AMENDAMENTUL 10
LA SCRISOAREA DE ACORD CU PRIVIRE LA
CONTROLUL DROGURILOR ŞI APLICAREA NORMELOR DE DREPT
ÎNTRE
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
ŞI
GUVERNUL STATELOR UNITE ALE AMERICII
I. PREVEDERI GENERALE
Guvernul Republicii Moldova (GRM) şi Guvernul Statelor Unite ale Americii (GSU) (în
continuare fiecare individual е „Parte" şi colectiv „Părţi") au ajuns la acordul comun de a modifica
Scrisoarea de Acord (SA) dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite, semnată la
28 august 2001, au convenit asupra următoarelor: Acţiunile care urmează a fi întreprinse şi resursele
care urmează a fi alocate de GRM şi GSU întru susţinerea prezentului Amendament la Scrisoarea de
Acord (ASA) sunt stipulate în prezenta scrisoare şi reprezintă angajamentul ferm al fiecărei Părţi.
Fondurile alocate de GSU prevăzută de termenii prezentei SA sunt specificate în fişa de distribuire a
fondurilor şi reprezintă suma totală de 1 272 248 dolari SUA. Finanţarea ulterioară de către GSU a
acestor proiecte pe viitor va fi efectuată în funcţie de disponibilitatea fondurilor autorizate şi alocate
corespunzător, progresul satisfăcător întru atingerea scopurilor proiectului şi aprobarea de către
Departamentul de Stat al SUA.
Fondurile sunt prevăzute pentru următoarele proiecte: Consilierul pentru Probleme Juridice
(CPJ), Dezvoltarea Capacităţilor Organelor de Aplicare a Normelor de Drept, Proiectul de Reformare
a Dreptului Penal al Asociaţiei Avocaţilor Americani, Capacitatea de Investigare Anti-teroristâV
Evaluarea Riscurilor, Controlul Intern al Aplicării Normelor de Drept, Instruire în Serviciul de
Aplicarea a Normelor de Drept şi Dezvoltarea Investigaţiilor Criminalistice.
Părţile pot să extindă, modifice, sau anuleze proiectele prevăzute de prezenta ASA în
conformitate cu acordul în scris între Părţi. Asemenea proiecte vor cădea sub incidenţa termenilor şi
condiţiilor prezentei ASA.
în afară de descrierea proiectelor prezentate în Capitolul II mai jos, toate celelalte obligaţiuni,
termene şi condiţii prevăzute în Scrisoarea de Acord semnată la 28 august 2001 vor rămâne aplicabile,
în deplină vigoare şi efect.

II. DESCRIEREA PROIECTELOR ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

1. Proiectul Consilierul pentru Probleme Juridice — $326 600 - Un an
Scopul principal al acestui proiect este formarea juridică continuă a reprezentanţilor comunităţii
judiciare şi a organelor de aplicare a normelor de drept din Republica Moldova în sectoarele ce au fost
identificate ca fiind de prioritate primordială. Acestea includ reformarea şi dezvoltarea capacităţilor
Procuraturii, direct şi prin intermediul Institutului Naţional de Justiţie, pentru a asigura supravegherea
eficientă a investigaţiilor şi urmărirea penală a cazurilor de corupţie publică, traficului de persoane şi

