
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului  

de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană  

privind consolidarea supremației legii și a mecanismelor anticorupție  

în Republica Moldova (ENI/2018/041-244) 

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

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), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se ia act de proiectul Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii 

Moldova și Comisia Europeană privind consolidarea supremației legii și a 

mecanismelor anticorupție în Republica Moldova (ENI/2018/041-244). 
 

2. Se inițiază negocierile asupra proiectului Acordului de finanțare dintre 

Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind consolidarea 

supremației legii și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova 

(ENI/2018/041-244). 
 

3. Se aprobă semnarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii 

Moldova și Comisia Europeană privind consolidarea supremației legii și a 

mecanismelor anticorupție în Republica Moldova (ENI/2018/041-244). 
 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      MAIA SANDU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Nicolae Popescu 

 

Ministrul finanţelor     Natalia Gavrilița 
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ARGUMENTAREA 

necesității inițierii negocierilor și aprobării semnării Acordului de finanțare dintre 

Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind ”Consolidarea 

supremației legii și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova” 

(ENI/2018/041-244) 

 

 

A. DESCRIEREA TRATATULUI 

1. Informații generale 

Potrivit Deciziei Comisiei Europene pentru implementarea Programului anual de Acțiuni pentru 

2018 al Uniunii Europene pentru Republica Moldova (PAA 2018), ce urmează a fi finanțat în baza 

Instrumentului European de Vecinătate, unul din obiectivele acestuia îl constituie prevenirea și 

combaterea coruptei. Astfel, Anexa nr.3 a PAA 2018 prevede Acordul de finanțare dintre 

Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind ”Consolidarea supremației legii și 

a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova” (ENI/2018/041-244). 

Acordul de finanțare va fi încheiat între Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană, fiind 

un tratat interguvernamental. 

Acordul de finanțare este compus din: 

• Condițiile speciale: 

- Bugetul 

- Perioada de implementare 

- Datele de contact ale Părților 

- Punctul de contact pentru cooperarea cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) 

- Intrarea în vigoare a Acordului de finanțare 

• Anexa 1 Prevederile tehnice și administrative, în care sunt detaliate obiectivele, rezultatele 

scontate și activitățile pentru fiecare rezultat. 

• Anexa 2 Condiții generale 

 

2. Informații privind conținutul tratatului 

În afară de obiectivul general de a contribui la prevenirea și combaterea corupției, Acordul de 

finanțare are și următoarele obiective specifice: 

• de a dezvolta toleranța zero față de corupție în rândul cetățenilor Republicii Moldova; 

• de a consolida mecanismele anticorupție, incluzând în special mecanismele de 

investigare și urmărire penală, funcțiile de recuperare a bunurilor, declararea averii, 

conflictele de interese și prevenirea corupției. 
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Acordul de finanțare are stabilite 5 rezultate scontate, după cum urmează: 

1. Un grad sporit de participare a cetățenilor în procesul decizional, în special la nivel 

local, și un grad sporit de conștientizare a cetățenilor cu privire la daunele corupției si 

metodele de lupta cu aceasta; 

2. Capacități instituționale și operaționale consolidate ale instituțiilor specializate de 

investigare și ale Procuraturilor, pentru prevenirea și lupta eficientă și efectivă împotriva 

corupției și spălării banilor; 

3. Sistemul național de recuperare a bunurilor infracționale este funcțional și progrese în 

ceea ce privește identificarea, înghețarea, gestionarea și confiscarea averii 

ilicite/nejustificate; 

4. Sistemul efectiv de declarare a averii și intereselor personale este pe deplin 

implementat; 

5. Prevenirea mai eficientă a riscurilor de corupție identificate și abordate în sectoarele cu 

risc înalt relevante, conform strategiilor anticorupție curente și/sau viitoare. 

Potrivit art.2 al Acordului de finanțare, perioada de executare a Acordului de finanțare va începe 

la data intrării în vigoare a acestuia și se va finaliza la expirarea a 84 de luni din această dată. 

Perioada de executare a Acordului de finanțare va include două perioade:  - perioada 

operațională de implementare de 60 de luni din data intrării în vigoare a Acordului de finanțare 

și  perioada de finalizare care este fixată la 24 de luni.  

Conform art.25 din Condițiile generale (Anexa 2 la Acordul de finanțare), orice modificare la 

Acordul de finanțare va fi făcută în scris, inclusiv prin schimb de scrisori. În cazul în care cererea 

de modificare vine de la Partener (Guvernul Republicii Moldova), acesta din urmă va transmite 

această cerere Comisiei Europene, cu cel puțin trei luni înainte de intrarea în vigoare a 

amendamentului, cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător de Partener și acceptate 

de Comisie. În cazurile excepționale de ajustare a obiectivelor acțiunii și /sau o creștere a nivelului 

contribuției UE, o astfel de cerere trebuie depusă cu cel puțin șase luni înainte de intrarea în vigoare 

a amendamentului. 

 

Acordul de finanțare este reziliat dacă: 

- Dacă problemele care au condus la suspendarea Acordului de finanțare nu au fost 

soluționate în termen de maximum 180 de zile, oricare dintre părți poate rezilia Acordul de 

finanțare cu preaviz de 30 de zile; 

- Acordul de finanțare este reziliat în mod automat, în cazul în care, în termenele prevăzute, 

nu a fost încheiat niciun contract de implementare. 

 

Orice litigiu privind Acordul de finanțare, care nu poate fi soluționat în termen de șase luni prin 

consultările între părți, poate fi soluționat prin arbitraj la cererea uneia dintre părți.  

Acordul de finanțare urmează a fi implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a 

Germaniei (GIZ). 
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D. ASPECTUL PROCEDURAL AL SEMNĂRII 

Având în vedere faptul că proiectul acordului de finanțare propus spre semnare nu va conţine 

diferenţe de fond faţă de proiectul iniţial, precum și că semnarea urgentă a acestuia corespunde 

intereselor Republicii Moldova, în temeiul art. 81 alin. (3) din Legea nr. 595-XIV din 24.09.1999 

privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova precum și pct.83 din Regulamentul privind 

mecanismul de încheiere, aplicare şi încetare a tratatelor internaţionale (aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 442 din 17.07.2015), se consideră oportună emiterea unei singure Hotărâri de 

Guvern cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare. 

Acordul de finanțare urmează a fi semnat în limba Engleză, de către Prim-ministrul 

Republicii Moldova, doamna Maia SANDU.  

Potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 595-XIV din 24.09.1999 privind tratatele internaționale ale 

Republicii Moldova, în conformitate cu dreptul  internaţional şi  în virtutea funcţiilor lor stabilite 

de legislaţie, Prim-ministrul Republicii Moldova poate exercita orice acte referitoare la 

încheierea tratatelor internaţionale fără prezentarea deplinelor puteri. 

 

_____________________                                _________________________ 

Director adjunct al Centrului Național Anticorupție                                                                  

Victor LAȘCOV 
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