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Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea  

Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația 

Internațională pentru Dezvoltare (AID) 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 finanțare dintre Republica 

Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (AID) 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 finanțare dintre Republica Moldova  

și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (AID) pentru realizarea 

Proiectului de competitivitate a întreprinderilor micro, mici  

și mijlocii (Proiectul ÎMMM) 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

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

Asociația Internațională pentru Dezvoltare (AID) 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 

Asociației Internaționale pentru Dezvoltare ratificarea Acordului menționat.  

 

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

al Republicii Moldova. 

 

 

 

Președintele Parlamentului 



ARGUMENTAREA NECESITAITT
ratiticdrii Acordului de Finanlare dintre Republica Moldova gi Asocialia Internalionald pentru

Dezvoltare (AID) pentru realizarea Proiectului de competitivitate a tntreprinderilor rnicro, mici Si
mij locii (Proiectul IUUU)

Informafll generale.
Proiectul Acordului de finanfare dintre Republica Moldova 9i Asociafia Internafionald pentru

Dezvoltare (AID) (in continuare - Acord de finanfare), in vederea realiz[rii Proiectului de
competitivitate a intreprinderilor micro, mici gi mijlocii (Proiectul itrlUVt;, este elaborat de cltre
Ministerul Economiei in consultare cu Ministerul Finanfelor, Ministerul Afacerilor Externe gi
Integrlrii Europene gi Ministerul Justi{iei, precum gi in coordonaro cu Cancelaria de Stat.

Acordul face parte din categoria tratatelor interstatale gi are drept scop atenuarea impactului
negativ al pandemiei COVID-l9 asupra sectorului IMM gi susfinerea in continuare a Guvernului in
sporirea competitivit[fii la export a intreprinderilor din Moldova gi reducerea constringerilor gi a
poverii cadrului de reglementare asupra mediului de afaceri.

Finanfarea pentru Proiectul hdMM, a fost solicitatd de c[tre Guvernul Republicii Moldova prin
scrisoarea Ministerului Finanfelor nr.14l3-071430 din 25.10.2021, ca urnare a discufiilor in cadrul
misiunilor de monitorizare gi suport la implementarea Proiectului de Ameliorare a Competitivitdtii II
(PAC rr).

PAC II gi-a incheiat activitatea la 31.12.2021 cu indeplinirea tuturor indicatorilor de
performanf6 gi progrese satisfdcltoare in realizarea obiectivelor stabilite la toate componentele cu o
ratd de valorificare a resurselor de peste 98 la sutI. ,

I Informafii privind confinutul tratatului.
Acordul in cauzl, stabilegte condiliile, scopurile gi termenele de finanfare pentru Proiectul

IMMM, care rcprezintl un proiect investilional in valoare totald de 47,5 mil. Euro, din care sursa AID
oonstituie 29,8 mil.Euro, restul fiind acoperit de Acordul de finanfare cu BIRD pentru proiectul
respectiv.

Obiectivul qi scopul tratatului este asigurarea indeplinirii obiectivului Proiectului, care
presupune reducerea poverii gi costurilor de reglementare pentru mediul de afaceri, facilitarea
accesului la finanfare qi creqterea competitivitdfii la export a intreprinderilor moldovenegti. Obiectivul
general vafrrealizat printr-un set de activitlti, dupd cum urmeaz6:

a) digitizarea serviciilor publice pentru mediul de afaceri gi a controalelor de stat, eficientizarea
actelor permisive gi imbun[tdlirea infrastructurii nafionale de calitate pentru a reduce costurile de
reglementare cu care se confruntd intreprinderile (componenta I);

b) facilitarea accesului la finanfare pentru intreprinderi prin garantii la imprumuturi gi sporirea
capacitilii Fondului de Garantare a Creditelor (FGC) (componenta 2), vi

c) sprijinirea dezvoltirii IMM-urilor gi sporirea competitivit[tii la export (componenta 3); ,:

d) gestionarea qi managementul Proiectului (componenta 4); Si
e) sprijin in cadrul componentei de suport in caz de urgenf[ (Contingency Emergency Response

Component a CERC). Aceasta poate fi activatl in cazul unui eveniment de urgenfd (componenta 5).
in urma unei crize sau a unei urgenfe eligibile, Guvernul poate r6H.itu Bdncii realocarea

fondurilor proiectului pentru a sprijini un r[spuns de urgenf6. Odati declanqatd, aceasti componenti va
putea utiliza resursele neangajate in cadrul proiectului pentru a aborda situafia de urgenla. O crizd
eligibilI sau urgen{[ este orice eveniment care aprovocat sau este de naturi ri prouoa.. iminentd un
impact economic negativ major gi/sau impact social, asociat cu o crizl sau un dezastru natural sau
provocat de om. CERC nu se limiteazd,la anumite sectoare, regiuni sau activit[fi specifice.

ln sprijinul reformelor cheie din Componenta t pioiectul prevede suport bugetar, care va fi
debursat in funclie de indeplinirea condiJiilor bazate pe performanl6 (PBC), iai implementarea
Componentei 2 se va efectua inbaza condiliilor de deburslri agreate de ambele p5rfi.

