
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOTĂR ÂRE  nr. ____ 
 

din                                        2022 

Chișinău 
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Cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării 

Amendamentului nr. 1 la Acordul de finanțare dintre Guvernul 

Republicii Moldova și Comisia Europeană privind Contractul 

de consolidare a statului și rezilienței pentru Republica Moldova, 

semnat la Bruxelles la 15 decembrie 2021 

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

 

În temeiul art. 7 alin. (2) și art. 81 alin. (3) 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 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se ia act de proiectul Amendamentului nr. 1 la Acordul de finanțare 

dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind Contractul de 

consolidare a statului și rezilienței pentru Republica Moldova, semnat la 

Bruxelles la 15 decembrie 2021. 

 

2. Se inițiază negocierile asupra proiectului Amendamentului nr. 1 la 

Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană 

privind Contractul de consolidare a statului și rezilienței pentru Republica 

Moldova, semnat la Bruxelles la 15 decembrie 2021. 

 

3. Se aprobă semnarea Amendamentului nr. 1 la Acordul de finanțare dintre 

Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind Contractul de 

consolidare a statului și rezilienței pentru Republica Moldova, semnat la 

Bruxelles la 15 decembrie 2021. 
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4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul afacerilor externe 

și integrării europene    Nicolae POPESCU 

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

 

 

Ministrul justiției     Sergiu Litvinenco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARGUMENTAREA
necesitlfii inifierii negocierilor Ei aproblrii semn[riiAmendamentului Nr.1 la Acordul de

tinonlare dintre Guvernul Republtcti Moldova gi Comisia Europeand privin1 ,,Contractul tle
consolidare a statulut si reztlien(et pentru Republica Molclovo,'

A. Descrierea tratatului

Amendamentul Nr.l la Acordul de finanlare dintre Guvernul Republicii Moldova Si Comisia
Europeand privind ,,Controctul de consolidare a statului Si rezilienlei pentru Republica Moldova"
reprezintd tu tratat inter-guvernamental care prevede amendarea Acordului de finanlare prenotat, gi
anume modificarea:

a) pct. 1.2.alart.1. Natura acfiunii, ce se inlocuieqte cu urmdtorul text:
,,Costul total estimat al acestei acliuni este de 135 000 000 EU& iar contribufia maxim6 a UE Ia
aceastd acliune este stabilitd Ia 135 000 000 EUR.
Aceast5' acfiune de suport bugetar este compusE dintr-o componenta de suport bugetar cu o
contibulie maximd a UE de 135 000 000 EUR.,

b) Anexei I: Dispozilii tehnice qi administrative de punere in aplicare.

B. Analiza de impact
l. Info rmalti g e ne rale z

Amendament Nr.l la Acordul de Jinanlare dintre Guvernul Repubticti Moldova Si Comista
Europeand privind ,,Contractul de consoltdare a str tului Si rezilienfei pin*u Republica Moldova" are
drept scop de a sprijini R' Moldova sE atenueze impactul socioeconomic al creqterii prefuilor la energie,
in special asupra grupurilor vulnerabile, de a consolida capacitateagenerala u Ao*r*lui de a fixriza

rijini redresarea
ldova. Acliunea
sturilor energiei

asupra cetdlenilor gi, in special, asupra clrizei energ
Amendamentul nr. I Ia Acordul de finanfare tn cauzE cuprinde 3 obiective specifice:

(t) Contracararea dificultdlilor socio-economice, cu prec6dere pentru grupurile vulnerabile in
contextul crizei energetice;

(ii) Suslinerea redresdrii socio-economice gi cregterii economice post-COVID-l9 prin acordarea
de sprijin grupurilor vulnerabile pentru a face fa[[ efectelor negative ale agresiunii militare in
Ucraina, creqterii prefurilor la energie gi crizei provocate de situalia pandemic[ COVID-I9;

(iil) Sprijinirea obiectivului pe termen lung al R. Moldova de transformare energeticd cu acliuni
pentru creqterea eficienfei gi securitdtii :nergetice.

- - -Aceastd 
operaliune de finanfare va contribui la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabila(ODD)' cel de bazS' fiind: ODD 1 - Eliminarea sdriciei iir toate formele sale. printre celelalte ODD

evidenfiem: ODD 2, ODD 3, ODD 5, ODD g gi
Conform condilionalitalilor stipulate in ca Acordul de Finanfare,

realizuea obiectivelor vor fi atiniate planului Nalt B;;;;;i;r.ir.[r" qi
extins. Actualizarea qi extinderea planului in cauz6 condigii generale pentru
debursarea tranqei fixe.

