
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

Y:

Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea  

Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația 

Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul „Răspuns de Urgență 

 la COVID-19 – finanțare adițională”, semnat la 9 august 2021 

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

 

În temeiul art. 14 alin. (2) 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 HOTĂRĂȘTE: 
 

Se aprobă și se prezintă Președintelui Republicii Moldova spre examinare 

proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica 

Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul 

„Răspuns de Urgență la COVID-19 – finanțare adițională”, semnat la 9 august 

2021. 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 
 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul afacerilor externe 

și integrării europene    Nicolae POPESCU 

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

 

 

Ministrul sănătății     Ala Nemerenco  
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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și 

Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul „Răspuns de 

Urgență la COVID-19 – finanțare adițională” 
 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. 1. – Se ratifică Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și 

Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul „Răspuns de 

Urgență la COVID-19 – finanțare adițională”, în valoare de 24,8 milioane de 

euro, semnat la 9 august 2021. 

 

Art. 2. – Guvernul și alte instituții ale statului vor întreprinde măsurile 

necesare pentru realizarea prevederilor Acordului menționat. 

 

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

Asociației Internaționale pentru Dezvoltare ratificarea Acordului nominalizat. 

 

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

Oficial al Republicii Moldova.  

 

 

Președintele Parlamentului 

 

 

 

 

 

 

 

 



Argumen tarea
oportunitifii rgtificirii Acordului de finanfare dintre Republica Moldova si
Arocitfia InternafionulS pentru Dezvoltare privind proiectul ,,Rispunr dc

urgenlE la COVID-19 - finanfare adilionali"

A. Deeerieres Acordului:
l. I nformalii generale:
Acordul de finanlare dintre Republica Moldova si Asocialia Internalional[

pentru Dezvoltare privind proiectul ,,Rlspuns de urgenli la COVID-19 ' tinanlare
adilionali"a fost semnat de citrc Preqedintele Republicii Molodva la data de !)

august 2021.

I nforaolii privi a d con I i n ut ul Acord ul u i :
Acordul conline condiliile standard prevAzure pentru Frile eligibilc ct {in de

creditele oferite de Asocialia lntemalionali pentru Dezvoltare qi reprezintl o
finanfare adi$onaltr la Proiectul ,,R6spuns de urgenli la COVID-19" din creditul
nr. 6632-MD, conform Acordului de finaalare dintre Republica Mold$\'a 

'iAsocia(ia [ntemalionald pentru Dezvoltare, semnat la 28 aprilie 2020;i ratilicat
prin Legea Republicii Moldova nr. 68120?0, intrat in vigoare la 2ll mai l0l0
(Acord de Finan;are Original).

Acordul mentionat supra are drept scop oferirea finanprii adilionale sub

lormd de credit, Reputrlicii Moldova, iu valoare de 24,8 mln. Euro, in vederea
suslinerii implernentdrii procesului de imunizare anti COVID-19 la nivel nalional,
prin achizilionarea de vacinuri, investilii in sistemele lanplui lrigorific, gestionarea

degeurilor medicale, $isteme informalionale in s$ndtate, precum Ei asisteng tehnici
destinati fonifictrrii capacitililor de implementare a procesului de imunizare-

Acordul include o Sub-componentA suplimentare la Componenta I din
Acordul de Finanlare Original, gi anume Sub-compcnenta 1,5. (Achizilionarea qr

implementarca vaccinului), avind drept scop:
r Finanlarea adifonalI (FA) pentru achizifionarea de vaccinuri. Aceasta va

scoperi costurile pentru achizilia de vaccinuri pentru 40% din populalic la
prima etaptr de implementare a vaccinului. in func1ie de disponibilitatea
vaccinului. lara va putea achizi;iona doze suplimenrare prin intermediul
platfonnei COVAX la costuri suplimentare pgnru vaccinarca a incd l0%
din populalie in 2021, cu finanlare din partea Bincii Mondiale.

. FA va include esistenp tehnici ini1ial6, care va completa sprijinul din parte*
Fondului Na;iunilor Unite pentru Copii (UNICEF) qi OMS, pentru srabilirea
aranjarnentelor institulionale, elaborarea politicilor gi procedurilor srandard
de operare, conform necesit6iilor.

. FA presupune investilii pentru consolidarea sistemului national de imunizare
Ei capacitilii de prestare a serviciilor pentru desftrqurarea cu succes a
imuniz{rii enti COVID-I9 penrru 50 % din populalie la nivel nagonal,
Aceste invrstilii vor completa asistenla din partea Aiianlei penrru Vaccinuri
qi Imunizi.ri (GAVI), LJNICEF Ei OMS, oferitE Republicii Moldova pentru a



depl;i blocajele identificate in timpul evaluirii nivelului de pregtrtire pentru
irnplementarea vaccinului anti COVID- I 9.

o FA va valori{ica oportunitatea de a invEsti in in&astructuri durabilE,
ecologice gi eficienti a lanplui frigorific, inclusiv pentru transport, lumiri
minore qi echipamente de depozirare.

