
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOTĂR ÂRE  nr. ____ 

din  2020 

Chișinău 

Cu privire la inițierea negocierilor asupra Acordului de cooperare dintre 

Guvernul Republicii Moldova și Corporația Financiară Internațională în 

vederea realizării proiectului „Reforma climatului investițional în 

Republica Moldova, faza II” 

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

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 

HOTĂRĂȘTE: 

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

Moldova și Corporația Financiară Internațională în vederea realizării proiectului 

„Reforma climatului investițional în Republica Moldova, faza II”. 

2. Se inițiază negocierile asupra proiectului Acordului de cooperare dintre

Guvernul Republicii Moldova și Corporația Financiară Internațională în vederea 

realizării proiectului „Reforma climatului investițional în Republica Moldova, 

faza II”. 

3. Pentru negocierea proiectului Acordului de cooperare dintre Guvernul

Republicii Moldova și Corporația Financiară Internațională în vederea realizării 

proiectului „Reforma climatului investițional în Republica Moldova, faza II”, se 

împuternicește delegația oficială în următoarea componență: 

Nistorică Tatiana – secretar de stat al Ministerului Agriculturii,

Dezvoltării Regionale și Mediului, conducător al

delegației

Ciumac Iulia   – șef al Direcției asistență externă,   

Ministerul Finanțelor

Braniște Stela   – Șef al Direcției relații internaționale, Ministerul

Justiției
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Lupan Ion     – șef al Secretariatului Consiliului Economic pe

lângă Prim-ministru

Cotici Vladislav     – director general al Agenției Naționale pentru

Siguranța Alimentelor

Onufrei Tatiana    – șef al Secției politici economice, Ministerul

Economiei și Infrastructurii

Moldovan Igor – consilier, Secția tratate  multilaterale a Direcției

Drept internațional, Ministerul  Afacerilor

Externe și Integrării Europene

Malașevchi Diana – consultant în Direcția relații internaționale,

Ministerului Justiției.

4. Conducătorul delegației de negociatori, dna Tatiana Nistorică, se

împuternicește să parafeze textul negociat al Acordului de cooperare nominalizat. 

5. În cazul eliberării din funcția deținută a unuia sau a mai multor membri

ai delegației oficiale, atribuțiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de 

persoanele nou-desemnate în funcțiile respective. 

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial

al Republicii Moldova. 

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 Aurel Ciocoi 

Ministrul economiei 

și infrastructurii Anatol Usatîi 



Ion PERJU 

Argumentarea necesităţii cu privire la iniţierea negocierilor asupra Acordului de 

Cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Corporaţia Financiară Internaţională în 

vederea realizării proiectului „Reforma Climatului Investiţional în Republica Moldova 

faza II” 

A. Descrierea tratatului. Acordul de Cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Corporaţia 

Financiară Internaţională (IFC) în vederea realizării proiectului „Reforma Climatului Investiţional în 

Republica Moldova faza II” are ca scop sporirea competitivităţii pe piaţă a sectorului privat şi exporturilor 

agricole prin deschiderea pieţei UE pentru produse de origine animală (came de pasăre, ouă, lapte şi 

produse lactate) şi consolidarea capacităţilor de export a sectorului horticol. Totodată, un obiectiv major îl 

constituie soluţionarea problemelor investitorilor în vederea facilitării investiţiilor şi re-investiţiilor, 

soluţionarea lipsei informaţiilor financiare despre potenţiale entităţi în care s-ar face investiţii şi potenţiali 

parteneri de afaceri. Acordul de Cooperare se prevede a fi semnat la nivel interguvemamental. în vederea 

atingerii scopului sus-citat, Acordul prevede activităţi aferente fortificării sistemului de siguranţă a 

alimentelor în Republica Moldova, inclusiv a capacităţilor de laborator, sistemelor IT şi bazei normative 

privind trasabilitatea şi siguranţa produselor de origine animală; susţinerea dialogului public-privat prin 

intermediul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru şi transparentizarea sectorului privat prin 

crearea Depozitarului situaţiilor financiare. 

D       Procedura negocierilor 

Textul Acordului de Cooperare a fost elaborat de către Corporaţia financiară Internaţională în limba 

engleză. Până la semnarea Acordului, grupul de negocieri se va întruni în una sau mai multe runde de 

negocieri. 

Acordul de Cooperare, după finalizarea negocierilor, va fi parafat de către Ministrul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi Mediului pe fiecare pagina a textului convenit în procesul de negocieri. 

Ministru 
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