
Proiect

GUVERNUL REPUBLICII M OLDOVA
H OTARIREA n r .___________

din____________________
Chisinau

pentru m odificarea §i completarea unor HotarTri ale Guvernului

Guvem ul HOTARA$TE:
1. Hotarirea Guvernului nr.718 din 3 septembrie 2014 „Cu privire la 

implementarea Legii nr.134 din 11 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre 
Guvernului Republicii M oldova si Guvem ul Republicii Polone privind obtinerea unui 
credit de asistenta” (M onitorul Oficial al Republicii M oldova, 2014, n r.261-267, art.766, 
nr.275-281, art.787) se completeaza dupa cum urmeaza:

1) se com pleteaza cu punctul 2 1 cu urmatorul cuprins:
,,2'Condi^iile de recreditare a m ijloacelor financiare otyinute din creditul de 

asistenta oferit de Guvem ul Republicii Polone pentru beneficiarii finali ai Programului de 
asistenta co n d itio n a l, pentru domeniul agriculturii, sint:

- maturitatea imprum utului pina la 12 ani, inclusiv perioada de grajie pina la 3 ani;
- dobinda de 1,5% anual din suma imprumutata, inclusiv 0,5% pentru acoperirea 

cheltuielilor o p e ra tio n a l ale Institutiei Publice „Unitatea de implementare a creditului de 
asistenta acordat de Guvem ul Republicii Polone” ;

- penalitate in m arime de 10% anual pentru fiecare zi de intirziere din suma totala a 
imprumutului §i/sau dobinzilor cu termenul de plata expirat.” ;

2) Punctul 3 va avea urmatorul cuprins:
„3. M anualele o p e ra tio n a l pentru implementarea Acordului dintre Guvemul 

Republicii M oldova §i Guvem ul Republicii Polone pentru obtinerea unui credit de 
asistenta vor fi elaborate de catre institutiile implementatoare desemnate conform pet. 1 
si 2 si vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului agriculturii si industriei alimentare 
§i m inistm l fmantelor, pentru domeniul agriculturii §i al m inistrului economiei §i 
m inistmlui fmantelor, pentru domeniul industriei.”

2. Hotarirea Guvernului nr.953 din 17 noiembrie 2014 „Cu privire la crearea 
Institutiei Publice „Unitatea de implementare a creditului de asistenta acordat de 
Guvemul Republicii Polone” (M onitorul Oficial al Republicii M oldova, 2014, nr.345- 
351, art. 1022) se m odifica §i se completeaza dupa cum urmeaza:

1) in hotarire punctul 3 se exclude;
2) in Regulamentul Institutiei Publice „Unitatea de implementare a creditului de 

asistenta acordat de Guvem ul Republicii Polone” :
a) punctul 5 va avea urmatorul cuprins:

„5 Institutia este persoana juridica, dispune de bilant contabil autonom, are conturi de 
decontare bancare §i trezoreriale, inclusiv in valuta, deschise in institutiile bancare §i 
Trezoreria de Stat, dispune de §tampila §i formulare.” ;

b) la punctele 8 litera d) si 9 litera c), dupa cuvintele „conturilor trezoreriale” se 
introduc cuvintele „si bancare” ;

c) la punctul 9 litera b) va avea urmatorul cuprins:



„b) sa planifice si sa desfasoare activitate fm anciar-economica, conform planului de 
activitate si regulam entelor interne aprobate de catre Consiliul de supraveghere” ;

d) punctul 12 va avea urmatorul cuprins:
„12. Consiliul de supraveghere este format din 7 membri, aprobati prin ordinul 
ministrului agriculturii §i industriei alimentare, in urm atoarea com ponents 
viceministrul agriculturii §i industriei alimentare, presedinte;
seful directiei politici de productie si reglementari de calitate a produselor vegetale a 
ministerului agriculturii si industriei alimentare, membru;
seful directiei politici de productie §i reglementari de calitate a produselor animale a
ministerului agriculturii si industriei alimentare, membru;
directorul Agentiei de interventie si Plati pentru Agricultura, membru;
reprezentantul M inisterului Finance lor, membru;
reprezentantul M inisterului Economiei, membru;
reprezentantul Cancelariei de Stat, membru.” ;

e) la punctul 13, dupa alineatul 2 se completeaza cu un nou alineat cu urmatorul 
cuprins:
„examinarea §i aprobarea planului de activitate, regulam entelor interne §i bugetului anual 
al Institutiei, dupa coordonarea cu Agenda de Interventie §i Pla^i pentru Agricultura;”;

f) punctul 20 se m odifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
litera a) la final se completeaza cu textul „ , inclusiv de catre Agentia de Interventie si
Plati pentru Agricultura” ;
se completeaza cu litera c1) cu urmatorul cuprins:
„c!) mijloacele fmanciare alocate de catre Guvemul Republicii M oldova, prevazute 
pentru sustinerea activitatii Institutiei;” ;

g) punctul 21 se com pleteaza cu litera b 1) cu urmatorul cuprins:
„b ') mijloacele fmanciare aprobate prin legea bugetului de stat, prevazute pentru 
sustinerea activitatii Institutiei” ;

h) punctele 22 si 23 vor avea urmatorul cuprins:
„22. M ijloacele fmanciare primite de la organismele intem ationale fmantatoare, donatori 
straini §i autohtoni, neutilizate pe parcursul anului curent, se transfera spre utilizare
pentru anul urmator, conform bugetului anual al Institutiei.” ;
„23. Patrimoniul Institutiei, inclusiv mijloacele fmanciare, se reflecta in bilantul contabil 
al acesteia in m oneda nationala §i se utilizeaza in scopurile prevazute de prezentul 
Regulament.” ;

i) se completeaza cu punctul 231 cu urmatorul cuprins:
„231 Bugetul anual al Institutiei se coordoneaza cu Agentia de Interventie si Plati pentru
Agricultura si se aproba de catre Consiliul de supraveghere.”

