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Pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Memorandumului de 

înțelegere dintre Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii 

Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare cu privire la 

prima fază a Proiectului „Republica Moldova: crearea oportunităților de 

muncă prin sisteme îmbunătățite de piață” 

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

 
În temeiul art. 7 alin. (2) şi art. 81 alin. (3) din Legea nr. 595/1999 privind 

tratatele internaționale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii 

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

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se ia act de proiectul Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul 

Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova și Agenția Elvețiană pentru 

Dezvoltare și Cooperare cu privire la prima fază a Proiectului „Republica 

Moldova: crearea oportunităților de muncă prin sisteme îmbunătățite de piață”. 

 

2. Se iniţiază negocierile asupra proiectului Memorandumului de înțelegere 

dintre Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova și Agenția 

Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare cu privire la prima fază a Proiectului 

„Republica Moldova: crearea oportunităților de muncă prin sisteme îmbunătățite 

de piață”. 

 

3. Se aprobă semnarea Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul 

Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova și Agenția Elvețiană pentru 

Dezvoltare și Cooperare cu privire la prima fază a Proiectului „Republica 

Moldova: crearea oportunităților de muncă prin sisteme îmbunătățite de piață”. 
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4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul economiei 

și infrastructurii      Serghei Railean 

 

Ministrul afacerilor externe 

şi integrării europene     Oleg Țulea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. Descrierea tratatului.

Acordul vizat este unul bilateral, interinstitutionale, dintre Ministerul Economiei qi Infrastructurii al

Republicii Moldova qi Agenlia Elve{iand pentru Dezvoltare qi Cooperare, 9i nu implici participarea

altor pa4i.

Acordul este structurat in preambul qi 10 articole orientate spre contribuirea dezvoltdrii economice a

Republicii Moldova.

Scopul principal al proiectului gi memorandumului in cauzd este stimularea sistemelor de piald

seleitate din Republica Moldova, astfel incat acestea sd genereze oportunitAli economice imbun[td]ite

intr-un mod durabil, aducAnd beneficii femeilor qi bdrbafilor, in special celor din grupurile excluse

(tineri, migranfi repatriali, minoritdli) gi celor care locuiesc in afara capitalei'

Prezentul memorandum nu amendeazd qi nu implement eazd nici un tratat existent. Proiectul a fost

propus de cAtre Agenlia Elve[ian6 pentru Dezvoltare qi Cooperare, qi urmeazd a fi incheiat in temeiul

Acordului intre Guvemul Republicii Moldova Ei Guvemul Confederaliei Elve{iene privind asistenla

umanitard gi cooperarea tehnicd, semnat la ChiEiniu, la 20 septembrie 2001.

Memorandumul intrd in vigoare la data semndrii Ei va rdmdne valabil pdn6 cdnd ambele Per{i iEi vor

indeplini toate obligatiile stipulate in textul acestuia.

Oricare dintre Pdrli are dreptul sd rezilieze prezentul Memorandum printr-o notificare scrisd inaintatd

cu trei luni inainte de data rezilierii. Acesta poate fi modificat printr-un schimb de scrisori la

solicitarea oricdreia dintre Pdrfi, iar Diferendele cu privire la interpretarea sau aplicarea dispoziliilor

stipulate se vor solufiona prin negocieri diplomatice intre Pdrti, textul de referinld fiind versiunea in
limba englez6.

B. Analiza de impact.

Informafii generale.

Memorandumul de inlelegere intre Agenlia Elvelian[ pentru Dezvoltare qi Cooperare 9i Ministerul

Economiei gi Infrastructurii al Republicii Moldova cu privire la prima fazd a Proiectului ,,Republica

Moldova: irearea oportunitalilor de muncd prin sisteme imbunltdlite de piald" are ca obiectiv

intensificarea cooperdrii bilaterale in domeniul dezvoltarii economic.

Proiectul ce urmeazd a fi implementat are drept scop realizarea obiectivelor precum:

- Crearea oportunitatilor economice gi respectiv avansarea performanlei sectorului privat din

diferite domenii,
- Asigurarea accesului la oportuniElile economice pentru diferite categorii sociale ale

populatiei RM,
- sporirea capacitdlii fumizorilor de servicii de dezvoltare a afacerilor, incAt acestea si fie

oferite produse Ei servicii imbunAtelite;
- consolidarea capacitdlii actorilor publici qi privati la nivel na{ional qi regional de a colabora

qi a imbundtdli politicile qi mediul de afaceri relevant pentru sectoarele selectate.

