
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din   2021 

Chișinău 

 

Cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării 

Amendamentului nr. 3 la Contractul de finanțare dintre Republica 

Moldova și Banca Europeană de Investiții și a Amendamentului 

la Scrisoarea de însoțire asupra Contractului de finanţare 

în vederea implementării Proiectului ,,Livada Moldovei”,  

semnat la Chișinău la 31 iulie 2014 

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

În temeiul art. 3 din Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului 

public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat (republicată în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2014, nr. 397-399, art. 704), cu modificările 

ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

1. Se ia act de proiectul Amendamentului nr. 3 la Contractul de finanțare

dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții  și al 

Amendamentului la Scrisoarea de însoțire asupra Contractului de finanțare în 

vederea implementării Proiectului „Livada Moldovei”, semnat la Chișinău la 

31 iulie 2014. 

2. Se inițiază negocierile asupra proiectului Amendamentului nr. 3 la

Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de 

Investiții și a Amendamentului la Scrisoarea de însoțire asupra Contractului de 

finanțare în vederea implementării Proiectului „Livada Moldovei”, semnat la 

Chișinău la 31 iulie 2014. 

3. Se aprobă semnarea Amendamentului nr. 3 la Contractul de finanțare

dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții și a Amendamentului 

la Scrisoarea de însoțire asupra Contractului de finanțare în vederea 

implementării Proiectului „Livada Moldovei”, semnat la Chișinău la 31 iulie 

2014. 
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4. Se împuternicește domnul Dumitru Budianschi, ministru al finanțelor,

pentru semnarea Amendamentului nr. 3 la Contractul de finanțare dintre 

Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții și a Amendamentului la 

Scrisoarea de însoțire asupra Contractului de finanțare în vederea implementării 

Proiectului „Livada Moldovei”, semnat la Chișinău la 31 iulie 2014. 

5. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial

al Republicii Moldova. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

Ministrul agriculturii 

și industriei alimentare Viorel Gherciu 



Anexa nr. 1

STRUCTURA
_____________________ Notei informative la proiectul do act normativ
1. Denumirea autorului si, dupa ca/, a partieipantilor la elaborarea proicctului
Ministerul Agriculturii §i Industrici Alimentarc
2. Conditiile ce au impus elaborarea proicctului de act normativ si finalitatile urmaritc
Con tract ul de finantare (FI No 83.887 (MI)) Serapis No 214-0041) dinlreRepiiblica Moldova si Banca 
Europeana dc Investitii (BF.I) pentru reali/arca Proicctului ..I.ivada Moldovei". scmnal la 
Chisinau la al iulie 2014. in valoare dc 120 milioanc l.uro. in scopul moderni/arii si rcstructurarii 
lantului valoric at scctorului horticol al Republicii Moldova, arc ca obicctiv major facilitarca acccsului 
bcncficiarilor potentiali din scctorul horticol al Republicii Moldova la rcsursclc financiarc oferite dc 
Bid. prin intermcdiul opcratiunilor dc crcditarc si operatiunilor dc leasing, in conformitate cu 
prcvedcrilc Contractului dc finantare.
Pentru implementarea cu succes a Proicctului ..Livada Moldovei" si valorificarca rcsursclor Bid 
destinate rcstructurarii scctorului horticol si vitivinicol al RM. au lost prcv.entate spre cxaminarc 
complclari si moditicari la Contractul dc Finantare invocat mai sus. accstca Hind operate dc catrc 
Banca Europeana dc Investitii (Bid) in colaborare cu Ministerul Finantclor. Institutici Publice ..Oliciul 
dc Gcstionare a Programclor dc Asistcnta lixtcrna" si Unitatca dc Implcmcntarc a Proicctului I.ivada 
Moldovei.
3. Descrierea gradului de eompatibilitate pentru proieetelc 
legislatiei nationale cu legislatia I niunii Furopene
Proiectul in cauza nu arc scop dc armonizarc a Icgislatici nationalc cu Icgis]atia Uniunii Fua)pcnc
4. Prineipalele prevederi ale proieetului evidentierea clcmentclor noi
C omplctarilc §i modilicarilc incluse in Amcndamcntul nr. 3 la Contractul dc Finantare in cau/.a. sunt 
tcmcinicc si imperativ necesare si vin sa oferc solutii iinanciarc la condilii avantajoasc pentru scctorul 
agroalimentar. avand un impact considcrabil asupra durabilitatii scctorului. fund central pc cxportul dc 
produsc cu valoare adaugata. in special in perioada actuala. caraclcri/.ata prin ncccsitatca asigurarii 
compctitivilatii produsclor autohtone pc piata externa, oferind un sir dc avantajc cconomicc. dc 
pot beneficia companiilc din scctorul horticol si vitivinicol al RM. cum sunt:
• Tchnologizarea si mccanizarca proccsclor dc produccrc primara a productici horticolc prin 
promovarca metodelor intensive si super-intensive dc produccrc a fructelor:
• Dotarea cu sisteme dc irigare si anti-grindina a livezilor si allor plantatii horticolc:
• Modcrnizarca si tchnologizarea proccsclor post-rccoltarc si procesare a productici horticolc;
• Dcz.voltarea infrastructurii posl-rccolta pentru produsclc in stare proaspata:
• Dcz.voltarea pcpinicrclor pentru produccrca malcrialului saditor autohlon:
• Imbunatatirca controlului sanitar si lltosanitar in scopul armonizarii slandardelor nationale 
pentru fructelc in stare proaspata la standardclc rclcvantc ale UF;
e Divcrsiticarca pictclor dc desfacere ale tarii prin asigurarca autcnticitatii productici horticolc

