
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din   2021 

Chișinău 

Ministrul justiției  

 

Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea  

Acordului de modificare nr. 2 la Acordul de împrumut dintre Republica 

Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind 

realizarea lucrărilor de construcţie şi reabilitare a drumurilor în Republica 

Moldova,  semnat la 18 mai 2021 

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

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

Se aprobă şi se prezintă Preşedintelui Republicii Moldova spre examinare 

proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de modificare nr. 2 la Acordul de 

împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcţie şi reabilitare a drumurilor în 

Republica Moldova (din 28 iunie 2013), semnat la 18 mai 2021.  

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Viceprim-ministru, 

ministrul afacerilor externe 

și integrării europene Nicolae POPESCU 

Viceprim-ministru, 

ministrul infrastructurii 

și dezvoltării regionale Andrei SPÎNU 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

Sergiu Litvinenco 
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Proiect 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

L E G E 

pentru ratificarea Acordului de modificare nr. 2 la Acordul de 

împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru 

Reconstrucție şi Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcție şi 

reabilitare a drumurilor în Republica Moldova 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

Art.1. Se ratifică Acordul de modificare nr. 2 la Acordul de împrumut 

dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție şi 

Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcție şi reabilitare a drumurilor 

în Republica Moldova (din 28 iunie 2013), semnat la 18 mai 2021. 

Art.2. Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea 

prevederilor Amendamentului nominalizat. 

Art. 3. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica 

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare despre ratificarea acordului 

nominalizat. 

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

al Republicii Moldova. 

PREŞEDINTELE  

PARLAMENTULUI  



Argumentsres oportunitdlii rafirtcdrii Acordulai de modirtcare nr. 2 la Acordul
de imprumul dinlre Republica Moklova Ei Bancu Europeund penlru Reconstruclie Si
Dez,volttre privind realizflreu lucriirilor de construc(ie Si reabilitare s drumurilor in

Republico Molclovu (din 28 iunie 2013), semnst ls 18 moi 2021.

A, DescriereaAcordului
Informa{ii generale.
Acordul de Imprumut dintre Republica Moldova gi Banca Europeand pentru

Reconstructie gi Dezvoltare privind realizarea lucrdrilor de construcfie 9i reabilitare a

drumurilor in Republica Moldova, din 28 iunie 2013, in valoare de 150.000.000 EtlR, a

fost ratificat pe data de 12.07.2013 de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea
I 91 /20 I 3, u lterior fiind nT odificat prin Acordul de modificare nr. I care a fost ratificat pe

data de 03. I L20I 6 de Parlarnentul Republicii Moldova prin Legea nr. 247 /2016.
Acordul de impnrmut este destinat pentru realizarea proiectului ,,Reabilitarea

Drumurilor in Moldova IV", obiectivul fiind realizarea lucririior de conshucfie qi

reabilitare a drumurilor in Republica Moldova, facilitarea transpoftul rutier Ei sporirea
siguranfei rutiere.

Informafii priyind continutul Amendamentului
Acordul de modificare nr. 2 la Acordul de lmprumut dintre Republica Moldova gi

Banca European6 pentru Reconsftxclie gi Dezvoltare privind realizarea ]ucrdrilor de

construc[ie 9i reabilitare a drumurilor in Republica Moldova, este unu] de ordin tehnic
fiind elaborat de cdtre Banca Europeand pentru Reconstrucqie gi Dezvoltare la soiicitarea
Guvemului pentru a asigura implerr.rentarea deplind a Proiectului precum Ei pentru a

facilita disponibilitatea mijloacelor financiare necesare pentru finanlarea lucrdrilor de

reabilitare a relelei de drun.ruri na{ionale Ei consnxctie a drumurilor de ocolire a unor
iocalitEti.

Acordul de rnodificare nr. 2 la Acordul de imprumut este constituit din preambul,

3 secliuni qi o anex6. in esenla sa, proiectul de Acord de modificare prevede modificarea
Anexei nr. I qi Anexei nr. 2 a Acordului inilial.