Memorandumul mentionat va intra in vigoare la data semnArii. Oricare dintre Pd4i are dreptul sd

denunte Memorandumul printr-o notificare scrisf, inaintat5 cu trei luni inainte de data rezilierii.

Acesta poate fi modificat printr-un schimb de scrisori la solicitarea oricdreia dintre Pd4i.

ARGUMENTAREA NECESITATII

inifierii negocierilor qi aprobirii semnirii Memorandumului de inlelegere intre Agen{ia
Elvefianl pentru Dezvoltare Ei Cooperare qi Ministerul Economiei qi Infrastructurii al

Republicii Moldova cu privire la prima fazl a Proiectului,, Republica Moldova: Crearea
oportunit5(ilor de muncl prin sisteme imbunitifite de pia1i"



Diferendele cu privire la interpretarea sau aplicarea dispoziliilor prezentului Memorandum se vor
soluliona prin negocieri diplomatice intre Pdrfi.

Aspectul politic, cultural Ei social. Semnarea de cdtre Guvemul Republicii Moldova a
memorandumului menlionat va contribui la realizarca obiectivelor economice qi sociale. Proiectul
in catzd.va avea impact sub aspect cultural qi social, prin contribuJia integrdrii social-economice a
grupurilor social lulnerabile, precum persoanele din mediul rural, migranfi, minoritdli etnice, prin
intermediul credrii oportunitdfilor economice gi incadrdrii in cimpul muncii.

Aspectul economic qi de mediu, incheierea acestui Memorandum reprezinti un angajament pentru
ambele Pd4i de a contribui la dezvoltarea economici a ldrii prin implementarea proiectului

,,Republica Moldova: Crearea oportunitElilor de munc6 prin sisteme imbundtdlite de pia!6", Ei anume
crearea oportunitdlilor in special pentru femeile qi birbafii care cautd fie un loc de muncd, fie venituri
mai mari, in special cei din grupurile social-vulnerabile (cum ar fi tinerii din mediul rural, migranlii
care se intorc, minorit5lile etnice), Ibri a crea un prejudiciu mediului inconjurdtor.

Aspectul normativ. Memorandumul propus nu contrazice cadrul legislativ existent gi este in unison
cu tratatele intemalionale la care Republica Moldova face parte.

Aspectul institufional gi organizatoric, Aplicarea prevederilor Amendamentului nu necesitd
intreprinderea misurilor suplimentare privind infiinlarea unor structuri noi, organizalia
implementatoare a proiectului vizat fiind "HELVETAS Swiss Intercooperation Zurich Sucursala
Chiqindu".

Aspectul financiar. Aplicarea Memorandumului in cauzd nu necesitd cheltuieli financiare adilionale,
iar asigurarea financiard a activitdlilor aferente implementdrii acestuia vor fi acoperite de cdtre partea
elvefiand, prin acordarea asistenlei financiare sub formd de grant, fiind prevdzut un buget total de
maxim 4.595.580,00 franci elvelieni (CHF).

Aspectul temporar. Memorandumul in cauzd intr5 in vigoare la data semndrii qi acoperd retroactiv
perioada cuprinsd de la data de 01.09.2019 pindla 31.12.2022 qi va rdmdne valabil pAnd cdnd ambele

P5rfi igi vor indeplini toate obligaliile stipulate in prezentul Memorandum.

C. Mandatul pentru negocieri

Ministerul Economiei qi Infrastructurii va fi organul responsabil de desfEqurarea procesului de

negociere gi semnare a Memorandumului respectiv.

Textul ce trmeazd a fi semnat nu va conrine diferenle de fond comparativ cu textul inilial propus de

cltre partea elveliand.

D. Procedura de negociere/semnare.

Propunerea incheierii Memorandumului menlionat este o iniliativd comund, textul cdruia a lost
propus de cdtre partea elveliand. Se propune aprobarea unei singure Hotdriri de Guvem reiegind din
faptul cd textul nu va conline diferenle de fond comparativ cu textul iniJial propus de cdtre partea

elvelian[.

Memorandumul urmeazd a fi semnat in cel mai apropiat timp urmare aprobdrii Hotdririi de Guvem,
de cdtre directorul Agenfiei Elveliene pentru Dezvoltare gi Cooperare qi Ministrul Economiei qi

Infrastructurii.

Memorandumul va fi semnat in doui exemplare originale, fiecare in limbile romdn6 qi englezd,
ambele texte fiind egal autentice, iar in cazul divergenlelor, textul de referinjd va fi versiunea in limba
englezd.

Secretar de Stat Iuliana DRAGALIN
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