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PARTEA I
Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,
decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
189

HOTĂRÎRE
pe marginea audierilor privind unele acţiuni cu caracter
reformator din domeniul ocrotirii sănătăţii

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art. 1. – În temeiul art. 126 din Regulamentul Parlamentului, în scopul efectuării controlului parlamentar privind
activitatea autorităţilor executive, plenul Parlamentului a
desfăşurat audieri ale ministrului sănătăţii domnul Andrei
Usatîi cu privire la situaţia din domeniul ocrotirii sănătăţii
şi la acţiunile cu caracter reformator promovate de către
ministerul de resort.
În cadrul audierilor au fost evidenţiate problemele de
bază ale sistemului de sănătate, infrastructura şi tehnologiile
medicale învechite, accesul redus al populaţiei la asistenţa
medicală şi farmaceutică calitativă, managementul ineficient
al unor instituţii medicale, deficitul de lucrători medicali în
sectorul rural etc.
Parlamentul s-a pronunţat asupra necesităţii de a
îmbunătăţi, perfecţiona şi dezvolta sistemul naţional de
sănătate în baza viziunii strategice aprobate de Parlament.
Concomitent, Parlamentul a constatat că Ministerul
Sănătăţii a iniţiat şi a întreprins un şir de acţiuni care vizează
reformarea şi/sau reorganizarea sistemului de sănătate,
lichidarea sau reorganizarea unor instituţii medico-sanitare
publice, substituirea unor servicii publice cu servicii private
de sănătate etc.
Deciziile strategice care au vizat acţiunile menţionate au
fost luate fără a avea la bază suportul legislativ necesar şi
în condiţii de transparenţă minimă.
Art. 2. – Parlamentul hotărăşte:
1. În conformitate cu art. 4 alin. (6) din Legea ocrotirii

sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, Guvernul va
prezenta Parlamentului spre examinare şi aprobare strategia
de reformare şi/sau reorganizare a sistemului de sănătate,
care va conţine scopuri şi obiective clare, acţiuni şi măsuri
concrete, termene şi etape de implementare, precum şi
argumentare de ordin economico-financiar.
2. Pînă la aprobarea de către Parlament a unui document
strategic de reformare şi/sau reorganizare a sistemului
de sănătate, se solicită Ministerului Sănătăţii să suspende
următoarele acte normative:
– Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 192 din 1 martie
2012 cu privire la aprobarea Foii de parcurs „Accelerarea
reformelor: abordarea necesităţilor din domeniul sănătăţii
prin politici investiţionale”;
– Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1316 din
22 decembrie 2012 cu privire la reorganizarea unor instituţii
medico-sanitare publice;
– Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1317 din
22 decembrie 2012 cu privire la reorganizarea unor instituţii
medico-sanitare publice;
– Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1354 din 28 decembrie
2012 cu privire la modificarea Ordinelor nr. 1316 şi 1317
din 22 decembrie 2012;
– alte ordine cu conţinut reformator care nu au la bază
suportul legislativ necesar.
Art. 3. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data
adoptării.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Marian LUPU

Nr. 27. Chişinău, 1 martie 2013.
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HOTĂRÎRE
pentru completarea articolului 1 din Hotărîrea
Parlamentului nr. 7 din 15 februarie 2013 privind
constituirea Comisiei speciale pentru selectarea
candidaturilor la funcţia de membru al Comitetului
European pentru Prevenirea Torturii şi a Pedepselor
sau Tratamentelor Inumane sau Degradante

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art. I. – La articolul 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 7
din 15 februarie 2013 privind constituirea Comisiei speciale
pentru selectarea candidaturilor la funcţia de membru
al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi a
Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 36–40,
art. 123), compartimentul „Membri” se completează cu
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI
Nr. 34. Chişinău, 7 martie 2013.

4

următoarele poziţii:
„JANTUAN Stella

– Fracţiunea parlamentară a Partidului Democrat din Moldova
FUSU Corina
– Fracţiunea parlamentară a Partidului Liberal.”
Art. II. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data
adoptării.
Marian LUPU
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HOTĂRÎRE
privind numirea în funcţia de membru al Consiliului
pentru prevenirea şi eliminarea discriminării
şi asigurarea egalităţii

În temeiul art. 11 alin. (8) din Legea nr. 121 din 25 mai
2012 cu privire la asigurarea egalităţii,
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art. 1. – Se numesc în funcţia de membru al Consiliului
pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea
egalităţii următoarele persoane:
GUMENAIA Oxana
STRĂISTEANU Doina-Ioana.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULI

Art. 2. – Comisia specială de organizare şi desfăşurare
a concursului public pentru selectarea candidaţilor la funcţia
de membru al Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea
discriminării şi asigurarea egalităţii va anunţa concursul
repetat şi, în termen de 45 de zile, va selecta candidaţi
la celelalte 3 funcţii de membru al acestui Consiliu.
Art. 3. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data
adoptării.
Marian LUPU

Nr. 36. Chişinău, 7 martie 2013.
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DECRET
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Tudor ŞTIRBU

În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova
şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii
Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi prodiPREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

gioasă în cadrul autorităţilor publice, contribuţie la perfecţionarea legislaţiei şi merite în promovarea politicii statului în
domeniul dreptului, domnului Tudor ŞTIRBU, şef al Direcţiei
juridice a Cancelariei de Stat, i se conferă Ordinul „Gloria
Muncii”.
Nicolae TIMOFTI

Nr. 541-VII. Chişinău, 18 martie 2013.
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Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
7

HOTĂRÎRE
cu privire la Raportul auditului performanţei „Există
oportunităţi de îmbunătăţire a proceselor de realizare
a Strategiei naţionale de dezvoltare regională
prin sporirea eficienţei utilizării fondurilor alocate”

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului dezvoltării
regionale şi construcţiilor dl M.Răducan, viceministrului
dezvoltării regionale şi construcţiilor dl V.Guţuţui, şefului
Direcţiei generale dezvoltare regională a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor dl V.Bînzaru, directorilor
Agenţiilor de dezvoltare regională: Nord – dl I.Bodrug;
Centru – dl T.Meşină, şefului Secţiei management proiecte
a Agenţiei de dezvoltare regională Sud dl E.Lupaşcu,
şefului Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în
sectorul corporativ din cadrul Ministerului Finanţelor dna
L.Foalea, şefului-adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat
dl C.Crîşmari, precum şi a altor persoane responsabile din
cadrul entităţilor auditate, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi
art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI
din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului performanţei
„Există oportunităţi de îmbunătăţire a proceselor de
realizare a Strategiei naţionale de dezvoltare regională
prin sporirea eficienţei utilizării fondurilor alocate”.
Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate
cu prevederile art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din
05.12.2008 şi cu Programul activităţii Curţii de Conturi pe
anul 20122, avînd drept scop să evalueze modul în care
s-au utilizat Fondul naţional pentru dezvoltare regională,
precum şi alte surse alocate de către partenerii străini şi
locali, rezultatele obţinute, impactul implementării proiectelor finanţate, să identifice dificultăţile în implementarea
politicilor de dezvoltare regională şi să analizeze din diferite
perspective cauzele care au generat imperfecţiuni.
Auditul a fost planificat şi s-a efectuat în conformitate
cu Standardele de audit, Manualul de audit al performanţei,
elaborat de Curtea de Conturi în baza Standardelor Internaţionale de Audit. În vederea susţinerii opiniilor, constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, probele de
audit s-au obţinut prin desfăşurarea procedurilor specifice
auditului. În funcţie de contextul în care au fost aplicate,
procedurile au inclus examinări, testări, verificări şi analize
etc.
Curtea de Conturi şi-a propus ca obiectiv al auditului să
răspundă la următoarea întrebare:
Activitatea Consiliului Naţional de Coordonare a
Dezvoltării Regionale, Consiliilor Regionale pentru
Dezvoltare, Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Construcţiilor şi a Agenţiilor de dezvoltare regională
a impulsionat realizarea obiectivelor politicii de
dezvoltare regională în Republica Moldova?
Misiunile de audit au fost realizate la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Agenţiile de dezvoltare
regională: Nord; Centru şi Sud, precum şi la 15 beneficiari ai proiectelor implementate, vizînd perioada anilor
2011-2012.
Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat
şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente
în şedinţă, Curtea de Conturi
a constatat:
Urmare a autorizării Ministerului Dezvoltării Regionale
şi Construcţiilor cu competenţe în promovarea politicii de
dezvoltare regională, au fost evidenţiate rezultate vizibile
care au impulsionat procesul de realizare a obiectivelor
1
2

