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Comunicat 

Semnare contract de vânzare – cumpărare a Î.S. Vestmoldtransgaz Chișinău  

 

 

În prezența miniștrilor economiei din Republica Moldova și România, domnii Chiril Gaburici și, 

respectiv, Dănuț Andrușcă, precum și a directorului general al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., domnul 

Ion Sterian, în data de 28.03.2018 reprezentanții Eurotransgaz SRL și cei ai autorităților de la Chișinău 

au semnat contractul de vânzare-cumpărare a Întreprinderii de Stat Vestmoldtransgaz. Alături de 

delegații companiilor și cei ai instituțiilor angrenate în tranzacție, la ceremonia desfășurată la sediul 

Ministerului Economiei și Infrastructurii din Republica Moldova au mai participat domnul Daniel Ioniță, 

ambasador al României în Republica Moldova, angajați ai Ministerului Economiei și Infrastructurii și ai 

Agenției Proprietății Publice din Republica Moldova, precum și reprezentanți ai casei de avocatură 

„Țuca, Zbârcea și Asociații” și ai Băncii Comerciale Române Chișinău S.A. care au acordat asistență 

în pregătirea și finalizarea contractului. 

Evenimentul marchează încheierea unei etape din procesul de privatizare a Î.S. Vestmoldtransgaz 

prin concurs investițional și dă contur uneia dintre cele mai semnificative tranzacții efectuate în ultima 

perioadă de Guvernul Republicii Moldova, vânzarea încheindu-se pentru prețul de 180.200.000 lei 

moldovenești și un program de investiții de până la 93.000.000 euro în următorii doi ani. 

Reamintim faptul că, în cadrul conferinței de presă comune cu premierul Viorica Dăncilă, premierul  

Pavel Filip a anunțat la 27.02.2018 faptul că societatea Eurotransgaz SRL, având ca asociat unic 

Transgaz SA, a fost declarată câștigător al concursului investițional și a invitat părțile să încheie 

contractul de vânzare-cumpărare, conform procedurii de privatizare. 

Cu ocazia semnării contractului, ministrul economiei și infrastructurii din Republica Moldova, domnul 

Chiril Gaburici a subliniat că, „prin semnarea acestui contract, putem afirma cu certitudine că am făcut 

încă un pas major spre construcția unui proiect de infrastructură foarte important pentru Republica 

Moldova. Prin intermediul acestui exercițiu de privatizare, anunțat de autoritățile moldovenești la 

sfârșitul lunii octombrie, 2017, SA Transgaz, și dacă vreți, statul român, și-a confirmat bunele și 

serioasele intenții de a contribui la creșterea securității în alimentarea cu gaze naturale a statului 

nostru. Acest proiect, în mod implicit, va contribui la creșterea gradului de securitate energetică a 

Republicii Moldova într-o perioadă extrem de dificilă, în care diversificarea surselor de alimentare cu 

resurse energetice, în special cu gaze naturale, este un subiect de o actualitate deosebit de 

importantă. Mai mult ca atât, gazoductul Ungheni-Chișinău va permite autorităților naționale să 

realizeze unul din obiectivele sale de prioritate din strategiile sectoriale – să pună bazele unei 

adevărate piețe a gazelor naturale.” 



 

 

 

La rândul său, ministrul economiei din România, domnul Dănuț Andrușcă a subliniat că „este mai mult 

decât o privatizare. Este mai mult decât o conductă. Este mai mult decât o investiție. Este mai mult 

decât o mișcare strategică din partea României sau a Republicii Moldova. Este vorba despre înfrățire 

și despre unirea românilor cu români. Acum, printr-un contract, mâine, printr-un gazoduct, poimâine 

prin alte măsuri și acțiuni la fel de concrete și la fel de ferme. România adoptă politica faptelor în relație 

cu Republica Moldova. Aceasta este așteptarea pe care o au de la noi atât cetățenii români, cât și cei 

din Republica Moldova”. În ceea ce privește caracterul economic al tranzacției, domnul Andrușcă a 

făcut referire la conturarea anvergurii Transgaz ca investitor și jucător în domeniul energetic din 

regiune, punctând că „Transgaz confirmă locul și rolul său în portofoliul Ministerului Economiei. 