. 2. Aspectul politic, cttltttral gi sociolz nr.l nu contravin politicii
inteme qi externe a R. Moldova. proiectui ce efecte pozitive asuprarelaliilor bilaterale
populaliei av6nd in un impact pozitiv asupra

3' Aspectul 6mendamenfului nr.l nu conline preved.eri care arve ului inconjurdtor. Prin incheierea AmendamentuIuicv sabiie la bugehrl de stat, vor fi finanfate cheltuieli
ea

4' Aspectul normativ: Prezentul Amendament nr. 1 este compatibil cu prevederile ConstitulieiR' Moldova,Carta oNU, alte tratate internafionale in vigoare gi angajamentele'asumate de jara noastrd



pe plan internafiotlal, precunt qi cr-r legislalia UE. Proiectul a {bst elaborat in confonnitate cu prevederile
Legii nr.59511999 privir-rd tratatele internalionale ale R, Ir4oldova.

5. As'pectul tnstilut'tonal gt organizatorlc: Aplicarea prevederilor Amendamentului nr.1 nu
necesitd intreprinderea mdstrilor sqrlimentare privind infiinfarea unor structuri poi sau modificarea
celor existente, gi nu va abilita instituliile implicite cu imputer-niciri noi.6' r.'Proiectul Amendamentului nr.l prevede modificarea pct.1.2 al Art.i ;ianume m total al suporlului bugetar in valoare de 135 rnil EUR. Se menlioneazd cdprinra tra EUR a fost debursatd la data de 24 decemb rie 2O2l, Lrrmare a indeplinirii
condilionalitagilor prestabilite. Cu referire ia cea de-a II trangi fixd, in t aloare de 75 rnil EUR, conform
prevederilor Amcndamentului nr.l, aceasta urmeazh a fi debursati in baza evaluirii irnplementlrii acondiliilor generale, dup6 curn timeazd:

1) progrese satisfrc[toare in ceea ce privegte atenuarea impactului socio-economic al creqteriiprelurilol gazelor, consolidalea capacild{ii Guvernului de a furniza servicii pe.sonalizate
grupurilor vulnerabile de bazd, pcntru populalie, precum gi ,prf inir"u
redres[rii socio-econo securitalii enerfetice Ei a tianziliei'energetice a
R'Moldova, sllslinute Acliune privini criza Energeticd actuilizat gi
extins.

2) nlenlinerea unei politici tnacroeconomice orientale spre stabilitate credibilh, sau progrese
inregistrate aferente restabilirii balanfelor cheie;

3) progrese satisftcdtoare in implementarea refonnelor ce vor imbundtdfi managementul
f,nanfelor publice, inclusiv mobilizarea veniturilor interne, precum pi menlinerea relJvanlei ;icredibilitdlii programului de reformi;

gte punerea Ia dispozilia publicului a informaliilor
e.

pentru asigurarea acliunilor legate de aspectele
amente financiare noi din partea R. Moldova.

la Acordul de finanfare va intra in vigoare la datasemnhrii de cdtre ultima parte sennatard. Semnarea Amendamentului nr.1 se preconizeaz|pentru datade I5 iulie a.c.

C. Mandatul pentru negocieri

a Amendamentului nr.l la Acordul de Finanfare,
qi linind cont cd exist6 temeiuri suhciente s5 se

s

.t

t.t

Republicii A.loldova ;i Contisia Europeand privind
penlru Republica Moldova,', in temeiul art.gt ali
Republicii Moldova ru.. 595 din24.09.1999 qi pct. g

aplicare qi incetare a tratatelor internalionale aprob

D. Aspectul procedural aI semn5rii tratatulu
Initiativa de I ru'. I la Acordul respectiv aparfine comisiei Europene.Anrendamentul nr' 1 e preconizea zd a fisemnat la data de 15 iulie a.c. in limbaenglezd,,in doud exe
Reieqind din cele expuse, Ministerul Finanlelor considerd oportund Ei imperativ5 infiereanegocierilor qi aprobarea semndrii Amendamentului ,i.t lu Acordul in cauzi.

Ministnr Dumitru BUDIANSCHI


