiilor. 

 

3.4. Capacitatea instituțională a VMTG pentru achiziția de terenuri (Măsura 4) 

 

Situația actuală  

Achiziționarea drepturilor asupra terenurilor necesare Proiectului a fost asumată de Unitatea Consolidată 

pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii al Republicii Moldova (UCIPE), 

reprezentant al Ministerului Economiei și Infrastructurii. În cazul specific al acestui Proiect, procedura 

UCIPE se suprapune cu Legea nr. 105/19.12.2017.  

UCIPE are deplină responsabilitate în procesul de achiziționarea drepturilor asupra terenurilor înaintea 

etapei de construcție a Proiectului. Nu este însă singura entitate implicată în acest proces. Figura de mai 

jos oferă o reprezentare grafică precisă a aranjamentelor referitoare la acest proces. 

 

 

Figura nr. 3-5. Aranjamente instituționale referitoare la achiziționarea drepturilor asupra terenurilor  

După cum se vede din această figură, singurul rol al VMTG în acest proces este de a asigura mijloacele 

financiare necesare pentru a efectua plata compensațiilor către PAP. VMTG transferă fondurile necesare 

către UCIPE, iar UCIPE pregătește și trimite breviarele de calcul către PAP prin serviciile Oficiului Poștal al 

Republicii Moldova. 
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IPOT este o altă entitate importantă contractată de UCIPE în conformitate cu Legea nr. 105/2017. 

Responsabilitățile institutului legate de achiziționarea drepturilor asupra terenurilor sunt următoarele: 

• Efectuarea unui recensământ pentru identificarea persoanelor afectate de proiect; 

• Inventarierea parcelelor afectate și pregătirea rapoartelor de evaluare pentru fiecare parcelă 

afectată. Rapoartele de evaluare sunt întocmite de evaluatori acreditați din cadrul IPOT, în 

conformitate cu standardele naționale de evaluarea bunurilor imobile. Valorile obținute iau în 

considerare prețul de piață al parcelei (inclusiv al terenurilor orfane), valoarea culturilor perene (după 

caz), pierderea în producția culturii perene pentru toată durata perioadei de exploatare și valoarea 

bunurilor imobile (cum ar fi sistemele de irigație, spaliere sau sisteme de curățare, fântâni, depozite 

etc.). 

• Efectuarea unor estimări despre suma totală a resurselor financiare necesare compensării PAP; 

• Observații/comentarii la propunerile de compensație elaborate de UCIPE; 

• Elaborarea și finalizarea documentelor cadastrale pentru transferul drepturilor de proprietate de la 

PAP către stat (în cazul exproprierii); IPOT se va asigura de asemenea că schimbările sunt reflectate în 

Registrul Bunurilor Imobiliare; 

• Dezvoltarea și finalizarea documentației necesare pentru schimbarea categoriei de folosință a 

parcelelor afectate care se retrag  din folosință agricolă. 

De asemenea, IPOT ține legătura cu comunitățile afectate și comunică cu autoritățile locale prin Ofițerii 

de Legături cu Comunitatea (OLC). 

Neconformitate:  

Nu există suficientă capacitate instituțională pentru implementarea Proiectului. VMTG nu a înființat o 

Unitate de Management al Proiectului, care să preia munca și rezultatele obținute de UCIPE.  

Acțiune de remediere:  

VMTG va aloca resurse pentru a înființa o Unitate de Management al Proiectului (UMP) dedicată. Această 

UMP va crea procedura potrivită pentru monitorizarea și evaluarea întregului proces și al contractanților. 

De asemenea, va gestiona și verifica prevederile Planurilor de Management de Mediu și Social.  

Organigrama UMP va include cel puțin:  

 1 Manager de Mediu și de Relații cu Comunitatea, responsabil pentru conducerea gestionării 

problemelor de mediu, respectiv a activităților de contactarea comunităților, inclusiv cele ale 

contractanților și ale UCIPE legate de achiziționarea drepturilor asupra terenurilor, responsabil 

pentru supravegherea mecanismului de plângere și pentru întocmirea rapoartelor privind 

problemele de mediu și de relații cu comunitățile. 

 2 Ofițeri de Legături cu Comunitatea (OLC), responsabili pentru întâlnirile personale cu populația 

locală de pe traseul culoarului de lucru, pentru primirea reclamațiilor și urmărirea soluționării lor, 

pentru conducerea consultărilor în consiliile locale în măsura în care se deschid noi secțiuni de 

lucru, coordonarea comunicării cu autoritățile locale, menținerea relațiilor cu contractanți privind 

reclamațiile etc. 
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4. Calendar de implementare  

 

Implementarea acestui PAR va fi organizată de reprezentanții VMTG. Tabelul următor include acțiunile concrete, scurta lor descriere și entitatea 

responsabilă: 

Tabelul nr. 4. Calendar de implementare 

Nr. 
Crt. 

Acțiune Scurtă descriere Responsabil  Data 
limită 

Rezultat  Indicator Statut 

1 Definirea metodologiei și 
a mecanismului de 
compensare aferente 
noilor tipuri de drepturi 
prevăzute în matricea 
drepturilor din cadrul 
acestui document 
 

Contractarea unui 
consultant independent în 
vederea efectuării unui audit 
a procesului de achiziție a 
drepturilor asupra 
terenurilor. Acest audit va 
include și o vizită de 
monitorizare care va avea 
rolul de a valida existența 
unor plângeri cu privire la 
distrugerea unor culturi, 
amploarea acestei situații 
precum și definirea 
metodologie de compensare 
a acestor situații.  