Acordul de finanfare propus este un tratat nou gi nu are scopul de a complementa, implementa,
amenda sau substitui alte tratate in vigoare.
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Termenul de valabilitate a Acordului de finan(are este de 5 (ani) din momentul semndrii
acestuia, termenul de implementare fiind data de02 august 2027.

Modul de incetare, prelungire a valabilit6Jii gi modul de amendare a tratatului sunt stabilite in
prezentul Acord de finan(are gi presupun urmarea tuturor procedurilor legale aferente unui tratat
internafional.

B. Analiza de impact
Informafii generale.
Actualitatea gi importanta semnlrii tratatului derivi din provocdrile prin care trece Republica

Moldova in condifiile in care Guvernul se confrunti cu nevoi de finanfare considerabile, care vor fi
dificil de realizat doar prin finanlare intern[ qi, prin urmare, vor depinde in mod critic de capacitatea
de a accesa finan{are publicd extern6. Efectele pandemiei COVID-I9 prin contracfia severl a

activit[]ilor economice, precum qi consecinfele fenomenelor climaterice din anul 2020 qi impachil
cizei regionale au lovit drastic economia nationall. Pandemia, iar mai recent situalia regionalI gi
consecinfele rdzboiului din Ucraina, au exacerbat gi ineficientele structurale ale finanfelor publice din
Moldova. Astfel, cheltuielile publice recurente deja ridicate au fost mobilizate gi concentrate pentru a
combate efectele pandemiei, in timp ce investifiile publice continua sI rlmdnl la un nivel insuficient gi
jos fap de nivelurile planificate. Deqi colectarea veniturilor s-a imbunlt[{it dupd relaxarea m[surilor
restrictive, pe termen mediu se preconizeazd cI deficiful bugetar va continua s[ creasci, deoarece
urmare a inflafiei, transferurile publice qi necesitdfile enorme de investifii vor solicita qi mai mult
finanfele publice.

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

Finanfarea pentru Proiectul ttrlUtrrt se propune ca o reacfie adecvatl in conditiile actuale, oferind
intervenfii imediate de suport intreprinderilor private din Moldova, precum gi intervenfii post-criz5
pentru recuperarea economici qi sociald. Printre prioritilile de sprijin sunt sporirea accesului la
finantare, reducerea poverii administrative 9i extinderea serviciilor digitale disponibile pentru firme.
In plus, finanfarea va contribui la consolidarea rezultatelor atinse in cadrul PAC II gi va oferi sus{inere
in bontinuare Guvernului in politicile de sporire a competitivit[fii la export a intreprinderilor din
Moldova gi reducerea constringerilor gi a poverii cadrului de reglementare asupra mediului de afaceri.
Scopul final al incheierii tratatului propus este asugurarea finanfIrii gi sprijinului financiar companiilor
private din Republica Moldova pentru intlrirea capacit6lilor gi competitivtifii la export, prin
intermediul instrumentelor financiare de acces la finan{are, la fel gi a instrumentelor tehnologice
moderne pentru digitizarca serviciilor G2B. ' ,

Proiectul Acordului de finanfare a fost elaborat de cltre Banca MondialS la solicitarea
Ministerului Economiei gi ulterior a Ministerului Finanfelor nr.1413-071430 din25.10.2021 urmare d
misiunilor de preg[tire gi evaluare a Proiectului IMMM, care au avut loc in perioada decembrie 2O2I -
fnartie 2022.

E de men{ionat 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
vigoare a Acordului de finan{are (ex. aprobarea manualelor operafionale pe componente), condiliile gi
termenii de debursare a resurselor financiare, la fel forma gi periodicitatea prezentdrii rapoartelor de
implementue lrapoartelor financiare gi de audit, etc.

Av6nd in vedere importanfa acestui proiect pentru mediul de afaceri din Republica Moldova in
condifiile actuale de cizd, se propune aprobarea in regim de urgentl a Decretului privind aprobarea
semndrii Acordului de finanfare pentru Proiectul IIviMM.