Compania este, de astăzi, un jucător economic regional. Investiția va crea locuri de muncă, valoare 

adăugată și va spori securitatea energetică a ambelor țări. Este o contribuție concretă, angajantă pe 

termen lung, în direcția diversificării rutelor și a surselor de aprovizionare cu gaz a Republicii Moldova”. 

În contextul ceremoniei de semnare a contractului, directorul general al Transgaz S.A., domnul Ion 

Sterian a declarat că: “Evenimentul de astăzi este un progres în direcția creării condițiilor de bază 

pentru construirea gazoductului între Ungheni și Chișinău, cu toate reperele definite și aprobate în 

proiect, și care va oferi Republicii Moldova o flexibilitate mai mare în alegerea unor rute și surse optime 

de aprovizionare cu gaze a consumatorilor din țară.” 

Ca reprezentant al asociatului unic al societății Eurotransgaz S.R.L., directorul general al Transgaz 

SA a adăugat că „este o ocazie pentru a evidenția că se împlinește o etapă necesară și conformă cu 

planul de investiții ce a fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor Transgaz S.A. și că se impun 

mulțumiri tuturor părților care au facilitat ajungerea la un acord între cumpărător și vânzător, felicitările 

fiind adresate deopotrivă autorităților guvernamentale de la Chișinău, echipelor de negociatori și 

colectivelor din Transgaz S.A., Eurotransgaz S.R.L. și Î.S. Vestmoldtransgaz care au făcut acest lucru 

posibil. Urmează o perioadă la fel de intensă, în care ne vom desfășura planurile operaționale pentru 

a putea demara la timp lucrările din calendarul de implementare a proiectului. Asigurăm acționarii 

societății noastre, ca și autoritățile și cetățenii Republicii Moldova, că Transgaz S.A. acordă cea mai 

mare atenție acestui gazoduct și ducerii la bun sfârșit a planului de investiții.” 

Domnul Ion Sterian a mai precizat că este vorba despre un proiect menit să crească nivelul și valoarea 

interconectării dintre cele două țări în privința infrastructurii de transport gaze naturale. “Dezvoltarea 

Sistemului Național de Transport gaze naturale din zona de Nord Est a României și gazoductul 

Ungheni-Chișinău sunt proiecte prin care Transgaz funcționează, de facto, ca un jucător regional. 

Avem competențele, capacitatea și dorința de a îndeplini obiectivele strategice ale României în 

sectorul în care operăm. Finanțarea, construcția și exploatarea conductei Ungheni-Chișinău, în 

continuarea interconectării Iași-Ungheni, vor fi realizate în condiții de predictibilitate și siguranță”. 

Pregătirea contractului pentru finalizare a fost derulată cu sprijinul casei de avocatură „Țuca, Zbârcea 

și Asociații”, reprezentată la ceremonie de Sorin Vlădescu, în calitate de partener, și de Nisa Jecu, în 

calitate de asociat senior. „Lucrând după un calendar ambițios, pentru noi fost o experiență foarte 

intensă din care am ieșit cu toții întăriți. Suntem bucuroși să fi avut ocazia de a face parte dintr-un 

astfel de proiect. Convingerea noastră este că, prin maniera în care ne-am structurat suportul pentru 

clienții noștri, am reușit să conferim valoare tranzacției și să ne încadrăm în termenele foarte strânse. 

Ne exprimăm speranța că punțile de dialog și armonizarea părților din acest proiect vor consolida 

sentimentul de încredere în rândul altor învestitori români interesați de oportunitățile din Republica 

Moldova.”, a declarat Sorin Vlădescu. 

 



 

 

 

Juan Luis Martin Ortigosa, CEO B.C.R. Chișinău S.A. a menționat că „B.C.R. Chișinău, fiind parte a 

grupului B.C.R., este încântată să asiste intrarea pe piața Republicii Moldova a unui investitor 

important din România, precum Transgaz S.A., și speră la o colaborare durabilă în cadrul realizării 

investiției și își manifestă disponibilitatea de a colabora cu alți investitori potențiali.” 

SNTGN Transgaz SA Mediaș este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport (SNT) gaze 

naturale și asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces nediscriminatoriu 

și competitivitate a strategiei naționale privind transportul intern și internațional al gazelor naturale și 

dispecerizarea gazelor naturale, precum și cercetarea și proiectarea în domeniul specific activității 

sale, cu respectarea cerințelor legislației europene și naționale, a standardelor de calitate, 

performanță, mediu și dezvoltare durabilă. 
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