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Legii nr. 134 din 11 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul 
Republicii Moldova §i Guvernul Republicii Polone privind obtinerea unui credit de 
asistenta, nr. 718 din 03.09.2014,

ORDONAM:
1. Se aproba Manualul de operatiuni privind realizarea proiectelor in domeniul 

agriculturii, procesarii produselor alimentare §i infrastructurii aferente 
acestora pentru implementarea Acordului dintre Guvernul Republicii 
Moldova §i Guvernul Republicii Polone privind obtinerea unui credit de 
asistenta, conform anexei.

2. Prezentul Ordin se intocmeste in 2 exemplare, dintre care cite unui se 
transmite Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare si Ministerului 
Finantelor.9
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ABREVIERI SI ACRONIME

AIPA Agenda de Interventie si Plati pentru Agricultura
BGK Banca Gospodarstwa Krajowego
CS Consiliul de supraveghere
EURO Moneda Euro
GRM Guvernul Republicii Moldova
MAIA Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare
MDL Leu moldovenesc
MF Ministerul Finantelor
MO Manual de operatiuni
OCDE Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica
RIR Rata interna a rentabilitatii
SNC Standarde Nationale de Contabilitate
TDR Termeni de referin|a
UNITATEAUnitatea de implementare a creditului de asistenta acordat de 

Guvernul Republicii Polone



DEFINITII §1 NOJIUNI

1) credit de asistenfa -  suma creditului oferit de Guvernul Republicii 
Polone Guvernului Republicii Moldova pentru finan^area proiectelor in 
domeniul agriculturii, procesarea produselor alimentare, inclusiv infrastructura 
aferenta acestora §i altele contractate de par^i.

2) fon d  de recreditare -  mijloace financiare, ramase dupa achitarea tuturor 
platilor scadente catre creditorul extern, destinate continuarii fmantarii 
proiectelor, acumulate din rambursarea sumei principale si din achitarea 
dobinzilor de la beneficiarii de finanjari.

3)finanjare -  m ijloace financiare destinate efectuarii operatiunilor de 
recreditare in baza contractului de recreditare incheiat intre M inisterul 
Finantelor si beneficiarul final.9  94)perioada de gratie -  interval de timp in baza caruia beneficiarul final nu 
restituie creditorului suma principals a fman^arii.

5) dobinda -  suma de bani pe care trebuie sa o plateasca beneficiarul 
fman|arii (debitorul) celui care a acordat fman^are (creditorul), stabilita ca cota 
procentuala, calculata la soldul finantarii.

6) antecontract (contract de intentie) -  conventia prin care una din parti 
sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor un anum it contract al carui 
continut esential este determ inat in prezent.

7) cerere de plata — docum ent, in baza caruia U nitatea va efectua catre 
Ministerul Finantelor la scadenta transferul mijloacelor financiare conform 
term enilor si cuantumului stabilit de M inisterul Finantelor al Republicii Polone.

8) investitie -  valoarea, fara TVA, a bunurilor (activelor) si serviciilor, 
procurate conform contractului pentru livrarile de bunuri si servicii incheiat 
intre beneficiarul final si antreprenorul polonez, sau Unitate si antreprenorul 
polonez, achitate din contul creditului oferit de Guvernul Republicii Polone, in 
suma de cel putin 500 mii (cinci sute mii) euro si cel mult 2 (doua) milioane de 
euro pentru un contract.

9) solicitant - persoana fizica sau juridica, inregistrata in modul 
corespunzator, care desfasoara activitate de intreprinzator in domeniul agricol 
sau agroalimentar (cu exceptia comerciantilor, intermediarilor, dealear-ilor), 
care efectueaza investitii eligibile si a depus o cerere de finantare catre Unitate, 
conform prevederilor prezentului Manual.

10) beneficiar fin a l -  solicitantul a carui cerere a fost evaluata pozitiv de 
catre Consiliul de supraveghere si autorizata pentru a incheia un contract de 
recreditare cu Ministerul Finantelor al Republicii Moldova.

11)criterii de eligibilitate -  conditii obligatorii care urmeaza sa fie 
indeplinite de catre solicitant pentru a putea depune cererea si documentele 
necesare in vederea contractarii finan^arii.

