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Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de 

împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova şi Agenția Japoneză pentru 

Cooperare Internațională pentru realizarea Proiectului „Modernizarea 

tehnicii și a echipamentului agricol”, semnat la 30 iunie 2020 

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

 

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

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

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

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

 Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova şi 

Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională pentru realizarea Proiectului 

„Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol”, semnat la 30 iunie 2020. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor     Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 

 

Ministrul afacerilor externe 

şi integrării europene     Oleg Țulea 
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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii 

Moldova şi Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională pentru 

realizarea Proiectului „Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol”  

          

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. 1. – Se ratifică Acordul de împrumut dintre Guvernul Republicii 

Moldova şi Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională pentru realizarea 

Proiectului „Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol”, semnat la 

30 iunie 2020. 

 

Art. 2. – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va notifica 

Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională ratificarea Acordului 

menționat. 

 

Art. 3. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Președintele Parlamentului 
 



AI~GUMENTAREA
oportunitatii rntific;irii Acordului dc imprumut intre Guvernul

Republicii Moldova ~iAgenli" Japoneza penlru Cooperare
Internationala pcntru rcalizarca Proicctului ,,1\'lodernizarea tehnicii ~ia

cchip"lllenlului "I:ricol" (MAME)

A. Descricrca Acordului

Informalii generale:

Acordul de illlprulllut intre Guvemul Republicii Moldova ~i Agenlia Japoncza
pentru Cooperare Intemationahl pentru realizarea Proiectului ,.Modemizarea

tehnicii ~i a eehipamentului agrieol" (MAME), propus pentru ratilieare este unul
bilateral, care se incheie intre Guvemul Republieii Moldova ~i Agenlia Japoneza
pentru Cooperare Internalionala ~i nu implica participarea altor parti la acest
Acord.

Acordul este structural in 3 articole. 11 sectiuni care reglementeaza partea

tinanciara a Acordului ~i8 anexe in care cste descris Proiectul $i procedura de
implementare.

In/ormatU privind con(inulul Acordului

Acordul de imprumut are drept seop oferirea unui credit prefercnlial Guvemului
Republicii Moldova In valoare de 2 059 000 000 Yen; japonezi (aprox.
18647283 USD), in vederea implementarii proiectului de Modemizare a
ma~inilor ~; a echipamentului agricol (In continuare Proiect) din Republica
Moldova.

Prezentul Acord nu amendeaza, nu implementeaza ~inici ou substituie vreun

Acord existent. Perioada de incheiere ~i amendare a Acordului urmeaza sa tie
stabilita in procesul de negoeiere

B. Analiza de impact
Informalii generale
Actualitatea Acordului rezida in existenta cererii continue de tehnica ~i
echipament agricol otcrita pc parcursul a aprox. 20 de ani prin intermediul

proiectelor in domcniul mecanizarii. implementate cu suportul Guvernului

Japoniei de catre Unitatea de Implementare ~i Administrare a Proicctului

Cre~terii Produqiei Alimentare-2KR.

Scopul tlnal al i\cordului cstc impJementarea Proiectului in vederca

imbunatatirii productivitiitii agricole prin furnizarea tehnicii agricoJe ~ia
echipamentului post-recoltarc destinate intreprinderilor mici ~i mijlocii.

ObiectuI de reglementare, care ar consemna ill1prumutul intre doua Guverne. nu

poate fi reglementat altfel dedit printr-un Acord.



,

Principalele drepturi ale Guvernului sunt detenninate prin beneficierea unui

credit preferential cu 0 dobandii de 0,1%, pe 0 perioadii de debursare de 9 ani,
iar obligatiile constau in realizarea cu bunii credinta a prevederilor Proiectului
ell folosirea mijloacelor financiare in scopul prevazut in Acordul de imprumut.

Proiectul are 0 acoperire nationalii ~i de beneficiile acestuia se pot bucura toti
agricultorii din Republica Moldova.

Aspectu) politic, cultural ~isocial: Prevederilc Acordului de imprulnut nu

contravin politicii interne ~iexteme promovate de Republica Moldova.
condi~ionind ete-ete directe ~iindirecte pozitive asupra reJatiilor biJaterale ~i
multilaterale ell toate statcle lumii ~iorganizatiile internationale, prin cre~terea
credibiliHitii in raport ell partenerii de dezvoltare $i donatorii. totodata sporind la

calitatea ~icantitatea produselor agroalimentare astfel oferind posibilitatea

deschiderii noilor piete de desfaccre ulterior.