alte crime complexe, cum ar fi spălarea banilor şi crimele informaţionale, care frecvent se extind în
afara hotarelor internaţionale. Consilierul pentru Probleme Juridice (CPJ) va lucra la fel cu autorităţile
moldoveneşti pentru a asigura conformarea cu normele internaţionale din cadrul tratatelor cum sunt
Convenţia Internaţională cu privire la Drepturile Civile şi Politice, Convenţia ONU împotriva
Corupţiei, Convenţia ONU împotriva Crimei Organizate Transnaţionale (inclusiv Protocoalele anexate
la aceasta privind traficul de persoane şi migranţi). Astfel de reforme vor include şi armonizarea
legislaţiei precum şi ajustarea structurilor şi practicilor instituţionale.
Acţiunile care urmează a fi întreprinse de GSU includ:
• Susţinerea şi finanţarea CPJ întru asigurarea asistenţei juridice directe şi în termeni utili în
chestiunile menţionate mai sus ce ţin de problemele dezvoltării justiţiei penale, asistenţa fiind
acordată GRM şi comunităţii juridice precum şi organelor de aplicare a normelor de drept.
Acţiunile care urmează a fi întreprinse de GRM includ:
• Asigurarea cu localuri pentru organizarea seminarelor, conferinţelor şi cursurilor de instruire.
• Oferirea accesului CPJ la persoanele oficiale corespunzătoare din cadrul GRM.
• Selectarea persoanelor corespunzătoare pentru participare la evenimentele şi proiectele
organizate de CPJ pentru îndeplinirea activităţilor menţionate anterior.
Indicatori de Performanţă:
Până la sfârşitul perioadei de proiect:
• Programul CPJ va asigura cel puţin cinci activităţi juridice educaţionale pentru un grup ţintă de
200 de procurori şi judecători în total, în cooperare cu INJ.
• Formatorii moldoveni vor contribui la prezentări cu cel puţin 30 %.
• GRM să facă modificări în cadrul legal ce ţine de structura administraţiei Consiliului Superior al
Procurorilor pentru ca aceasta să fie în concordanţă cu cea a Consiliului Superior al
Magistraturii.
• în regiunile din afara Chişinăului să se stabilească o abordare axată pe respectarea drepturilor
victimelor în ceea ce ţine de investigaţiile şi urmărirea penală a cazurilor de trafic de persoane.

2. Proiectul Dezvoltarea Capacităţilor Organelor de Ocrotire a Normelor de Drept - $90 168Un an
Scopul acestui proiect este modernizarea capacităţilor de ocrotire a normelor de drept din
Moldova prin îmbunătăţirea abilităţilor de investigare şi combatere eficientă a crimelor care au
legătură în mare măsură cu criminalitatea organizată transnaţională. în mod special, acest program va
susţine eforturile GRM în reformarea funcţiilor organelor de drept din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne, mai mult decât atât, va acorda susţinere şi altor agenţii de ocrotire a normelor de drept.
Utilizând o varietate a prestatorilor de servicii ai GSU (DEA, FBI, FLETC, etc.), cursurile de
instruire vor fi oferite în conformitate cu scopurile Planului de Acţiuni RM-UE care se referă la
capacităţile de combatere a crimei organizate. Programele de instruire specializate vor fi implementate
întru susţinerea activităţilor poliţieneşti în aşa domenii ca crimele financiare, spălarea banilor, crimele
informaţionale, investigaţii criminalistice generale, securitatea graniţelor şi interzicerea trecerii,
traficul transnaţional de substanţe narcotice şi a capacităţilor de conducere şi management a organelor
de drept. La fel va oferit şi careva echipament specializat limitat, care să complementeze cursurile de

instruire. Adiţional, va fi desfăşurat un modest program specific de studiere a limbii engleze, având ca
subiect aplicarea normelor de drept.
Acţiunile care urmează a fi întreprinse de GSU includ:
• Acordarea programelor de instruire specializate şi a materialelor corespunzătoare şi a
echipamentului organelor de ocrotire a normelor de drept din Moldova, responsabile pentru
combaterea, în special a activităţii transnaţionale criminale organizate.

•
Acţiunile care urmează a fi întreprinse de GRM includ:
• Asigurarea cu localuri unde va fi posibila organizarea seminarelor, conferinţelor şi cursurilor
de instruire.
• Desemnarea colaboratorilor organelor de drept pentru participare la programe de instruire şi
primirea asistenţei tehnice.
Indicii de Performanţă:
Până la sfârşitul perioadei de proiect:
• Performanţa va fi măsurată prin creşterea nivelului calitativ al arestărilor şi urmăririi penale,
materializată prin numărul de condamnări în comparaţie cu anul precedent.

