
Pro ied

n r .

HOTĂRÎRE

din______________ 2016

îf; ^

cu privire la instituirea Comisiei pentru cercetarea prealabilă 
privind declararea utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor 

de construcţie a conductei de transport gaze pe direcţia Ungheni -  Chişinău (Faza II a 
implementării proiectului ’’Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze 
naturale din România cu sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova”)

în temeiul art.7 alin. (2) din Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică m\488-XIV din 
08 iulie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 42-44, art. 311), cu 
modificările ulterioare, Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1. Se instituie Comisia pentru cercetarea prealabilă privind declararea utilităţii publice de 
interes naţional a lucrărilor de construcţie a conductei de transport gaze pe direcţia 
Ungheni -  Chişinău (Faza II a implementării proiectului ’’Conducta de interconectare a 
sistemului de transport gaze naturale din România cu sistemul de transport gaze naturale 
din Republica Moldova”), (se anexează).

2. Comisia va activa în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de 
cercetare prealabilă pentru declararea utilităţii publice a obiectului exproprierii, aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului nr. 660 din 15 iunie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2006, nr.95-97, art.709).

3. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcţiile deţinute, atribuţiile 
lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile 
respective, fără emiterea altei hotărîri de Guvern.

4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului economiei. 

PRIM-MINISTRU Pavei FILIP

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul economiei Octavian CALMÎC

N r._________ . Chişinău,______________________ 2016.



Anexa
la Hotărîrea Guvernului 

n r .______din ________  2016

Lista membrilor Comisiei pentru cercetarea prealabilă privind declararea utilităţii publice 
de interes naţional a lucrărilor de construcţie a conductei de transport gaze pe direcţia 

Ungheni -  Chişinău (Faza II a implementării proiectului ’’Conducta de interconectare a 
sistemului de transport gaze naturale din România cu sistemul de transport gaze naturale

din Republica Moldova”)

Denumirea autorităţii Numele
reprezentantului

Funcţia deţinută

Ministerul Economiei Cristina Reni
preşedintele comisiei, consultant 
principal al direcţiei sisteme 
energetice

Ministerul Economiei Daud Daniela
secretarul comisiei, consultant 
superior al direcţiei sisteme 
energetice

Ministerul Mediului Vadim Stîngaci Şef adjunct al Inspectoratului 
Ecologic de Stat

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru Alexei Negrescu Şef al direcţiei relaţii funciare şi 
protecţia solurilor

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Construcţiilor Serghei Munteanu

Şef al direcşiei arhitectură, 
proiectări, urbanism şi 
amenajarea teritoriului

Ministerul Finanţelor Viorel Pană
Şef al direcţiei finanţele 
economiei naţionale şi cheltuieli 
capitale

Unitatea Consolidată pentru 
Implementarea Proiectelor în 
Energetică

Aurelia SAMSON

Membrul comisiei, Director 
Unitatea Consolidată pentru 
Implementarea Proiectelor în 
Energetică

Unitatea Consolidată pentru 
Implementarea Proiectelor în 
Energetică

Alexandru SAVCA

Membrul comisiei, consultant 
tehnic, Unitatea Consolidată 
pentru Implementarea Proiectelor 
în Energetică

iSUnstitutui de proiectări pentru 
organizarea teritoriului” Vasîlii Manalachi Vicedi rector

Consiliul raional Ungheni Ludmila Guzun Preşedinte

Primăria satului Todireşti Victor Baltag Primar

Primăria satului Pîrliţa Ion Bejan Primar



Primăria satului Alexeevca Vital ie Bujor Primar

Primăria satului Rădenii Vechi Vera Golan Primar

Primăria satului Zagarancea Mihail Burfacu Primar

Consiliul raional Nisporeni Ion Artene Preşedinte

Primăria satului Mileşti Radu Vîrlan Primar

Consiliul raional Călăraşi Sergiu Artene Preşedinte

Primăria oraşului Călăraşi Nicolae Melnic Primar

Primăria satului Vălcineţ Alexandru Curmei Primar

Primăria satului Peticeni Sergiu Şpac Primar

Primăria satului Tuzara Vas i le D răni ceru Primar

Primăria satului Temeleuţi Zinaida Ţurcanu Primar

Primăria satului Nişcani Petru Sorici Primar

Consiliul raional Străşeni Mihail Popa Preşedinte

Primăria satului Vorniceni Vasile To fan Primar

Primăria satului Căpriana Tudor Scutari! Primar

Primăria comunei Pănăşeşti Valeria Bujoreanu Primar

Primăria comunei Ghelăuza Nicoleta Malai Primar

Primăria comunei Rădeni Petru Răbdău Primar

Primăria satului Negreşti Zinaida Panainte Primar

Primăria satului Roşcani Tamara Josan Primar

Primăria satului Şireţi Pavel Rebeja Primar

Primăria municipiului Chişinău Dorin Chirtoacă Primar

Primăria satului Ghidighici Serafim Isac Primar

Primăria comunei Grătieşti Victor Mardare Primar

Primăria comunei S tău ce ni Valentin Sîtnic Primar

Primăria comunei Tohatin Sergiu Cebotaru Primar



Notă informativă

ia proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la instituirea Comisiei pentru cercetarea 
prealabilă privind declararea utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor de 

construcţie a conductei de transport gaze pe direcţia Ungheni -  Chişinău (Faza II a 
implementării proiectului ’’Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze 

naturale din România cu sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova”)

Proiectul dat se implementează de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi 
Monitorizarea Proiectelor în Energetică (UCIPE) şi se monitorizează de către Ministerul 
Economiei.