12) rata interna a rentabilitdtii -  este rata de actualizare la care valoarea 
neta prezenta (valoarea actualizata) a unui flux de venituri sau cheltuieli 
(viitoare) este egala cu zero.
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1. INTRODUCERE
Manualul de operatiuni (in continuare -  Manualul) este elaborat in baza 
prevederilor Acordului dintre Guvemul Republicii Moldova §i Guvemul 
Republicii Polone privind ob{inerea unui credit de asistenta, in suma de 100 
milioane euro, semnat la Var§ovia la 14 mai 2014, Legii pentru ratificarea 
Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova §i Guvemul Republicii Polone 
privind obfinerea unui credit de asistenja, nr. 134 din 11.07.2014, a Hotaririi 
Guvernului “Cu privire la implementarea Legii nr. 134 din 11 iulie 2014 pentru 
ratificarea Acordului dintre Guvemul Republicii Moldova §i Guvemul 
Republicii Polone privind obfinerea unui credit de asistenja nr. 718 din 
03.09.2014 §i a Hotaririi Guvernului Cu privire la crearea Institutiei Publice 
„Unitatea de implementare a creditului de asistenta acordat de Guvemul 
Republicii Polone” nr. 953 din 17.11.2014 cu modificarile si completarile 
ulterioare.
Manualul descrie procedura de acordare a finantarilor pentru domeniul 
agriculturii, procesarii produselor alimentare §i infrastructurii aferente acestora, 
in suma de 90,0 milioane euro, reprezentind o cota de 90% din creditul de 
asisten|a acordat de catre Guvemul Republicii Polone.
Prezentul Manual stabileste modul de utilizare a mijloacelor fmanciare din 
creditul de asistenta oferit de Guvemul Republicii Polone Guvernului 
Republicii Moldova, asigurarea si garantarea privind corectitudinea de alocare 
a mijloacelor, inclusiv conditiile obligatorii necesare pentru obtinerea finantarii 
prin efectuarea operatiunilor de recreditare, criteriile de eligibilitate si 
procedura de selectare a beneficiarilor finali, cuantumul dobinzii si termenul de 
scadenta a fmanjarii alocate, modalitatile de receptionare, procesare, evaluare, 
autorizare, executare si contabilizare a platilor, precum si controlul asupra 
realizarii si utilizarii eficiente a finanjarii de catre beneficiarul final.
Nici o prevedere a prezentului Manual de opera^iuni nu va fi modificata, 
abrogata sau anulata fara acordul prealabil al Ministerului Finanfelor §i 
Ministerului Agriculturii §i Industriei Alimentare.

2. DESCRIEREA ACTIVITATILOR
2.1. Descriere generala, obiectivele si domeniul de actiune

La data de 14 mai 2014, Guvemul Republicii Moldova §i Guvemul Republicii 
Polone au semnat un Acord privind acordarea unui credit de asistenta in suma 
ce nu depa§e§te 100 milioane euro pentru fman^area proiectelor in domeniul 
agriculturii, procesarea produselor alimentare, inclusiv infrastructura aferenta 
acestora.
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AIn conformitate cu prevederile Hotaririi Guvernului nr. 718 din 03.09.2014 §i 
Hotaririi Guvernului nr. 953 din 17.11.2014 cu modificarile si completarile 
ulterioare, pentru domeniul agriculturii, procesarii produselor alimentare §i 
infrastructurii aferente acestora va fi utilizata o cota de 90% din suma creditului 
ce constituie in total 94,7 milioane euro, inclusiv, 90,0 milioane euro suma 
creditului §i 4,7 milioane euro (5%) valoarea platii in avans.

Conditiile de recreditare a mijloacelor financiare obtinute din creditul de 
asistenta oferit de Guvemul Republicii Polone pentru beneficiarii finali ai 
Programului de asistenta conditional sint:

maturitatea imprumutului pina la 12 ani, inclusiv perioada de gratie pina 
la 3 ani;

dobinda 2% anual de la suma imprumutata, inclusiv 0,5% acoperirea 
cheltuielilor operational;

penalitate in marime de 10% anual pentru fiecare zi de intirziere din 
suma totala a imprumutului si/sau dobinzilor cu termenul de plata expirat.

Programul va contribui la asigurarea implementarii prevederilor Acordului de 
Asociere intre Republica Moldova §i Uniunea Europeana, la cre§terea 
competitivitafii sectorului agroindustrial §i a beneficierii de pe urma stabilirii 
Zonei de liber schimb, aprofundat §i cuprinzator cu Uniunea Europeana.

Creditul urmeaza a fi utilizat in conformitate cu reglementarile OCDE privind 
ajutoml condifionat. Prevederile Acordului, precum §i proiectele §i contractele 
individuale care urmeaza a fi fmanjate in temeiul acestuia, vor corespunde 
cerinfelor §i reglementarilor OCDE privind ajutorul condi^ionat, a§a cum este 
definit in Acordul privind Creditele la Export care beneficiaza de Sprijin Public 
§i alte documente OCDE relevante si prevederilor legislatiei in vigoare a 
Republicii Moldova.

Scopul general al suportului din partea Republicii Polone consta in sporirea 
competitivita|ii sectoarelor prin restructurarea §i modemizarea lor, cre§terea 
treptata a cotei de produse agricole §i industriale cu valoare adaugata inalta.

Domeniul de ac|iune va avea trei direcpi principale:
i) infiintarea, modemizarea §i restructurarea intreprinderilor

specializate in producfia de produse de origine vegetala si 
animaliera;

ii) investifii in tehnologii moderne privind recoltarea, procesarea
primara, pastrarea, sortarea, ambalarea si desfacerea produselor 
agroalimentare;



iii) investitii in tehnologii modeme si inovatii in scopul conformarii la 
standardele UE la capitolul siguran^a alimentelor §i cerin|ele de 
calitate.

