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Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea 

Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională 

pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru realizarea Proiectului  

de competitivitate a întreprinderilor micro, mici și mijlocii  

(Proiectul ÎMMM), semnat la 7 iulie 2022 

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

 

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 împrumut dintre Republica 

Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) 

pentru realizarea Proiectului de competitivitate a întreprinderilor micro, mici și 

mijlocii (Proiectul ÎMMM), semnat la 7 iulie 2022. 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul afacerilor externe 

și integrării europene    Nicolae POPESCU 

 

 

Ministrul economiei    Sergiu Gaibu 

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 
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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova  

și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD)  

pentru realizarea Proiectului de competitivitate a întreprinderilor  

micro, mici și mijlocii (Proiectul ÎMMM) 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

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

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru realizarea 

Proiectului de competitivitate a întreprinderilor micro, mici și mijlocii (Proiectul 

ÎMMM), semnat la 7 iulie 2022. 

 

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

prevederilor Acordului nominalizat.  

 

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

Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare ratificarea Acordului 

menționat.  

 

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

al Republicii Moldova. 

 

 

Președintele Parlamentului 



ARGUMENTAREA NECESITAITI
ratificdrii Acordului de imprumut dintre Republica Moldova Si Banca Internalionald pentru

Reconstruclie Si Dezvoltare (BIRD) pentru realizarea Proiectului de competitivitate a intreprinderilor
micro, mici;i mijlocii (Proiectul IUUUI

A. Descrierea tratatului
Informafii generale.

Proiectul Acordului de imprumut dintre Republica Moldova gi Banca International[ pentru

Reconstrucfie gi Dezvoltare (BIRD) (in continuare - Acord de imprumut), in vederea realizdrn

Proiectului de competitivitate a intreprinderilor micro, mici gi mijlocii (Proiectul INAUU;, este elaborat

de cdtre BIRD qi ulterior consultat gi negociat de c[tre Ministerul Economiei in strinsd colaborare cu

Ministerul Finanfelor, Ministerul Afacerilor Externe Ei tntegririi Europene gi Ministerul Justiliei,
precum Ei in coordonare cu Cancelaria de Stat.

Acordul face parte din categoria tratatelor interstatale qi are drept scop atenuarea impactului

negativ al panderniei COVID-l9 asupra sectorului IMM qi suslinerea in continuare a Guvernului in
sporirea competitivitefli la export a intreprinderilor din Moldova gi reducerea constringerilor gi a
poverii cadrului de reglementare asupra mediului de afaceri.

Finanlarea pentru Proiectul IMMM, a fost solicitatd de cdtre Guvernul Republicii Moldova prin
scrisoarea Ministerului Finanfelor nr.1.413-071430 din 25.10.2021, ca unnare a discufiilor in cadrul

nrisiunilor de monitorizare qi suport la implementarea Proiectului de Ameliorare a Competitivitilii II
(PAC II).

PAC II gi-a incheiat activitatea la3l.l2.202l cl't. indeplinirea tuturor indicatorilor de performanfd

gi progrese satisfEcdtoare in realizarea obiectivelor stabilite la toate componentele cu o ratd de

valorificare a resurselor de peste 98 la sut[.

Informa{ii privind confinutul tratatului.
Acordul de imprumut stabilegte condiliile, scopurile Ei termenele de finanlare pentru Proiectul

iMMtvt, care reprezintd un proiect investifional in valoare totali de 47,5 mil. Euro, din care sursa BIRD
constituie 17,7 mil.Euro, restul fiind acoperit de Acordul de finan{are cu AID pentru proiectul respectiv.

Obiectivul gi scopul tratatului este asigurarea indeplinirii obiectivului Proiectului, care presupune

reducerea poverii gi costurilor de reglementare pentru mediul de afaceri, facilitarea accesului la

finanlare qi creqterea competitivitilii la export a intreprinderilor moldovenegti. Obiectivul general va fi
realizat printr-un set de activit6ti, dupd cum urmeaz6:

a) digitizarea serviciilor publice pentru mediul de afaceri gi a controalelor de stat, eficientizarca
actelor permisive qi imbundtdfirea infrastructurii nafionale de calitate pentru a reduce costurile de

reglementare cu care se confruntd intreprinderlle (componenta l);
b) facilitarea accesului la finanfare pentru intreprinderi prin garanfii la imprumuturi Ei sporirea

capacitilii Fondului de Garantare a Creditelor (FGC) (componenta 2),

c) sprijinirea dezvoltdrii IMM-urilor qi sporirea competitivit5lii la export (componenta 3);

d) gestionarea gi managementul Proiectului (componenta 4); gi

e) sprijin in cadrul componentei de suport in caz de urgenfl (Contingency Emergency Response