Aspectul politic, cultural qi social.
Proiectul itrlfrlVt este aliniat la Cadrul de Parteneriat cu Jara din Moldova (CpF) pen_tru

perioada exercifiului financiar 2018-2021 gi este aliniat la priorit[1ile Guvemului pentru u qp.i.jini
dezvoltarea IMM-urilor prin reducerea poverii de reglementare gi digitaliiarea serviciilor
guvernamentale citre firme, imbunltltind competitivitatea la export a MM-lor gi facilitdnd accesul la
finan{are.
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De asemenea, Proiecful este aliniat qi cu Documenful de abordare a rdspunsului la crizd
COVID-I9 al Grupul Bdncii Mondiale gi va sprijini activitSlile din Pilonul 3 - Asigurarea cregterii
durabile a afacerilor gi crearea de locuri de muncI, precum gi Pilonul 4 - Consolidarea politicilor,
institufiilor Ei investifiilor pentru o reconstrucfie mai buni. Proiectul va sprijini rezilienla ferm6 prin
granturi corespunzdtoare qi garanfii financiare, pentru cregtere, menfinerea gi crearea de locuri noi de
munc5.

Extinderea reformei actelor permisive prin implementarea SIA GEAP (Ghigeul Unic) in cadrul
APL, precum Ei implementarea registrului unic integrat cu dezvoltarea sistemului digital on line de
inregistrare qi post-inregistrare a afacerii, sunt solufii sigure pentru reducerea riscurilor de corupfie,
imbundtlfirea calit[1ii gi reducerea costurilor serviciilor publice prestate mediului de afaceri gi
cetlfenilor.
' De asemenea, componenta de suport bugetar este o pflrghie eficienti pentru a stimula reformele

gi a incuraja coordonarea inter-ministerial[ in implementarea politicilor de dezvoltare. '
Totodatd, proiectul este aliniat la standardele gi cerinfele Bincii Mondiale in vederea asigurdrii

unui impact benefic din punct de vedere a aspectului social gi de mediu. Activitlfile proiectului vor fi
ghidate de Cadrul de Management de Mediu qi Social (CMMS) consultat public Ai aprobat de Banca
MondialI. Acest document stabileste activit[file gi ghideazi pentru identificarea poten]ialelor riscuri
sociale legate de proiect qi impactul acestuia. In acest context vor fi examinate riscurile potenfiale qi
impactul qi stabilite orient[ri pentru o examinare ulterioarE, excluderea activitdtilor cu riscuri sociale
semnificative gi furnizarea de mdsuri de evaluare gi atenuare pentru activitdlile cu risc moderat.
TotodatS, CMMS descrie rolurile, responsabilit[file, intervalul de timp gi resursele pentru
implementarea acestor linii directoare. CMMS include, de asemenea, orientdri de impact cu caracter
social. Acestea oferd indrumlri cu privire la impacturile potenfiale gi mdsurile de atenuare care trebuie
intreprinse pentru finanflrile care implicd pregltirea de noi planuri de afaceri, noi produse sau procese
de produc{ie, care ar putea genera indirect impacturi legate de drepturile angajafilor, s[ndtatea gi
securitatea acestora, discriminarea qi egalitatea de ganse, precum qi munca minorilor vor fi excluse din
lista finantdrilor eligibile.

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

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

competitivitatea exporturilor.
Proiectul va permite aprofundarea reformelor gi consolidarea reztltatelor atinse in cadrul

pibiectului precedent, precum qi addugarea de noi dimensiuni sprijinului acordat de Guvern sectorului
privat in contextul impactului negativ al pandemiei COVID-l9. Principalele domenii de intervenlie a
Proiectului ttrrtVtVt includ, dar nu vor fi limitate la:

(i) acces la finanlare prin capitalizarea fondului de garantare a creditelor (FGC) in
valoare de 14,5 mil USD pentru atenuarea riscului de credit gi cerinfelor mari de gaj, in special pentru
intreprinderile micro, mici qi mijlocii. Aceasta va permite implementarea unui nou instrument cum
sunt garanfiile de portofoliu prin intermediul bancilor comerciale participante, care vor complementa
mecanismul actual de acordare a garan[iilor individuale in baza anumitor criterii de eligibilitate
determinate. Capitalizarea fondului de garantare a,creditelor va fi efectautl in 2 trange in funcfie de
realizarea anumitor condi{ii pentru debursare (cont separat pentru FGC, 2 acorduri semnate ihtre
ODIMM si IFP, modificarea legii 17912016, etc);