2.2. Parfile proiectului
2.2.1. Ministerul Finantelor al Republicii Moldova

Ministerul Finan|elor al Republicii Moldova va efectua urmatoarele activitati 
pentru asigurarea valorifiearii si gestionarii eficiente a mijloacelor creditului:

i) Monitorizarea valorifiearii creditului destinat implementarii Programului;
ii) Incheierea cu Banca Gospodarstwa Krajowego, a Aranjamentului de 
Implementare a Acordului de credit;
iii) Informarea, in scris a Ministerului Finantelor al Republicii Polone despre 
aprobarea de catre autoritatile competente ale Republicii Moldova a 
contractului pentru livrarile de bunuri si servicii;
iv) Autorizarea Bancii Gospodarstwa Krajowego, in baza solicitarii Unitatii, 
privind efectuarea transferului in favoarea antreprenoriului polonez;
v) Remiterea in adresa Unita|ii la fiecare perioada scadenta a cererii de plata 
privind transferul mijloacelor financiare conform termenilor si cuantumului 
stabilit de Ministerul Finantelor al Republicii Polone;
vi) Examinarea rapoartelor anuale de audit ale Programului;
vii) Examinarea rapoartelor organelor de control privind activitaple 
financiare §i operapunile Unitapi;
viii) Elaborarea si incheierea contractelor de recreditare tripartite semnate 
intre Ministerul Finantelor si beneficiarul final.

9  9

2.2.2. Ministerul Finantelor al Republicii Polone
Ministerul Finantelor al Republicii Polone este responsabil de efectuarea 

urmatoarelor activitati:
i) Alocarea catre Banca Gospodarstwa Krajowego a mijloacelor financiare din 

contul creditului;
ii) Notificarea Organizatiei pentru Cooperare §i Dezvoltare Economica 

(OCDE) referitor la datele despre Program, precum §i despre contractele 
pentru livrarile de bunuri si servicii care urmeaza a fi fin annate din contul 
creditului in conformitate cu procedurile descrise in Aranjamentul privind 
Creditele oficiale de export;
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iii) Informarea antreprenorilor polonezi despre reglementarile §i procedurile 
OCDE cu privire la ajutorul conditional:;

iv) Petrecerea §edintelor anuale cu reprezentatii partii moldovene§ti intru 
accelerarea §i revizuirea procesului de utilizare a creditului;

v)Remiterea in adresa Ministerului Finantelor al Republicii Moldova, in forma 
scrisa, aprobarea contractului pentru livrarile de bunuri si servicii;

vi) Asigurarea conformitatii realizarii Programului cu reglementarile OCDE;
vii) Monitorizarea implementarii Programului.

2.2.3. Banca Gospodarstwa Krajowego
Banca Gospodarstwa Krajowego actioneaza in numele Guvemului Republicii 

Polone §i administreaza creditul in baza articolului 10 pet. 1 al Acordului de 
credit §i efectueaza urmatoarele activitati:

i) Deschide un cont in euro, pentru Ministerul Finantelor al Republicii 
Moldova: “Credit condifionat de ajutor Guvermdui Republicii Moldova

A.ii) Incheie cu Ministerul Finantelor al Republicii Moldova in decurs de 30 
de zile de la intrarea in vigoare a Acordului dintre Guvernul Republicii 
Moldova §i Guvernul Republicii Polone privind obtinerea unui credit de 
asistenta, semnat la 14 mai 2014 (Acord de credit), Aranjamentul de 
implementare a Acordului de credit;

iii) Efectueaza plati din contul creditului in favoarea antreprenorului polonez 
in conformitate cu termenii contractului pentru livrarile de bunuri si servicii, in 
baza autorizarii de catre Ministerul Finantelor al Republicii Moldova;

iv) Remite in adresa Ministerului Finantelor al Republicii Moldova graficul 
de plata a sumei principale §i a dobinzilor aferente fiecarei plati;

v) Remite in adresa Ministerului Finantelor al Republicii Moldova, spre 
examinare, documentele prezentate de catre antreprenorul polonez, aferente 
contractului pentru livrarile de bunuri si servicii;

vi) Remite Ministerului Finantelor al Republicii Moldova toate documentele 
in original, prezentate de catre antreprenorul polonez;

vii) Remite Ministerului Finantelor al Republicii Moldova la sfir§itul fiecarei 
luni extrasul de cont al creditului.
2.2.4. Unitatea de implementare a creditului de asistenta acordat de 

Guvernul Republicii Polone
Institutia Publica „Unitatea de implementare a creditului de asistenta acordat 

de Guvernul Republicii Polone” (in continuare -  Unitatea), creata prin 
Hotarirea Guvemului nr. 953 din 17.11.2014 cu modificarile si completarile
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ulterioare este responsabila de implementarea §i monitorizarea Acordului dintre 
Guvernul Republicii Moldova si Guvemul Republicii Polone, pentru domeniul 
agriculturii, procesarii produselor alimentare §i infrastructurii aferente acestora, 
reprezentind o cota de 90% din creditul de asistenta acordat de catre Guvernul 
Republicii Polone, (in continuare -  Creditul de asistenta).