Component a CERC). Aceasta poate fi activati in cazul unui eveniment de urgenfd (componenta 5). in
urma unei crize sau a unei urgenle eligibile, Guvernul poate solicita Bdncii realocarea fondurilor
proiectului pentru a sprijini un r[spuns de urgen!5. Odatd declangat[, aceastd componentd va putea

utiliza resursele neangajate in cadrul proiectului pentru a aborda situalia de urgenld. O cizd, eligibil5
sau urgen([ este orice eveniment care a provocat sau este de naturd sd provoace iminentd un impact

economic negativ major ;i/sau impact social, asociat cu o criz[ sau un dezastru natural sau provocat de

om. CERC nu se limiteazd"la anumite sectoare, regiuni sau activitdli specifice.
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in sprijinul reformelor cheie din Componenta I Proiectul prevede suport bugetar, care va fi
debursat in funclie de indeplinirea condifillor bazate pe performanli (PBC), iar implementarea

Componentei 2 se va efectua inbaza condifiilor de debursdri agreate de ambele pdrfi.

Acordul de imprumut propus este un tratat nou ;i nu are scopul de a complementa, implementa, amenda

sau substitui alte tratate in vigoare.

Termenul de valabilitate a Acordului de imprumut este de 5 (ani) din momentul semnirii
acestuia, termenul de implernentare fiind data de 02 august 2027. Dupd semnarea Acordului de

imprumut itrmeazd indeplinirea condiliilor de intrare in vigoare a tratatului, ratihcarea de cdtre

Parlamentul Republicii Moldova a Legii, indeplinirea condiliilor de debursare qi emiterea opiniei legale

de c[tre Ministerul Justiliei.
Modul de incetare, prelungire a valabilitltii gi modul de amendare a tratatului sunt stabilite in

prezentul Acord de imprumut gi presupun unnarea tuturor procedurilor legale aferente unui tratat
international.

B. Analiza de impact
Informafii generale.

Actualitatea gi importan{a ratificlrii tratatului derivd din provocdrile prin care trece Republica
Moldova in conditriile in care Guvernul se confruntd cu nevoi de finanlare considerabile, care vor fi
dificil de realizat doar prin finanfare internd qi, prin urnare, vor depinde in mod critic de capacitatea de

a accesa finanfare publicd externd. Efectele pandemiei COVID-19 prin contracfia severd a activitSlilor
economice, precum gi consecinlele fenomenelor climaterice din anul 2020 Si impactul clizei regionale

au lovit drastic economia nafionald. Pandemia, iar mai recent situalia regional5 gi consecin{ele

rdzboiului din Ucraina, au exacerbat qi ineficienfele structurale ale finanfelor publice din Moldova.
Astfel, cheltuielile publice recurente deja ridicate au fost mobilizate qi concentrate pentru a combate

efectele pandemiei, in timp ce investifiile publice continua sd r[m6nd la un nivel insuficient gi jos fafd

de nivelurile planificate. Deqi colectarea veniturilor s-a imbundtdlit dupd relaxarea mdsurilor restrictive,
pe termen mediu se preconizeazd. cd. deficitul bugetar va continua sd creascd, deoarece ufinare a inflaliei,
transferurile publice qi necesitdlile enorme de investilii vor solicita gi mai mult finantele publice.

Pentru a diminua impactul negativ Ei consecinfele factorilor externi asupra economiei in
ansamblu, sunt necesare acfiuni rapide in sprijinul intreprinderilor din sectorul IMM.

Finanfarea pentru Proiectul ifrAiUU se propune ca o reaclie adecvatd in condiliile actuale, oferind
intervenlii imediate de suport intreprinderilor private din Moldova, precum qi interventii post-crizi
pentru recuperarea economicl qi sociald. Printre prioritdfile de sprijin sunt sporirea accesului la
finanlare, reducerea poverii administrative qi extinderea serviciilor digitale disponibile pentru firme.
in plus, finanfarea va contribui la consolidarea rezultatelor atinse in cadrul PAC II qi va oferi suslinere
in continuare Guvernului in politicile de sporire a competitivitetii la export a intreprinderilor din
Moldova gi reducerea constrdngerilor gi a poverii cadrului de reglementare asupra mediului de afaceri.
Scopul final al incheierii tratatului propus este asugurarea finan{drii gi sprijinului hnanciar companiilor
private din Republica Moldova pentru int[rirea capacitdfilor gi competitivtdlii la export, prin
intermediul instrumentelor financiare de acces la finanfare, la fel gi a instrumentelor tehnologice
moderne pentru digitizarea serviciilor G2B.

Proiectul Acordului de imprumut a fost elaborat de cltre Banca Mondiald la solicitarea
Ministerului Economiei gi ulterior a Ministerului Finanfelor nr.l4l3-071430 din25.10.2021, urmare a

misiunilor de pregdtire gi evaluare a Proiectului ifrAIUVt, care au avut loc in perioada decembrie 2O2I -
martie 2022.