(ii) continuarea Si extinderea sprijinului acordat iMM pentru servicii de demoltare a
afocerilor prin intermediul componentei de granturi de co-finanfare (5,0 milioane USD), care s-a
dovedit a fi un instrument eficace qi de impact pentru-companiile ce vor s[-gi intemalionalizeze
afacerile sau care se integreazd in lanful valoric la rxport. in cadrul noului Proiect fuAUU mecanismul
de cofinanfare prin granturi (MGF) va fi gestionat de cdtre ODMM gi se estimeazl c6 circa 300
companii vor beneficia de finanfdri nerambursabile in proporfie de 50 la sutd din costul activitltiloi $i
echipamentului procurat;
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(iii) extinderea digitizdrii serviciilor gu'vernarnentale pentru tntreprinderi (G2B) la nivel
nalional Si local, imbundtd|irea interoperabilitdlii Si furnizarea de servicii integrate pentru
tntreprinderi, precum Si simpli/icarea mediului de reglementare (4 mil USD).27 de noi acte permisive
la nivel nafional vor fi digitizate prin ghigeul unic SIA GEAP, suplimentar la cele 78 digitizate in
cadrul PAC II. Avind labazd rezultatele pilotlrii cu succes la nivelul APL Chigindu, se preconizeazd
extinderea automatiz[rii proceselor de eliberare a actelor permisive la nivelul tuturor municipiilor gi a
centrelor raionale din fard. De asemenea, Proiectul va urmlri imbundtlfirea interoperabilitdtii SIA
GEAP cu alte platforme qi sporirea gradului de aplicare online la 65%o gi utilizarea platformei
electronice de cltre mai multe autoritef emitente (la moment, 135 de acte permisive sunt configurate
in sistem, dar doar 78 sunt utilizate in mod adecvat de cltre diferite agenfii). Pentru circa2DYo din acte
permisive se planificd simplificarea procedurilor de emitere.

(iv) continuarea reformei controalelor de stat (6,85 mil USD), in special prin dezvoltarea
unor modele gi proceduri de inspectare in bazd de indicatori de performanfd gi riscuri, act:ualizarea
registrului actual al controalelor de stat gi transformarea intr-un sistem integrat e-inspecfie, investilii in
infrastructur[ gi instrumente modeme pentru int[rirea capacit[1ilor institu{ionale ale autoritdlilor de
control. Accentul va fi pus pe siguranla alimentelor, siguranfa tehnic[, supravegherea piefei gi
domeniile inspecfiei de mediu.

(v) consolidarea sistemului nalional de infrastructurd a calitdyii (7 mil USD) p.rin
modernizarea laboratoarelor selectate gi consolidarea capacitlfii institufionale, extinderea serviciilor de
metrologie gi acreditare, dezvoltarea refelelor gi a platformelor de schimb pentru intreprinderi. O
evaluare ampl6 a sistemului de infrastructuri a calitlfii va fi efectuat[ in vederea stabilirii priotitifilof
de finanfare; '

(vi) consolidarea capacitdlilor institulionale ale ODIMM Si Agenliei de Investilii (7,65 mil
USD) ca verigi de legdturd intre stat Si sectorul privat. Principalele domenii de suport vor fi pentru
consolidarea capacitdTilor de evaluare gi pregdtire c6tre export in cadrul programului existent de
cregtere gi internationalizare a afacerilor din cadrul ODIMM, activarea legdturilor locale cu firmele de
producfie strdine, organizarea a diverse instruiri, misiuni de export cu participarea a circa 240
companii, consolidarea diplomafiei economice, etc. in plus, Proiectul va sprijini crearea unei platforme
cumpdritor-furnizor la ODIMM pentru fard. Platfonna va servi drept bazd, de date pentru potenfialii
cumpiritori gi vdnzdtori in procesul lor de colaborare.

Toate domeniile de interven{ie prevlzute in'cadrul finan![rii Proiectului ttrrttrlU vor avea un
impact economic semnificativ. Extinderea reformei actelor permisive prin digitalizarea procbselor la
irivelul APL, optimizarea actelor permisive in domeniile sanitar-veterinar qi fitosanitar, ya reduce
costurile de conformare gi povara cadrului de reglementare asupra business-lui, astfel climatul de
afaceri va fi mai atractiv pentru investitori gi, respectiv, vor spori investifiile in economia f[rii, care
ulterior va genera qi venituri la buget.

