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Cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului 

 dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Națiunilor Unite  

pentru Alimentație și Agricultură în vederea implementării Proiectului 

„Crearea unui mediu de politici favorabil pentru managementul integrat 

 al resurselor naturale și implementarea unei abordări integrate pentru 

atingerea neutralității degradării solurilor în Moldova” 

(GCP/MOL/006/GFF) 

------------------------------------------------------------ 

 

În temeiul art. 7 și 81 din Legea nr. 595/1999 privind tratatele internaționale 

ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 24-26, 

art. 137), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se ia act de proiectul Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și 

Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură în vederea 

implementării Proiectului „Crearea unui mediu de politici favorabil pentru 

managementul integrat al resurselor naturale și implementarea unei abordări 

integrate pentru atingerea neutralității degradării solurilor în Moldova” 

(GCP/MOL/006/GFF). 

 

2. Se inițiază negocierile asupra proiectului Acordului dintre Guvernul 

Republicii Moldova și Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și 

Agricultură în vederea implementării Proiectului „Crearea unui mediu de politici 

favorabil pentru managementul integrat al resurselor naturale și implementarea 

unei abordări integrate pentru atingerea neutralității degradării solurilor în 

Moldova” (GCP/MOL/006/GFF). 

 

3. Se aprobă semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și 

Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură în vederea 

implementării Proiectului „Crearea unui mediu de politici favorabil pentru 

managementul integrat al resurselor naturale și implementarea unei abordări 
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integrate pentru atingerea neutralității degradării solurilor în Moldova” 

(GCP/MOL/006/GFF). 

 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 

 

Ministrul afacerilor externe 

şi integrării europene     Oleg Țulea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Argumentarea neccsitafii

privind inifi~rea neg.ocierilor ~iaprobarea semnarii Acordului dintre Guvernu' I~epublicii
. ~Oldova ~~.Org~D1zafi~Nafiunilor Unite pentru Alimcntafie ~iAgricultura in vederea
I~P cmentaru ProJectuluJ "Crearca unui mcdiu de politici favorabil pentru managementul
Integrat al resurselor naturale ~iimplemcntarca unei ::rbordari integrate penfru atingerca

neutralitiifii degradiirii solurilor in Moldova" (GCPlJ\tOLJ006/GFF)

A. Descrierca tratatului

~cord~1 dintrc.Guvcmul Rep~bli~.ii Moldova ~i Organizalia Nafiunilor Unite pentru Alimentafie
~I AgncllltllrA I~vederea rcallum Proiectului "Crearea unui mediu de politici favorabil pentru
m~agementul I~te~:at a1 res~:selor ?atu~ale ~i impJementarea unei abordari integrate pentru
atmge~ea neutrahUill~ degradarn s~lunlor I." ~oldova~' reprezintA un acord de asistenla tehnica
care VIZ~aza.preveOlrea. degrad~l~ solullli pnn ge~tlOnarea integrata a resurse10r naturale ~i
punere~ m aplicare a unel abordan mtegrate pentru atmgerca neutralitelfii degradi'irii terenurilor inRepublica Moldova.

Proiectul Acordului are urmatoarea structura: ObligatiiIe parfilor, raportare ~I evaluare,
documentu1 proiectului precum ~i prevedcri finale.
D. An:lIiza de ip.let

J.. biforma(ii gellerale: Urmare a aplicarii Republicii Moldova in comun cu Organizafia
NaflUnilor Unite pentru AJimentafie ~i Agricultura FAD la proiectul "Crearea unui mediu de
politici favorabil pentru managementul integrat a1 resurselor naturale ~i implementarea unei
abordari integrate pentru atingerea neutralitafii degradarii solurilor in Moldova", ce unneazA a fi
finanfat de Fondului Global pentru Mcdiu (OEF), a fost aprobat sprc finanfare ~i implementare.

Activitatile proiectului la nive! national cuprind asistenfa tehnica pentru Ministerul Agriculturii,
Dezvoltarii Regionale ~i a Mediului, cit ~i pentru alte institutii relevante din sector. La nivel
regional, proiectul va contribui la eradicarea fenomenului de eroziune a solului in domi regiuni _
Orhei ~i Rezina, prin activitati de demonstrare a eclor mai bune practiei in domeniu.

Proiectul va implementa in Republica Moldova Obieetivul de Dezvoltare Durabilel 15 privind
neutralitatea degradarii solurilor, la care tara noastrel a subscris in 2015. Menfion<lm col in
septembrie 2015, Republica Moldova, alaturi de alte 192 state membre ale ONU, a adoptat
Declarafia Summit.ului privind Dezvoltarea Durabila, prin care s-a angajat sa puna in aplicare
Agenda 2030 pcntru Dczvoltare DurabilJ..

Termenul de valabilitate, modul de incetare, amendare ~i prelungire a valabilitatii tratatului este
stabilit in prezentul proiectul Acordului.

Acordul nu genereaz:l alte drepturi :ji obligafii decat cell' mentionate in fi*a de proiect.