E de menfionat cI incheierea tratatului propus nu va necesita incheierea unor tratate sau
documente subsecvente, deoarece tratatul in sine descrie, inter alia, condiliile, termenii de intrare in
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vigoare a Acordului de imprumut (ex. aprobarea manualelor operafionale pe componente), condifiile gi

termenii de debursare a resurselor financiare, la fel forma qi periodicitatea prezentdrii rapoartelor de

implementare / rapoaftelor financiare Ei de audit, etc.

Avind in vedere importanfa acestui proiect pentru mediul de afaceri din Republica Moldova in
condiliile actuale de crizd, se propune aprobarea in regim de urgenfi a legii privind ratificarea Acordului
de imprumut pentru Proiectul itrlUU.

Aspectul politic, cultural si social.

Proiectul iUtUU este aliniat la Cadrul de Parteneriat cu Jara din Moldova (CPF) pentru

perioada exerciliului financiar 2018-2021 gi este aliniat la prioritdlile Guvernului pentru a sprijini
dezvoltarea IMM-urilor prin reducerea poverii de reglementare qi digitalizarea serviciilor
guvernamentale cdtre firme, imbundtdlind competitivitatea la export a IMM-lor Ei facilitind accesul la

finanlare.

De asemenea, Proiectul este aliniat gi cu Documentul de abordare a rdspunsultilacizdCOVlD-
19 al Grupul Bdncii Mondiale qi va sprijini activitdlile din Pilonul 3 - Asigurarea creqterii durabile a

afacerilor gi crearea de locuri de muncd, precum qi Pilonul 4 - Consolidarea politicilor, instituliilor gi

investiliilor pentru o reconstrucfie mai bun5. Proiectul va sprijini rezilienla fermi prin granturi

corespunzdtoare Ei garanfii financiare, pentru creqtere, menfinerea qi crearea de locuri noi de munc5.

Extinderea reformei actelor permisive prin implementarea SIA GEAP (Ghigeul Unic) in cadrul

APL, precum qi implementarea registrului unic integrat at dezvoltarea sistemului digital on line de

inregistrare gi post-inregistrare a afacerii, sunt solufii sigure pentru reducerea riscurilor de coruplie,
imbundtdlirea calitdlii gi reducerea costurilor serviciilor publice prestate mediului de afaceri 9i

cetdfenilor.

De asemenea, componenta de suport bugetar este o pdrghie eficientd pentru a stimula reformele
gi a incuraja coordonarea inter-ministerialS in implementarea politicilor de dezvoltare.

Totodati, proiectul este aliniat la standardele qi cerinfele Bincii Mondiale in vederea asiguririi
unui impact benef,rc din punct de vedere a aspectului social gi de mediu. Activitilile proiectului vor fi
ghidate de Cadrul de Management de Mediu qi Social (CMMS) consultat public gi aprobat de Banca

Mondial5. Acest document stabileste activitetile gi ghideaz[ pentru identificarea potenlialelor riscuri
sociale legate de proiect qi impactul acestuia. In acest context vor fi examinate riscurile potenfiale qi

impactul qi stabilite orientiri pentru o examinare ulterioard, excluderea activitdfilor cu riscuri sociale

semnificative qi fumizarea de mdsuri de evaluare qi atenuare pentru activitdfile cu risc moderat.
Totodatd, CMMS descrie rolurile, responsabilitAtile, intervalul de timp gi resursele pentru

implementarea acestor linii directoare. CMMS include, de asemenea, orientdri de impact cu character
social. Acestea oferd indrumdri cu privire la impacturile potenliale qi mdsurile de atenuare care trebuie
intreprinse pentru finanfdrile care implicd pregdtirea de noi planuri de afaceri, noi produse sau procese

de producfie, care ar putea genera indirect impacturi legate de drepturile angajafilor, sdnitatea gi

securitatea acestora, discriminarea gi egalitatea de qanse, precum qi munca minorilor vor fi excluse din
lista finanl5rilor eligibile.

Aspectul economic gi de mediu.
Proiectul va sprijini, de asemenea, politici pentru o redresare durabil[ pe termen lung prin:
(a) reconfigurarea firmelor qi a lanfurilor locale de aprovizionare prin pregdtirea pentru export;
(b) reforma de reglementare gi digitalizarea serviciilor guvernamentale, care va reduce cosfurile

de conformare gi va elimina distorsiunile in reglementarea mediului de afaceri;
(c) consolidarea institufionali a agenfiilor cheie pentru dezvoltarea sectorului privat gi

competitivitatea exporturilor.
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Proiectul va permite aprofundarea reformelor gi consolidarea rezultatelor atinse in cadrul proiectului
precedent, preculn gi adlugarea de noi dimensiuni sprijinului acordat de Guvern sectorului privat in
contextul impactului negativ al pandemiei COVID-19. Principalele domenii de intervenlie a Proiectului
iHaUU includ, dar nu vor fi limitate la:

