AI treilea PROTOCOL ADITIONAL
intre
Guvernul Romaniei ~i Guvernul RepubJicii Moldova
la Acordul intre Guvernul Romaniei ~i Guvernul Republicii Moldova privind
implementarea programului de asistenta tehnica ~i financiara in baza unui
ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de euro acordat de
Romania Republicii Moldova, semnat la Bucure~ti, la 27 aprilie 2010

Guvemul Romaniei

~i

Guvemul Republicii Moldova, denumite in continuare "Parti",

Avfuld in vedere prevederile Acordului intre Guvemul Romaniei ~i Guvemul
Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica ~i
financiara in baza unui ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de
euro acordat cie Romania Republicii Moldova, semnat la Bucure~ti, la 27 aprilie
2010, denumit in continuare ,,Acord",
Avfuld in vedere evolutia ascendenta a relatiilor de prietenie dintre cele doua tari,
pre cum ~i disponibilitatea Romaniei de a mentine aceasta dinamica in spiritul unei
perspective europene comune,
Au convenit urmatoarele:
ART. 1. - Articolul 1 din Acord se completeaza cu paragraful (4)

~i

va avea

urmatorul continut:
"(4) In baza prezentului Acord, Partile vor conveni, anual sau atunci cfuld se
considera necesar, asupra proiectelor concrete de colaborare in domeniul protectiei
mediului ~i schimbarilor climatice, care vor fi finantate de catre Romania."
ART. 2. - Articolu12 din Acord se completeaza cu urmatoarea definitie:

"Proiectele in domeniul protectiei mediului ~i schimbarilor climatice" desemneaza
proiectele destinate reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera ~i/sau adaptarii la
efectele schimbarilor climatice."
ART.3. - Articolul 3 din Acord se modifica

~i

se completeaza

~i

va avea urmatorul

continut:
"Cuantumul contributiei:
(1) Guvemul Romaniei acorda Guvemului Republicii Moldova 0 contributie
nerambursabila in valoare de 100 milioane'de euro, din care 15 milioane de
euro sunt destinate proiectelor in domeniul protectiei mediului ~i schimbarilor
climatice, platibile pe 0 perioada de 4 ani de la intrarea in vigoare a prezentului
Acord, pe baza programelor anuale de cooperare ~i a proiectelor convenite de

comun acord, cu posibilitatea prelungirii implementarii Acordului pentru un
an.
(2)Fondurile care nu sunt folosite in perioada la care se face referire la alin. (l) al
prezentului articol nu mai pot fi disponibilizate."
ART. 4. - Articolul4 din Acord se completeaza ~i va avea urmatorul conlinut:
"(1) Paqile sunt de acord sa dezvolte cooperarea in urmatoarele sectoare de
activitate:
- infrastructura de transport;
unitali de invalamant;
- asistenla umanitara acordata in cazul unor situalii de urgenla;
- sectorul energetic;
- domeniul protecliei mediului ~i schimbarilor climatice.

(2) Prevederile prezentului Acord sunt aplicabile:
a) proiectelor dintre cele doua Paqi;
b) proiectelor dintre instituliile publice sau private, inclusiv societali
comerciale din cele doua lari;
c) proiectelor comune ce deriva din aCliunile derulate in cazul unor situalii de
urgenla, cu caracter deosebit ~i ocazional;
d) implementarii proiectelor bilaterale de colaborare ~i de investilii in sectorul
energetic;
e) implementarii proiectelor bilaterale de colaborare 'in domeniul protectiei
mediului ~i schimbarilor climatice."
ART. 5. - Articolul 5 din Acord se modifica ~i se completeaza ~i va avea urmatorul
conlinut:
"(1) Autoritalile de coordonare nalionala sunt:
- Pentru Romania - Ministerul Dezvoltarii Regionale ~i Administraliei
Publice (MDRAP) pentru proiectele din sectoarele: infrastructura de
transport, unitati de invatamant, asistenta umanitara acordata in cazul unor
situatii de urgenta, sectorul energetic ~i Ministerul Mediului ~i Schimbarilor
Climatice (MMSC) pentru proiectele in domeniul protectiei mediului ~i
schimbarilor climatice;
- Pentru Republica Moldova - Ministerul Dezvoltarii Regionale ~i
Constructiilor (MDRe) pentru proiectele din sectoarele: infrastructura de
transport, unita1i de in'latamant, ~sistenta umanitara acordata in cazul unor
situalii de urgenta, sectorul energetic ~i Ministerul Mediului (MM) pentru
proiectele in domeniul protectiei mediului ~i schimbarilor climatice.
(2) In cazul modificarii autoritatilor de coordonare national a, Paqile se vor
informa despre acest lucru pe canale diplomatice."

ART. 6. - Prezentul Protocol Aditional intra in vigoare la data ultimei notificari, pe
cale diplomatica, prin care se confirma indeplinirea procedurilor interne legale
necesare pentru intrarea in vigoare.

Prezentul Protocol Aditional va ramane in vigoare pana la data incetarii valabilitatii
Acordului.

Semnat la Chi~inau, in data de 10 decembrie 2013, in doua exemplare originale.
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