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Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Contractului 

de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții 

privind implementarea proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova” 

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

 

În temeiul art. 3 din Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului 

public, garanțiile de stat și recreditarea de stat (republicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2014, nr. 397-399, art. 704), cu modificările ulterioare, 

Guvernul HOTĂRĂŞTE:  
 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca 

Europeană de Investiții privind implementarea proiectului ,,Deșeuri solide în 

Republica Moldova”, în mărime de 25 milioane euro, semnat la 18 octombrie 

2019.  
 

 

  

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 
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PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova  

și Banca Europeană de Investiții privind implementarea proiectului 

,,Deșeuri solide în Republica Moldova” 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. 1. – În temeiul art. 3 din Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria 

sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat (republicată în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 397-399, art. 704) se ratifică Contractul 

de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind 

implementarea proiectului ,,Deșeuri solide în Republica Moldova”, în mărime de 

25 milioane euro, semnat la 18 octombrie 2019. 

 

Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea 

prevederilor contractului nominalizat. 

 

Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va notifica 

Băncii Europene pentru Investiții ratificarea contractului nominalizat. 

 

Art. 4. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

Președintele Parlamentului 



NOTA INFORMATIVA

la proiectul Hotirffrii Guvernului pentru-aprobarea proiectului de lege pentru

ratificarea Contractului de finanfare intre Republica Moldova 9i Banca

Europeani de Investifii privind impiementarea proiectului ,,Deqeuri solide in

RePublica Moldova"

A. I)escrierea tratatului
Informa{ii generale.

unul din obiectivele Republicii Moldova consta in gestionarea conformd a deqeurilor

solide prin dezvoltarea infrastructurii qi a serviciilor necesu_rr 
l-^."1* 

a proteja in mod

adecvat mediur inconjurator ra niu.t ,ruliorrul gi rocal. tn acest sens' o importanld majord

reprezintdimplementarea Proiect riui"O.q.uri solide in Republica Moldova" care a fost

semnat la Chiqindu, la 18 octombrie 2019'

Astfel, lindnd cont de faptul c6 varoarea totara a proiecturui a fost estimatd la 200 mil'

EIJR, o parte ce va fi acoperita din contul imprumuturilor/granturilor din partea altor

creditori/donatori, Banca Europeand de Investilii urm eazd sd acorde.*pybli:ii Moldova

un imprumut i' uilour. de 100 mii-Bun in scopul imprementarii Proiectului. Imprumutul

respectiv va fi debursat in mai multe tranEe prin semnarea contractelor de Finanlare, prima

nina estimatd a fi in valoare de 25 mil' EUR'

Este necesar de specifi cat cd, ra data de 2r octombrie z0r5 a fost aprobat de cdtre

consiliul Bancii Europene de Investilii (BEI) ,n i*prumut-cadru pentru acordarea

suporturui tn eraborarLa/imprementarea strategiei nalionare de gestionare si tratare a

de;euriror soride, tn varoaie de r00 mir. EUR. conform procedurilor BEI in perioada

urmdtoril or 4 anide ra aprobare se necesitdratificareaprimei tranqe aimprumutului (in

valoare de 25mil.EUR) orientata spre implementarea acJiunilor de gestionare a deqeurilor

solide in unele localit6li din lard ,ur. uoifi identificate 1a o etapdulterioar6'

Totodata, menlionSm c6 )n cazvl ratificarii tmprumutului-cadru se va oferi gi

componenta de' Grant din cadrul Fondului Trust pentru Asistenla

Tehnica al parteneriatului Estic (EPTATF) q."try elaborarea studiilor de fezabilitate in

oferirea soluliilor pe termen trrngt nivel t.giottut qi suportului ulterior in implementarea

proiectelor regionale. Astfel, .o-fo"entai'e_Grant a Instrumentului uniunii Europene

Fac'itatea de Investilii pentru vecinatate (NIF) in mdrime indicativd de 10 mil' EUR va

deschide oportunitatea acces'rii altor instrumente financiare nerambursabile de la alli

parteneri externi de dezvoltare'

informalii privind confinutul tratatului

Este de menlionat faptul c5, scopui corrt urtului de finanlare consta in asistarea Republicii

Mordova in dezvor tareainfrastructurii de management ai deqeurilor in unele localitdf din

Republica Moldova, conform descrierii tehnice din Anex6 (Schedule A)'

