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Descrierea Proiectului  

Furnizarea de investiții de capital, sub formă de majorare de capital, în schimbul unei 
participații la Vestmoldtransgaz srl („VMTG”), compania moldovenească de transport gaze 
care este în final deținută și controlată de operatorul sistemului de transport SNTGN Transgaz 
SA („Transgaz”). Investiția Băncii va finanța construcția conductei de gaze naturale Ungheni - 
Chișinău din Moldova cu o lungime de cca. 120 km și o capacitate planificată de 1,5 mld mc. 
 
 

Obiectivele Proiectului 

Proiectul face parte din obiectivele UE de conectare a rețelelor de transport gaze și vizează 
conectarea sistemelor de transport din România și Moldova prin conectarea Chișinăului, o 
zonă majoră de  consum de gaze din țară, de conducta de interconectare dintre orașul estic 
al României Iași și Ungheni, un oraș din Moldova al granița cu România. Această conexiune 
spori securitatea energetică a Moldovei prin diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze  
- o condiție necesară pentru dezvoltarea economică a țării. 

 

Impact Tranziție 

Proiectul vizează calitățile de tranziție „rezistent” și „integrat” 

(i) Rezistent: Proiectul va permite Moldovei să diversifice sursele sale de 

aprovizionare și să achiziționeze gaze de pe piețele din România și Europa pentru 

a consolida siguranța în aprovizionare.   

(ii) Integrat: Conducta va conecta Moldova cu România și, prin urmare, cu viitoarele 
proiecte majore de infrastructuri gaziere, cum ar fi TAP, surse de gaze de la hub-
urile din Europa Centrală și transportul potențial de gaze din depozitele de la 
Marea Neagră. O mai mare integrare a piețelor europene de gaze va permite 
dezvoltarea concurenței peste granițe, generând beneficii economice importante 
pentru consumatori și sporind securitatea în aprovizionare. 

Informații despre Client 

SNTGN TRANSGAZ SA România 

Transgaz a fost înființat în mai 2000 ca și companie pe acțiuni. Este unicul Operator al 
sistemului național de transport gaze din România. Transgaz este deținut în proporție de 58.5 
la sută de către Statul Român iar restul acțiunilor sunt free float pe Bursa de Valori București.     

VESTMOLDTRANSGAZ srl, R. Moldova 

Fondat în 2015 și privatizat în 2018 VMTG deține și gestionează rețeaua de conducte de 
transport gaze și oferă servicii de transport gaze naturale în Moldova. Acesta funcționează ca 
și sucursală a Eurotransgaz srl care este deținut în totalitate de către Transgaz.   
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Rezumat finanțare BERD  

EURO 20.000.000,00 

Cost Total al Proiectului 

EURO 90.000.000,00 
Bilanțul va fi finanțat prin contribuțiile de capital ale Eurotransgaz și un împrumut de 38 
milioane EURO.  

Rezumat Social și de Mediu  

Categoria A (2014). Construirea unei conducte de transport gaze de această lungime și cu 

acest diametru necesită o Evaluare cuprinzătoare a impactului social și de mediu (ESIA) pentru 

a asigura aplicarea unor măsuri adecvate de atenuare. BERD a aprobat anterior finanțarea 

pentru acest proiect (cu un proprietar diferit), iar ESIA și documentele asociate sunt 

disponibile pe domeniul public din martie 2016. Pe lângă ESIA, există și un Plan de acțiune de 

mediu și social (ESAP) și au fost elaborate Planuri de management social (ESMP) și Planuri de 

implicare a părților interesate (SEP). Aceste planuri au fost actualizate și sunt făcute publice 

ca parte a noii dezvăluiri pentru proiect, împreună cu ESIA inițial. Aceste documente 

alcătuiesc împreună pachetul de documente publice din ESIA. 

Unele dintre studiile rămase care au fost necesare în ESAP-ul inițial au inclus sondajul 

geotehnic, sondajul hidrologic, sondajele de biodiversitate și evaluarea proprietății terenului. 