/VIn cadml implementarii Programului, in limita atributiilor sale, Unitatea v-a fi 
responsabila de:

a) implementarea si monitorizarea Creditului de asistenta;
b) implementarea §i monitorizarea procesului de acordare a finantarilor din 

fondul de recreditare pentru beneficiarii Creditului de asistenta, in parteneriat 
cu autoritatile competente investite cu atributii in domeniul implementarii 
Acordului;

c) oferirea resurselor financiare prin intermediul diferitelor instrumente 
financiare (operatiuni de recreditare);

d) acordarea serviciilor de instruire §i consultan t pentru afaceri;
e) acordarea suportului pentru misiunile de asistenta tehnica §i organismele 

intemationale finantatoare §i realizarea ulterioara a recomandarilor primite.
f) asigurarea indeplinirii tuturor atributiilor stipulate in Acordul dintre 

Guvernul Republicii Moldova si Guvemul Republicii Polone privind obtinerea 
unui credit de asistenta din 14 mai 2014, ratificat prin Legea nr. 134 din 11 iulie 
2014, inclusiv efectuarea auditului anual, a controlului intern, monitorizarea si 
evaluarea performantelor Creditului de asistenta, asigurarea utilizarii fondurilor 
Creditului de asistenta conform destinatiei;

g) asigurarea utilizarii Creditului de asistenta in conformitate cu
reglementarile OCDE privind ajutorul conditionat si prevederile legislatiei in 
vigoare a Republicii Moldova;

h) administrarea conturilor trezoreriale ale Unitatii, asigurarea utilizarii
resurselor financiare in stricta conformitate cu destinatia stabilita de 
documentele Creditului de asistenta §i prezentarea rapoartelor privind utilizarea 
resurselor financiare;

i) planificarea, elaborarea bugetelor §i devizelor de cheltuieli ale Unitatii;
j) tinerea contabilitatii §i raportarea financiara, in conformitate cu

standardele naponale §i intemationale de evidenfa contabila §i raportare 
financiara;

k) intocmirea rapoartelor financiare §i fiscale, precum §i a rapoartelor
privind evaluarea §i monitorizarea implementarii Creditului de asistenta in 
conformitate cu actele legislative, normative §i instructiunile nationale si 
intem ationale in vigoare, inclusiv cu respectarea prevederilor reglem entarilor

9



OCDE privind ajutorul conditional cu prezentarea acestora catre organele 
abilitate;

1) organizarea procedurilor de achizitie pentru selectarea §i aprobarea 
agen^ilor economici autohtoni §i straini, precum §i a consultan^ilor, incheierea 
contractelor cu ace§tia privind procurarile de bunuri, lucrari §i servicii necesare 
pentru activitatea Unita^ii;

m) supravegherea §i verificarea calita^ii indeplinirii serviciilor, lucrarilor §i 
fumizarii bunurilor in termenele stabilite de catre agentii economici autohtoni 
§i straini si consultantii contractati de Unitate;

n) acordarea suportului in stabilirea relapilor de cooperare intre agentii 
economici autohtoni, partenerii straini, precum si autoritatile publice 
competente;

o) organizarea, coordonarea §i asigurarea realizarii eficiente a procesului de 
instruire si consultants a beneficiarilor Creditului de asistenta;

p) asigurarea efectuarii studiilor necesare pentru implementarea Creditului 
de asistenta.

3. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE
3.1. Criteriile de eligibilitate pentru solicitanti

Corespunderea criteriilor de eligibilitate definite pentru solicitantii de 
finantare si pentru scopurile fmantate constituie primul filtru de analiza a unei 
potentiate fman^ari. Scopul criteriilor de eligibilitate este de a elimina din 
procesul de analiza mai detaliata solicitantii sau proiectele care nu corespund 
unor cerinte de baza, indispensabile.

Prevederile prezentului Manual se extind asupra tuturor solicitantilor care sint 
inregistrati intr-o forma organizatorico-juridica, activeaza si realizeaza 
investitia pe teritoriul controlat de autoritatile Republicii Moldova si nu se afla 
in proces de insolvabilitate si/sau lichidare.

Se considera eligibil pentru finantare solicitantul, care:

a) prezinta un dosar complet de solicitare a fman^arii, inclusiv un contract 
de intentie pentru livrarile de bunuri si servicii, incheiat intre solicitant si 
antreprenorul polonez, in corespundere cu obiectivele si domeniile de actiune 
aferente Manualului;

b) prezinta un proiect de investitie eligibil in conditiile prezentului Manual, 
amplasat in orice localitate a tarii;
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c) este detinator legal al bunului imobil in/pe care se efectueaza investitia. 
Termenul de arenda, calculat incepind cu anul 2015, pentru bunurile imobile 
in/pe care se face investitia, inclusiv terenurile agricole in scopul infiintarii 
unor plantatii, constructia/reconstructia fermelor zootehnice, unitatilor de 
prelucrare si procesare a produselor agricole, serelor, solariilor, tunelurilor s.a. 
va fi de cel putin 15 ani;

d) isi asuma obligatia de a nu instraina sub nici o forma bunul imobil in/pe 
care se face investitia pentru intreaga perioada de valabilitate a contractului de 
recreditare;

e) nu are restante la achitarea impozitelor si taxelor fata de bugetul public 
national la momentul depunerii cererii de fmantare;

f) are capacitati de producere §i prestari de servicii, care vor asigura 
rambursarea finanfarii prin activitatea economica, inclusiv al agentului 
economic nou creat: autorizatia de producere, autorizatia de functionare, 
licenta, rulajele bancare, bilantul si situatia de profit si pierderi;

g) dispune de capacitatea asigurarii cu gaj a finantarii care va acoperi 
rambursarea imprumutului acordat, precum si platile curente calculate pe 
perioada de gratie, prin incheierea unui contract de gaj.