3. Proiectul Asociaţiei Avocaţilor Americani., Reforma Dreptului Penal -- $400 000—
Cincisprezece luni
Scopul acestui proiect îl constituie încurajarea reformelor în justiţia penala prin sporirea
promovării accesului la justiţie pentru cetăţenii Republicii Moldova şi creşterea capacităţii sistemului
de justiţie penala pentru a combate criminalitatea. Finanţarea acordată va susţine activitatea
implementatorului actual care este Asociaţia Avocaţilor Americani prin proiectul Iniţiativa Supremaţii
Legii (ABA/ROLI). Acest proiect va oferi finanţare pentru personal, inclusiv Specialistului Juridic
American în domeniul Penal
şi specialistului(lor) naţionali care vor activa cu instituţiile
guvernamentale, ONG-uri şi Baroul Avocaţilor, în scopul oferirii asistenţei tehnice, juridice, instruirii
profesionale, precum şi a promovării standardelor internaţionale în domeniul justiţiei penale. Proiectul
va coordona activităţile cu Consilierul Juridic al Ambasadei, organizaţii internaţionale şi donatori,
pentru a spori impactul activităţii sale. Activităţile vor include următoarele:
a) Pregătirea unei generaţii noi de profesionişti în domeniul juridic prin intermediul cursurilor de
instruiri specializate şi materiale aferente, inclusiv instruiri axate pe drepturile omului, colaborarea
cu CPJ în ceea ce ţine de detenţia preventivă, acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi alte instruiri
pe tematica relevantă;
b) îmbunătăţirea capacităţii de auto-administrare a Baroului Avocaţilor din Moldova (ВАМ) pentru a
putea eficient să acorde licenţe avocaţilor, să desfăşoare instruiri şi aplicare a normelor
disciplinare, axându-se pe ameliorarea standardelor de admitere în cadrul baroului, compilarea
unei cărţi ce ar descrie procedura de devenire a uni avocat în Republica Moldova, consilierea
privind modalităţile de îmbunătăţire a sistemului de disciplină ce ţine de avocatură pentru a
soluţiona contestaţiile etice înaintate împotriva avocaţilor; şi,

с) Susţinerea reformării sistemului de justiţie criminală prin instruire şi dezvoltare a unui barou de
apărare, accentuând în mod special promovarea drepturilor omului, precum şi asistarea reformelor
legislative prin armonizarea legilor Republicii Moldova cu normele internaţionale.
Acţiunile care urmează a fi întreprinse de GSU includ:
• Finanţarea unui avocat experimentat pentru a fi detaşat la oficiul ABA/ROLI din Chişinău care
va oferi asistenţă tehnică directă şi actuală în dezvoltarea chestiunilor de justiţie criminală
Guvernului Republicii Moldova precum şi comunităţii juridice şi a organelor de drept
moldoveneşti.
Acţiunile care urmează a fi întreprinse de GRM includ:
• Oferirea de încăperi pentru seminare, cursuri de formare şi conferinţe.
• Oferirea accesului specialistului ABA/ROLI la oficialii Guvernului Republicii Moldova.
Indicii de performanţă:
• Cel puţin 50% din avocaţii apărării instruiţi prin acest program îşi vor îmbunătăţi cunoştinţele
în ceea ce priveşte procedura de aplicare a Codului Penal, Codului de Procedură Penală, Codul
de Etică, jurisprudenţa CEDO şi alte standarde ce ţin de drepturile omului, demonstrate de
evaluările instruirilor şi sondajele post instruire.
• ВАМ să adopte cel puţin una din cerinţele recomandate de către expertul tehnic, ce va
contribui la îmbunătăţirea standardelor avocaţilor practicieni. Un exemplu bun ar fi stabilirea şi
/sau punerea în aplicare a unei cerinţe naţionale pentru un număr minim de puncte credite a
activităţii legale educaţionale pe an.
• Guvernul gazdă va identifica modificările legislative necesare pentru armonizarea legisla'iei
din domeniul justiţiei penale cu normele internaţionale şi va iniţia un proces de modificare a
respectivei legislaţii, luând în considerare comentariile şi /sau alte recomandări prezentate de
ABA- Moldova.