Mai multe planuri de management au fost de asemenea restante, inclusiv controlul eroziunii 

solului, managementul deșeurilor, managementul traficului, doleanțele muncitorilor, codul 

de conduită al muncitorilor, etc. Aceste studii au fost finalizate și au fost folosite în informarea 

cu privire la evoluția ESMP. 

Nu este necesară deplasarea fizică pentru acest Proiect. Achiziția terenurilor a fost realizată 

în conformitate cu cerințele legislației naționale și a fost elaborat un plan de acțiune de 

remediere care identifică decalajele cu cerințele BERD și angajează clientul să pună în aplicare 

măsuri de compensare de remediere pentru a aborda toate lacunele. În plus, au fost pregătite 

pentru proiect un Plan de implicare a factorilor interesați, Planul de management pentru 

muncă și Managementul sănătății și siguranței comunitare.  

A fost angajat un consultant pentru a revizui diferitele studii care au fost finalizate de la prima 

publicare ESIA, și pentru a ajuta la dezvoltarea ESMP. Planurile de management de mediu care 

au fost pregătite pentru acest proiect includ: Managementul solului și Planul de control al 

eroziunii; Planul de gestionare a deșeurilor; Planul de gestionare a supra traversării apei; 

Planul de prevenire și curățare a deversării; Planul de management al traficului. Contractanții 

vor fi responsabili cu elaborarea propriilor planuri de management, pentru a fi în concordanță 

cu supraîncărcarea ESMP. Aceste planuri ale contractanților vor fi revizuite și aprobate de 

VMTG, iar VMTG va monitoriza și verifica conformitatea cu planurile. În plus, va fi angajat un 

consultant independent de mediu și social pentru a monitoriza conformitatea de-a lungul 
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conductei pe durata construcției și funcționării, în raport cu angajamentele asumate în 

proiect. BERD va participa activ la această monitorizare 

Cooperare Tehnică 

Nu există. 

Informații de Contact ale Companiei 

http://www.transgaz.ro/ro 
Piața C. I. Motaș, nr. 1, Mediaș, județul Sibiu, 551130, România 

http://www.vmtg.md 

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 180, Chișinău, Republica Moldova 

Oportunități de afaceri  

Pentru oportunități de afaceri sau achiziții contactați compania client. 

Pentru proiecte din sectorul statului, vizitați EBRD Procurement: Tel: +44 20 7338 6794 
Email: procurement@ebrd.com 

Întrebări generale 

Întrebări pentru BERD care nu au legătură cu achizițiile: 
Tel: +44 20 7338 7168 
Email: projectenquiries@ebrd.com 

Politica de informare a publicului (PIP) 

PIP prezintă modul în care BERD dezvăluie informații și se consultă cu părțile interesate, astfel 
încât să promoveze o mai bună conștientizare și înțelegere a strategiilor, politicilor și 
operațiunilor sale. Vă rugăm să vizitați pagina Politicii de informare a publicului de mai jos 
pentru a afla cum să solicitați un Raport al Comitetului sectorului public. 
Conținutul PIP 

Mecanismul de reclamații în legătură cu proiectul (PCM) 

 Mecanismul de reclamații în legătură cu proiectul  (PCM) este mecanismul de 
responsabilitate al BERD. Acesta oferă o oportunitate pentru o revizuire independentă a 
plângerilor de la persoane și organizații cu privire la proiectele finanțate de BERD care se 
presupune că au cauzat sau ar putea provoca daune mediului și/sau sociale. 

Vă rugăm să vizitați pagina Mecanismului de reclamații în legătură cu proiectul pentru a 
identifica informații referitor la modalitatea de depunere a unei plângeri. Ofițerul PCM 
(pcm@ebrd.com) este disponibil pentru a răspunde la orice posibile întrebări în legătură cu 

http://www.transgaz.ro/ro
http://www.vmtg.md/
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
mailto:pcm@ebrd.com
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depunerea unei plângeri și criteriile pentru înregistrare și eligibilitate, în conformitate cu  
Regulile de Procedură PCM. 

 