Prim-ministru

Viceprim-ministru, 
M inistrul economiei

M inistrul agriculturii §i 
industriei alim entare

Chiril GABURICI

Stephane Bride 

Ion Sula

M inistrul finanfelor Anatol Arapu



NOTA INFORM ATIVA  
la proiectul Hotaririi Guvernului pentru modificarea §i completarea

unor Hotariri ale Guvernului

La 14.05.2014 a fost semnat Acordul dintre Guvem ul Republicii M oldova 
§i Guvemul Republicii Polone, in baza caruia Republicii M oldova i-a fost oferit un 
credit de asistenta, in suma totala de 100 de milioane de euro.

La 17.11.2014, prin Hotarirea Guvernului nr.953, a fost creata Institutia Publica 
„Unitatea de implementare a creditului de asistenta acordat de Guvem ul Republicii 
Polone” (UICAGRP), care a fost creata in scopul implementarii §i m onitorizarii eficiente 
a Creditului de asistenta oferit de catre Guvem ul Republicii Polone.

Ca urmare a crearii UICAGRP, in scopul asigurarii implementarii creditului de 
asistenta acordat de Guvem ul Republicii Polone, se propun un §ir de modificari si 
completari la Hotarirea Guvernului nr.718 din 03.09.2014 „Cu privire la implementarea 
Legii nr. 134 din 11 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernului Republicii 
M oldova §i Guvem ul Republicii Polone privind obtinerea unui credit de asistenta” §i la 
Hotarirea Guvernului nr.953 din 17.11.2014 „Cu privire la crearea Institutiei Publice 
„Unitatea de implementare a creditului de asistenta acordat de Guvem ul Republicii 
Polone”, dupa cum urmeaza.

1) Conditiile de recreditare stabilite in Hotarirea Guvernului nr.953 din 17.11.2014 
urmeaza a fi stabilite in Hotarirea Guvernului nr.718 din 03.09.2014, deoarece aceasta 
stabileste domeniile pentru care va fi acordat creditul de asistenta, precum si institutiile 
implementatoare.

Totodata, la insistenta producatorilor agricoli, se propune diminuarea dobinzii 
anuale de la 3% la 1,5%, in contextul in care dobinda achitata Republicii Polone 
constituie 0,15%.

2) Se propune m odificarea pct.3 la Hotarirea Guvernului nr.718, astfel incit, 
M anualele o p e ra tio n a l pentru implementarea Acordului sa fie aprobate de ministerul de 
ramura, pentru fiecare domeniu, si Ministerul Finantelor. Aceasta modificare se impune 
in contextul in care creditul se acorda pentru 2 domenii diferite, agricultura si industrie, 
cu institutii implementatoare diferite subordonate M inisterului Agriculturii si Industriei 
Alimentare si M inisterului Economiei.

3) Se propune m odificarea Regulamentului UICAGRP, aprobat prin Hotarirea 
Guvernului nr.953 din 17.11.2015 prin acordarea posibilitatii detinerii conturilor bancare 
pe linga cele trezoreriale. Reie§ind din activitatea specifica a Unita^ii, esenta propunerii 
consta crearea conditiilor de gestionare mai operativa a surselor provenite din activitatea 
de recreditare. Scopul propunerii este de a aduce prevederile Hotaririi in concordanja cu 
prevederile ce se con^in in Regulamentele de funcjionare ale altor institutii similare 
existente in Republica M oldova.

4) Intru asigurarea unei bune activitati a UICAGRP se propune largirea atributiilor 
Consiliului de supraveghere a acesteia, astfel incit, pe linga aprobarea rapoartelor privind 
evoluarea implementarii proiectelor, sa aprobe si planul de activitate, regulamentele 
interne, precum §i bugetul anual al unitatii.

5) Ceea ce tine de com ponenta Consiliului de supraveghere, pentru a nu lasa loc de 
interpretare, se propune indicarea expresa a numarului m em brilor din fiecare organ 
reprezentativ.

6) Avind in vedere ca mijloacele financiare ale Unitatii se vor forma din dobinzile 
aferente Creditului de asistenta, iar acestea se vor forma doar dupa incheierea 
contractelor cu producatorii agricoli beneficiari ai Programului, adica nu mai devreme de



al patrulea trim estru al anului curent, se constata necesitatea fmantarii Unitatii de la 
bugetul de stat, ceea ce va da posibilitate acesteia sa Tnceapa activitatea propriu-zisa, prin 
angajarea unui personal minim necesar.

In contextul celor mentionate, reiterind necesitatea si importanta acestui proiect, 
intru asigurarea dezvoltarii sectorului agroindustrial al Republicii Moldova, rugam 
sustinerea acestuia.

M inistru rI
Ion SULA