4. Proiectul Capacitatea de Investigare Anti-teror/Evaluarea Riscurilor --$242 000 — 6 luni
Obiectivul acestui proiect este îmbunătăţirea capacităţilor de prevenire şi urmărire penală a
Subdiviziunii Anti-Teror din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Această subdiviziune are
responsabilitate de a efectua investigaţii ce ţin de crimele teroriste şi de a aresta autorii acestora.
Finanţarea va fi utilizată la instruirea colaboratorilor Subdiviziunii, de aceasta beneficiind şi
colaboratorii subdiviziunilor ce au drept scop susţinerea Subdiviziunii în investigaţiile acesteia.
Acestea vor fi subdiviziunile de criminalistica, ale centrului chinologic, procurorii care vor prezenta
învinuirea de astefel de cazuri în instanţele de judecată. Nu este exclusă participarea şi altor
departamente. Pe parcursul primelor şase luni, proiectul va face o evaluare detaliată a necesităţilor şi
va elabora un program de instruire complex, care va include cele mai bune practici internaţionale în
prevenirea şi investigarea cazurilor de terorism, care urmează a fi desfăşurat ulterior în Moldova. în
cadrul evaluării necesităţilor se va elabora şi o lista prioritizată a celui mai stringent echipament sau
material necesar şi vor identifica aspectele legislaţiei curente ce ţin de crimele teroriste, care poate
necesita careva modificări.

Acţiunile care urmează a fi întreprinse de GSU includ:
• Contractarea unei agenţii internaţionale care să efectueze analiza necesităţilor de instruire, să
elaboreze şi să desfăşoare acest program de instruire, precum şi să ofere recomandări privind
echipamentul/materialele necesare.
• Evaluarea necesităţilor de echipament şi întocmirea listei de priorităţi pentru achiziţii.
Acţiunile care urmează a fi întreprinse de GRM includ:
• Oferirea localurilor pentru desfăşurarea seminarelor, conferinţelor şi cursurilor de formare.
• întocmirea listei participanţilor din rândurile organelor de aplicare a normelor de drept care să
participe la instruire şi să primească asistenţă tehnică.
• Să ia în consideraţie şi să implementeze recomandările ce ţin de dezvoltarea ulterioară a
capacităţilor anti-teror în cadrul MAI.
Indicii de performanţă:
Până la sfârşitul perioadei de proiect:
• O evaluare completă a necesităţilor de instruire pentru organele MAI şi ale Procuraturii cu
scopul îmbunătăţirii cerecetării şi atragerii la răspundere penală a persoanelor pe cazurile
teroriste, cu identificarea lacunelor în instruire şi a colaboratorilor care au nevoie de această
instruire.
• Instruirea iniţială va avea loc pe parcursul a primelor şase luni ale proiectului.
• Va fi elaborata o listă prioritară a echipamentului necesar pentru investigaţii şi urmărire penală
a cazurilor de terorism.
• Daca va fi necesar, GRM va primi recomandări ce ţin de modificarea legislaţiei în vigoare.

5. Proiectul Controlul Intern al Aplicării Normelor de Drept --$173 480 - Un an
Regiunea Transnistreană nu recunoaşte autoritatea Guvernului central al Republicii Moldova.
Aceasta este o unitate teritoriala care nu este recunoscută de nici un stat din lume, dar care îşi menţine
propriul aparat guvernamental. Guvernul Republicii Moldova nu recunoaşte hotarele auto-proclamate
ale Transnistriei, şi respectiv, nu menţine puncte oficiale vamale sau de control al imigraţiei pe
teritoriul învecinat malului stâng al râului Nistru. Astfel, acesta regiune este foarte vulnerabilă
pericolului contrabandei de substanţe narcotice, arme şi alte produse ilegale, precum şi contrabandei
cu migranţi ilegali, constituind un punct de intrare a potenţialilor infractori sau terorişti. Ministerul
Afacerilor Interne abordează această problemă prin modificări regulatorii care să permită ofiţerilor
MAI să înregistreze persoanele străine ce intră pe teritoriul Moldovei prin partea malului stâng a râului
Nistru, necontrolat de Serviciul Grăniceri al Moldovei. Acest proiect va susţine eforturile Guvernului
prin acordarea instruirii şi echipamentului pentru depistarea documentelor false, precum şi a altui tip
de asistenţă care să îmbunătăţească controlul intern în această regiune a ţării.