(i) acces lafinanlare prin capitalizareafondului de garantare a creditelor (FGC) in valoare

de 14,5 rnil USD pentru atenuarea riscului de credit gi cerintelor mari de gaj, in special pentru

intreprinderile micro, rnici gi mijlocii. Aceasta va permite implementarea unui nou instrument cum sunt

garanliile de portofoliu prin intermediul bancilor comerciale participante, care vor complementa

mecanismul actual de acordare a garanliilor individuale in baza anumitor criterii de eligibilitate
determinate. Capitalizarea fondului de garantare a creditelor va fi efectautd in 2 trange in funclie de

reahzarea anumitor condilii pentru debursare (cont separat pentru FGC, 2 acorduri semnate intre
ODIMM si IFP, modif,rcarea legii 17912016, etc);

(ii) conlinuarea ;i extinderea sprijinului acordat iMM pentru servicii de dezvoltare a

afacerilor prin intermediul componentei de granturi de co-finanlare (5,0 milioane USD), care s-a

dovedit a fi un instrument eficace gi de impact pentru companiile ce vor sd-gi internagionalizeze afacerile

sau care se integreazl in lanlul valoric la export. in cadrul noului Proiect ilrAUU mecanismul de

cofinanfare prin granturi (MGF) va fi gestionat de cdtre ODIMM qi se estimeazl ci circa 300 companii
vor beneficia de finanfdri nerambursabile in proporfie de 50 la sut[ din costul activit[tilor si

echipamentului procurat;

(iii) extinderea digitizarii serviciilor guvernamentale pentru intreprinderi (G2B) la nivel
nalional ;i local, imbundtdyirea interoperabilitdlii Ei furnizarea de servicit integrate pentru
intreprinderi, precum Si simplificarea mediului de reglementare (4 mil USD).27 de noi acte permisive
la nivel nalional vor fi digitizate prin ghiqeul unic SIA GEAP, suplimentar la cele 78 digitizate in cadrul
PAC II. Avlnd la bazd rezultatele pilotarii cu succes la nivelul APL Chigindu, se preconizeazd

extinderea automatizdrii proceselor de eliberare a actelor permisive la nivelul tuturor municipiilor qi a

centrelor raionale din fari. De asemenea, Proiectul va urmdri imbundtSlirea interoperabilitdlii SIA
GEAP cu alte platforme gi sporirea gradului de aplicare online la 650/o qi utilizarea platformei electronice

de c[tre mai multe autoriteli emitente (la moment, 135 de acte permisive sunt configurate in sistem, dar
doar 78 sunt utilizate in mod adecvat de cdtre diferite agenfii). Pentru circa20o/o din acte permisive se

planific[ simplificarea procedurilor de emitere.

(iv) continuarea reformei controalelor de stat (6,85 ntil USD), in special prin dezvoltarea
unor modele gi proceduri de inspectare in bazd, de indicatori de performan!5 gi riscuri, act.;, 'lizarea
registrului actual al controalelor de stat gi transformarea intr-un sistem integrat e-inspecfie, investifii in
infrastructurl gi instrumente moderne pentru intdrirea capacit[1ilor institulionale ale autoritdlilor de

control. Accentul va fi pus pe siguranla alimentelor, siguranla tehnicd, supravegherea pielei gi domeniile
inspecfiei de mediu.

(v) consolidarea sistemului nalional de infrastructurd a calitdyii (7 mil USD) prin
modernizarea laboratoarelor selectate qi consolidarea capacitalii institutionale, extinderea serviciilor de
metrologie si acreditare, dezvoltarea relelelor gi a platformelor de schimb pentru intreprinderi. O
evaluare ampld a sistemului de infrastructur[ a calitdtii va fi efectuat[ in vederea stabilirii prioritililor
de finanlare;

(vi) consolidarea capacitd{ilor institulionale ate ODIMM Si Agenliei de Investilii (7,65 mil
USD) ca verigi de legdturd intre stat;i sectorul privat. Principalele domenii de suport vor fi pentru
consolidarea capacitdlilor de evaluare Ei pregitire cdtre export in cadrul programului existent de cregtere
;i internafionalizare a afacerilor din cadrul ODIMM, activarea legdturilor locale cu firmele de produclie
strline, organizatea a diverse instruiri, misiuni de export cu particip area a circa 240 companii,
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consolidarea diplomaliei economice, etc. in plus, Proiectul va sprijini crearea unei platforme

cumpirltor-fumizor la ODIMM pentru !ari. Platforna va servi drept bazd de date pentru potentialii
cumpdr[tori Ei vdnz[tori in procesul lor de colaborare.

