
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2020 

Chișinău 
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Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului  

de împrumut dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind 

asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, semnat la Chișinău  

la 21 iulie 2020 și la Bruxelles la 23 iulie 2020 

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

 

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

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

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

Guvernul HOTĂRĂŞTE:  

            

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Uniunea 

Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova în 

valoare de 100 milioane de euro, semnat la Chișinău la 21 iulie 2020 și la 

Bruxelles la 23 iulie 2020. 
 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul afacerilor externe 

şi integrării europene     Oleg Țulea 
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Proiect 

   

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova  

şi Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară  

pentru Republica Moldova 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

            

Art.1. – Se ratifică Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova 

în valoare de 100 milioane euro, semnat la Chișinău la 21 iulie 2020 și la 

Bruxelles la 23 iulie 2020. 

 

Art.2. – Guvernul și alte instituții ale statului vor întreprinde măsurile 

necesare pentru realizarea prevederilor Acordului menționat. 

 

Art.3. – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va notifica 

Uniunii Europene ratificarea Acordului nominalizat. 

 

Art.4. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. 

 

 

Președintele Parlamentului                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Argumentarea oportunităţii
ratificării Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Uniunea 

Europeană privind asistenţa macrofinanciară pentru Republica Moldova, semnat 
la Chişinău la 21 iulie 2020 şi la Bruxelles la 23 iulie 2020

Descrierea Acordului
1. Informaţii generale

Memorandumul de înţelegere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi 
Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistenţa 
macrofinanciară pentru Republica Moldova prevede lista de condiţionalităţi care urmează 
a fi îndeplinite pentru debursarea resurselor de împrumut oferite de UE în valoare de până 
la 100 milioane Euro, sub formă de asistenţă macro-financiară în două tranşe egale.

2. Informaţii privind conţinutul Acordului:
Obiectivul acestei asistenţe este de a uşura constrângerile de finanţare externă ale 

ţării, de a acoperi necesităţile bugetare, de a consolida poziţia de rezervă valutară şi de a 
ajuta Republica Moldova să abordeze vulnerabilităţile externe şi financiare actuale. 
Această asistenţă din partea Uniunii Europene este complementară resurselor furnizate 
ţării de către instituţiile financiare internaţionale şi creditorii bilaterali în sprijinul 
stabilizării economice şi a programului de reformă al autorităţilor.

Acordarea asistenţei macro financiare a fost aprobată la data de 25 mai 2020 de către 
Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene prin Decizia nr.2020/701.

Durata acordării împrumutului este de maxim 12 luni, începând cu prima zi după
/ \

intrarea în vigoare a Memorandumului de înţelegere.
Debursarea primei tranşe este necondiţionată, iar pentru debursarea tranşei 2 sunt 

propuse 6 condiţii, unele dintre ele fiind preluate din tranşa 3 din actualul program de 
asistenţă macrofinanciară (care expiră în vara anului curent).

Acordul în cauză este constituit din 17 articole şi 5 anexe.

B. Analiza de impact

Aspectul politic, cultural şi social: Acordul de împrumut nu contravine politicii 
interne şi externe promovate de Republica Moldova.

Aspectul normativ: Acordul în cauză este compatibil cu instrumentele internaţionale 
la care Republica Moldova este parte. încheierea acestuia implică adoptarea unor Legi noi 
sau modificarea legislaţiei în vigoare în conformitate cu condiţionalităţile de politici 
economice stipulate în Memorandumul de înţelegere dintre Republica Moldova şi 
Uniunea Europeană.

Aspectul instituţional şi organizatoric: în vederea realizării prevederilor Acordului 
de împrumut este necesară modificarea structurilor existente, cu posibila consolidare a 
capacităţilor instituţionale existente.

Aspectul financiar: Ca urmare a realizării condiţionalităţilor incluse în 
Memorandumul de înţelegere şi Acordul de împrumut, Republica Moldova urmează să 
deburseze resurse financiare sub formă de împrumut în sumă de 100 milioane EUR, care



urmând să fie debursată între anii 2020-2021. Debursarea tranşei nr. 1 este necondiţionată, 
în timp ce tranşa nr. 2 va depinde de progresele înregistrate în implementarea prevederilor 
Memorandumului de înţelegere şi ale condiţionalităţilor convenite între Republica 
Moldova şi Uniunea Europeană. Maturitatea împrumutului este de maxim 15 ani. Perioada 
de graţie constituie maxim -  15 ani. Rambursarea împrumutului va avea loc într-o singură 
plată. Rata dobânzii aplicată pentru fiecare tranşă va depinde de costul la care se va 
împrumuta Comisia Europeană pe piaţa financiară internaţională. Dobânda se va achita 
anual.

Aspectul economic şi de mediu: Obiectivul acestei asistenţei macrofmanciare este 
de a uşura constrângerile de finanţare externe ale ţării, de a atenua balanţa de plăţi şi 
nevoile bugetare, de a consolida poziţia sa de rezervă valutară şi de a ajuta Republica 
Moldova să abordeze vulnerabilităţile externe şi financiare actuale. Această asistenţă 
macrofinanciară a Uniunii Europene este complementară cu resursele oferite ţării de către 
instituţiile financiare internaţionale şi bilaterale. Memorandumul conţine 6 condiţionalităţi 
pe domenii precum: climatul de afaceri, bună guvernare şi lupta împotriva corupţiei, 
gestionarea finanţelor publice.

Aspectul temporar:
Ministerul Finanţelor şi Banca Naţională a Moldovei vor prezenta Comisiei 

Europene progresele înregistrate în implementarea prevederilor Memorandumului de
/V

înţelegere şi ale condiţionalităţilor convenite între Republica Moldova şi Uniunea 
Europeană.

C. Analiza oportunităţii ratificării Acordului:

Semnarea Acordului de împrumut a avut loc la data de 21 iulie 2020 la Chişinău de 
către partea moldovenească şi la 23 iulie 2020 la Bruxelles de către partea Uniunii 
Europene. Din partea Republicii Moldova Memorandumul a fost semnat de către domnul 
Serghei Puşcuţa, Viceprim-ministru, Ministru al Finanţelor, şi domnul Octavian Armaşu, 
Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, desemnaţi în baza Hotărârii Guvernului nr. 
501/2020. Din partea Uniunii Europene Memorandumul a fost semnat de către Comisarul 
UE pentru economie, Paolo Gentiloni.

Prezentul Acord va intra în vigoare la data primirii de către creditor a notificării 
oficiale din partea împrumutatului, sub forma Opiniei Legale (conform anexei nr. 4 la 
Acord) că toate cerinţele constituţionale şi legale necesare pentru intrarea în vigoare a 
acestora şi că angajamentul valabil şi irevocabil al împrumutatului faţă de obligaţiunile 
din Acord au fost îndeplinite. Termenul limită de intrare în vigoare este de 6 luni din data 
semnării Acordului.

Asistenţa macrofinanciară este pusă la dispoziţie timp de un an, începând cu prima 
zi după intrarea în vigoare a Memorandumului de înţelegere.

Reieşind din cele expuse, precum şi din importanţa pentru Republica Moldova a 
asistenţei financiare pentru susţinerea bugetului considerăm oportun ratificarea Acordului 
de împrumut dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistenţa 
macrofinanciară pentru Republica Moldova, semnat la Chişinău la 21 iulie 2020 şi la 
Bruxelles la 23 iulie 2020.

J
Viceprim-ministru, 
Ministru Finanţelor Serghei PUŞCUŢA
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