Acţiunile care urmează a fi întreprinse de GSU includ:
• Să identifice, prin consultare cu GRM, necesităţile de instruire a colaboratorilor organelor de
drept implicaţi în activităţi de control intern.

•

•

•

Desemnarea experţilor formatori/practicieni, care vor oferi cursuri de instruire în domeniul
formării profesionale în scopul combaterii cu succes a contrabandei (atât cu oameni cât şi a
lucrurilor materiale).
Echipamentul de detectare şi instruirea corespunzătoare vor fi oferite colaboratorilor de poliţie
din zona de vecinătate a regiunii Transnistrene în dependenţă de disponibilitatea mijloacele
financiare ale proiectului.
Necesităţile aferente vor fi evaluate de către experţi din SUA.

Acţiunile care urmează a fi întreprinse de GRM includ:
• Finalizarea cadrului regulatoriu în stabilirea autorităţilor de control.
• Asigurarea încăperilor pentru seminare, conferinţe şi cursuri de instruire.
• întocmirea listei participanţilor din rândurile organelor de aplicare a normelor de drept care să
participe la instruire şi să primească asistenţă tehnică.

Indicii de performanţă:
Până la sfârşitul perioadei de proiect:
• Va fi stabilit cadrul de reglementare.
• Va fi condusă evaluarea necesităţilor de instruire şi va fi finalizat planul de instruire a
angajaţilor MAI desemnaţi să activeze în aceasta regiune.
• Cel puţin 50 de angajaţi ai MAI desemnaţi să activeze în regiunea ţintă vor fi echipaţi şi
instruiţi pe deplin în detectarea documentelor false şi vor demonstra competenţă în acest
domeniu, fiind verificaţi de către şefii acestora şi experţii tehnici în cea ce priveşte
performanţă la locul de muncă.
• Cetăţenii străini ce vor intra pe teritoriul Moldovei prin partea stânga a malului râului Nistru
vor fi înregistraţi în mod obişnuit.
6. Instruirea Continuă a Colaboratorilor Organelor de Drept—$40 000 - Un an
Necesitatea de instruire continuă a fost stabilită în rezultatul revizuirii şi evaluării activităţilor
Ministerului Afacerilor Interne, efectuate de către un expert din cadrul Departamentul de Justiţie al
Statelor Unite, prin intermediul Programului Internaţional de Instruire şi Asistenţă în domeniul
Investigaţiilor Criminalistice (DOJ/ICITAP), în Noiembrie 2009. Prin urmare, acest proiect are ca
scop oferirea instruirii continue iniţiale în domeniile de necesitate de bază şi evaluarea posibilităţilor
de instituire a unor unităţi de instruire profesională computerizate în cadrul unor organe de drept
selectate.
Acţiunile care urmează a fi întreprinse de GSU includ:
• Desfăşurarea cursurilor selectate de instruire continuă în scopul sporirii capacităţilor de control
la frontieră şi a funcţiilor poliţieneşti.
• Asigurarea evaluării necesităţilor şi posibilităţilor de instituire de către Oficiul Naţiunilor Unite
pentru Droguri şi Criminalitatea Organizată (UNODC) a unor Centre Computerizate de
Instruire Continuă.
• în funcţie de rezultatul evaluării, UNODC va decide asupra finanţării ulterioare a proiectului
de stabilire a Centrelor Computerizate de Instruire Continuă în cadrul instituţiilor determinate
de către GRM.