Toate domeniile de intervenlie prev[zute in cadrul finanldrii Proiectului iVIVItrrt vor avea un

impact economic semnificativ. Extinderea reformei actelor permisive prin digitalizarea proceselor la
nivelul APL, optimrzarea actelor permisive in domeniile sanitar-veterinar Ei fitosanitar, va reduce

costurile de conformare gi povara cadrului de reglementare asupra business-lui, astfel climatul de afaceri

va fi mai atractiv pentru investitori qi, respectiv, vor spori investiliile in economialdni, care ulterior va
genera gi venituri la buget.

Granturile de co-finanfare pentru sporirea competitivitalii la export a iMM, precum gi

consolidarea Fondului de garantare a creditelor, in calitate de instrumente pentru facilitarea exporhrlui
gi accesului la finanfare gi-au demonstrat eficien{a gi vor avea efecte benefice, in special in diminuarea

efectelor COVID-19 gi fortificarea agenfilor economici qi relansarea exportului.
in ce priveqte aspectul de mediu, cum s-a menfionat anterior, in conformitate cu regulile ;i

procedurile BIncii Mondiale de pregltire a proiectelor de asisten![, Proiectul IMMM, ca qi orice proiect
al BM, a fost supus unei analize ample a impactului asupra mediului. Au fost elaborate o serie de

documente, cum sunt Cadrul de Management de Mediu gi Social (CMMS), Planul de angajare a p[(ilor
interesate (PAP), Procedurile de management al muncii (PMM) qi Mecansimul de gestionare apetifiilor
(MGP), care descriu detaliat procedurile, inclusiv riscurile Ei masurile de atenuare a acestora. Aceste

documente au fost supuse consultdrilor publice pe parcursul lunii februarie curent qi aprobate de Banca

MondialS. In acest context, o activitate aparte in cadrul proiectului o constituie examinarea riscurilor
poten{iale gi impactului qi stabilirea subiectelor pentru o examinare ulterioarl, excluderea activitdgilor
cu riscuri de mediu semnificative gi furnizarea de misuri de atenuare pentru activitdlile cu risc moderat.

CMMS include, de asemenea, ghid de evaluare a impactului asupra mediului pentru diferite tipuri de

proiecte propuse spre finanlare. Acestea oferd indrumdri cu privire la impacturile potenliale gi mdsurile

de atenuare care trebuie intreprinse pentru finan!5rile care implicl pregdtirea de noi planuri de afaceri,

noi produse sau procese de produc(ie, care ar putea genera indirect impacturi legate de poluarea aerului,

solului qi a apei, defrigarea pidurilor, generarea de deqeuri, etc.

Activitlti specifice aferente digitizdrii proceselor de aplicare qi emitere a actelor permisive,
precum gi a inspecliilor de stat, vor asigura ca Proiectul sI abordeze vulnerabilit[lile climatice gi sl
sprijine reducerea emisiilor de GES, precum Ei s[ genereze co-beneficii de atenuare qi adaptare la c1im5.

Aspectul normativ.
Acordul de imprumut pentru Proiectul ilrAUU nu intrl in contradicfie cu cadrul legislativ existent

gi este in unison cu tratatele internafionale la care Republica Moldova face parte.

in ceea ce line concordanfa prevederilor Acordului cu legislalia nafionalI, se menlion eazd, fapfi,l
cd a fost operate modificdri in Legea 17912016 privind intreprinderile mici gi mijlocii, prin care ODIMM
a fost imputernicit cu emiterea garantiilor de portofoliu pentru intreprinderi prin intermediul instituliilor
financiare (Monitorul Oficial nr. 115-117 din 20.04.2022).

Respectivele modificdri constituiau condiliile de debursiri stabilite la componenta2 aAcordului
de imprumut.

Aspectul institufional si organizatoric.
Aplicarea prevederilor Acordului de imprumut nu necesit[ intreprinderea mdsurilor

suplimentare privind infiinfarea unor structuri noi. Implementarea Proiectului IMMM va fi asiguratd de
cltre Unitatea de Implementare a Proiectului Ameliorarea Competitivitelii, care activeazd Ei este

subordonatd Ministerului Economiei in conformitate cu Hotdrirea Guvernului nr.895 din 25.08.2005.
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UIPAC are experienfa in implementarea proiectelor Bancii Mondiale Ei dispune de capacitdlile

institufionale necesare pentru implementare.

Ministerul Economiei va fr autoritatea public[ centrald responsabili de implementarea

proiectului, activind in strins[ legiturd cu Ministerul Finan(elor, Cancelaria de Stat, Agenfia de

Guvernare Electronic[, Agenfia Servicii Publice gi alte institulii publice cu func]ii de susfinere a

sectorului privat gi promovare a exporturilor, cum ar fi ODIMM gi Agenlia de Investilii, Institutul
NaJional de Metrologie, Centrul Nalional de Acreditare, Institutul Nafional de Standardizare, Agenlia
pentru Proteclia Consumatorilor Ei Supravegherea Piefei, alte agenqii si organisme de certificare.