6

strategice. Astfel, au fost elaborate şi aprobate principalele
documente de planificare strategică pe termen lung şi
termen mediu, care identifică priorităţile implementării
Strategiilor de dezvoltare regională, au fost create structurile funcţionale la nivel naţional şi regional responsabile
de aprobarea, promovarea, coordonarea obiectivelor
politicii de dezvoltare regională, au fost înfiinţate Agenţiile
de dezvoltare regională responsabile de organizarea implementării Strategiilor de dezvoltare şi a Planurilor operaţionale regionale.
Primul Document unic de program pentru anii 2010-2012
a fost aprobat la 26.08.2010, acesta fiind momentul de
iniţiere a implementării proiectelor investiţionale concrete
întru realizarea politicii de dezvoltare regională.
În perioada anilor 2011-2012 au fost iniţiate 32 de
proiecte, cu valoarea de 272,2 mil.lei, finanţate prin intermediul Fondului naţional pentru dezvoltare regională (în
continuare – FNDR), din care au fost realizate integral 9
proiecte, precum şi au fost iniţiate 5 proiecte investiţionale,
cu valoarea de 54,8 mil.lei, susţinute financiar de către
Guvernul Republicii Federative Germania prin intermediul
Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei.
Verificările efectuate de către echipele de audit în
cadrul auditului performanţei au relevat că mecanismele de
implementare a obiectivelor de dezvoltare regională au fost
elaborate cu reţineri majore de timp. Procesele de selectare,
evaluare, implementare şi monitorizare a proiectelor s-au
desfăşurat cu unele abateri de la exigenţele cadrului legal şi
ale celui regulator, iar diminuarea alocaţiilor destinate FNDR
şi colaborarea neeficientă cu partenerii şi autorităţile locale
în vederea asigurării surselor financiare din partea acestora
nu au permis atingerea impactului scontat.
Factorii determinanţi care au limitat eficienţa
activităţilor desfăşurate de actorii implicaţi în realizarea obiectivelor politicilor de dezvoltare regională
şi implementarea acţiunilor prioritare întru atingerea
acestor obiective sînt următorii:
Neincluderea în Documentul unic de program a
costurilor proiectelor aprobate, precum şi a programelor
în paralel cu direcţiile strategice
Necorelarea necesităţilor financiare de dezvoltare
regională cu cadrul bugetar pe termen mediu
Nedefinirea exhaustivă a criteriilor şi priorităţilor
privind selectarea şi evaluarea propunerilor de proiecte de
dezvoltare regională
Nestabilirea în cadrul primului apel de propuneri a
condiţiilor obligatorii privind existenţa documentaţiei tehnice
la proiectele depuse
Executarea unor lucrări care nu erau prevăzute iniţial
în cererile de finanţare şi nu formau obiectivele proiectului, care au generat utilizarea suplimentară a mijloacelor
FNDR
Întocmirea necorespunzătoare a proiectelor tehnice
elaborate care au provocat impedimente la realizarea în
termenele stabilite a proiectelor şi au afectat calitatea
lucrărilor executate, precum şi utilizarea eficientă a mijloacelor din FNDR
Nedezvoltarea suficientă a relaţiilor de parteneriat,

M.O., 2008, nr.237-240, art.864.
Hotărîrea Curţii de Conturi nr.80 din 22.12.2011 „Privind aprobarea Programului activităţii Curţii de Conturi pe anul 2012” (cu modificările ulterioare).
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ca rezultat, proiectele incluse în Documentul unic de
program pentru anii 2010-2012 care urmau a fi cofinanţate
cu suportul partenerilor străini, precum şi al celor locali nu
s-au soldat cu rezultatele scontate
Capacitatea redusă a instituţiilor abilitate de a însuşi
integral resursele alocate din FNDR care a generat nevalorificarea în anul 2011 a mijloacelor în sumă de 11,4 mil.lei
Neexecutarea, în unele cazuri, în termenele stabilite,
a activităţilor planificate în cadrul proiectelor finanţate din
contul mijloacelor Agenţiei de Cooperare Internaţională a
Germaniei
Ineficienţa, în unele cazuri, a evaluării şi monitorizării proiectelor, deşi modalitatea s-a bazat pe proceduri
şi instrumente elaborate
Neconformarea, în unele cazuri, a beneficiarilor
de proiecte la condiţiile stabilite în cererile de solicitare a
finanţării, precum şi în Acordurile de parteneriat
Necoordonarea, în unele cazuri, a activităţilor în
cadrul proiectelor între autorităţile administraţiei publice
locale, Agenţiile de dezvoltare regională şi Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi neconlucrarea
între acestea
Neprevederea exhaustivă în cadrul normativ şi cel
regulator intern a modalităţii de transmitere a bunurilor
obţinute în procesul de derulare a proiectelor de dezvoltare
regională
Existenţa unor divergenţe între cadrul juridic actual
şi cel normativ privind restituirea garanţiei pentru bună
execuţie a lucrărilor.
În contextul celor expuse în Raportul de audit
şi în prezenta Hotărîre, se concluzionează că realizarea obiectivelor stabilite în Strategia naţională
de dezvoltare regională are o importanţă majoră în
obţinerea unei dezvoltări social-economice echilibrate
şi durabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Cu
toate că au fost depuse eforturi şi întreprinse măsuri
care au contribuit la crearea mecanismului complex
de realizare a politicii de dezvoltare regională, auditul
a constatat şi unele disfuncţionalităţi, nereguli privind
implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare
regională, iar obiectivele şi indicatorii aprobaţi nu în
toate cazurile au fost atinşi la nivelul şi în termenele
prestabilite.
Întru reducerea riscurilor identificate şi asigurarea
atingerii impactului scontat, sînt necesare măsuri de
remediere a deficienţelor, de consolidare a capacităţilor instituţionale în vederea atingerii obiectivelor
Strategiei naţionale de dezvoltare regională, precum
şi a gestionării eficiente a mijloacelor alocate atît din
Fondul naţional pentru dezvoltare regională, cît şi din
alte surse financiare, inclusiv prin identificarea unor
soluţii optime de îmbinare a principiilor transparenţei,
economicităţii şi eficacităţii.
Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a),
art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din
Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea
de Conturi
hotărăşte:
1. Se aprobă Raportul auditului performanţei „Există
oportunităţi de îmbunătăţire a proceselor de realizare a
Strategiei naţionale de dezvoltare regională prin sporirea
eficienţei utilizării fondurilor alocate”, care se anexează la
PREŞEDINTELE CURŢII DE CONTURI

prezenta Hotărîre.
2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit autorităţilor
indicate în subpunctele 2.1.- 2.2.; în punctele 3, 4 şi se
recomandă să ia atitudine, conform competenţelor, referitor
la rezultatele auditului, după cum urmează:
2.1. Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Agenţiilor de dezvoltare regională Nord, Centru
şi Sud:
2.1.1. întreprinderea măsurilor necesare în vederea
lichidării deficienţelor şi neregulilor constatate, precum şi
implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit
şi în prezenta Hotărîre;
2.1.2. evaluarea punctelor slabe şi a problemelor care
au condus la nerealizarea unor obiective ale proiectelor
de dezvoltare regională în vederea asigurării implementării
acestora, inclusiv prin instituţionalizarea monitorizării şi
evaluării permanente a progreselor înregistrate;
2.1.3. fortificarea capacităţilor instituţionale în domeniul
implementării eficiente a proiectelor de dezvoltare
regională;
2.1.4. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea
definitivării tuturor activităţilor aferente implementării proiectelor finanţate din contul mijloacelor Agenţiei de Cooperare
Internaţională a Germaniei, cu valorificarea integrală a
mijloacelor alocate.
2.2. Ministerului Finanţelor, pentru informare şi o
posibilă luare de atitudine;
2.3. Guvernului, pentru informare şi luare de atitudine,
precum şi pentru:
2.3.1. sporirea eforturilor în vederea eficientizării procesului de dezvoltare regională şi îmbunătăţirii performanţelor
scontate;
2.3.2. intensificarea monitorizării de către Consiliul
Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale a procesului de implementare a politicii de dezvoltare regională în
vederea eficientizării cadrului de politici;
2.3.3. complementarea şi armonizarea programelor
naţionale, sectoriale şi teritoriale de dezvoltare economico-socială, întru eficientizarea alocativă a resurselor şi
promovarea descentralizării regionale conform standardelor
comunitare;
2.3.4. examinarea oportunităţii întreprinderii măsurilor
în vederea soluţionării problemei la construcţia poligonului în
extravilanele com.Morozeni şi s.Neculăieuca din r-nul Orhei
privind decopertarea stratului fertil al solului, în vederea
restabilirii acestui teren deteriorat în sectorul agricol.
3. Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare
şi o posibilă utilizare la luarea deciziilor aferente reformelor
şi iniţiativelor de susţinere a politicii de dezvoltare regională
prin prisma unei implicări participative la toate etapele.
4. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit, pentru
informare şi o posibilă luare de atitudine, Preşedintelui
Republicii Moldova, Comisiilor permanente ale Parlamentului: economie, buget şi finanţe; administraţie
publică şi dezvoltare regională.
5. Despre implementarea recomandărilor auditului,
precum şi despre executarea recomandărilor subpct.2.1.1.2.1.4.; 2.3.1.- 2.3.4. din prezenta Hotărîre se va informa
Curtea de Conturi în termen de 6 luni.
6. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din
Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.
Serafim URECHEAN