care au ea scop armom/area

care

fabricate:
Dcz.voltarea sistemului dc ccrcctarc-inovarc ca parte indispensabila a scctorului horticol din

RM.
5. Fundamcntarca cconomico-finaneiara
Prevederile proicctului Amcndamcntului nr. 3 la Contractul dc finantare nu contine prevederi
avea repercusiuni negative asupra economic! $i mediului Republicii Moldova.
Banca va oferi imprumutatului sumelc nedebursate din crcditul acordat. in vcdcrca fmali/arii 
proicctului dat. Modilicarilc propose prin acest project dc Amcndamcnl nu ating aspeclele Iinanciarc 
dc deservire a imprumutului oferit. rcspcctiv. accstca nu vor suferi carcva moditicari.
Urmarc extinderii tcrmcnului dc implcmcntarc pana la 27 mai 2023 prin semnarea Amcndamcntului 3. 
costul cslimativ dc intrctincrc a Unitatii vizatc pentru anii 2022-2023 va li dc 23.3 mil. lei. impact 
bugc tar

ce ar



6. Modul dc incorporare a actului in eadrid normativ in vigoare _________________
Amendamentului nr.3 la Contractul dc finantarc dintrc Rcpublica Moldova si banca I’liropcana dc 
Invcstitii in vcdcrea implcmcniarii Proiectului J.ivada Moldovci". scmnat la Chisinau la 31 iulic 
2014 va ti aprobat printr-o noua 1 lotararc a Guvcrnului si nu supunc modilicari sau abrogari altor actc 
normative.____________ ________________ ____
7. Avi/arca si consultarea publica a proiectului
In conformitalc cu prevederile Rcgulamcnluliii Cjuvcrnului. aprobat prin I lotararca Cjuvcrnului nr. 
610/2018. s-a remis spre avizarc si expertiza juridica proicctul dc hotarare cu privire la initierca 
ncgocierilor si aprobarea semnarii Amendamentului nr. 3 la Contractul dc finantarc dintrc Rcpublica 
Moldova si Banca Curopeana dc Invcstitii in vcdcrca implcmcniarii Proiectului J.ivada Moldovci". 
scmnat la Chisinau la 31 iulic 2014. si a Amendamentului la Scrisoarea dc insotirc asupra Contractului 
dc finantarc dintrc Rcpublica Moldova si Banca Kuropeana dc Invcstitii in vcdcrca implcmcniarii 
Proiectului ..I.ivada Moldovci*'. scmnat la Chisinau la 31 iulic 2014 (numar unic 258/MADRM/2021). 
autor - Ministerul Agriculturii. Dczvoltarii Rcgionalc si Mcdiului 
An avizat:

1. Ministerul Afacerilor fixterne si Integrarii Europcnc:
Ministerul Eco n o m i e i:

3. Ministerul Justitici:
4. Ministerul Finanfelor._________

8. Constat^lrile expertize! antieoruptie
Proicctul nu a lost ?i nu neccsita expertiza anticoruptic!_____________________________________
9. Constatarile expertizei de eompatibilitate______________________________

i

10. Constatarile expertizei juridiee_________________________________________
A lost solicitat avi/ul Ministcrului Justitici. iar toatc obicctiilc si propunerile an lost luale in 
considcrarc si inclusc in tabclul dc sinteza a obiectiilor si propunerilor.
11. Constatarile altor expertize ____________________________
Toatc obicctiilc si propunerile solicitate in procesul dc avizarc de la Ministerul Afacerilor Externe si 
Integrarii Europcnc, Ministerul Economiei. Ministerul Justitici si Ministerul Finantelor au lost luatc in 
calcul, inclusc in tabclul dc sinteza si argumentate urmarc a respingcrilor. ______

Viorel (illERCTUMINISTRU
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