Totodat[, implementarea componentei 2 - Acces la finanfare, se va realiza in conlucrare cu

ODIMM, in special cu subdiviziunea responsabild de gestionarea Fondului de Garantare a Creditelor,

precum qi cu instituliile financiare participante, prin intermediul cdrora va fi implementat programul de

garantare a creditelor.

Aspectul financiar.
Bugetul total al Proiectului iVtVttrrt penhu perioada septembrie 2022 - august 2027 constituie

47 ,5 mil. Euro, din care: imprumutul acordat de BIRD in valoare de 17,7 mil. Euro gi creditul AID in
valoare de 29,8 mil Euro. Inifial, la faza discufiilor cu Banca Mondiald privind moneda imprumutului,

a fost agreatd, finan{drea proiectului in dolari SUA, ulterior la etapa pregltirii negocierilor, in scopul

reducerii costurilor gi riscurilor, Ministerul Finantelor a luat decizia de finanfare a proiectului in Euro.

Aceast[ decizie a fost dictatl de mai mulJi factori, unul fiind rata,,sub zero" convenabili a EURIBOR,

care influen[eazdrata dobinzii gi respectiv reduce din povara datoriei.

Repartizarea resurselor pe componente gi surse de finanfare se prezintd in tabelul 1.

Tabel l. Sursele de a Proiectului IUUU pe componente (Echivalentut in Euro)

*Se activeaz[ in situalii de urgenf6 cu realocare de fonduri de la celelalte componente.

in cadrul componentei 1 Proiectul prevede qi suport bugetar, debursarea cdruia va fi condifionat[
de performan[a realizatl in cadrul anumitor programe determinate de comun acord. Din experienfa

implementerii PAC II, acest element de finanfare este o pdrghie eficientd pentru a stimula reformele gi

incuraja coordonarea inter-ministeriald in implementarea reformelor pentru reducerea poverii cadrului

de reglementare, imbundtafirea mediului concurenlial, facilitarea exportului, etc. De asemenea, acest

instrument devine o formd de f,rnan{are discrefionard atractivd pentru Guvern, prin care se recunoagte

importanla intreprinderii unor reforme care vor contribui la eficacitatea generali qi sustenabilitatea

programelor. Condiliile de deburs[ri vor fi legate de activit[fi care sunt esenfiale pentru realizarea

obiectivelor proiectului, in special in ceea ce privegte sprijinirea reformei de reglementare qi

digitalizarea.
in tabelul de mai jos sunt prezentate resursele necesare penku finanJarea Proiectului itrrttrrttrrt Sl

impactul acestora pe componente.

Tabel 2. Finanlarea Proiectului ilrtlrtttt qi impactul investiltei

6

Banca Mondiala Surse de finantare
US$ million IDA BIRI)Componente

1. Reforma rezulatorie si digitalizarea 2t.85 21.85 0

din care: suport bugetar direct 2.00 2.00 0

1s.00 0 1s.002. Acces la Finan{are
3 . D ezv oltarea IMMM si Competitivitatea exporturilor 12.25 8.65 3.60
4. Managementul Proiectului 0.90 0.90 0

5. Componenta de suport incaz de urgenfd (CERC)* 0 0 0

Total s0.00 31.40 18.60



Componente Suma
investi{iei, mil.

USD

Impact
anual,

mil. USDI

Impact
scontat, mil.

USD2

Refonna regulatorie si digitalizarea 21,85 8,5 44 5

inclusiv suport bugetar direct 2,0 n/a 2 0

Acces la finanlare (garantarea creditelor) 15,0 n/a 100,0

Suport sectorului IMM ;i facilitatrea exportului 12,25 3,0 15,0

Gestionarea proiectului 0,9 nla nJa

TOTAL s0.0 11,5 159,5

E de menfionat cd activitdfile noului Proiect au acoperire financiari in bugetul pe anul 2022 gi

in CBTM 2023-2025. Totugi, ludnd in considerare cI in procesul de preg[tire gi evaluare a Proiectului

s-a decis cI prima trangd in Euro a echivalentului de 10 mil.dolari SUA pentru capitahzarea FGC va fi
alocatd in anul 2022 (qi nu in 2023 cum era preconizat initial), odati cu aprobarea Proiectului vor fi
inaintate propunerile corespunzdtoare pentru modificarea bugetului de stat pe anul 2022.

in cadrul component elor 2 gi 3 Proiectul va mobil iza capitalprivat prin granturi de cofinanf are qi garanfii

financiare. Se estimeazl cI suma totald de capital privat care va fi mobilizat in perioada de implementare

a Proiectului va constitui 105 mil. USD, inclusiv 5,0 mil. USD prin contribu{ia de grant a beneficiarilor

qi 100 mil. USD in calitate de imprumuturi pentru IMM sus{inute de garanfiile de portofoliu oferite prin

intermediul FGC.

