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Pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova  

şi Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă 

tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare 

de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova  
------------------------------------------------------------ 

 

În temeiul art. 81 alin. (1) din Legea nr. 595/1999 privind tratatele 

internaţionale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2000, nr. 24-26, art. 137), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se aprobă semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi 

financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane 

de euro acordat de România Republicii Moldova. 
 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 
Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul afacerilor externe 

și integrării europene    Nicolae POPESCU 

 
 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

 
 

Ministrul justiției     Sergiu Litvinenco  
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ARGUMENTAREA 
 necesității privind aprobarea semnării Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 

României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor 
financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova 

 

 

A. Descrierea tratatului 

Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea 
programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil acordat de 
România Republicii Moldova reprezintă un tratat interguvernamental, structurat în 14 articole. Noul 

Acord va îndeplini funcțiile Acordului semnat la 27 aprilie 2010, care a ieșit din vigoare la 28 martie 
2021. 

Acordul are drept scop consolidarea relațiilor de colaborare dintre cele două state prin 
intensificarea cooperării în domenii de interes major și alocarea de către România Republicii 
Moldova a unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 mil.euro pentru implementarea 

proiectelor care să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova, în beneficiul direct al tuturor 
cetățenilor. 

Acordul urmează a fi încheiat pe o perioadă determinată. Totodată, oricare dintre Părți va 
putea lua decizia de a denunța Acordul printr-o notificare, pe cale diplomatică, celeilalte Părți.  

De asemenea, Părțile, de comun acord, vor putea completa sau modifica prevederile 

Acordului. Asemenea completări și modificări vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile 

articolului 14 din Acord. 

 

B. Analiza de impact  

1. Informații generale 
 În cadrul contactelor politice recente, în special la nivel de Președinți (Chișinău, 27 august 

2021 și București, 23 noiembrie 2021), de Prim-miniștri (București, 9  decembrie 2021) și miniștri 
ai afacerilor externe, pentru intensificarea cooperării în domenii de interes major și în perspectiva 
diversificării domeniilor de cooperare, s-a convenit asupra încheierii unui Acord de implementare a 

programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil acordat de 
România Republicii Moldova.  

Acordul cuprinde prevederi care vizează dezvoltarea cooperării în următoarele domenii de 
activitate: sectorul energetic; transport și infrastructură de transport; protecția mediului și 
combaterea schimbărilor climatice; lucrări publice și infrastructură; întreprinderi mici și mijlocii; 
independența mass-media; reforma administrației publice; afaceri interne; sănătate; educație; cultură 
și patrimoniu; cercetare, precum și turism. 
Acordul are ca obiectiv stabilirea condițiilor și a mecanismelor în baza cărora România poate acorda 

asistență tehnică și financiară de la bugetul de stat în beneficiul Republicii Moldova. 
În aplicarea Acordului, România și Republica Moldova vor lua, de comun acord, măsurile 

necesare pentru realizarea de proiecte care să contribuie la: 
- intensificarea cooperării dintre România și Republica Moldova și dezvoltarea parteneriatului 

strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova; 
- racordarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană prin intermediul României; 
- promovarea procesului de reforme în spirit european în Republica Moldova; 

- susținerea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova; 
- impulsionarea dezvoltării Republicii Moldova și reducerea disparităților economice și 

sociale în Republica Moldova; 

- creșterea rezilienței Republicii Moldova la factorii destabilizatori. 
De asemenea, Republica Moldova urmează să întreprindă toate măsurile necesare pentru: 
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- implementarea pe deplin a obligațiilor asumate în baza Acordului de Asociere încheiat cu 
Uniunea Europeană, cu accent deosebit pe continuarea reformelor necesare pentru apropierea de UE, 
inclusiv în domeniul justiției, combaterii corupției, mediului de afaceri;  

- conlucrarea în efortul comun de implementare a proiectelor derulate de România în 

Republica Moldova, inclusiv din perspectiva: orientării către toți cetățenii Republicii Moldova; 
monitorizării implementării proiectelor; comunicării publice cu privire la contribuția României; 
asigurării cofinanțării din partea Republicii Moldova; evaluării periodice a stadiului îndeplinirii 
obiectivelor asumate de comun acord și clarificării oricăror aspecte de interes apărute în procesul de 
implementare;  

- cooperarea strânsă cu România în vederea realizării investițiilor durabile de importanță 
strategică precum interconectările în sfera energiei şi a infrastructurii şi, în context, adoptarea tuturor 
măsurilor necesare legate de implementarea pe deplin a legislației referitoare la liberalizarea pieței 
energetice şi de asigurare a capacității de distribuție a energiei electrice şi a gazelor naturale pe 
teritoriul Republicii Moldova;  

- sprijinirea consolidării și protejării prezenței investiționale a României în Republica 

Moldova, în conformitate cu tratatele în domeniu dintre cele două părți și obligațiile internaționale 
ale Republicii Moldova, inclusiv prin crearea unui mecanism transparent pentru comunicarea 

oportunităților de afaceri;  
- consolidarea comunității de limbă, cultură și istorie.  
2. Aspectul politic, cultural şi social 
 Prevederile Acordului nu contravin politicii interne și externe a R. Moldova. Proiectul 

Acordului menționat va avea efecte pozitive asupra relațiilor bilaterale dintre R. Moldova și România 
și  un impact semnificativ pozitiv asupra bunăstării populației, având în vedere sectoarele de 

cooperare.   