Nr. 6. Chişinău, 26 februarie 2013.
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RAPORTUL
auditului performanţei „Există oportunităţi de îmbunătăţire a proceselor de realizare a Strategiei
naţionale de dezvoltare regională prin sporirea eficienţei utilizării fondurilor alocate”
Aprobat
prin Hotărîrea Curţii de Conturi
nr. 6 din 26 februarie 2013
LISTA ABREVIERILOR
Abrevierea

Termenul abreviat

CNCDR

Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale

CRD

Fondul naţional pentru dezvoltare
regională

MDRC

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

ADR

Agenţia de dezvoltare regională

AAPL

Autoritate a administraţiei publice locale

AAPC

Autoritate a administraţiei publice
centrale

AAP

Agenţia Achiziţii Publice

BNS

Biroul Naţional de Statistică

DFID

Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională al Regatului Unit al Marii Britanii şi
Irlandei de Nord

GIZ

Agenţia de Cooperare Internaţională a
Germaniei

FISM

Fondul de investiţii sociale din Moldova

DUP

Documentul unic de program

DGDR

Direcţia Generală Dezvoltare Regională

CBTM

Cadrul bugetar pe termen mediu

FEN
DRIDR
CE
PP
SNDR

Direcţia Relaţii cu Instituţiile de Dezvoltare
Regională
Comisia Europeană
Propuneri de proiecte
Strategia naţională de dezvoltare
regională
Planul operaţional regional

SDR

Strategia de dezvoltare regională

IDAM

Indicele de deprivare a ariilor mici

GRM

Guvernul Republicii Moldova
Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare Internaţională

ME

Ministerul Economiei

MM

Ministerul Mediului

MF

Ministerul Finanţelor

MO

ONG

8

Fondul Ecologic Naţional
Direcţia Politică şi Cooperare Regională

POR

SIDA

Agenţia pentru Geologie şi Resurse
Minerale

Î.S.
“SSVEPC”

Întreprinderea de Stat “Serviciul de Stat
pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor”

Consiliul Regional pentru Dezvoltare

FNDR

DPCR

AGRM

Manual operaţional privind modul de
utilizare a mijloacelor Fondului naţional
pentru dezvoltare regională
Organizaţie nonguvernamentală

RM

Republica Moldova

SSR

Secţia Statistică Regională

ZEL

Zonă economică liberă

SINTEZĂ
Curtea de Conturi a iniţiat auditul performanţei privind
implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională
şi eficienţa utilizării fondurilor alocate în perioada anilor
2010-2012, pentru a determina în ce măsură acţiunile
întreprinse de MDRC şi de alte instituţii responsabile de
dezvoltarea regională au impulsionat procesul de implementare a politicii de dezvoltate regională.
Ţinta principală a acţiunii de audit constă în stabilirea
măsurii în care au fost realizate dezideratele pentru care
a fost înfiinţat FNDR, precum şi în eliminarea unor posibile
deficienţe constatate pe circuitul de derulare a finanţărilor
şi de creştere a eficacităţii acestui Fond.
Raportul de audit scoate în evidenţă gradul de
preocupare al Guvernului de a avea un mecanism perfect
şi eficient întru dezvoltarea stabilă, durabilă şi uniformă a
tuturor regiunilor de dezvoltare şi a localităţilor Republicii
Moldova. Constatările şi concluziile acestuia prezintă nivelul
de realizare a obiectivelor proiectelor, efectul acţiunilor întreprinse, cauzele care au produs impedimente la atingerea
performanţelor proiectelor şi eficienţei utilizării surselor
direcţionate în domeniul dezvoltării regionale. De asemenea,
Raportul prezintă şi dificultăţile întîmpinate de către actorii
şi beneficiarii implicaţi în realizarea proiectelor.
Republica Moldova şi-a formulat politicile de dezvoltare
regională în spiritul normelor şi practicilor Uniunii Europene,
orientîndu-le spre diminuarea dezechilibrelor teritoriale.
Legea privind dezvoltarea regională a fost adoptată la finele
anului 2006 cu aportul Ministerului Administraţiei Publice
Locale, iar implementarea a început odată cu constituirea,
în anul 2009, a MDRC, autorizat cu competenţe în domeniul
dezvoltării regionale. Pe parcursul anului 2009, MDRC a
finalizat crearea instituţiilor de dezvoltare regională şi a
constituit capacităţile atît în cadrul ministerului, cît şi la nivel
regional, a gestionat adoptarea strategiilor de dezvoltare
regională şi a elaborat proceduri de selectare şi implementare a proiectelor de dezvoltare regională.
În politica de dezvoltare regională sînt antrenate autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, comunităţile
locale şi organizaţiile neguvernamentale care, prin acţiunile
coordonate, asigură o dezvoltare social-economică teritorială echilibrată şi sprijină nemijlocit zonele defavorizate.
Dezvoltarea regională, în perioada analizată, s-a realizat
printr-o abordare integrată, bazată pe o combinare a investiţiilor publice în infrastructura locală, pe politici active de
stimulare a activităţilor de afaceri şi pe sprijinirea valorificării
resurselor locale, fiind obţinute următoarele realizări
majore:
• a fost elaborată Strategia naţională de dezvoltare
regională, care reflectă obiectivele dezvoltării regionale;
• a fost aprobat Documentul unic de program pentru anii
2010-2012, precum şi pentru anii 2013-2015;
• au fost elaborate şi implementate mecanismele
de realizare şi monitorizare a politicii de dezvoltare
regională;
• au fost iniţiate 37 de proiecte de dezvoltare regională,
din care 32 de proiecte cu finanţare din Fondul naţional
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pentru dezvoltare regională şi 5 proiecte finanţate de către
Guvernul Republicii Federative Germania prin intermediul
Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei;
• a fost asigurată elaborarea Strategiei naţionale de
dezvoltare regională pentru anii 2013-2015 şi revizuirea
strategiilor regionale de dezvoltare pentru regiunile Nord,
Centru şi Sud, în vederea îmbunătăţirii planificării teritoriale
şi a localizării investiţiilor;
• au fost iniţiate procedurile de ajustare a strategiilor
locale cu cele regionale;
• a fost aprobat Manualul operaţional al FNDR şi cel al
Agenţiilor de dezvoltare regională, care prevăd proceduri
de utilizare a mijloacelor, de monitorizare, evaluare şi
raportare a activităţilor implementate şi a celor în proces
de realizare.
Deşi Legea privind dezvoltarea regională a fost
adoptată în anul 2006, primul Document unic de
program, pe termen scurt (3 ani), a fost aprobat abia
la 26.08.2010, acesta fiind momentul de iniţiere a
implementării proiectelor investiţionale concrete întru
realizarea politicii de dezvoltare regională.
În perioada anilor 2011-2012, alocaţiile din FNDR au
fost executate în mărime de 283,6 mil.lei, inclusiv pentru
întreţinerea ADR – 11,4 mil.lei şi pe domeniile de intervenţie – 272,2 mil.lei, din care:
reabilitarea infrastructurii fizice (178,5 mil.
lei);
susţinerea businessului (15,5 mil.lei);
îmbunătăţirea factorilor de mediu şi atractivităţii
turistice (78,2 mil.lei).
Printre rezultatele înregistrate, în perioada de referinţă,
sînt: darea în exploatare a staţiei de tratare a apei potabile
din or.Otaci, a staţiei de epurare a apelor reziduale din
or.Călăraşi, construirea a 100,3 km de reţele de apeduct
şi a 23,7 km de reţele de canalizare.
În domeniul infrastructurii drumurilor a fost
îmbunătăţită starea drumurilor publice regionale pe o
lungime totală de 26,35 km, de aceasta beneficiind
populaţia din 18 localităţi (143 de mii de persoane).
În domeniul gestionării deşeurilor menajere
solide au fost construite două poligoane regionale şi 370
de platforme pentru amplasarea containerelor de colectare
a deşeurilor menajere solide. Au fost procurate 1299 de
containere, 700 de urne stradale, 12 unităţi de tehnică
specializată, au fost lichidate 28 de gunoişti neautorizate.
În domeniul susţinerii sectorului privat a fost
reabilitat sediul incubatorului de afaceri din comuna Larga
(r-nul Briceni), acesta fiind dotat cu echipamente tehnice
şi mobilier. De serviciile incubatorului vor beneficia 22 de
antreprenori din 8 localităţi. Au fost construite obiective de
infrastructură în Zona economică liberă “Bălţi”.
Evaluarea acţiunilor întreprinse de MDRC denotă că
valoarea adăugată a politicii regionale ar fi putut să se
manifeste mai pronunţat dacă în perioada de referinţă ar
fi funcţionat o politică regională fundamentată pe implementarea optimă a principiilor pe care le are la bază.
În urma aplicării procedurilor de audit, s-au constatat
unele probleme, deficienţe şi unii factori care acţionează
negativ asupra realizării obiectivelor proiectelor iniţiate în
domeniul dezvoltării regionale, implementării acestora în
termenele stabilite, precum şi absorbţiei eficiente a sumelor
obţinute din finanţări externe şi alocate din bugetul public
naţional, după cum urmează:
Relaţiile de parteneriat n-au fost dezvoltate
1
2
3
4
5