Granturile de co-finanfare pentru sporirea competitivit[fii la export a iMM, precum gi
corisolidarea Fondului de garantare a creditelor, in calitate de instrumente pentru facilitarea exportului
gi accesului la finanfare gi-au demonstrat eficienfa gi vor avea efecte benefice, in special in diminuarea
efectelor COVID-19 gi fortificarea agenfilor economici gi relansarea exportului.

in ce privegte aspectul anterior, in conformitate cu regulile gi
procedurile B6ncii Mondiale asistenfd, Proiectul IMMM, ca gi orice
proiect al BM, a fost supus un supra mediului. Au fost elaborate o serie
de documente, cum sunt Cadrul de Management de Mediu gi Sociat (CMMS), Planul de angajare a
p[rfilor interesate (PAP), Procedurile de management al muncii (PMM) gi Mecansimul de gestionare a
petifiilor (MGP), care descriu detaliat procedurile, inclusiv riscurile gi masurile de atenuare a acestora.
Aceste documente au fost supuse consultlrilor publice pe parcursul lunii februarie curent gi aprobate
de Banca MondialI. In acest context, o activitate aparte in cadrul proiectului o constituie examinarea
riscurilor potenfiale gi impactului gi stabilirea subiectelor pentru o examinare ulterioard, excluderea
activitifilor cu riscuri de mediu semnificative gi fumizarea de mdsuri de atenuare pentru activitllile cu
risc moderat. CMMS include, de asemenea, ghid de evaluare a impactului asupra mediului pentru
diferite lipuri de proiecte propuse spre finanfare. Acestea ofer[ indrumiri cu privire la impacturile
potenfiale gi mdsurile de atenuare care trebuie intreprinse pentru finantdrile careimplic[ preg'Itirea de
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noi planuri de afaceri, noi produse sau procese de producfie, care ar putea genera indirect impacturi
legate de poluarea aerului, solului gi a apei, defrigarea p6durilor, generarea de degeuri, etc.

Activit[fi specifice aferente digitizdrii proceselor de aplicare gi emitere a actelor permisive,
precum gi a inspecfiilor de stat, vor asigura ca Proiectul sI abordeze vulnerabilitn{ile climatice gi sI
sprijine reducerea emisiilor de GES, precum gi sd genereze co-benefrcii de atenuare gi adaptare la
climd.

Aspectul normativ.
Acordul de finanfare pentru Proiectul tUtvttrrt nu intrd in contradicfie cu cadrul legislativ existent

gi este in unison cu tratatele interna(ionale la care Republica Moldova face parte
In ceea ce fine concordanfa prevederilor Acordului cu legisla{ia na}ional6, se men{ioneazd faptul

cd a fost operate modificdri in Legea 17912016 privind intreprinderile mici gi mijlocii, prin care
ODIMM a fost imputernicit cu emiterea garan{iilor de portofoliu pentru intreprinderi prin intermediul
instituliilor financiare (Monitorul Oficial nr. 115-l 17 din 20.04.2022).

Respectivele modific[ri constituiaucondifiile de deburs[ri stabilite la componenta 2 a Acordului
de finanfare.

Aspectul institufional gi organizatoric.
Aplicarea prevederilor Acordului de finanfare nu necesitl intreprinderea mlsurilor suplimentare

privind infiin{area unor structuri noi. Implementarea Proiectului itvtlrrttvt va fi asigurat[ de cltre
Unitatea de Implementare a Proiectului Ameliorarea Competitivitdtii, care actiyeazd, gi este
subordonat[ Ministerului Economiei in conformitate cu Hotlrdrea Guvernului nr.895 din 25.08.2005.
UIPAC are experienfa in implementarea proiectelor Bincii Mondiale Ei dispune de capacitIlile
institu{ionale necesare pentru implementare.

Ministerul Economiei va fi autoritatea publicd central[ responsabilI de implementarea
proiectului, activdnd in strinsd legdturd cu Ministerul Finan{elor, Cancelaria de Stat, Agen{ia de
Guvernare Electronici, Agenfia Servicii Publice qi alte institufii publice cu func{ii de susfinere a
sectorului privat gi promovare a exporturilor, cum ar fi ODIMM qi Agenfia de Investitii, Institutul
Nafional de Metrologie, Centrul Nafional de Acreditare, Institutul Nafional de Standardizare, Agen{ia
pentru Protecfia Consumatorilor gi Supravegherea Piefei, alte agenfii gi organisme de certificare.