Aspcctul economic ~idc mediu: Proiectul Acordului nu eonline prevederi care

ar avea repercusiuni negative asupra economiei ~i mcdiului Republicii Moldova.

Mai mult ca atat, prin modernizarea agriculturii vor ti create loeuri de muncfi. cc

va contribui la dezvoltarea indirccta a economiei ~i totodaUi va micsora

eliminarea C02 prin scoaterea din circuit a tehnicii agricole uzate.

Aspectul nornwti\': Proiectul Acordului mcnlionat este compatibil eu

prevederilc Constitu\iei Republicii Moldova, Carta GNU, alte tratatc
intemalionale in vigoare angajamente asumate de tara noastra pc plan

international sau regional. precum eu legislatia UE. Acesta a fast claborat eu

respectarea prevederilor legii 419/2006 cu privire la datoria sectorului public,
garantiile de stat ~i recreditarea de stat. Incheierea Acordlilui neccsita

completarea Ancxei nr. 2 la HG nr. 246/20 I0 cu privire la modul de aplicare a
facilitatilor fiscale ~i vamale aferente realizarii proiectelor de asistenta tehnica ~i
investitionala in derulare, care cad sub incidenla tratatelor internationale la care

Republica Moldova este parte.

Aspectul institulion:11 organizatoric: Implcmentarea prcvedcrilor Acordlilui.

implica reorganizarea Unitatii de Implementare ~i Administrare a Proiectului

Cre~terii Productiei Alimentare din subordinea Ministerului Agriculturii.

Dezvoltiirii Regionale ~i Mediului in Institutiei Publice ,.Agentia pcntru
Dezvoltarea ~i Modcrnizarea Agricliiturii", care va forti fica capacitatile in

gestionarea ~iimplcmcntarea Proiectlilui pc teritoriul Rcpublicii Moldova.

Aspectul tinanciar: Acordul de Imprumut aduce beneticii tinanciare sectorului

ugroalimentar prin ofcrirea unui credit preferential pc 0 perioada de 40 de ani,

cu 0 dobanda de 0, I% ~i a perioada de gralie de 12 ani. Pentru serviciile de
consultanta dobanda va constitui 0,01%. Prezentul Acord de imprumut cade sub
aspectuI datoriei pubIice, tinindu-se cont de prevederile art. 8 din Legea

bugetului de stat pentru anuI 2020 nr. 172/2019 care dispune ca. la situatia din
31 decembrie 2020, datoria de stat externii nu va depa~i 41820,9 milioane de lei



(echivalentul a 2208, I milioane de dolari SUA). Acordul de imprumul nu
implica costuri suplimentare pentru asigurarea actiunilor legate de aspeclul

nonnativ, institutional ~iorganizatoric din bugetul de stat avand in vedere ca

lnstitutia Publica .•Agentia pentru Dezvoltarea ~iModernizarea Agriculturii" va

fi finantata din rata de interes a vanzarii tehnicii ~ia echipamentului oferit in

rate agricultorilor. Prin lIrmare. agricultorij vor beneficia de tehnica ~i
eehipament agricol nou, la un pret redus, scutit de TV A la import, cu
posibilitatea de achitare in rate ~i !ani gaj.

Aspectul temporar: Acordul va intra in vigoare la data receptionarii de catre
Partea nipona a notificarii Partii moldovene~ti privind indeplinirea procedurilor

interne necesarc pentru punerea lui in vigoare. Aplicabilitatea provizorie a
AcorduJui nu esle prcvazu13. Periodicitatea prezcntarii rapoartclor de
monitorizare a Acordului sunt trimestriale.

C. Amlliz:1 oportunitatii ratific~lrii:
Prezentul Acord de imprumut inlre Guvernul Republicii Moldova ~i Agen\ia
Japoneza pentru Coopcrare Interna~ionala pentru reaJizarea Proicctului

,.Modernizarea tehnicii ~i a echipamentului agricol" (MAME), a fost intocmit in
limba engleza, semnat la Tokyo, la 30 iunie 2020 de catre E.S. Ambasadorul
RepubJicii Moldova in Japonia. dl Vasile BUMACOV ~i Prim-vicepre~edintele
JICA, Junichi YAMADA.
Concomitent, a fast pregatit setul de matcriale aferent ratifidirii Acordului.

intoemit prin schimb de note, intre Guvernul Republicii Moldova ~i Guvernul
Japonici privind acordarea unui imprumut (Proiectul "Modernizarea tehnicii ~ia
echipamentului agricoJ"), senmat pe 29 iunie 2020, la Chi~inau.

Ministru Ion PER.lU
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