3. Aspectul economic şi de mediu 
 Proiectul Acordului nu conține prevederi care ar avea repercusiuni negative asupra 

economiei și mediului înconjurător. Prin încheierea Acordului în cauză vor fi implementate proiecte 

care să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova.  
4. Aspectul normativ 
 Prezentul Acord este compatibil cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, cu 

legislația și actele normative în vigoare și nu necesită modificarea acestora, cu alte tratate 
internaționale în vigoare, precum şi cu legislaţia UE.  

 5. Aspectul instituțional şi organizatoric 

 Aplicarea prevederilor Acordului nu necesită întreprinderea măsurilor suplimentare privind 
înfiinţarea unor structuri noi sau modificarea celor existente. În scopul aplicării dispozițiilor 
Acordului, în calitate de Autoritate de Coordonare Națională  se desemnează Cancelaria de Stat, 

responsabilă de atingerea obiectivelor Acordului, precum și de implementarea acestuia. Totodată, în 

sprijinul Autorității de Coordonare Națională în activitatea de analiză, evaluare și monitorizare a 
implementării proiectelor se va constitui Comitetul de coordonare, a cărui componență este 
prevăzută în art.8 al Acordului. 

 6. Aspectul financiar 
Proiectul Acordului prevede oferirea unei contribuții nerambursabile în valoare de 100 mil. 

euro, plătibilă pe o perioadă de 7 ani de la intrarea în vigoare a Acordului. Totodată, în vederea 
asigurării absorbției complete de către Republica Moldova a fondurilor puse la dispoziție de către 
Guvernul României, implementarea Acordului poate fi prelungită pentru o perioadă de maximum 3 
ani. Respectiv, mijloacele financiare care nu vor fi utilizate în perioada de valabilitate a Acordului 

(10 ani), nu vor mai fi disponibile. 

Acordul implică și contribuția financiară asigurată de Republica Moldova, care nu poate fi 
mai mică de 5% din cheltuielile eligibile pentru fiecare proiect în parte și va fi ajustată în funcție de 
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decizia privind cuantumul de finanțare de către România luată de Operatorul de program din 
România pentru fiecare proiect în parte. 

De asemenea, Guvernul Republicii Moldova urmează să asigure scutirea de impozite, taxe 

și oricare alte plăți echipamentele şi materialele furnizate de partenerii români de proiect, publici sau 
privaţi, finanţate din contribuţie. 

7. Aspectul temporar 
 Acordul va intra în vigoare la data ultimei notificări prin canale diplomatice, prin care 

Părțile confirmă îndeplinirea procedurilor legale interne necesare în acest sens.  

Acordul se încheie pe un termen determinat și va înceta  cu efecte depline la momentul 

absorbției complete de către Republica Moldova a fondurilor puse la dispoziție, dar nu mai devreme 
de 10 ani de la data intrării în vigoare. 

Fiecare dintre părți este în drept să denunțe prezentul Acord, notificând despre aceasta 

cealaltă parte prin intermediul canalelor diplomatice. În acest caz, Acordul își va înceta valabilitatea 
în termen de 6 luni de la data transmiterii notificării de denunțare.  

 

C. Rezultatul negocierilor 

Demararea procedurilor privind inițierea negocierilor asupra proiectului  Acordului între 

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului de 
asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane 
de euro acordat de România Republicii Moldova a avut la bază Hotărârea Guvernului nr.39/2022. 

Negocierile au fost purtate prin corespondență, în limba română. 
Rezultatele negocierilor au coincis cu scopul și mandatul oferit prin Hotărârea Guvernului 

nr.39/2022, iar modificările și completările la proiectul de Acord s-au axat pe precizarea unor 

formulări și clarificarea unor aspecte, în conformitate cu legislația națională. Ca rezultat, 

modificările și completările nu au fost de natură esențială, de fond, care să aducă atingere obiectului 

Acordului.  

 Prin urmare, nu este necesară avizarea repetată a Acordului de către autoritățile naționale și 
nici de către Comisia politică externă și integrare europeană din cadrul Parlamentului Republicii 
Moldova. 

 

 D. Aspect procedural al semnării 
Potrivit rezultatului negocierilor, cu ocazia semnării, nu este necesară formularea unor 

rezerve sau declarații pe marginea Acordului. Potrivit prevederilor acestuia,  Acordul urmează a fi 
încheiat în două exemplare originale în limba română. 

Semnarea Acordului se va efectua în conformitate cu prevederile Legii nr.595/1999 privind 

tratatele internaționale ale Republicii Moldova. 
Semnarea Acordului de către Părți este programată în cadrul ședinței comune a Guvernului 

Republicii Moldova și Guvernului României, preconizată a avea loc la 11 februarie 2022 la Chișinău. 

În concluzie, se consideră oportună și relevantă adoptarea proiectului Hotărîrii Guvernului 
pentru aprobarea semnării Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României 

privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar 
nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova. 

 

 

Secretar general al Guvernului       /semnat electronic/       Dumitru UDREA 
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