B. Analiza de impact:
l. Inlormalii generale:
FA va sprijini achizilionarea gi implementare* vaccinului anti COWD-I9 la

nivel nalional. Suportul pentru achizilionarea de vaccinuri va face parte din
mtrsurile de prevenire qi r*spindire ale inlecliei COVID-19, Totodatn, FA ar putea
fi utilizati pentru a spri.iini eforturile autorit&$lor in vederea revaccinirii
populafiei, in cazul in care acestea sunt justificate prin studii qi dovezi giin$fice cu
privire la durata imunitE$i.

2. Aspcctul politic:
Prevederile Acordului de finanlare nu contravin politicii inteme $i exteme

promovate de Republica Moldova gi f6rl efecte asupra relaliilor bilateraie qi

multilaterale ale 16rii, inelusiv in context intemagional gi regional.
Acordul nu are efecte asupra situaliei social-politice din Republica Moldova

9i nu prevede careva impact asupra anumitor grupuri sau $ectoare ale soci*itii,
culturii $i dezvoltirii umane.

3. Aspectul economic:
Finanlarea adilionaltr propusi va atenua presiunea economic[, oferind

finanlare pentru achizilioRarea vaccinului qi promovAnd vaccinarea prioritar{ a
grupurilor vulnerabile, astfel contribuind la diminuarea efectelor negative asupra
situaliei socio-economice cauza6 de pandemia COVID-19.

4. Aspeclul normativ:
Acordul de finanpre va fi compatibil cu instrumentele intemadonale la care

Republiea Moldova este parte.

5. Aspeclul instituSional gi oryaniutorie:
Acordul de Finanfare va fi implementat nemijlocit de c6tre Ministerul

S[n5t61ii cu suportul coasultanlilor contractali pentru impiementarea Proi€cillui
"Rlspuns de Urgenl6 la COVID-19",

Ministerul Finanlelor, Ministerul Senntelii Muncii qi Protecliei Sociale 9i
Ministenrl Afacerilor Exleme gi Integrtrrii Europene au fost instituliile responsabile
de negocierea acordului.

Ministerul Senltelii este rcsponsabil de prezentarea rapoartelor privind
implem*ntarea acordului de finanpre, iar institu$ile din subordine vor preuenta

informalia necesari pentru intocmirea rapoartelor. Raportarea financiarE va fi
realizaE citre Ministerul Finanplor conform procedurilor 9i cadrului normat'iv in
vigoar* de citre MS. Citre Banca Mondiali vsr fi prezentate: (i) trimestrial -
rapoarte financiare; pi (ii) semestrial - rapoarte generalizatoare de progres.

6. Aspectulfinaneiar:



Acordul prevede acordarea unui imprumut la condi$ile standard de creditare
oferite de Asocialia Internalionald pentru Dezvoltarc. Valoarea imprumutului olerit
de 24 800 000 Euro va fi eligibiln pentru plata taxelor gi impozitelor.

7, Aspeclul temporar:
Acordul va inra in vigoare dupi ratificarea acestuia de cfitre Parlamenlu]

Republicii Msldova pi ulterioara noli{icare a Bincii Mondiale privind indeplinirea
tuturor procedurilor juridice interne, inclusiv rsalizarea misurilor subilitc in
coaformitate cu Art,4 din Acordul dr Finanlare, ;i anume:

- Manualul Operalional al Proiecrului a iost actuali?.at, inlr-o manieri
satisEc6toare pentru Asocialie;

- CMMS qi SEP &u fost actualizate intr-o manieri satisltrcgloare pentru
Asocia{ie;

- Beneficiarul, prin intermcdiul MSMPS, a angaj at sau desemnat, in cadrul

UlP, un specialist in gestionarea deqeurilor qi un specialist in comunicare,
intr-o manier6 satis{ec&toare pentru Asosiafiel

- Beneficiarul, prin intermediul MSMPS, a pregitit 5i adoptat PCIGDM al

Proiectului conform termenilor 1i condiliilor care sunt saaisttrcltoare pentru
Asocialie.
Acordul de finanpre dintre Republica Moldova si Asocialia Interna{ionali

pentru Deavoltare privind proiectul ,,Rispuns de urgenll la COVID-19 - finanlare
adilionali" urmeazi a fi implementat pinl la 30 aprilie 2023.

C. Anrlizc oportuniti(ii ratific{rii:
Acordul a fost semnat la data de 9 august 2021, iar tenncnul de

implementare a Acordului de finanfare este pan& la 30 aprilie ?013.
,{cordul va intra in vigoare dupi rati ficarea acestuia de catre Parlamentul

Republicii Moldova.

Ministru al Sintrttr(ii

:t .,
,h*"5 Ah r-tl[{IiRENCO