Analiza de impact
Prin prezentul proiect se propune ratificarea Acordului de modificare nr. 2 la

Acordul cle irrprumut sus-menlionat in vederea asigurdrii, prin redistribuire a r.nijloacelor

financiare necesare pentru finanlarea lucrdrilor de reabilitare gi a serviciilor de

supewizare din cadrul Proiectului.
Prin urmare Acordul inilial se propune de a fi rnodificat astfel:

(a) Anexa I la Acordului iniqial se eJimind in totalitate qi se inlocuiegte cu Anexa 1

prezentata in Anexa la prezentul acordul de modificare :

(b) Anexa 2 din acordul initial se elimin6 in totalitate gi se inlocuiegte cu Anexa 2

prezentat6 in Anexa la prezentul acordul de modificare.
Modilicdrile operate conform Anexei nr. 1 sunt justificate de faptul cd urmare a

licitirii lucrerilor/serviciilor pe por{iunile de drumuri incluse inilial in cadrul Proiectului
finanqat in baza Acordului de Imprumut, s-a constatat insuficienla rrijloacelor financiare
oentru reabilitarea tuturor oortiunilor de drum incluse ln Proiect.



Astfel, se

prezentul Acord
- in Partea

(lcn0+ 000 - km
(<m0+000-km8+580);

- in Panea A, B gi C a proiectului se proPun de a fi incluse segmente de reabilitare

a clrurrului R34 IJince5ti- I-eova-Cantemir (o parte a secliutlii cuprinse intre kr.r.r 0 + 000-

krn 83 + 000).

propun ulmdtoarele modificdri ale proiectului, prev6zute in Anexa I La

de modificale:
B a proiectului, excluderea reabilit6fii drumului R9 Soroca-Arioneqti

30+950) Ei includerea construcliei drumului de ocolire a or. Vulcineqti

Totodath, in scopul utilizirii
irnprumut se propune ledistlibuilea
actualizate.

l) Lucrari civile
pentru reabilitarea
drumurilot:

integrale a sumei acordate in baza Acordului de

sumelor in cadrul trangelor conform estimirilor

Yo cheltuiclilor
care urmerzi str

iie
finantate

s4,900,000
3 7,200,000

100% din valoarea
contractului fbra

taxe

,12,940,000

de
penlru

57.500.000
37.400.000
42,940.000

4,000.000
2,600,000
4,060,000

1,500,000

l00o/o din valoarea
contractului fira

taxe

6.600,000
2,800,000
4.060,000

de

i

Tolal

Aspcctul politic, cultural qi social
Acordul dL moditlcare nr, 2 la Acordul de imprumut coincide politicii inteme 9i

exteme promovate de Republica Moldova. in plan social, efectul proiectului se va

rdsfrAnge pozitiv asupra facilitdriitranspofiul rutier 9i sporirii siguranlei rutiere

Aspectul cconomic gi dc mediu
Acbrdul de modificare va contribr-ri la irrplementarea deplina a Pr.oiectului

"Reabilitarea Drumurilor in Moldova IV" care va avea beneficii de ordin economic

asupra imbLrnitAlirii stArii $i calitaiii relelei drumurilor na{ionale prinreducerea costurilor

transpotr-rlui rutier pentru utilizatodi drumurilor din Republica Moldova, ceea ce va

faciIita inoirect ct c>terea cconotnicd
Resursele sunt destinate pentru t-lnanfarea lucrarilor de reabilitare a relelei de

cfi.urruri nationale Si constlLrctia drumurilor de ocolire selectate in bazA Strategiei

transpolt gi logisticd ,,pe anii 2013-2022" aprobatA prin Hotdrarea Guvernului

2

Suma Inprumutului
propus conform

proiectului
Acordului de

modificare nr.2

Cit(gorin / Suma
Tlanqa imprumutului

alocat

1,500,000

r50,000,000150,000,000



nr.82712013" !i incluse in cadrul Proiectului, precum

activitSlilor civile de reabilitare a porliuniior de dtum
si supravegherea tuturor

dara 01.08.2021 au lost electuate
ce reprezintd 28,50 o% din valoarea

Aspectul financia r
Proiectul in cauz6 nu prevede atragerea resuLselor adilionale de la creditor Ei nici

modil,icarea conditiilor de finantare din partea Bdncii Europene pentru Reconstructie 9i