3.2. Tipuri de investitii neeligibile:
a) Achizitionarea de bunuri second-hand;
b) Achizitionarea de bunuri si servicii pentru recomercializare;
c) Plata taxei pe valoare adaugata;
d) Comisioane bancare, costurile garantiilor bancare si cheltuieli 

similare;
e) Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi generate de schimburile 

valutare;
f) Tipuri de investitii interzise de regulamentele ONU:

• Activity care implica forme daunatoare sau exploatatoare de munca for|ata sau
munca copiilor.

• Producerea si comertul cu arme si munitii.
•  Producerea si comertul cu bauturi alcoolice tari (cu exceptia berii si vinurilor).
• Jocuri de noroc, cazinouri si alte afaceri echivalente.
• Comertul cu flora §i fauna salbatica sau cu produse derivate din acestea, 

reglementate prin Conven^ia CITES.1
• Producerea si comertul cu material radioactive.

1 CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of W ild Fauna and Flora.
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• Producerea, comertul cu, si utilizarea fibrelor de asbest neincapsulate si 
produselor din ele.

• Producerea si comertul cu lemn sau alte produse forestiere obtinute din paduri 
negestionate.
• Producerea si comertul cu produse ce contin PCB2.
• Producerea, comertul cu, pastrarea sau transportarea volumelor semnificative de 
chimicale periculoase, sau folosirea la scara comerciala a chimicalelor periculoase.
• Producerea si comertul cu produse farmaceutice interzise sau scoase din 
producere pe plan international.
• Producerea si comertul cu pesticide si ierbicide interzise sau scoase din producere 
pe plan international.
• Producerea si comertul cu substante ce dauneaza stratului de ozon, interzise sau 
scoase din producere pe plan international.
• Activitati interzise de legislatia locala sau conventii intemationale referitoare la 
protectia biodiversitatii sau mostenirii culturale.
• Comertul cu intern si extern cu bunuri fara documente necesare de transport, 
import, export, tranzit (comert in contrabands).
• Operatiuni comerciale de defri§are a padurilor sau procurari de echipamente 
pentru defrisarea padurilor in orice padure salbatica sau zona de valoarea inalta 
pentru biodiversitate, sau orice alte activitati ce due la defrisarea substantial^ a 
padurilor cu pierderea functiilor acestora pentru asigurarea biodiversitatii.

3.3. Documentele obligatorii pentru obtinerea finantarii
Pentru obtinerea finantarii sint necesare urmatoarele documente obligatorii:
a) cererea de acordare a finantarii pentru realizarea investidei respective 

care va contine numerele cadastrale ale bunului/bunurilor imobile in/pe care se 
efectueaza investitia cu anexarea extrasului din Cadastrul bunurilor imobile;

b) extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, sau certificatul de 
inregistrare cu anexarea declaratiei de constituire, pentru gospodariile taranesti 
(de fermier);

c) declaratia pe propria raspundere privind veridicitatea datelor si a 
documentelor prezentate, inclusiv angajamentul de a nu instraina sub nici o 
forma bunurile pe/in care se face investitia, precum si conformitatea cu 
prevederile OCDE, al carei model se aproba de catre Consiliul de 
supraveghere;

2 Bifenilii policlorurap (PCB) sunt substance chimice deosebit de toxice pentru oameni §i pentru flora §i fauna 
salbatica. PCB au fost utilizati ca aditivi in uleiul din echipamente electrice §i hidraulice pentru imbunatatirea 
stabilitajii fluidului de rSeire sau hidraulic. Utilizarea lor a luat stars it in mare parte in anii '70, cand a fost pusa in 
evidenja toxicitatea acestor compu§i.
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d) planul de afaceri elaborat pentru toata perioada de solicitare a finantarii 
se aproba de catre consiliul de administrare a beneficiarului, coordonat cu 
Unitatea, care va include, dar nu se va limita: devizul de cheltuieli pentru 
realizarea proiectului; graficul de rambursare a finantarii de baza, inclusiv a 
platilor aferente pentru intreaga perioada; precum si sursele de acoperire a 
acestuia, prognozele financiare, inclusiv fluxul mijloacelor bane§ti §i rata 
interna de recuperare a investifiilor; prognozele privind profitul si distribuirea 
acestuia in perioada utilizarii finantarii;

e) copia de pe raportul financiar si/sau a declaratiei cu privire la impozitul 
pe venit, pe ultimii doi ani, cu exceptia solicitantilor infiintati in anul curent de 
gestiune;

f) descifrarea datoriilor creditoare si debitoare ale solicitantului precum si 
certificatul privind starea datoriilor fata de band sau alti creditori;

g) documentatia tehnica, copia proiectului elaborat de companii autorizate 
de organele competente si schita de proiect a localurilor unde vor fi instalate 
utilajele, echipamentele ce vor fi procurate din sursele de credit si investitii 
personale;

h) copia contractelor de intentie incheiate cu antreprenorii polonezi, precum 
§i declarajia de obligativitate de a asigura bunurile procurate din contul 
finantarii pe toata perioada datoriei;

i) informatia despre activele care pot fi gaj ate si/sau folosite pentru 
achitarea finantarii, inclusiv si a platilor aferente, sau altor mijloace de 
garantare a executarii obligatiilor prevazute de legislatia in vigoare- in cazul 
garantarii executarii obligatiilor prin intermediul incheierii contractului de gaj;

j) confirmarea inscrierii in Registrul gajului, eliberata de notar;
Documentele mentionate la punctul 3.3 din prezentul Manual se depun la 

oficiul Unitatii, unde vor fi repartizate, conform principiului aleatoriu, dosarele 
depuse, proportional, pentru fiecare angajat, cu stabilirea termenului de 
efectuare a verificarilor preliminare, consemnind in registrul manual 
solicitantul, data, persoana responsabila si semnatura acesteia.