Totodat[, pe l6ng[ intirirea capacit[1ii 9i competitivifii la export a companiilor locale, proiectul

va avea un impact considerabil asupra volumului exporturilor, astfel valoarea exportului agteptat

generat de firmele beneficiare se estimeazl cumulativ la circa 170 mil. Euro. Proiectul va antrena in
activit6lile sale qi sprijini circa 750 de companii, care vor participa in subprogramele ,,preg[tirea pentru

export", "dezvoltarea lanfului valoric la export", "misiuni de export B2B" gi ,,Granturi de co-finan(are

la export", etc.

in aspect de angajamente financiare, Acordul de imprumut prevede cd mijloacele financiare din

sursa BIRD in valoare de 17,7 mil. Euro vor fi oferite in calitate de imprumut. Urmare a negocierilor s-

a convenit cd acesteia vor fi oferite la condilii conform prevederilor Articolului II al Acordului de

imprumut. Astfel, comisionul inilial este de O,25oA din valoarea imprumutului, comisionul de

angajament la soldul imprumutului neutilizat este de 0,25%o anual.

Valoarea principalului imprumutului va fi rambursat[ in conformitate cu graficul de rambursare,

prevdzut in Suplimentul3 - Calendarul de rambursare din Acordul de imprumut, pldjile vor fi efectuate

la 15 iulie gi l5 ianuarie a fiecdrui an, perioada de gralei este de 5 ani. Achitarea principalului va incepe

cu 15 iulie 2027 gipdnd la 15 ianuarie 2056 inclusiv la rata dob6nzii de 1,6'7Yo I an,iar plata din 15 iulie
2051 larata dobdnzli de 1,47%o I an.

Aspectul temporar.
Prin scrisoarea nr.l4l3-071430 din 25.10.2021 Ministerul Finanfelor, la solicitarea Ministerului

Economiei, a adresat Bdncii Mondiale demersul de a relua discufiile cu privire la continuarea suportului
Guvernului in implementarea reformelor in domeniul economic gi a activit[(ilor de susfinere a

sectorului privat din Moldova. Ca rdspuns, in perioada 13-17 decembrie 2021 a avut loc misiunea de

pregltire a Proiectului IMMM, in cadrul c[rora au avut loc discutii cu autoritdfile responsabile (MF,

1 Metodologia si calculele de impact vor fi prezentate la solicitare
2 Impact reieqind din perioada de 5 ani de implementare, i.e. pana la3ir.08.2027
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ME, ODIMM, AI, AGE, etc.) cu privire la domeniile de intervenlie propuse qi modul in care acestea ar

putea fi implementate.

Ulterior, in perioada ianuarie-februarie 2022 echipa de proiect a Bincii Mondiale a efectuat

evaludrile necesare qi a def,rnitivat Documentul de analizd.levaluare a Proiectului (PAD), care a fost

consultat cu autoritdtile relevante in cadrul misiunii de evaluare (appraisal) desfrquratd in perioada 09-

17 martie 2022.

Ludnd in considerare formalitdfile legale necesare pentru negocierea gi aprobarea finanfdrii,
precum Ei pentru a asigura aprobarea proiectului la Consiliul de directori ai Bdncii Mondiale (preconizat

pentru data de 27 iunie 2022) negocierile au avut loc la 25-26 mai 2022 .

Conform prevederilor Acordului de imprumut acesta va intra in vigoare in termen de 150 zile
din momentul semn[rii, perioadd in care urmeazd realizarea mdsurilor pentru intrarea in vigoare,

condifionat de efectuarea procedurilor nafionale interne de aprobare a proiectelor de legi respective prin
ratificare, promulgare, opinie legal6, precum qi realizarea altor condilii pentru punerea in aplicare

efectivd a Acordului de imprumut gi anume elaborarea gi aprobarea manualelor operafionale, inclusiv
al manualului componentei de Granturi de co-finanfare. Durata de implementare a Proiectului se

planificd pentru 5 ani, in perioada septembrie 2022 - august 2021 .

