
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 susținerea economică incluzivă a regiunilor focale  

ale Republicii Moldova (ENI/2018/041-300) 

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

În temeiul art. 7 şi 81 din Legea nr. 595/1999 privind  tratatele internaţionale 

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 susținerea economică incluzivă a regiunilor 

focale ale Republicii Moldova (ENI/2018/041-300). 
 

2. Se inițiază negocierile asupra proiectului Acordului de finanțare dintre 

Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind susținerea economică 

incluzivă a regiunilor focale ale Republicii Moldova (ENI/2018/041-300). 
 

3. Se aprobă semnarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii 

Moldova și Comisia Europeană privind susținerea economică incluzivă a regiunilor 

focale ale Republicii Moldova (ENI/2018/041-300). 
 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      MAIA SANDU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul agriculturii,  

dezvoltării regionale  

şi mediului       Georgeta Mincu 

 

Ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Nicolae Popescu 

 

 

Ministrul finanţelor      Natalia Gavrilița 



 

Argumentarea necesității 

cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de  

finanțare între Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind 

susținerea economică incluzivă a regiunilor focale ale Republicii Moldova 

( ENI/2018/041-300) 

 

A. Descrierea tratatului 

Acordul de finanțare între Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind 

susținerea economică incluzivă a regiunilor focale ale Republicii Moldova, are menirea de a crea 

condiții politice, economice și sociale, care vor spori capacitatea femeilor și bărbaților de a 

obține condiții de viață mai bune și locuri de muncă în microregiunile pilot selectate Proiectul 

Acordului menționat este la nivel interguvernamental, în formă scrisă, și are în structură: 

Condiții speciale (expuse în titlu, preambul și 6 articole) și  2 anexe. 

 

 

D. Aspect procedural al semnării. 

Acordul de finanțare va fi semnat de către dna Prim-ministru, Maia SANDU din partea 

Republicii Moldova și Directorul pentru vecinătatea de Est și consolidarea instituțiilor, dl 

Lawrence MEREDITH, în două exemplare în limba engleză.  

 

 

Secretar General de Stat                                                          Iurie UȘURELU 
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