Verificarile preliminare vor fi efectuate conform procedurilor interne ale 
Unitatii si nu vor depasi 10 zile lucratoare din momentul adresarii solicitantului 
cu toate actele conforme necesare in vederea obtinerii finantarii.

in cazul in care in urma verificarilor efectuate de reprezentantul Unitatii se 
constata abateri, ce conduc la imposibilitatea receptionarii si examinarea in 
continuare a cererii de acordare a finantarii, reprezentantul Unitatii va intocmi o 
notificare, ce va fi adusa la cunostinta solicitantului nu mai tirziu de 15 zile de 
la adresare, in care va indica motivele pentru care cererea respectiva nu poate fi
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receptionata, cu indicarea, dupa caz, a actiunilor ce urmeaza a fi intreprinse de 
solicitant in vederea corespunderii criteriilor de eligibilitate.

Documentele obligatorii si cele solicitate suplimentar, inclusiv fisa de 
verificare, intocmita pentru fiecare dosar, aprobata de Unitate, vor fi 
numerotate si snuruite intr-un singur dosar, astfel incit sa nu sa se permita 
desprinderea si/sau inlocuirea acestora, iar pe fiecare fila, prezentata in copie, 
va fi aplicata stampila solicitantului cu mentiunea „conform originalului” .

Cererile de acordare a finantarii, cu documentele obligatorii si cele solicitate 
suplimentar, in cazul in care sint complete, dupa verificarea, in ceea ce priveste 
respectarea conditiilor de eligibilitate si stabilirea autenticitatii documentelor 
anexate se avizeaza si se inregistreaza in Registrul manual de intrari, in ordinea 
receptionarii, inclusiv introducerea in baza de date electronica a Unitatii.

in cazul fiecarui dosar ce contine iregularitati, Unitatea intocmeste un proces- 
verbal cu justificarea juridica a refuzului de a-1 supune in continuare procedurii 
de examinare, informind solicitantul prin posta. Termenul de notificare a 
solicitantului nu trebuie sa depaseasca 30 de zile calendaristice din momentul 
receptionarii dosarului in cadrul Unitatii.
4. EVALUAREA DOSARELOR §1 AUT ORIZ ARE A CERERILOR 

DE ACORDARE A FINANTARII

4.1. Raportul de evaluare a clientului
In rezultatul verificarii eligibilitatii, efectuarii analizei solicitarii de finantare, 

Unitatea va pregati un Raport de evaluare a solicitantului, conform 
formularului-model care va fi aprobat de catre Consiliul de supraveghere. 
Raportul de evaluare a solicitantului insotit de dosar este setul de documente 
care serveste drept baza de informare a membrilor Consiliului de supraveghere, 
in scopul luarii deciziei de aprobare a finantarii.

In scopul sprijinirii activitatilor de evaluare, in cadrul Unitatii, la necesitate 
pot fi desemnati specialist extemi (experti independent^, selectati prin concurs 
si desemnati prin ordinul Directorului executiv al Unitatii, care nu participa la 
evaluarea dosarelor, insa au obligatia de a consulta Unitatea in vederea 
elaborarii rapoartelor de specialitate pentru dosarele de finantare, dupa caz cit si 
aspectele tehnice si economice asupra carora, pe baza expertizei pe care o detin, 
isi exprima punctul de vedere.

4.2. Aprobarea finantarii
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Consiliul de supraveghere este unicul organ de aprobare finala a tuturor 
tipurilor de finantari. Nici o fmantare nu se va considera aprobata fara decizia 
pozitiva a Consiliului.

Dosarele vor fi evaluate si autorizate in baza urmatoarelor criterii de evaluare:9

1. Indicatorii planului de afaceri pentru perioada finantarii vor demonstra 
capacitatea beneficiarului de a valorifica investitia §i fluxurile de 
numerar generate vor fi suficiente pentru deservirea finantarii;

2. RIR pentru perioada finantarii nu va fi mai mica de 10%;
3. Suficienta capitalului pentru perioada finantarii nu va fi mai mica de 5%;
4. Va contribui cu investitia proprie la dezvoltarea proiectului si va asigura 

surse financiare stabile suficiente pe tot parcursul implementarii 
proiectului pentru asigurarea rambursarii in termen a finantarii.

Deciziile Consiliului vor fi inregistrate intr-un proces-verbal, impreuna cu 
conditiile de fmantare §i preconditiile de eliberare a finantarii.

In baza deciziei pozitive a Consiliului de a aproba fmantarea, Unitatea va 
perfecta Anexa la Procesul-verbal al Consiliului, care va contine conditiile
finantarii.»

In cazul solicitarilor de finantari respinse, Anexa nu se perfecteaza.
Exemplarul original al Anexei la Procesul-verbal, semnata de membrii 

Consiliului, face parte din documentele necesare pentru perfectarea contractelor 
de recreditare.