C. Rezultatele negocierilor
Prin Decretul nr. 468-IX din 20 mai 2022 (Monitorul Oficial nr. }58 din 24 mai 2022)

Pregedintele Republicii Moldova a decretat inifierea negocierile asupra proiectului Acordului de

imprumut dintre Republica Moldova qi Banca Internafionald pentru Reconstrucfie gi Dezvoltare (BIRD)
pentru implementarea Proiectului de competitivitate a intreprinderilor micro, mici qi mijlocii. in
componenfa delegaJiei oficiale de negociatori din partea Republicii Moldova au fost desemna(i

reprezentanfi ai Cancelariei de Stat, Ministerului Finanfelor, Ministerului Economiei, Ministerului
Afacerilor Externe qi lntegrlrii Europene, ODIMM gi ai Unitltii de implementare a proiectului. in
calitate de conducdtor al delegafiei de negociatori a fost propus ministrul economiei, care a fost
imputernicit pentru semnarea procesului-verbal al negocierilor.

Negocierile au avut loc in perioada 25-26 mai 2022, fiind finute in limba englezd (cu traducere

in limba romdnl) prin intermediul conferinfei video intre echipele de negociatori desemnate din partea

Republicii Moldova qi B[ncii Mondiale. Au fost discutate in detalii, revizuite qi agreate urmdtoarele

documente aferente Proiectului: (a) documentul de evaluare/descriere a Proiectului (PAD); (b) proiectul

Acordului de imprumut; (c) proiectul Acordului de FinanJare; (d) proiectele Scrisorilor Informative de

Debursare pentru sursele BIRD qi AID; (e) proiectul Planului de impact social gi de mediu $i (f)
proiectul Planului de Procuriri.

in aspect de sum6, moned[ qi termeni, echipa de negociatori din partea Republicii Moldova a
optat pentru o singurd monedi pentru ambele surse de finanlare, astfel s-a convenit la denominarea

imprumututui BIRD in Euro in sum[ de 17,7 mil. Euro. Acesta a fost aspectul esen(ial al tratatului care

a fost modificat in urma negocierilor, versiunea inifialS optind pentru dolari SUA in calitate de monedd

a imprumutului. A fost agreat cd pllfile pe imprumut vor flr efectuate pe data de 15 ianuarie Ei l5 iulie
a fiec[rui an, moneda ptdlilor fiind Euro. imprumutul gi condiliile acestuia nu sunt o operafiune de

debursare rapidd (eng. Fast- disbursing option). Pnrfile at agreat asupra aranjamentelor financiare,

inclusiv periodicitatea intocmirii gi prezentlrii rapoartelor financiare gi de audit. Totodatd, pe parcursul

negocierilor, pddile au convenit asupra procedurilor qi aranjamentelor de procurdri stipulate in PAD gi

reflectate in Strategia de Procur[ri a Proiectului. in aspect de intrare in vigoare a Acordului de

imprumut, au fost discutate gi agreate condiliile gi perioadd in care trmeazdrealizareamdsurilor pentru

intrarea in vigoare, inclusive parcurgerea procedurilor nalionale interne de aprobare a proiectelor de

legi respective prin ratificare, promulgare, opinie legal6, precum ;i realizarea altor condilii pentru
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punerea in aplicare efectivl a Acordului de Imprumut curn ar fi elaborarea gi aprobarea manualelor

operalionale, inclusiv al manualului programului de granturi de co-finantare. Termenul limit[ de

indeplinire a acestor condilii gi respectiv intrarea in vigoare nu va depagi 150 zile din momentul

semndrii. Procesul verbal al negocierilor a fost semnat la 26 mai 2022, din partea Republicii Moldova
de cdtre dl. Sergiu Gaibu, ministrul economiei, iar din partea Bdncii Mondiale de cdtre dl. Tarik Sahovic,

specialist senior dezvoltarea sectorului privat. Pentru mai multe detalii a se consulta procesul verbal al

negocierilor.
Reiegind din cele agreate in procesul de negociere de ambele p6(i, considerdm cd rezultatele

acestora corespund cu mandatul 9i scopul negocierilor.

D. Aspect procedural al semnlrii/incheierii
Avind in vedere cd proiectul Acordului de imprumut nu conline diferenle de fond fafa de

proiectul initial, se propune adoptarea legii de ratificare, considerdnd avizele autoritefllor prezentate la

etapa inlierii negocierilor, conform pct.4l al Regulamentului privind mecanismul de incheiere, aplicare

gi incetare a tratatelor internalionale, aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr.44212015.
Acordul de imprumut este semnat la 07.07.2022, in limba englezd,, fiind limba autenticd a

textului respectivului tratat. Textul Acordului de impmmut este tradus Ei in limba romind.
Reiegind din faptul cd negocierile au fost conduse de cdtre Ministerul Economiei, Acordul de

imprumut a fost semnat de cltre ministrul economiei.

in contextul celor invocate Ei avAnd in vedere importan(a acestui tratat pentru Republica

Moldova in condiliile actuale de crizd, se propune aprobarea in regim de urgenfd a proiectului de lege

pentru ratificarea Acordului de imprurnut pentru Proiectul itUVtrrt.

Secretar de stat Vadim GUMENE
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