suficient:
− Structura partenerială existentă nu în toate cazurile
denotă un nivel adecvat de colaborare interministerială în
cadrul implementării unor proiecte. Astfel, în unele proiecte
erau prevăzute lucrări care n-au fost coordonate corespunzător ori autorizate de către instituţiile abilitate. Asemenea
dificultăţi s-au înregistrat la realizarea a 5 proiecte, dintre
care în cadrul a 2 proiecte1, 2 traseele de apeduct din com.
Manta, r-nul Cahul, şi din or.Teleneşti n-au fost coordonate
cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor. La
alte 3 proiecte3, 4, 5 n-a fost avizată de Ministerul Mediului
documentaţia tehnică privind exploatarea carierelor
de extracţie a zăcămintelor minerale şi forarea sondei
arteziene. Ca urmare a devierii documentaţiei tehnice
la traseele de apeduct menţionate de la standardele în
vigoare, pe parcursul implementării proiectelor respective,
documentaţia tehnică a fost revizuită şi modificată şi, ca
rezultat, a fost majorat costul lucrărilor cu 2,0 mil.lei , iar
lucrările n-au fost executate în termenele stabilite.
Referitor la implementarea proiectelor privind exploatarea carierelor de extracţie a zăcămintelor minerale şi
forarea sondei arteziene, lucrările au fost sistate temporar
de către Inspectoratul Ecologic de Stat pînă la aducerea
documentaţiei tehnice în conformitate cu normele stabilite,
ceea ce, de asemenea, a generat tergiversarea executării
lucrărilor.
Concentrarea şi prioritizarea cerinţelor a fost
dificilă în cazul necesităţilor imense ale autorităţilor
publice locale:
− Costul proiectelor incluse în Documentul unic de
program pentru anii 2010-2012, precum şi a celor incluse
pentru anii 2013-2015 nu este corelat cu capacitatea de
finanţare a FNDR, fiind de 2 ori mai mare faţă de resursele
disponibile ale acestuia. Totodată, pentru implementarea
proiectelor incluse în Documentul unic de program se conta
şi pe cooperarea atît cu parteneri străini, cît şi cu cei locali,
care urmau să cofinanţeze proiectele şi din alte resurse.
− Deşi priorităţile de finanţare prevăd reabilitarea infrastructurii fizice, susţinerea dezvoltării sectorului privat, în
special, în regiunile rurale şi îmbunătăţirea factorilor de
mediu şi atractivităţii turistice, nu este determinată ponderea
acestora în volumul total de finanţare. Aceasta a condus
la faptul că la direcţia prioritară “Reabilitarea infrastructurii
fizice” s-au repartizat fonduri care reprezintă 66,5% – în
anul 2011 şi 60,2% – în anul 2012, pe cînd la direcţia
prioritară “Susţinerea dezvoltării sectorului privat” s-au
repartizat alocaţii de numai 4,0% şi, respectiv, de 6,6%,
însă şi acestea destinate doar inaugurării unui incubator de
afaceri şi conectării la utilităţi publice a ZEL “Bălţi”.
Capacitatea autorităţilor locale de a asigura
finanţarea şi cofinanţarea unor proiecte a fost
compromisă:
− AAPL, în perioada anilor 2010-2012, conform estimărilor efectuate iniţial, urmau să vină cu un suport financiar
în mărime de 7,1 mil.lei în implementarea a 10 proiecte
finanţate şi din contul mijloacelor FNDR. Se atestă că
proiectele respective n-au fost susţinute suficient, contribuţia autorităţilor locale fiind asigurată numai în cadrul a
4 proiecte în sumă totală de 1,7 mil.lei, sau 23,9% din
volumul prevăzut. În consecinţă, din cauza nealocării de
către cofinanţatori a mijloacelor preconizare, o parte din
obiectivele stabilite n-au fost realizate în termenele stabilite
în contracte.
Evaluarea şi monitorizarea implementării proiectelor, deşi s-a bazat pe instrumente elaborate, n-a

“Apă curată pentru comunităţile bazinului rîului Prut”.
“Dezvoltarea sistemului public de canalizare şi epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar”.
“Construcţia drumului de acces Dimitrova-Acui”.
“Îmbunătăţirea coeziunii infrastructurii de drumuri regionale R3-E581 în regiunea de dezvoltare Centru”.
“Reabilitarea zonei de odihnă şi agrement “Lacul Sărat”, or.Cahul”.
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fost destul de eficientă:
− În anii 2011-2012, din cele 56 de proiecte incluse în
Documentul unic de program, s-au implementat integral sau
parţial 32 de proiecte finanţate prin intermediul FNDR.
În urma nerealizării integrale a obiectivelor prevăzute,
9 proiecte din acestea au fost redirecţionate spre realizare
în Documentul unic de program pentru anii 2013-2015.
− Din 32 de proiecte evaluate în cadrul auditului, sub
aspectul economicităţii, eficienţei şi eficacităţii, precum şi
privind respectarea procedurilor de achiziţii, 27 de proiecte
au înregistrat deficienţe care au limitat performanţa.
Prezentul Raport de audit a generalizat principalele realizări ale Strategiei naţionale de dezvoltare
regională, problemele şi neregulile care au influenţat
negativ asupra realizării proiectelor şi conţine o serie
de recomandări de îmbunătăţire a situaţiei şi de
anticipare a unor eventuale efecte nefaste.
INTRODUCERE
Dezvoltarea regională urmăreşte planificarea şi realizarea
unei dezvoltări social-economice teritoriale echilibrate pe
întreg teritoriul ţării, prin implementarea unor politici de
dezvoltare a regiunilor, integrarea mai eficientă a proceselor de amenajare a teritoriului cu cele de planificare
economică.
Legea nr.438-XVI din 28 decembrie 20066 a definit
regiunile de dezvoltare funcţionale pe teritoriul Republicii
Moldova, modul de cooperare interregională, cadrul instituţional, instrumentele specifice politicii pentru dezvoltare
regională, mijloacele necesare creării şi funcţionării regiunilor de dezvoltare. Noul model de dezvoltare regională
prevede crearea unor regiuni mai mari, cu atribuţii în
domeniul planificării strategice, care ar complementa
structura teritorial-administrativă existentă.
Legea privind dezvoltarea regională în Republica
Moldova stabileşte obiectivele principale ale susţinerii
dezvoltării regionale, şi anume:
Obiectivele pe termen mediu ale politicii de
dezvoltare regională au vizat:

partici parea echilibrată a tuturor regiunilor la dezvoltarea social-economică a ţării;
accelerarea dezvoltării oraşelor mici în calitate de
“poli de creştere” a regiunilor;
dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în agricultură;
dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii regionale
şi promovarea parteneriatului public-privat;
prevenirea poluării mediului înconjurător şi utilizarea
eficientă a resurselor naturale în vederea creşterii calităţii
vieţii.
Politica de dezvoltare regională urmează să se implementeze în două etape:

22 martie 2013

Etapa I: Consolidarea capacităţilor şi condiţiilor
de dezvoltare în cadrul a trei regiuni de dezvoltare –
Nord, Centru şi Sud (anii 2010-2012);
Etapa II: Activităţile de dezvoltare regională întreprinse în regiunile de dezvoltare – Unitatea teritorială
autonomă Găgăuzia, municipiul Chişinău şi unităţile
administrativ-teritoriale din stînga Nistrului (anii
2012-2019).
În temeiul Legii nr.438-XVI din 28.12.2006, precum şi
în scopul promovării eficiente a politicii statului în domeniul
dezvoltării regionale, Guvernul a aprobat Strategia naţională
de dezvoltare regională7 şi Planul de acţiuni pentru perioada
anilor 2010-2012. Strategia a identificat dezvoltarea
regională ca una din cele cinci priorităţi naţionale, incluse
în Strategia naţională de dezvoltare8, cu scopul general
de realizare a unei dezvoltări social-economice echilibrate
şi durabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova, prin
corelarea eforturilor în cadrul regiunilor de dezvoltare.
Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei
naţionale de dezvoltare regională, în perioada anilor
2010-2012, s-a axat pe 3 domenii de priorităţi distincte:

Principalele documente de planificare a dezvoltării echilibrate şi durabile a regiunilor sînt Strategia de dezvoltare
regională şi Planul operaţional regional, care include
programele, proiectele şi activităţile prioritare9. Strategia
de dezvoltare regională stabileşte perspectivele regiunii
pe termen mediu la nivel de priorităţi şi măsuri, fiind în
concordanţă cu documentele de politici ale Guvernului.
Priorităţile stipulate în Strategiile de dezvoltare regională a
regiunilor Nord, Centru şi Sud, pentru perioada 2010-2012,
se prezintă în Figura nr.1.
Figura nr.1
Priorităţile sti pulate în Strategiile de dezvoltare
regională

Sursă: Strategiile de dezvoltare regională

În baza analizei Strategiilor de dezvoltare şi a Planurilor
operaţionale regionale ale regiunilor de dezvoltare Nord,
Centru şi Sud, au fost selectate, în cadrul primului apel de
propuneri, 56 de proiecte prioritare, cu valoarea de 1,2
mild.lei, pentru finanţare din mijloacele FNDR, în perioada
anilor 2010-2012, iar în cadrul celui de-al doilea apel – 61 de
proiecte, cu valoarea de 1,3 mild.lei, care au fost incluse
în Documentul unic de program.
Pentru a determina în ce măsură acţiunile întreprinse
de CNCDR, MDRC, CRD şi alte instituţii responsabile de
dezvoltarea regională au impulsionat procesul de implementare a politicii de dezvoltate regională, auditul s-a

Legea nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 “Privind dezvoltarea regională în Republica Moldova” (în continuare – Legea nr.438-XVI din 28.12.2006).
Hotărîrea Guvernului nr.158 din 04.03.2010 “Cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională” (în continuare –Strategia naţională de dezvoltare
regională).
8
Legea nr.295-XVI din 21.12.2007 “Pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011”.
9
Hotărîrea Guvernului nr.772 din 26.08.2010 “Cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2010-2012” (în continuare – Documentul unic de
program pentru anii 2010-2012).
6
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axat, preponderent, pe:
− analiza conceptului socio-politic şi managerial de
dezvoltare regională, potrivit căruia problemele apărute
la un moment dat sînt soluţionate la cel mai apropiat nivel
decizional al acestora;
− analiza acţiunilor de coordonare, gestionare,
administrare şi implementare a deciziilor la nivel local;
− testarea şi verificarea instrumentelor financiare
elaborate în suportul utilizării eficiente a fondurilor destinate
dezvoltării regionale, inclusiv a celor destinate FNDR.
Informaţie generală privind Strategia de dezvoltare
regională şi Fondul naţional pentru dezvoltare
regională
SFERA ŞI ABORDAREA AUDITULUI
Sursele de creare
a FNDR

Obiectivele
FNDR

Principiile de bază
ale susținerii
utilizării Fondului

Direcțiile de
utilizare a
resurselor FNDR

Mijloacele
neutilizate din
FNDR

Gestionarea
mijloacelor FNDR

Instituții implicate
în managementul
Fondului

Activitatea și
atribuțiile CDR

Atribuțiile și
responsabilitățile
CNCDR

Atribuțiile și
responsabilitățile
MDRC

Alocaţiile anuale din bugetul de stat la FNDR reprezintă 1% din veniturile
aprobate ale bugetului de stat pe anul respectiv, cu excepţia veniturilor cu
destinaţie specială prevăzute de legislaţie. În FNDR pot fi atrase şi mijloace din
sectorul public şi cel privat la nivel local, regional, naţional şi internaţional,
precum şi mijloacele oferite de programele de asistenţă din partea partenerilor
de dezvoltare, inclusiv ale Uniunii Europene.

alocarea de mijloace pentru a susţine dezvoltarea regiunilor, în special, a
zonelor defavorizate;
consolidarea posibilităţilor/capacităţilor funcţionale ale instituţiilor,
capabile să asigure implementarea strategiilor (naţionale şi regionale) de
dezvoltare regională.

Eficienţa – buna utilizare a resurselor naturale, umane, financiare şi a celor
de producţie pe întreg teritoriul Republicii Moldova;
Echitatea – drepturi egale de acces la valorile economice, sociale şi culturale
pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova, indiferent de locul lor de trai;
Durabilitatea – caracterul viabil din punct de vedere tehnic, financiar şi
instituţional al măsurilor luate, al programelor şi proiectelor, finanțate, de
dezvoltare regională;
Planificarea – elaborarea şi efectuarea, în concordanţă cu Strategia
naţională de dezvoltare şi cu Strategia de dezvoltare regională, a
măsurilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare regională, care au
obiective, priorităţi şi mecanisme clar definite;
Coordonarea – concordarea, atît la nivel naţional cît şi la nivel regional, a
măsurilor şi obiectivelor pentru susţinerea dezvoltării regionale;
Parteneriatul – cooperarea autorităţilor publice centrale şi locale, a
sectorului public şi privat, a societăţii civile în activităţile de planificare, de
elaborare şi de implementare a măsurilor privind susţinerea dezvoltării
regionale;
Transparenţa – furnizarea de informaţii complete, accesibile publicului
privind alocarea, distribuirea şi utilizarea mijloacelor pentru realizarea
strategiilor, programelor
11 şi proiectelor de dezvoltare regională.

consolidarea capacităţilor instituţionale şi umane, la nivel regional, în
vederea elaborării şi implementării strategiilor şi politicilor de dezvoltare
regională;
dezvoltarea economică a regiunilor, sprijinirea întreprinderilor mici şi
mijlocii, atragerea investiţiilor, promovarea exportului;
dezvoltarea infrastructurii regionale (drumuri, aprovizionare cu apă,
sistem de canalizare, asigurare cu gaze naturale, servicii publice,
comunicaţii);
asigurarea securităţii ecologice: protecţia şi conservarea resurselor
naturale, prevenirea poluării mediului, utilizarea tehnologiilor relevante
nonpoluante etc.;
dezvoltarea pieţei locale a muncii;
extinderea serviciilor sociale în regiuni (ocrotirea sănătăţii, învăţămînt,
asistenţă socială, servicii sociale pentru persoanele cu handicap şi
dezabilităţi, consultaţii juridice gratuite etc.);
dezvoltarea societăţii civile în regiuni;
acordarea asistenţei în cooperarea transfrontalieră.

Mijloacele neutilizate din FNDR, în anul bugetar curent, cu excepţia celor
formate din veniturile aprobate ale bugetului de stat pe anul respectiv, rămîn
disponibile pentru utilizare în anul următor.

FNDR se află în gestiunea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor,
care efectuează alocarea mijloacelor acestuia, cu aprobarea prealabilă de
către Consiliul Naţional, în modul stabilit de Regulamentul de formare și
utilizare a FNDR, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.127 din 08.02.2008.

Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale;
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor;
Consiliul Regional pentru Dezvoltare;
Agenţiile de dezvoltare regională.

Consiliul Regional pentru Dezvoltare reprezintă o structură regională
deliberativă, fără personalitate juridică, constituită în vederea
elaborării, coordonării şi monitorizării politicii de dezvoltare regională.
CRD coordonează la nivel regional realizarea programelor desfăşurate
în regiune.