Dezvoitare, fiind pr.opusd redistribuirea sumelor in cadrul tranlelor conform estimarilor

actualizate, in limita rrijloacelor financiare prevdzute'in cadrul Acordului de imprumur

inilial, in scopul utiliz6rii integrale a sumei acordate, ca urmare a reamenaj6rii lucrdrilor

incluse in pd4ile A, Il si E ale ProiectuLui.
Din sursele acoldului de imprun.rut pinl la

debursdri in valoafe totalE de 42 760266,96 EUR,

totalS.
Debursarea in cadrul tranEelor 9i telmenul de valorificare a resurselor de imprumut

este nreTentate du cum urmeaza

Nr. tranqej Suma Lnprumutului
alocat, EUR

Debulsiri efcctuate,
EUR

Termenul de

valoriflcare a

resurselor
-llansa I 6i.000.000.00 25 ,491 .t72.47 i t.08.2022

Tmnsa 2 40.000.000.00 5,257,419.10 3r.05.2024

Transa 3 47,000,000.00 6,252.13'7.07 30.1r.2022

AsDectul normativ.
Acoldul de modificare propus la Acordul de imprun.rut nu intrA in contradiclie cu

cadr.ul legislativ existent si este compatibil cu legislagia uniunii Europene. cu tratatele

internalionale Ia care Republica Moldova face pa1te (tratatele sunt compatibile cu alte

instrumente, deja intrate in vigoar.e pentIL Republica Moldova), iar incheierea acestuia

nu implicb modificarea legislaliei in vigoale.

Aspectul institutional qi organizatoric.
Aplicarea prevederilor Acoldul de modificarc nu necesitd intreprinderea mdsurilor

suplimentare privind infiinlarea unor structuri noi sau modificarea celor existente '

llnitatea de lmplementare a Proiectului "Reabilitarea Drumurjlor in Moldova IV"
se asigurd de catre i.S. Administralia de Stat a Drumurilor.

Aspectu I temporar.
Prezentul Acord de l.rodiflcare va intm in vigoare dupi ce Banca expediaz6

i'rprumutatului notificarea privind acceptarea de cAtre Banc6 a umdtoarelor condilii:
(a) in sensul secliunii 9 03(a) a,,Termenilor 9i condi{iilor standard", avizul dat

de cdtre Ministerul Justiliei din numele imprur.nutatului' care specitic6 faptul cd:

(l) Drezentul Acord de modilicare a fosl autorizat sau ratificat in mod

corespunzitoi de cdtre irrpr.umutat $i implementat din numele acestuia 9i constituie o

obligalie valabild 9i obligatolie din punct de vedere jur idic a Impfumutatului, executabil6

in corlorrnitale cu cond'tiiie sale; si



(2) Acordul de imprumut, a$a cum este modificat prin prezentul Acord de

modificare, constituie o obligalie valabile $i obligatorie din punct de vedere juridic a

imorumutatului. executabilS in conformitate cu condi;iile sale.

C Analiza oportunititii ratificirii
Proiectul Acordului de modificare nr. 2 la Acordul de imprumut a fost elaborat si

transmis de cAtre Banca Europeand penffu Reconstruclie 9i Dezvoltare la solicitarea

Guvemului pentru a asigura implementarea deplind a Proiectului, fiind consultat bilateral

gi agreat preliminar.
Avind in vedere cd proiectul Acordului de modificare nu a con,tinut diferen{e de

fond fald de ploiectul inilial, in temeiul afi. 8r, pct. 3 al Legii privind tratatele

internalionale ale Republicii Moldova gi pct 83 (3) din Regulamentul privind

mecanismul de incheiere, aplicare qi incetare a tratatelor intemaljonale (Hot6farea

Guvemului nr.442 din 17.07.2015), a fost adoptat un singur Decret (nr.61-IX din

01.04.2021) pentru inilierea negocierilor qi aprobarea semnbrii Acordului de modificare
nr.2 la Acordul sus-nenlionat. Astfel, acesta a fost semnat la 18 mai 2021.

Totodatd, ratjficarea Acordului dat corespunde intereselor Guvemr"rlui Republicii

Moldova Ei nu poate fi amenate pentru a asigura disponibilitatea mijloacelor financiare

necesare pentru finanlarea lucrdrilor de reabilitare a relelei de drunluri nalionale.

in concluzie, tinand cont de importanla pentru Republica Moldova a obqinerii

finantdrii continue din partea Banca Europeand pentru Reconstruclie 9i Dezvoltare in
vederea lealizdrii Ploiectului "Reabilitarea Drumurilor in Moldova IV", considerdm

opoftuna ratificarea Acordul de modificare mentionat.

Vicepri m -m i n istru, m inistru Andrei SPiNU