VMTG Trimestrul 
IV 2019 

Metodologia de 
calcul pentru 
toate tipurile 
de compensații  
 
Mecanismul de 
access la 
compensații   

Raport de 
audit și vizită 
de 
monitorizare 
disponibil  

Toate măsurile  

2 Stabilirea unui acord de 
lucru în vederea 
implementării PAC între 
reprezentanții VMTG și 
UCIPE/IPOT  

VMTG va încerca să ajungă 
la un acord cu reprezentanții 
UCIPE /IPOT în vederea 
implementării PAC.  Acest 
acord poate lua forma unui 
memorandum de întelegere 
sau orice altă formă care sa 
fie agreată de cele doua 
părți.  

VMTG Trimestrul 
IV 2019 

Document 
semnat între 
VMTG UCIPE 
/IPOT  

Document 
disponibil 

Toate măsurile 
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Nr. 
Crt. 

Acțiune Scurtă descriere Responsabil  Data 
limită 

Rezultat  Indicator Statut 

3 Actualizarea datelor 
socioeconomice despre 
PAP și grupurile 
vulnerabile  

VMTG va actualiza in mod 
constant baza de date 
dezvoltată de IPOT pentru a 
reflecta pe deplin situația de 
pe teren  
 
VMTG/subcontractanții vor 
monitoriza și documenta 
orice caz în care sunt 
prezente grupuri vulnerabile  

VMTG/OLC/ 
subcontracta
nți 

Pe toată 
durata 
Proiectulu
i  

Asistență 
adecvată 
pentru PAP și 
grupuri 
vulnerabile  
 
 

Bază de date 
actualizată  

Măsura 2 

4 
 
 

Desfășurarea de activități 
de implicare conform 
politicii BERD  

OLC dedicați disponibili și 
activi   

VMTG/OLC Trimestrul 
IV, 2019 

Părți implicate 
informate 
despre statutul 
procesului de 
compensare și 
despre 
calendarul și 
impacturile 
potențiale ale 
lucrărilor de 
construcție  
 
Implementarea 
adecvată a 
proiectului  
 
Mecanism de 
Plângere/recla
mații 
centralizat  

Minutele 
întâlnirilor  
 
PMPI 
actualizat  
 
Tipul și 
numărul 
reclamațiilor 
înregistrate  

Măsura 3 

Publicarea pachetului de 
documente de management 
de mediu și social (ESMF 
package) 

VMTG Trimestrul 
IV 2019 

Implementarea unor acțiuni 
specifice definite pe baza 
rezultatelor raportului 
prevăzut în cadrul acțiunii 1 
de mai sus  

VMTG Anual 

VMTG/UCIPE va crea un 
mecanism de plângere care 
să ia în considerare toate 
tipurile de reclamații și 
sugestii (inclusiv cele tehnice 
referitoare la etapele de 
construcție/funcționare) 

VMTG Trimestrul 
IV, 2019 
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Nr. 
Crt. 

Acțiune Scurtă descriere Responsabil  Data 
limită 

Rezultat  Indicator Statut 

5 Alocarea responsabilității 
implementării PAR 

VMTG va aloca resursele 
necesare și responsabilitatea 
de a implementa PAR  

VMTG  Trimestrul 
IV, 2019 

Implementarea 
adecvată a 
proiectului  

Includerea în 
fișa de post a 
implementării 
PAR 

Măsura 4 

6 Coordonarea procesului 
de achiziție de terenuri 

VMTG va aloca resursele 
necesare pentru înființarea 
unei Unități de Management 
a Proiectului (PMU) care va 
monitoriza și evalua întregul 
proces dar și contractorii și 
va ghida procesul de 
achiziție de terenuri 

VMTG Trimestrul 
IV, 2019 

Implementarea 
adecvată a 
proiectului  
 

Organigrama 
detaliată 

Măsura 4 
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5. Monitorizarea implementării PAR  

 

Procesul de implementarea și monitorizarea PAR este responsabilitatea VMTG. VMTG va aloca resurse 

suficiente și va actualiza organigrama existentă pentru a include UMP și responsabilitatea implementării 

PAR. 

Pentru a asigura o implementare corespunzătoare a PAR, un audit va fi realizat la 3 luni de la publicarea 

PAR. 

În timpul implementării PAR, următorii indicatori vor fi monitorizați anual: 

• Bază de date socioeconomice actualizată (inclusiv cazurile în care sunt prezente grupuri vulnerabile); 

• Numărul compensațiilor oferite pentru deprecierea valorii terenului și rapoarte de evaluare; 

• Inventarieri de bunuri; 

• Bază de date actualizată privind culturile informale și rapoarte de evaluare; 

• Procesele verbale ale întâlnirilor de consultare publică; 

• Prevederile Planului de Management al Părților Interesate, și 

• Tipul și numărul reclamațiilor și sugestiilor depuse de PAP.
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Anexa 1. Bază de date socioeconomice 

Anexa 2. Procedura de compensații folosita de UCIPE 
 