Atribuțiile ADR

avizează Strategia naţională de dezvoltare regională;
aprobă Documentul unic de program;
aprobă criteriile de evaluare a stării de dezvoltare regională
elaborate de MDRC;
aprobă finanţarea din FNDR;
aprobă planul anual de implementare, ţinînd cont de mijloacele
financiare disponibile în FNDR;
contribuie la atragerea mijloacelor financiare suplimentare pentru
implementarea SNDR, a DUP şi a SDR;
susţine cooperarea interregională, transfrontalieră şi de altă natură,
urmărind astfel dezvoltarea regională în RM;
exercită alte atribuţii ce au drept obiectiv implementarea politicilor
de dezvoltare regională în RM;

elaborează, monitorizează şi evaluează implementarea SNDR;
gestionează FNDR;
determină priorităţile naţionale de dezvoltare regională, în
colaborare cu CNCDR, CRD, precum și cu alte ministere;
reglementează metodologic procesul de elaborare a strategiilor de
dezvoltare regională şi a planurilor operaţionale;
elaborează criteriile de atestare a deosebirilor în dezvoltarea
regională, monitorizează indicii acestei dezvoltări şi înaintează
CNCDR propuneri de intervenţie;
monitorizează, în cooperare cu CRD, procesul de elaborare a
strategiilor şi a planurilor regionale de dezvoltare;
evaluează și monitorizează procesul de implementare a
strategiilor de dezvoltare regională;
propune mecanismul de finanţare a dezvoltării regionale;
atrage mijloace financiare suplimentare pentru implementarea
SNDR.

elaborează strategii de dezvoltare regională şi planuri operaţionale,
monitorizează şi evaluează implementarea Strategiei de dezvoltare
regională şi a Planului operaţional aprobat;
formează parteneriat public-privat şi scheme participative ale grupurilor
regionale pentru planificarea strategică din cadrul procesului de formare a
strategiei regionale;
elaborează conceptele de proiect, proiectele și programele regionale;
gestionează în regiune, procesele de achiziţii, de plăţi şi de contabilitate
pentru activitățile de implementare a proiectelor;
coordonează cheltuielile fondurilor de dezvoltare regională oferite de
Guvernul Republicii Moldova şi de comunitatea donatorilor, de beneficiari.

În contextul importanţei primordiale a acţiunilor de
dezvoltare regională şi utilizării unor resurse financiare
considerabile, umane şi de timp, în calitatea sa de auditor
extern, în conformitate cu condiţiile stabilite în matricele de
politici ale Guvernului şi potrivit exigenţelor Regulamentului
de formare şi utilizare a mijloacelor FNDR10, Curtea de
Conturi a decis efectuarea unui audit al performanţei în
vederea stabilirii nivelului în care au fost realizate dezideratele pentru care a fost înfiinţat FNDR, determinării unor
posibile modalităţi de eliminare a deficienţelor constatate
pe circuitul de derulare a finanţărilor, precum şi de creştere
a eficacităţii acestui Fond.
Abordarea auditului s-a axat atît pe probleme (identificarea, verificarea şi analizarea deficienţelor şi punctelor
slabe ce au tergiversat implementarea politicilor şi realizarea
proiectelor de dezvoltare regională), cît şi pe rezultate
(performanţa realizată în contextul economicităţii, eficienţei
şi eficacităţii prin compararea situaţiei reale cu criteriile
stabilite). În cadrul auditului s-a pus accentul pe evaluarea
economicităţii şi eficienţei (prin prisma utilizării optime a
resurselor, respectiv, minimizării costurilor în condiţii de
maximizare a rezultatelor care puteau fi obţinute din punct
de vedere al calităţii), precum şi a eficacităţii (prin prisma
gradului de îndeplinire a obiectivelor declarate în proiect
şi a relaţiei dintre impactul scontat şi impactul realizat),
acordîndu-se atenţie sporită asupra modului de gestionare
a resurselor financiare din FNDR, orientat spre dezvoltarea
regională, conform priorităţilor stabilite.
Auditul a avut ca scop să evalueze modul în care s-a
utilizat FNDR, rezultatele obţinute, impactul implementării
proiectelor finanţate din FNDR, să identifice dificultăţile
în implementarea politicilor de dezvoltare regională şi să

10
Hotărîrea Guvernului nr.127 din 08.02.2008 “Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica
Moldova”.
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analizeze din diferite perspective cauzele care au generat
imperfecţiuni.
Activitatea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu
Standardele de audit ale Curţii de Conturi, ca ghid servind
Manualul de audit al performanţei, elaborat de Curtea de
Conturi în baza Standardelor Internaţionale de Audit.
Obiectivul general al auditului a constat în determinarea faptului dacă mecanismele existente şi cele aplicate
prin intermediul instituţiilor responsabile de aprobare,
promovare şi coordonare a obiectivelor de dezvoltare
regională sînt eficiente în implementarea politicii de
dezvoltare regională şi dacă resursele alocate din FNDR
au fost destinate domeniilor prioritare selectate.
Totodată, a fost stabilit şi obiectivul specific al
auditului, şi anume:
1. Activitatea CNCDR, CRD, MDRC şi a ADR
a impulsionat realizarea obiectivelor politicii de
dezvoltare regională în Republica Moldova?
Curtea de Conturi prezintă constatările şi concluziile
auditului expuse în Raport, considerîndu-le a fi relevante
şi utile pentru Parlament şi Guvern, pentru actorii implicaţi
în implementarea politicilor de dezvoltare regională, precum
şi pentru alte părţi interesate.
CONSTATĂRILE AUDITULUI
Obiectivul auditului: Activitatea CNCDR, CRD,
MDRC şi a ADR a impulsionat realizarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională în Republica
Moldova?
Obiectivele FNDR privind finanţarea măsurilor de
dezvoltare a regiunilor, în special, a zonelor defavorizate
şi consolidarea capacităţilor funcţionale ale instituţiilor capabile să asigure implementarea strategiilor de
dezvoltare regională se realizează, deşi întîmpină unele
dificultăţi. Necesită îmbunătăţire modul de selectare a
proiectelor regionale de dezvoltare prin definirea criteriilor, priorităţilor şi optimizarea procedurilor de evaluare
a acestora. Capacitatea de valorificare a mijloacelor
disponibile poate fi îmbunătăţită prin sporirea calităţii
managementului, inclusiv prin fortificarea competenţelor de a pregăti şi administra proiecte, de a acţiona
în condiţii de transparenţă şi de a cheltui banii conform
unor reguli stricte şi efective. Menţinerea situaţiei actuale
prin aprobarea proiectelor, fără prezentarea unor aplicaţii
argumentate economic şi viabilitate potenţială a rezultatelor proiectului, nu va contribui la ridicarea nivelului
economic al zonei, a nivelului de trai, la ocuparea forţei
de muncă disponibile.
Obiectivele politicii de dezvoltare regională au
fost aprobate la nivel naţional în anul 2006, însă
mecanismele de implementare ale acestora s-au
elaborat începînd cu anul 2009.
În perioada anilor 2010-2011, scopul principal al SNDR
a fost crearea cadrului instituţional al dezvoltării regionale,
axat pe crearea şi menţinerea unui cadru de gestiune,
implementare, finanţare, monitorizare şi de evaluare a
dezvoltării regionale.
Conform prevederilor Legii nr.438-XVI din 28.12.2006, în
termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a legii nominalizate, Guvernul urma să aprobe structura, componenţa
nominală şi Regulamentul CNCDR, Regulamentul-cadru
al CRD, Regulamentul de formare şi utilizare a mijloacelor
FNDR, structura şi Regulamentul-cadru al ADR. În realitate,
exigenţele legii respective au fost implementate peste un
an de la adoptarea acesteia (februarie 2008), urmare a
elaborării şi aprobării documentelor menţionate.
Tot în anul 2008, la 4 decembrie, a avut loc şedinţa
11