Acţiunile care urmează a fi întreprinse de GRM includ:
• Identificarea şi prioritizarea cerinţelor de instruire a subdiviziunilor selectate.
• Selectarea candidaţilor potriviţi din cadrul subdiviziunilor MAI care să participe la instruire
profesională.
• Efectuarea eforturilor în scopul asigurării că participanţii selectaţi pentru instruire vor continua
să activeze utilizând instruirea dobândite pentru cel puţin doi-trei ani.
• Oferirea spaţiilor de instruire adecvate pentru activităţile de formare profesională.
• Acordarea asistenţei instructorilor şi personalului de evaluare a UNODC în obţinerea vizelor.
• Disponibilitatea colaboratorilor organelor de drept dar şi a altor funcţionari, care să conlucreze
cu evaluatorii UNODC pe parcursul misiunii de evaluare.
Indicii de performanţă:
Până la sfârşitul perioadei de proiect:
• Planul de instruire elaborat în cadrul evaluării urmează a fi executat.
• Colaboratorii selectaţi de GRM vor fi instruiţi în dezvoltarea capacităţilor poliţieneşti, 90% din
acest număr urmează să treacă cu succes testul de competenţă profesională.
•
Vor fi stabilite necesităţile de formare profesională pentru anul fiscal următor.
• UNODC va face evaluarea necesităţilor şi va decide asupra implementării unui proiect integral
al UNODC în domeniul Centrelor Computerizate de Instruire Continuă.
7. Proiectul Dezvoltarea Criminalistică--$500 000 - Un an
Având în vedere priorităţile evolutive ale Ministerului Afacerilor Interne şi la solicitarea
acestuia, GSU a anulat proiectul "Consilierul Tehnic în Aplicarea Normelor de Drept pentru Centrul
de Combatere a Traficului de Persoane", care a fost descris în Amendamentul 7 din 22 mai 2008. în
schimb, finanţarea proiectului în valoare de 500.000 dolari va fi folosită pentru implementarea
proiectului de Dezvoltare Criminalistică. în special, proiectul va oferi echipament, infrastructură şi
instruire pentru modernizarea capacităţilor Direcţiei Tehnico-Criminalistice a Ministerului Afacerilor
Interne precum şi altor laboratoare de cercetare criminalistică, inclusiv laboratorului Comisariatului
General de Poliţie al mun. Chişinău. Acest proiect va fi coordonat în cooperare cu alţi donatori,
inclusiv Guvernul Germaniei. Activităţile iniţiale de proiect vor include achiziţionarea Sistemului
Automatizat de Identificare Balistică (ABIS) şi instruirea corespunzătoare în scopul automatizării
procesul de înregistrare şi catalogare a informaţiei balistice în privinţa a 40 000 de arme (cu o
capacitate de sporire cu 2 000 unităţi anual) înregistrate de Guvernul Republicii Moldova.
Acţiunile care urmează a fi întreprinse de GSU includ:
• Achiziţionarea şi furnizarea Sistemului Automatizat de Identificare Balistică
• Asigurarea instruirii privind utilizarea sistemului.
Acţiunile care urmează a fi întreprinse de GRM includ:
• Asigurarea unui spaţiu adecvat în cadrul Direcţiei Tehnico-Criminalistice pentru instalarea
sistemului.
• Selectarea personalului calificat pentru gestionarea şi operarea sistemului.
• întreţinerea continuă a sistemului.
• Introducerea informaţiei de balistice actuale şi ulterioare în sistem.
Indicii de performanţă:

Până la sfârşitul perioadei de proiect:
• ABIS-ul va fi furnizat, instalat şi va funcţiona cu o capacitate deplină.
• Colaboratorii vor fi instruiţi pe deplin în operarea sistemului.
• Toată informaţia balistică disponibilă va fi introdusă în sistem.
• Catalogarea manuală a informaţiei balistice nu va mai fi practicată.
• Până Ia sfârşitul perioadei de proiect, informaţia balistică pe cazurile noi va fi introdusă în
sistem şi urmează a fi verificată prin baza de date în scopul identificării unor posibile arme
criminale.
III. PLANUL DE EVALUARE
Reprezentanţii Guvernului Republicii Moldova şi a Guvernului Statelor Unite ale Americii se
vor întâlni cel puţin o dată pe an pentru a revizui progresul referitor la îndeplinirea obiectivelor şi
scopurilor proiectului. Progresul va fi evaluat în conformitate cu indicatorii de performanţă descrişi
mai sus. Ambasada va efectua comparaţii anuale pentru a identifica îmbunătăţirile tangibile şi va
raporta succesele majore ce vor putea fi atribuite pentru a proiecta şi alte activităţi.
Informaţia care urmează a fi luată în considerare în efectuarea acestor evaluări va include
indicatorii calitativi şi cantitativi, după cum s-a menţionat şi mai sus. Un raport anual va fi pregătit în
comun pentru a concluziona rezultatele acestor evaluări. Evaluările sunt adiţionale la monitorizarea
curentă a programelor şi activităţilor efectuate de către colaboratorii relevanţi din cadrul ambelor
guverne.