Notificarea beneficiarilor privind statutul cererii, ca urmare a evaluarii si 
selectiei, va fi realizata de Unitate printr-o scrisoare oficiala recomandata.
5. MANAGEMENT FINANCIAR, CONTABILITATE §1 

RAPORTARE
5.1. Sistemul de management financiar

Sistemul de management financiar al Unitatii este destinat fumizarii 
utilizatorilor a informatiilor operative, veridice in termeni utili despre utilizarea 
surselor si efectuarea cheltuielilor din contul creditului si cuprinde evidenta 
contabila, raportarea financiara si auditul.

Pentru implementarea unor proceduri financiare corespunzatoare pentru 
Program este necesar de respectat urmatoarele proceduri:

a) documentarea tuturor operatiilor economice;
b) reflectarea informatiilor in conturile contabile;
c) gruparea lor si intocmirea registrelor contabile;
d) actualizarea lunara a informatiilor in registrele contabile generalizatoare;
e) intocmirea balantei de verificare §i a situatiilor financiare.
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Contabilitatea va asigura inregistrarea tranzactiilor efectuate in baza 
documentelor justificative si va reflecta inregistrarea cronologica in conturile 
contabile care vor reflecta sursele de finantari cu destinatie speciala si 
efectuarea cheltuielilor conform articolelor de buget, ce v-a asigura pregatirea 
rapoartelor financiare si speciale, precum si analiza fmanciara operativa.

Contabilitatea tranzactiilor, a veniturilor si cheltuielilor va fi tinuta in baza9  '  9  9

Politicii de contabilitate, aprobate de catre Consiliul de supraveghere.
Ministerul Finantelor va deschide conturi speciale pentru Unitate in scopul 

acumularii mijloacelor provenite de la beneficiarii finali din rambursarea sumei 
principale a finantarilor, incasarea dobinzilor si a altor plati aferente relevante 
prevederilor contractelor de recreditare, incheiate intre Ministerul Finantelor si 
beneficiarii finali, inclusiv incasarea avansurilor cit §i efectuarea cheltuielilor 
operational ale Unitatii.

Unitatea, in baza cererilor de plata inaintate de catre M inisterul Finantelor, va 
efectua la scadenta transferul mijloacelor financiare conform termenilor si 
cuantumului stabilit de Ministerul Finantelor al Republicii Polone.

Unitatea va prezenta trimestrial, pina la data de 3 (trei) a trimestrului dupa 
trimestrul de gestiune, Ministerului Finantelor conform anexei la Regulamentul 
cu privire la Registrul de stat privind recreditarea de stat aprobat prin Hotarirea 
Guvemului nr.1136 din 18 octombrie 2007, informatia despre datoriile 
beneficiarilor finali recreditati.

Informatia generata de contabilitate va fi utilizata la monitorizarea progresului 
implementarii Programului, la controlul tranzactiilor financiare ce tin de 
eliberarea mijloacelor financiare si incasarile sumelor principale si a platilor 
aferente creditului, la pregatirea si prezentarea rapoartelor pentru Ministerul 
Finantelor, Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare, AIPA si altor 
utilizatori de informatie precum §i la efectuarea auditului extern.
5.2. Etapele de semnare a contractelor si descrierea circuitului 

documentelor de finantare
Dupa aprobarea de catre Consiliul de supraveghere a finantarii in valoare ce 

nu depa§e§te suma de 500 mii (cinci sute mii) euro, beneficiarul final in termen 
de 5 zile lucratoare va transfera in contul special al Unitatii, un avans in valoare 
minima de 5% (in cuvinte: cinci procente) din valoarea finantarii in euro.

Unitatea prezinta, printr-un demers Ministerului Finantelor, setul de 
documente necesar pentru incheierea contractelor de recreditare intre 
Ministerul Finantelor si beneficiarul final.
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Ministerul Finantelor in termen de 5 zile va examina setul de documente 
inaintat de catre beneficiar pentru incheierea contractului de recreditare.

Contractul de recreditare se elaboreaza de catre Ministerul Finantelor, §i 
contine conditiile si cerintele stabilite de prevederile art.29 alin.(4) al Legii 
nr.419-XVI din 22.12.2006, Hotaririi Guvernului nr.1136 din 18.10.2007 si 
Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvemul Republicii Polone 
privind obtinerea unui credit de asistenta (Monitorul Oficial, 2104, Nr. 217- 
222, art. 473).

Ministerul Finantelor in termen de 3 zile lucratoare, informeaza in scris 
Unitatea despre semnarea contractului de recreditare, care serveste temei pentru 
initierea etapei de incheiere si semnare a contractelor pentm livrarile de bunuri 
si servicii intre antreprenorii polonezi si Unitate, in cazurile cind valoarea lor 
nu depa§e§te suma de 500 mii (cinci sute mii) euro.

Unitatea va acumula contractele de intentii semnate intre antreprenorii 
polonezi si beneficiarii finali si le va comasa in loturi cu valoarea de cel putin 
500 mii (cinci sute mii) euro in scopul semnarii contractului pentru livrarile de 
bunuri si servicii intre antreprenorii polonezi si Unitate. Contractele de intentii 
servesc ca baza si sunt anexe la contractul pentm livrarile de bunuri si servicii.

Procedurile de procurari si proiectul contractului pentru livrarile de bunuri si 
servicii urmeaza a fi negociat cu antreprenorul polonez, cu respectarea 
principiului utilitatii si calitadi, in baza deciziei de selectare a bunurilor si 
serviciilor de catre beneficiarul final.