12

22 martie 2013

constitutiva a CNCDR, sarcinile de bază ale căreia se
refereau la două aspecte de bază, precum planificarea şi
coordonarea implementării mecanismelor financiare ale
dezvoltării regionale.
În domeniul planificării printre cele mai importante
sarcini se consideră avizarea SNDR, aprobarea planului
anual de implementare şi a Documentului unic de program,
ceea ce reprezintă o listă de proiecte şi programe de
dezvoltare regională, finanţate prin intermediul FNDR.
În domeniul coordonării implementării mecanismelor financiare cele mai importante atribuţii ale CNDR
sînt: aprobarea Manualului operaţional privind modul de
utilizare a mijloacelor FNDR; determinarea criteriilor, priorităţilor şi a modalităţilor de alocare a resurselor financiare din
FNDR; verificarea destinaţiei utilizării mijloacelor financiare
alocate FNDR; aprobarea deciziilor de achiziţionare din
resursele FNDR. De asemenea, conform Legii nr.438-XVI
din 28.12.2006, s-a prevăzut crearea ADR pînă la finele
anului 2008.
În acelaşi timp, reorganizarea ministerelor (s-au
lichidat Ministerul Administraţiei Publice Locale şi
Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriilor, fiind
creat în anul 2009 MDRC) a generat tergiversarea
realizării sarcinilor stabilite în domeniul dezvoltării
regionale timp de 2 ani. Din considerentele numite, în
perioada anilor 2008-2009, n-au fost valorificate alocaţiile
prevăzute în FNDR, în sumă de 130,0 mil.lei şi, respectiv,
de 156,0 mil.lei.
Abia la începutul anului 2010, CNCDR s-a întrunit în
componenţă nouă în cadrul a 5 şedinţe, fiind luate decizii
privind: aprobarea avizului la proiectul SNDR, alocarea
mijloacelor financiare din FNDR, aprobarea Manualului
operaţional privind modul de utilizare a mijloacelor FNDR
şi a Instrucţiunii pentru utilizatori privind înaintarea propunerilor de proiecte pentru finanţare din FNDR, aprobarea
DUP pentru anii 2010-2012, audierea rapoartelor ce ţin de
implementarea SNDR.
Totodată, se atestă că deşi ADR au fost create la finele
anului 2009, Manualul operaţional al ADR a fost aprobat de
MDRC în luna august 2011, urmare a auditului efectuat în
anul 2011 de către Curtea de Conturi, care a recomandat
urgentarea aprobării Manualului operaţional al ADR.
Monitorizarea procesului de implementare a politicii de
dezvoltare regională se efectuează în baza metodologiei
respective, care presupune sistemul de raportare, sistemul
de indicatori pe proiecte, instrumente statistice:
a fost stabilită metodologia pentru monitorizarea şi
evaluarea măsurilor de susţinere a dezvoltării regionale,
care este parte componentă a Manualelor operaţionale ale
FNDR şi ale ADR;
s-au efectuat modificări privind distribuirea mijloacelor
financiare în Manualele operaţionale ale ADR, care ulterior
au fost aprobate prin ordinul MDRC din 16 august 2011;
a fost aprobată Instrucţiunea privind monitorizarea
şi evaluarea măsurilor de susţinere a dezvoltării regionale,
aprobată prin Ordinul MDRC nr.87 din 28.09.201111;
întru definirea criteriilor de determinare a disparităţilor din dezvoltarea regională şi stabilirea mecanismului de
repartizare a fondurilor publice între regiunile de dezvoltare,
s-a colaborat cu ME în vederea aplicării IDAM, precum şi
cu BNS întru dezvoltarea statisticii regionale.
Analiza cadrului legal aplicabil implementării proiectelor
de dezvoltare regională denotă existenţa unor divergenţe
între actele normative existente. Astfel, cadrul normativ
actual conţine prevederi contradictorii în ceea ce priveşte
recepţia finală a lucrărilor de construcţie, care în multe
cazuri permite o abordare diferită referitor la restituirea

Instrucţiunea privind monitorizarea şi evaluarea măsurilor de susţinere a dezvoltării regionale, aprobată prin Ordinul MDRC nr.87 din 28.09.2011.
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de către ADR operatorilor economici a garanţei pentru
bună execuţie. Astfel, conform pct.36 din Regulamentul
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23.05.199612,
recepţia finală este convocată de investitor în cel mult
15 zile după expirarea termenului de garanţie specificat
în contract. Totodată, potrivit modelului-tip de contract
din Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor
publice de lucrări13, perioada de garanţie curge de la data
recepţiei finale şi pînă la termenul prevăzut de contract.
Astfel, potrivit ultimului act normativ menţionat şi clauzelor
contractuale, ADR urmează să restituie garanţia pentru bună
execuţie după semnarea actului de recepţie finală, care se
semnează pînă la începerea termenului de garanţie, ceea
ce este contradictoriu, conform Regulamentului de recepţie
a construcţiilor şi instalaţiilor aferente. Astfel, actul de
recepţie finală urmează a fi semnat după expirarea perioadei
de garanţie, ceea ce ar însemna imobilizarea mijloacelor
depuse ca garanţie de bună execuţie de către antreprenori
pentru o perioadă de la 1an pînă la 5 ani.
De asemenea, creează confuzii lipsa unor reglementări
exhaustive cu privire la dreptul de proprietate asupra
activelor obţinute în procesul de implementare a proiectelor finanţate din sursele FNDR. Realizarea dreptului de
proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile obţinute din
alocaţiile FNDR este determinată de principiile şi normele
legale generale. Totodată, cadrul normativ actual reglementează explicit statutul şi rolul agenţiilor, care au atribuţii
doar la gestionarea operaţiunilor financiare de executare a
proiectelor regionale, precum şi alte sarcini organizatorice.
Cu toate că nu există temei juridic pentru a considera ADR
proprietari ai bunurilor achiziţionate din sursele FNDR,
faptul că proiectele de dezvoltare regională sînt finanţate
de la bugetul de stat creează interpretări contradictorii
asupra regimului juridic al bunurilor obţinute şi destinaţiei
legale a investiţiilor efectuate. În consecinţă, la transmiterea bunurilor formate din sursele FNDR, unii beneficiarii
au invocat necesitatea transmiterii bunurilor prin Hotărîre
de Guvern, deşi includerea proiectului în DUP pentru anii
2010-2012 constituie temei juridic suficient pentru ca autorităţile administraţiei publice locale să formeze şi să obţină
dreptul de proprietate asupra investiţiilor fizice realizate din
sursele statului alocate prin FNDR. Astfel, Consiliul municipal
Bălţi a refuzat iniţial recepţionarea lucrărilor, acest fapt
tergiversînd procesul de predare-primire a bunurilor formate
din FNDR. Nereglementarea exhaustivă a procedurilor şi a
mecanismului de transmitere a bunurilor obţinute în cadrul
proiectelor către beneficiari condiţionează tergiversări în
transmiterea, înregistrarea corespunzătoare a acestora
în evidenţa contabilă, precum şi necalcularea corectă a
uzurii, cu toate că activele, în unele cazuri, sînt utilizate şi
se exploatează.
Recomandări conducerii MDRC:
1. Să opereze modificări de rigoare în cadrul legal şi
Manualul operaţional privind modul de utilizare a mijloacelor
FNDR, în scopul includerii expres a menţiunilor referitor la
dreptul de proprietate asupra investiţiilor fizice finanţate
din FNDR, precum şi cu privire la modul de transmitere a
acestora către beneficiari.
Recomandări conducerii MDRC şi AAP:
2. Să examineze oportunitatea şi să conlucreze în
vederea revizuirii actelor normative ce reglementează
momentul semnării actului de recepţie finală şi curgerea
termenului de garanţie la darea în exploatare a construcţiilor, în scopul eliminării contradicţiilor dintre actele
normative existente şi aplicării uniforme a reglementărilor
din domeniul menţionat.
Modul de selectare a proiectelor regionale de
12
13

dezvoltare necesită îmbunătăţire prin revizuirea criteriilor şi priorităţilor, cu optimizarea procedurilor de
evaluare a acestora.
Unul din instrumentele specifice planificării dezvoltării
regionale, conform cadrului legal, este Documentul unic de
program, care a fost elaborat de către MDRC şi aprobat
de Guvern în baza strategiilor de dezvoltare şi a planurilor
operaţionale regionale. Acest document guvernamental
include proiectele prioritare de dezvoltare regională care
urmează a fi implementate într-o perioadă de 3 ani.
Procesul de selectare a proiectelor pentru elaborarea
Documentului unic de program pentru anii 2010-2012
prevedea următorul ciclu, prezentat în Figura nr.2.
Figura nr.2
Ciclul de selectare a proiectelor pentru
includerea în Documentul unic de program pentru
anii 2010-2012