1. Aspectlll politic, cultural ~isocial: Prevederile Acordului nu contravin politicii interne ~i
exteme promovate de Republica Moldova. Acordul menfionat va aduce, pc lingel efectele pozitive
asupra mediului inconjurator, efecte pozitive asupra populafiei facilitand traiul in mediul rural,
contribuind la menfinerea populatiei rurale ~i la oprirea migratiei. Proiectul va contribui la
consolidarea comunitAtilor locale in efortul acestora de a se adapta Ia schimbc1rile climatice ~i a
preveni degradarea solurilor.

3. Aspectul economic ~i de mediu: Proiectul Acordului nu contine prevederi care ar avea
repercusiuni negative asupra economiei ~i mediului Republicii Moldova. Mai mult ca atit, prin
reabilitarea zone lor destinate vcgetatiei Icmnoase pentru a reduce eroziunea solului ~i pentru a
consolida reglarea serviciilor ecosistemice in peisaj, cum ar fi fluxurile de apa *i sedimente, va
contribui la atenuarea efectelor negative a schimbllrilor climatice asupra solului.



4. Aspectuillormativ: Prevederile proiectuJui, care constituie in cazul dat un aeard incheiat
in forma simplificatil. in sensuJ art.13 din Legea privind tratatele intemationale ale Republicii
Moldova Nc. 595-XIV din 24 seplembrie 1999, nu contravin prevederilor legislatiei n3fionale in
vigoare ale Republicii Moldova ~inu implica. careva modificari ale acesteia.

5. Aspectul illstituriollal ~'iorgollizatoric: Implementarea prevederilor Acordului, nu necesitA
careva mi1suri institutionaIe sau organizatorice suplimentare (infiintarea unor structuri noi, fie
modificarea eelaT existente). Proiectul de asistenta tehnicti. reglementat de prezentul Acord va fi
implementat de cAtre Reprezentanta Organizatiei Natiunilor Unite pentru Alimentatie $i
Agricultun'i in Republica Moldova in comun cu Ministerul Agriculturii. Dezvoltarii Regionale $ia Mediului

6. Aspect,,! fillullciur: Potrivit proicctului Acordului. Republica Moldova unneazJ1 sa
beneficieze de asistenta tehnici\ in cadrul Proiectului •.Crearea unui mcdiu de politici favorabil
penlru managementul integrat al resurselor naturale $i implementarea unei abordari integrate
pentru atingerea neutralitatii degradarii solurilor in Moldova". Valoarea totala a proiectului este
de 1.666.895 USD. Co.finantarea proiectului reprezinta contribufia statului $i ale altor parteneri
nafionali ~i internationali la realizarea obiectivelor proiectului cuantificata in valoare. Aceasta din
unna nu reprezinta alocafii in bugetuI proiectului sau asumarea angajamentelor de executare a
cheltuielilor. Mai mult ca atit, resursele prevazute in contribufia Guvernului la realizarea
obiectivelor proiectului sunt planificate in cadrul bugetar pc tennen mediu ~i respccliv in bugerulde slat.

Taxa de administrare care va fi perceputA de FAO in calilate de administrator al fondurilor in
cadrul proiectului este de 9,5% din suma totala a proieclului in conformitate cu aranjamenle
convenite direct intre GEF $i FAO ~i este valabila pentro toate proiectele implementate de FAO
cu finantare GEF la nivel global.

Elaborarea ~i aprobarea proiectului Acordului nu nccesita cheltuieIi financiare. Proiectul propus
spre semnare nu va contine diferente de fond fata de proiectul initial.

7. Aspectul temporar: Prevederile Acordului privind i~plementarea Proiectului "Creare~
unui mediu de politici favorabil pentru managemcntul IOtegr~t ~I resursel~.r natu:3le ~~I

implementarea unei abordari integrate pentro atingerea neutrahtatu. degradAm. solun lor In
Moldova", vor intra in vigoare la data semnArii, pe 0 duraUi de cca 30 lum (durata de Implementare
a proiectului).

C. Re-.LUltatelenegocierilor

Ne ocierile asupra Acordului dintre Republica Moldova $i Or~anizat.j.a Natiunilo:. Unit~ pent~
Ali~entalie ~i Agricuitur~ vor fi purtale de catre Ministerul Agflcuitmn, Dezvoital1l Regl~nal~ ~;
Mediului in cali tate de coordonator sectorial al a~ist~nt~~ ext~me ~1coordona~or n~~~O~c~ a

. tului Proiectul Acordului va fi coordonat cu mstltutule vlzate, pc parcursu anu u .prOiec. . , .. "

Textul Acordului propus pentru semn~r~ .nu va contin.e ~:~ere~r :;r~~~e~at~e~::~~ecZc~~~,:i
Prin unnare consideram oportun 11lIf1erea negoclen r y
nominalizat printr-o singura. HotArare de Guvern.

D. Aspect procedural aJ semnarii.

. 1. d . tenta tehnica va fi semnat de cAtredl Ion PERJU,Acordu! privind implementarea pr~~ectu ~1 ~aSl,sM d.ului ~i dl Raimund JEHLE, reprezentantul
Ministru at Agricult.urii, D~zvoltan, Regl.on~ e ~I .~I~men~atie (FAO) in Republica Moldova.Organizatiei Natiumlor Umte pentro Agncu tur ~I I

Ministru Ion PERJU
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