Contractul pentru livrarile de bunuri si servicii negociat de catre Parti va fi 
semnat intre antreprenorul polonez §i Unitate, in conformitate cu reglementarile 
OCDE in maxim 2 ani de la intrarea in vigoare a Acordului de credit.

Unitatea va comunica in scris Ministemlui Finantelor al Republicii Moldova 
despre aprobarea contractului pentm livrarile de bunuri si servicii. Termenul 
maxim de aprobare a contractului pentru livrarile de bunuri si servicii §i 
informarea Ministemlui Finantelor nu trebuie sa depa§easca 30 de zile de la 
semnarea acestuia.

Ministerul Finantelor al Republicii Moldova va informa Ministerul Finantelor 
al Republicii Polone, in scris, privind aprobarea contractului pentru livrarile de 
bunuri si servicii de catre autoritatile competente ale Republicii Moldova. 
Ulterior, Ministeml Finantelor al Republicii Polone va remite Ministerului 
Finantelor al Republicii Moldova aprobarea sa scrisa a contractului pentru 
livrarile de bunuri si servicii.
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Contractul pentru livrarile de bunuri si servicii va intra in vigoare in termen 
de 15 zile de la data in care acordul scris al Ministerului Finantelor al 
Republicii Polone va fi transmis Ministerului Finantelor al Republicii Moldova.
5.3. Descrierea fluxului de numerar

/VIn scopul efectuarii tranzactiilor monetare in cadrul Acordului de credit, 
Banca Gospodarstwa Krajowego, care actioneaza in numele Guvemului 
Republicii Polone, va deschide un cont in EURO, numit Ministerul Finantelor 
al Republicii Moldova “Credit conditionat de ajutor Guvemului Republicii 
Moldova” pentru a inregistra utilizarea de credit, precum §i platile ulterioare. 
Conturile de credit vor fi scutite de orice taxe.

AIn urma semnarii §i aprobarii contractelor pentru livrarile de bunuri si servicii, 
platile catre antreprenorii polonezi vor fi efectuate, dupa cum urmeaza:

1. Unitatea, va achita din contul avansurilor primite de la beneficiari, 5% 
(in cuvinte: cinci procente) din valoarea contractului in euro ca o plata in avans, 
in conformitate cu prevederile Acordului de credit, in cazurile cind valoarea 
contractelor cu beneficiarul final, nu depa§e§te suma de 500 mii (cinci sute mii) 
euro.

2. In cazul contractelor, care depa§esc valoarea de 500 mii (cinci sute mii) 
euro, semnate intre antreprenorii polonezi si beneficiarii finali, suma avansului 
de 5% (in cuvinte: cinci procente) din valoarea contractului in euro, v-a fi 
transferata de catre beneficiarul final antreprenorului polonez in conformitate 
cu prevederile Acordului de credit.

3. Beneficiarul va prezenta Unitatii documentele ce atesta receptionarea 
bunurilor si serviciilor prestate de catre antreprenorul polonez.

4. Banca Gospodarstwa Krajowego va remite Ministerului Finantelor al 
Republicii Moldova setul de documente specificat in contractul pentru livrarile 
de bunuri §i servicii, in original pentru examinare.

5. M inisterul Finantelor al Republicii M oldova, la rindul sau va remite in 
termen de 2 zile lucratoare Unitatii setul de documente pentru precautarea si 
prezentarea instructiunilor relevante pentru autorizarea platilor.

6. Unitatea verifica setul de documente, verifica invoice-urile de plata si 
transmite in termen de 5 zile lucratoare Ministerului Finantelor al Republicii 
Moldova solicitarile de eliberare a banilor cu indicarea sumelor si datelor 
bancare ale antreprenorului polonez.

7. M inisterul Finantelor al Republicii M oldova, in baza solicitarii de 
eliberare a banilor, in term en de 2 zile lucratoare emite autorizarea de efectuare 
a platii catre antreprenorul polonez.



8. In baza autorizarii emise de catre Ministerului Finantelor al Republicii 
Moldova, Banca Gospodarstwa Krajowego transfera mijloacele financiare din 
credit in favoarea antreprenorului polonez in valoarea facturilor de plata 
acceptate. Data utilizarii fiecarui credit trebuie sa fie data debursarii fondurilor 
catre antreprenorul polonez, in conformitate cu conditiile contractelor.

9. Banca Gospodarstwa Krajowego va remite lunar Ministerului Finantelor 
al Republicii Moldova, Extrasul de cont al creditului.

5.4. Reglementarea procesului de achizitii
Reglementarea procesului de achizitii a bunurilor si serviciilor din contul 

creditului se efectueaza in baza prevederilor urmatoarelor documente:
1. Acordul dintre Guvemul Republicii Moldova §i Guvemul Republicii

Polone privind obtinerea unui credit de asistenta semnat la data de 14 
mai 2014;

2. Aranjamentul OCDE privind Creditele oficiale de export;
3. Manualul de operapuni.

Achizi|iile vor fi efectuate in conformitate cu reglementarile OCDE si 
legislatia in vigoare a Republicii Moldova, iar beneficiarul final are dreptul de a 
selecta antreprenorul polonez pentru livrarea bunurilor §i serviciilor din contul 
creditului.

/V
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