Totodatd, implementarea componentei 2 - Acces la finan{are, se va realiza in conlucrare cu
ODIMM, in special cu subdiviziunea responsabilI de gestionarea Fondului de Garantare a Creditelor,
precum qi cu institu{iile financiare participante, prin intermediul c[rora va fi implementat programul
de garantare a creditelor.

Aspectul financiar.
Bugetul total al Proiectului ttvttrrtl,t pentru 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
valbare de 29,8 mil Euro. Inilial, la faza discufiilor cu Banca Mondial[ privind moneda creditului, a
fost agreatd finan(Irea proiectului in dolari SUA, ulterior la etapa pregitirii negocierilor, in scopul
reducerii costurilor gi riscurilor, Ministerul Finan(elor a luat decizia de finan(are a proiectului in Euro.

Aceastl decizie a fost dictatl de mai mul(i factori, unul fiind rata ,,sub zero" convenabilI a
EURIBOR, care influen[eazdrata dobdnzii gi respectiv reduce din povara datoriei.

Repartizarea resurselor pe se prezintl in tabelul l.
Tabel 1. Sursele de
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|anca Mondiala Surse de finantare
Componente US$ million IDA BIRI)
l. Reforma regulatorie si digitalizarea 21.85 21.85 0
din care: suport bugetar direct 2.00 2.00 0
2. Acces la Finanfare 15.00 0 15.00
3. Dezvoltarea IMMM gi Competitivitatea exporturilor 12.25 8.6s 3.60
4. Jvlanagementul Proiectului 0.90 0.90 0
5. Componenta de suport in caz de urgenfI (CERC)* 0 0 0

Total 50.00 31.40 18.60
*Se activeazl in situalii de urgenfi cu realocare de fonduri de la celelalte componente.



in cadrul componentei 1 Proiectul prevede qi suport bugetar, debursarea cdruia va fi
condifionati de performanla realizatl in cadrul anumitor programe determinate de comun acord. Din
experienfa implementerii PAC II, acest element do finan{are este o pirghie eficienti pentru a stimula
reformele qi incuraja coordonarea inter-ministeriali in implementarea reformelor pentru reducerea
poverii cadrului de reglementare, imbunlta(irea mediului concuren(ial, facilitarea exportului, etc. De
asemenea, acest instrument devine o forml de finanJare discrefionard atractivd pentru Guvern, prin
care se recunoagte importanfa intreprinderii unor reforme care vor contribui la eficacitatea generald qi
sustenabilitatea programelor. Condifiile de deburslri vor fi legate de activit5li care sunt esenfiale
pentru realizarea obiectivelor proiectului, in special in ceea ce privegte sprijinirea reformei de
reglementare gi digitalizarea.

in tabelul de mai jos sunt prezentate resursele necesare pentru finanJarea Proiectului itrlUtrrt gi

impactul acestora pe componente.
Tabel 2. Proiectului IMMM

Este de mentionat ci activitdfile noului Proiect au acoperire financiar[ in bugetul pe arnil 2022
gi in CBTM 2023-2025. Totugi, ludnd in considerare ci in procesul de pregdtire gi evaluare a

Proiectului s-a decis cI prima trangd in Euro,a echivalentului de l0 mil.dolari SUA pentru
capitalizarea FGC va fi alocatii in anul 2022 (gi nu in 2023 cum era preconizat initial), odatl cu
aprobarea Proiectului vor fi inaintate propunerile corespunzdtoare pentru modificarea bugetului de stat
pe anul 2022.
."' in cadrul componentelor 2 gi 3 Proiectul va mobiliza capital privat prin granturi de cofinanlare

gi garanfii financiare. Se estimeaz[ cd suma totall de capital privat care va fi mobilizat in perioada de
implementare a Proiectului va constitui 105 mil. USD, inclusiv 5,0 mil. USD prin contribufia de grant
a beneficiarilor gi 100 mil. USD in calitate de imprumuturi pentru MM suslinute de garanfiile de
portofoliu oferite prin intermediul FGC.

Totodat5, pe l6ngi intdrirea capacitifii gi competitivilii la export a companiilor locale, proiectul
va avea un impact considerabil asupra volumului exporturilor, astfel valoarea exportului agteptat
generat de firmele beneficiare se estimeazi cumulativ la circa 170 mil. Euro. Proiectul va antrena in
activit[1ile sale gi sprijini circa 750 de companii,, snrr vor participa in subprogramele ,,pregdtirea
pentru export", "dezvoltarea lanfului valoric la export", "misiuni de export B2B" gi ,,Granturi de,co-
finanfar^e la export", etc.