IV. AUTORIZAREA GUVERNULUI
întocmit în două exemplare la Chişinău, Republica Moldova, la 27 septembrie 2010, în limbile
moldovenească şi engleză, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru
Guvernul Republicii Moldava

Pentru
Guvernul Statelor Unite ale Americii

Vlad Filat
Prim ministru

Asif J. Chaudhry
Ambasador

SCRISOARE DE A C O R D
ÎNTRE GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
ŞI GUVERNUL S T A T E L O R UNITE ALE AMERICII
•

SA Iniţială

^ A m e n d a m e n t al SA

Numărul SA Iniţiale: 01-01

Prima pagină a amendamentului la SA la SA

Data SA Iniţiale: 28 august 2001

Numărul Amendamentului: 10

Părţile sus-menţionate au ajuns la comun acord de a implementa proiectul conform prevederilor şi
termenilor prezentului acord şi conform prevederilor prezentului document şi anexelor după cum
urmează.
Descrierea proiectului

Prevederi Generale

Anexa A

Anexa В

Prezenta SA sau Amendament al SA cad sub incidenţa prevederilor următorului acord între cele
două Guverne după cum a fost modificat şi completat:

Finanţarea alocată Ambasadei şi garantată prin acest acord:

$

601 248

Finanţare disponibilă pentru garanţie, dar reţinută de INL Washington:

$

671 000

Total finanţare alocată acestui acord:

$

1 272 248

Suma, autorizată şi alocată:

$601,248-1911901022.0000 - 0 2 6 1

Data finală a sub-alocării:

30 septembrie 2011

Certificarea disponibilităţii fondurilor:
Semnătura

Data

Pentru Guvernul RepuhAi^if3$oldova

Pentru Guvernul Statelor Unite ale Americii

Vlad Filat, Prim ministru

Asif J. Chaudhry
Ambasador

Data: 27 septembrie 2010

Data: 27 septembrie 2010

У-

DISTRIBUIREA FINANŢĂRII PE PROIECT

Finanţare alocată în cadrul Amendamentului 10 între Guvernul
Republicii Moldova
şi Guvernul Statelor Unite ale Americii

Fonduri alocate Ambasadei SUA
Identificare: 191191)1022.0000

Alocare: 0261
Titlul proiectului

Număr de proiect

Suma totală

IN41MD03

Consilierul pentru Probleme Juridice

$55 600

IN13MD05

Dezvoltarea Capacităţilor Organelor de Aplicare a
Normelor de Drept

$90 168

IN16MD07

Capacitatea de Investigare Anti-teroristă/ Evaluarea
Riscurilor

$242 000

IN14MD08

Controlul Intern al Aplicării Normelor de Drept

$173 480

IN13MD09

Instruire în Serviciul de Aplicarea a Normelor de Drept

$40 000

Total pe proiecte

$601 248

Sumar

Finanţare alocată Departamentului de Stat, Biroul pentru Combaterea Drogurilor şi
Aplicarea Normelor de Drept la Washington, D.C.
Identificare: 1911901022.0000

Alocare: 0279
Titlul proiectului

Număr de proiect

Suma totală

IN41MD03

Consilierul pentru Probleme Juridice

$271 000

IN41MD10

Asociaţia Avocaţilor Americani / Iniţiativa pentru
Supremaţia Legii

$400 000

Total pe proiecte

$671 000

Sumar