Structura contractului cuprin de- 12 articole, 3 liste qi 1 anex6 ce prevede termenele qi

condiliile de valabilitate are acestuia, dataintrarii in vigoare, descrierea, procedura de

executare , ^gi-ii"ntele 
de implementare, gatanli\ qi alte componente'

B. Analiza de imPact
Informafii generale'
Actualitatea cont actului de finanlare..este- determinatd de necesitatea

proiectului ,,Deqeuri solide in nepublica- Moldova", care va permite

infrastructurii de management al deEeurilor qi .dezvoltarii 
sistemelor

regionale O. g.rtio.r;. Jdeqeurilor solide in Republica Moldova.

implementdrii
modernizarea
qi facilitdlilor



standard qi proceduri necesare pentru rcalizarca acestuia, inclusiv prezentatea rapoartelor

privind implemen tat ea Proiectului.
Investiliile primei tranqe vor fi orientate pentru sub-proiectele eare vor fi implementate

inbazaacestui Contract in Regiunile de Management al Deqeurilor nr.l, 5 qi 8 (RMD 1 -

Cantemir, Cahul, Tarac\\a, Comrat; RMD 5 - Ungheni, Nisporeni, C5l6raqi; RMD 8 -

Briceni, ocnila, idinel, Donduqeni.) din cele 8 RMD, pentru care Studiile de fezabilitate

sunt complete qi sunt gata pentru lansarea proiectelor de infrastructurd de management al

deqeurilor. Astfel, la prima etapd ca proiect pilot a fost selectat6 RMD 5 - Ungheni,

Nisporeni, C6l6raqi, pentru demararea acliunilor de pregdtire a platformei pentru accesarea

investi!iei.- 
i;;..iaqi timp, Ministerul Finanlelor este entitatea responsabild de accesarea investiliei

dup6 ratifrc'areabontractului de finanlare. Ministerul Agriculturii, Dezvoltdrii Regionale

gi ivlediului va asigura supravegherea generald gi responsabilitatea pentru implementarea

iroiectului qi deirararea procedurii ce se impune in vederea intrdrii in vigoare a

contractului.
Aspectul financiar. Contractul de finanlarein cauzd prevede acordarea unui imprumut

Republicii Moldova din partea Bincii Europene de Investilii in valoare ce nu depdqeqte

suma de25000 000 Euro din valoar eatota\dde 100 mil. Euro. care va fi reflectat in bugetul

de stat incepind cu anul z)zL Condiliile de creditare sunt condiliile standard oferite de

Banca Europeand de Investilii qi prevdztte de Contractul de finanfare'

Aspectul temporar. intrarea in vigoare a Contractului de finanlare este condilionata de un

qir de obligalii expuse in acesta. Astfel, Contractul de finanfare intrd in vigoare dupd

ratificarea de c6tre parlamentul Republicii Moldova gi La datala care Banca Europeana de

Investilii expediazdRepublicii Moldova notificarea privind acceptarea de cdtre Bancd a

dovezilor solicitate in Secliun ea 12.03 (Efectivitatea contractului) ale Contractului de

finanfare. Sub-proiectele care vor fi implementate inbazaacestui Contract de finanlare vor

firealizate pind la finele 2024.

Contractul de finanlare este guvernat/reglementat de cdtre dreptul Luxemburgului

(Luxembourgish Law). in acest caz, Acordul nu poate fi considerattratat internalional gi

nu poate fi incheiat conform Legii 5g5llggg privind tratatele internafionale. Legea

aplicabild este Lege anr.41912006 Ju privire La ditonasectorului public, garanliile de stat

qi recreditarea de stat.
'Avizareaqi 

consultarea publici a proiectului 
-

i" 
".J.r.a 

respectarii prevederilor iegi i nr . 239-XVI din 13 . 1 I .2008 privind transparenla

in pror.r,rl decizional, proiectul Hotdr6rii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege

pentru rat\frcareacontractului de finanlare a fostpras ip"pagina web oficia16 a Ministerul

Agriculturii, Dezvoltdrii Regionale qi Mediului la compartimentul rransparenla

DJcizionald qi pe portalul oficial particip'go''.yd'

Totodat6 in conformitate ,.r pr.u.derile iegii nr. 100 din22.12.2017 cu privire la actele

normative, Ministerul Agriculturii, Dezvotteiii Regionale qi Mediului a consultatprezentul

proiect de hot6r6r. u drru.mului cu pdrlile inteiesate qi prezintd il Guvemului pentru

aprobare.

Ministru
Ion PERJU
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