In contextul strategiei energetice a Republicii Moldova aprobată prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 102 din 05.02.2013, România şi Republica Moldova la data de 11.06.2013 au semnat 
Memorandumul de înţelegere pentru dezvoltarea şi construcţia unui interconector (pe segmentul 
Iaşi-Ungheni) între sistemele de transmisie a gazelor naturale din cele două ţări şi a unei staţii de 
comprimare gaze în România. Lucrările de construcţie la conducta de interconectare au început în 
august 2013 şi au fost finalizate în 2015.

In vederea asigurării securităţii aprovizionării cu energie a Republicii Moldova, precum şi 
pentru a beneficia din plin de posibilităţile gazoductului Iaşi-Ungheni, Ministerul Economiei a 
decis de a prelungi conducta pe segmentul Ungheni -  Chişinău, cu aproximativ 120 km pe partea 
moldovenească, astfel, conectînd la o sursă alternativă de gaze naturale cea mai mare zonă de 
consum de gaze din ţară şi anume municipiul Chişinău,.

Implementarea acestui proiect este de o importanţă majoră. Construcţia conductei de 
transport gaze pe direcţia Ungheni -  Chişinău va schimba esenţial piaţa de gaze naturale din 
Republica Moldova prin asigurarea cu o nouă sursă de gaze din România sau alte state europene.

Ministerul Economiei al Republicii Moldova a solicitat Băncii Europene de Reconstrucţie 
şi Dezvoltare să asigure co-finanţarea construcţia acestei conducte de gaze împreună cu Banca 
Europeană de Investiţii şi Uniunea Europeană prin intermediu! Instrumentului European de 
Vecinătate şi Parteneriat.

Traseul preconizat pentru desfăşurarea lucrărilor de construcţie a conductei de transport 
gaze pe direcţia Ungheni -  Chişinău, va traversa următoarele unităţi teritorial -  administrative de 
nivelul I şi II:

Localităţile Todireşti, Pîrliţa, Alexeevca, Rădenii Vechi. Zagarancea din 
raionul Ungheni;

Localitatea Mileşti din raionul Nisporeni;
Localităţile Temeleuţi, Vălcineţ, Peticeni, Tuzara, Călăraşi, Nişcani din 

raionul Călăraşi;
Localităţile Vorniceni, Căpriana, Pănăşeşti, Ghelăuza, Negreşti, Rădeni, 

Roşcani, Şireţi din raionul Străşeni;
Municipiul Chişinău cu următoarele suburbii: Ghidighici, Grătieşti, 

Stăuceni, Tohatin.
O condiţie absolut necesară pentru funcţionarea conductei de transport gaze este amenajarea 

zonei de protecţie cu lăţimea de 50 metri pe toată lungimea traseului.
Prin urmare, pe lungimea coridorului necesar executării lucrărilor de construcţie, conform 

studiului de fezabilitate au fost identificate obiecte ale exproprierii, acestea fiind bunuri imobile



(terenuri) proprietate a autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi II, precum şi 
proprietate a persoanelor fîzice/juridice.

In acest context, apare necesitatea transferului de bunuri din proprietate privată în 
proprietate publică şi transferului către stat de bunuri proprietate publică ce aparţin unităţilor 
administrativ-teritoriale în scopul efectuării de lucrări pentru cauză de utilitate publică de interes 
naţional, în condiţiile prevăzute de Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488 din 
08.07.1999.

Astfel, reiterăm că exproprierea este permisă numai pentru cauză de utilitate publică, iar în 
sensul prevederile art. 7 din Legea precitată, declararea utilităţii publice se face numai după 
efectuarea unei cercetări prealabile care se face de către comisii formate de Guvern, a căror 
activitate se va desfăşura în conformitate cu stipulările Regulamentului privind modul de cercetare 
prealabilă pentru dedarea utilităţii publice a obiectului exproprierii, aprobată prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 660 din 15.06.2005.

în contextul celor menţionate, Ministerul Economiei propune spre aprobare proiectul 
Hotărîrii Guvernului cu privire la instituirea Comisiei pentru cercetarea prealabilă privind 
declararea utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor de construcţie a conductei de transport 
gaze pe direcţia Ungheni -  Chişinău (Faza II a implementării proiectului ’’Conducta de 
interconectare a sistemului de transport gaze naturale din România cu sistemul de transport gaze 
naturale din Republica Moldova”) .

/

Viccministru Va Ie n u  TRIBOI