In aspect de angajamente financiare, Acordul prevede cI mijloacele financiare din sursa AID in
valoare de 29,8 mil. Euro vor fi oferite in calitate de credit. Urmare a negocierilor s-a convenit cI
acestea vor fi oferite la condifii conform prevederilor Articolului II a Acordului de Finanfare. Astfel,
comisionului de angajament la soldul de finantare neutilizat constituie 0,5%o pe an; comisionul de
deservire va fi egal cu valoarea mai mare dintre: (a) suma de 314 din l% anual plus ajustar eabazei la
comisionul de deservire; $i (b) 314 din lYo anual la soldul creditului retras; gi dobdnda perceput[ va fi
egald cu valoarea mai mare dintre: (a) suma de l,25Yo anual plus ajustareabazeilaratadobdnzii; gi (b)
0Yo anual la soldul creditului retras.

Valoarea principalului Creditului va fi rambursati in conformitate cu graficul de rambursare,
prevdzut in Suplimentul 3 - Calendarul de rambursare din Acordul de Finan{are, cu o perioadi de

1 Metodologia si calculele de impact vor fi prezentate la solicitare
2 Impact reiegind din perioada de 5 ani de implementare, i.e. pana la 3l,Og.2O2,l
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Componente Suma
investi{iei, mil.

USD

Impact
anual,

mil. USDr

Impact
scontat, mil.

USD2

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

inclusiv suport bugetar direct 2,0 n/a 2,0
Acces la finanfare (garantarea creditelor) 15,0 nla 100,0

Suport sectorului MM si facilitatrea exportului 12,25 3,0 15,0

Gestionarea proiectului 0,9 nla nla
TOTAL 50.0 11,5 159,5



gratie de 5 ani. Achitarea principalului se va efectua la 15 iulie qi 15 ianuarie a fiecirui an, incepind
cu 15 iulie 2027 gi pind la 15 ianuarie 2047 inclusiv, la rata dobinzii de I ,650/o I an1' iar incepind cu 1 5

ianuarie 2047 Si pdnd la 15 ianuarie 2052 inclusiv, la rata de 3,40yo / an. Moneda de plat[ este Euro.
Aspecful temporar.
Prin scrisoareanr.l4l3-071430 din25.10.2021 Ministerul Finantelor, la solicitarea Ministerului

Economiei, a adresat Bdncii Mondiale demersul de a relua discutiile cu privire la continuarea
suportului Guvernului in implementarea reformelor in domeniul economic Ei a activitdfilor de
susfinere a sectorului privat din Moldova. Ca rdspuns, in perioada 13-17 decembrie 2021 a avut loc
misiunea de preg[tire a Proiectului IMMM, in cadrul cdrora au avut loc discutii cu autoritdfile
responsabile (MF, ME, ODIMM, AI, AGE, etc.) cu privire la domeniile de intervenfie propuse gi

modul in care acestea ar putea fi implementate.
Ulterior, in perioada ianuarie-februarie 2022 echipa de proiect a Bdncii Mondiale a efectuat

evalu[rile necesare gi a definitivat Documentul dd analizd/evaluare a Proiectului (PAD), care a fost
consultat cu autoritdlile relevante in cadrul misiunii de evaluare (appraisal) desfEgurat[ in perioada 09-
17 martie 2022.

Ludnd in considerare formalitdlile legale necesare pentru negocierea gi aprobarea finanfdrii,
precum gi 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 mai2022.

Conform prevederilor Acordului de finanfare acesta va intra in vigoare in termen de 150 zile
din momenful semndrii, perioadl in care urmeazd realizarea misurilor pentru intrarea in vigoare,
condifionat de efectuarea procedurilor nationale interne de aprobare a proiectelor de legi respective
prin ratificare, promulgare, opinie legal[, precum gi realizarea altor condifii pentru punerea in aplicare
efectivd a Acordului de finantare gi anume elaborarea gi aprobarea manualelor operafionale, inclusiv al
manualului componentei de Granturi de co-finanfare.

Durata de implementare a Proiectului se pldnificd pentru 5 ani, in perioada septembrie 2022 "
august 2027.

C. Rezultatele negocierilor
Prin Decretul nr. 469-IX din 20 mai 2022 (Monitorul Oficial nr. /58 din 24 mai 2022)

Pregedintele Republicii Moldova a decretat inifierea negocierile asupra proiectului Acordului,de
finanfare dintre Republica Moldova gi Asociafia Internafional[ pentru Dezvoltare (AID) pentru
implementarea Proiectului de competitivitate a intreprinderilor micro, mici gi mijlocii. in componenla
delegafiei oficiale de negociatori din partea Republicii Moldova au fost desemnafi reprezentanti ai
Cancelariei de Stat, Ministerului FinanJelor, Ministerului Economiei, Ministerului Afacerilor Externe
gi Integr[rii Europene, ODMM gi ai Unitd(ii de implementare a proiectului. In calitate de conducitor
al delegafiei de negociatori a fost propus ministrul economiei, care a fost imputernicit pentru sermarea
procesului-verbal al negocierilor.

Negocierile au avut loc in perioada 25-26 mai2022, fiind linute in limba englezd, (cu ffaducere
in limba romdnd) prin intermediul conferinfei video intre echipele de negociatori desemnate din partea
Republicii Moldova gi Bdncii Mondiale. Au fost discutate in detalii, revizuite gi agreate urm[toarele
documente aferente Proiectului: (a) documentul de evaluare/descriere a Proiectului (PAD); (b)
proiectul Acordului de imprumut; (c) proiectul Acordului de Finan(are; (d) proiectele Scrisorilor
Informative de Debursare pentru sursele BIRD qi AID; (e) proiectul Planului de impact social gi de
mediu $j (0 nroiectul Planului de Procur[ri.

In aspect de sumd, monedd gi termeni, echipa de negociatori din partea Republicii Moldova a
optat pentru o singurl monedd pentru ambele surse de finanfare, astfel s-a convenit la denominarea
imprumutului AID in Euro in sum[ de 29,8 mil. Euro. Acesta a fost aspectul esenJial al tratatului care
a fost modificat in urma negocierilor, versiunea inifial[ optind pentru dolari SUA in calitate de
monedd a creditului. A fost agreat cd plIfile pe creditvor fi efectuate pe data de 15 ianuarie qi 15 iulie a
fiec6rui an, moneda pldlilor fiind Euro. Pn{ile au agreat asupra aranjamentelor frnanciaie, inclusiv
periodicitatea intocmirii gi prezentirii rapoartelor financiare gi de audit. Totodat6, pe ilarcursul
negocierilor, pirfile au convenit asupra procedurilor gi aranjamentelor de procurdri stipulate in feO gi
reflectate in Strategia de Procuriri a Proiectului. ln aspect de intrare in vigoare a Acordului de
finanfare, au fost discutate gi agreate condi{iile gi perioadlin care urmeazd realrlzareamisurilor pentru
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intrarea in vigoare, inclusive parcurgerea procedurilor nafionale interne de aprobare a proidctelor de
legi respective prin ratificare, promulgare, opinie legal6, precum qi realizarea altor condi{ii pentru
punerea in aplicare efectivi a Acordului de finanfare cum ar fi elaborarea gi aprobarea manualelor
operafionale, inclusiv al manualului programului de granturi de co-finan(are. Termenul limitd de
indeplinire a acestor condilii gi respectiv intrarea in vigoare nu va dep5gi 150 zile din momentul
semnlrii. Procesul verbal al negocierilor a fost semnat la26 mai2022, din partea Republicii Moldova
de cdtre dl. Sergiu Gaibu, ministrul economiei, iar din partea Blncii Mondiale de cltre 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 p5di, considerim cd rezultatele
acestora corespund cu mandatul gi scopul negocierilor.

D. Aspect procedural aI semnlrii/incheierii/ratificlrii
Avind in vedere cd proiectul Acordului de finan{are nu confine diferenfe de fond faf[ de

proiectul initial, se propune ratificarea Acordului prin lege, considerdnd avizele autoriti{ilor prezentate
la.etapa infierii negocierilor, conform pct. 41 al Regulamentului privind mecanismul de incheiere,
aplicare gi incetare a tratatelor interna{ionale, aprobat prin Hotirdrea Guvernului nr. 44212015.

Acordul de finanlare a fost semnat la 07.07.2022, in limba ertglezd, fiind limba autentic5 a
textului respectiwlui tratat. Textul Acordului de finanfare este tradus in limba romin[.

Reiegind din faptul cI negocierile au fost conduse de cdtre Ministerul Economiei, Acordul de
finanfar^e a fosat semnat de citre ministrul economiei.

In contextul celor invocate qi avdnd in vedere importanfa acestui tratat pentru Republica
Moldova in conditiile actuale de cizd, se propune ratificarea in regim de urgentl Acordului de
finanfare pentru Proiectul tfrlfUU.
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