Sursă: Manualul operaţional al FNDR

În vederea implementării politicii de dezvoltare regională,
în luna martie 2010, de către Consiliile Regionale pentru
Dezvoltare au fost aprobate Strategiile de dezvoltare
regională pe termen mediu (7 ani) pentru regiunile Nord,
Centru şi Sud, iar în luna mai a fost lansat primul apel privind
propunerile de proiecte în domeniul dezvoltării regionale
pentru finanţare atît din contul mijloacelor FNDR, cît şi din
contul altor surse interne (contribuţia AAPL, FEN) şi externe.
Ca urmare, au fost recepţionate 135 de propuneri de
proiecte, cu valoarea totală de peste 2,3 mild.lei, inclusiv
din FNDR - 1,2 mild.lei.
La finele lunii iunie 2010, CRD Nord, Centru şi Sud
au aprobat Planurile operaţionale regionale pentru anii
2010-2012, fiind incluse 128 de proiecte (din cele 135
înaintate), verificate în conformitate cu Îndrumarul privind
verificarea administrativă şi examinarea preliminară şi Grila
de examinare preliminară a propunerilor de proiecte în
domeniul dezvoltării regionale.
În cadrul şedinţelor CRD, din cele 128 de proiecte s-au
înaintat spre examinare la nivel naţional Comisiei interministeriale 89 de proiecte, care au acumulat un punctaj
maxim, iar urmare a examinării acestora de către CNCDR
în Documentul unic de program pentru anii 2010-2012
au fost aprobate pentru implementare 56 de proiecte de
dezvoltare regională.
Programul respectiv nu prevedea iniţial divizarea proiectelor de dezvoltare pe priorităţile stabilite de Strategia de
dezvoltare regională, perioada de implementare a acestora
şi principalul – indicatorii de produs. Această situaţie a

Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23.05.1996 “Cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente”.
Hotărîrea Guvernului nr.1121 din 10.12.2012 “Cu privire la aprobarea Documentaţiei standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări”.
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fost soluţionată odată cu elaborarea Documentului unic de
program pentru anii 2013-201514, în programul respectiv
fiind deja aprobaţi indicatorii vizaţi.
Totodată, în Documentul unic de program pentru anii
2013-2015, ca şi în Documentul precedent, nu sînt evaluate
mijloacele necesare pentru implementarea fiecărui proiect
în parte, ceea ce ar permite beneficiarilor de proiecte
să identifice din timp surse suplimentare de la potenţiali
donatori, în cazurile în care mijloacele alocate de la bugetul
de stat nu sînt îndeajuns pentru realizarea integrală a
acestor proiecte.
În urma analizei şi testării proiectelor incluse în
Documentele unice de program, misiunea de audit
a constatat unele nereguli şi deficienţe, după cum
urmează:
În cadrul primului apel de propuneri de către Comisia
de evaluare au fost înaintate CNCDR 52 de proiecte pentru
a fi incluse în Documentul unic de program pentru anii
2010-2012. În realitate, CNCDR a aprobat 56 de proiecte,
din care 48 recomandate de Comisia de evaluare (din cele
52 recomandate), iar 8 au fost incluse de către CNCDR.
Se relevă că 5 (62,5%) din aceste 8 proiecte n-au fost
realizate în termenele stabilite. Astfel, 3 proiecte au fost
iniţiate, însă n-au fost finalizate, un proiect nici n-a fost
iniţiat, toate acestea fiind redirecţionate în Documentul
unic de program pentru anii 2013-2015.
Se relevă că redirecţionarea unor proiecte din cadrul
unui Document unic de program în cadrul altuia pe anii
următori este cauzată şi de faptul că nu este reglementat
modul de excludere a unor proiecte, chiar dacă unele din
acestea au un nivel necorespunzător de pregătire şi ar
putea fi înlocuite cu alte proiecte pasibile implementării
din Programele operaţionale regionale. Astfel, în cadrul
şedinţei grupului de lucru al ADR Nord şi Direcţiei
generale pentru dezvoltare regională din cadrul MDRC
din 03.11.2011 s-a luat decizia de a înainta CNCDR propunerea privind excluderea a 2 proiecte15, 16 din Documentul
unic de program, care se considerau ca neeligibile conform
priorităţilor din SNDR. Proiectele respective n-au fost
excluse din Documentul unic de program, fiind alocate în
anul 2012 mijloace financiare pentru implementarea lor în
sumă de 1,3 mil.lei şi, respectiv, de 12,1 mil.lei. Aceste
proiecte nu sînt finalizate. Bunurile achiziţionate (0,4 mil.
lei) în cadrul proiectului privind construcţia Casei de cultură
din s.Băhrineşti, cu cofinanţare din sursele FISM şi FNDR,
sînt depozitate din cauza nefinalizării construcţiei. Ce ţine
de proiectul finalizarea apeductului magistral Bălţi-Sîngerei,
se relevă că lucrările au fost iniţiate abia în luna septembrie
2012, fiind construiţi 4,5 km de apeduct din cei 7,1 km
prevăzuţi, proiectul respectiv fiind inclus în Documentul
unic de program pentru anii 2013-2015 şi fiind aprobată
finanţarea pentru anul 2013 în mărime de 10,7 mil.lei.
Se atestă că, ţinîndu-se cont de deficienţele apărute
în cadrul implementării proiectelor incluse în Documentul
unic de program pentru anii 2010-2012, actorii implicaţi în
realizarea acestora au înaintat unele modificări în actele
normative. Astfel, urmare a ajustărilor şi modificărilor
efectuate, desfăşurarea selectării propunerilor de proiecte
are loc în 2 etape, durata de depunere a propunerilor de
proiecte fiind extinsă pînă la 4 luni şi fiind acceptate numai
acele cereri de finanţare care sînt însoţite de proiecte
tehnice ale lucrărilor.
Cu toate acestea, misiunea de audit a constatat unele
14
15
16
17
18
19
20
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abateri de la normele aprobate. Astfel, în cadrul celui
de-al doilea apel de propuneri pentru anii 2013-2015,
deşi de către Comisia de evaluare au fost recomandate
56 de proiecte (inclusiv 7 tranzitorii), CNCDR a inclus în
Documentul unic de program 61 de proiecte (inclusiv 9 –
tranzitorii), 5 – nerecomandate de Comisie (din care 2 cu
un punctaj mai mic de 30 de puncte) , iar 2 – neevaluate.
Prin urmare, cu toate că Instrucţiunea pentru utilizatori
privind înaintarea propunerilor de proiecte pentru finanţare
din FNDR17 stipulează că în Documentul unic de program
nu pot fi incluse proiecte care în urma evaluării Comisiei au
acumulat mai puţin de 30 de puncte din cele 60 posibile, 2
proiecte au fost incluse neregulamentar. Una din cauzele
care a generat această situaţie este condiţionată de
imperfecţiunea procesului de selectare a propunerilor de
proiecte, nefiind asigurată o cooperare şi o corelare între
cele 2 niveluri de evaluare. Astfel, conform Manualului
operaţional al Fondului, propunerile de proiecte sînt supuse
examinării preliminare la nivel regional de către o Comisie
administrativă (constituită din preşedintele şi vicepreşedintele CRD, un reprezentant al MDRC, 2 reprezentanţi din
cadrul ADR), iar la nivel naţional prin intermediul Comisiei
interministeriale, compusă din 8 membri, în această comisie
nefiind incluşi nici reprezentanţi ai ADR care examinează
propunerile de proiecte în cadrul Comisiei administrative
şi care ulterior urmează să implementeze aceste proiecte.
Deşi Comisia interministerială reprezintă ultima etapă
de examinare a propunerilor de proiecte, totuşi deciziile
acesteia sînt cu caracter recomandabil, decizia finală de
aprobare a proiectelor de a fi incluse în Documentul unic
de program ţine numai de competenţa CNCDR.
Recomandări conducerii MDRC:
3. Să examineze oportunitatea revizuirii actualului
proces de evaluare a propunerilor de proiecte şi, după caz,
să ajusteze cadrul juridic cu privire la constituirea Comisiei
de evaluare de pe lîngă MDRC în vederea includerii în
componenţa Comisiei de evaluare de pe lîngă MDRC şi
a reprezentanţilor ADR care urmează să implementeze
proiectele de dezvoltare regională, cu înaintarea propunerilor respective Guvernului, pentru examinare şi aprobare.
Tergiversarea implementării acţiunilor privind
dezvoltarea regională în anii 2006-2009 a generat
neasimilarea mijloacelor destinate FNDR la etapele
incipiente
Legea nr.438-XVI din 28.12.2006 stipulează că
mijloacele FNDR se alocă în mod prioritar zonelor defavorizate din regiunile de dezvoltare, iar operaţiunile financiare
de executare a proiectelor de investiţii sînt executate de
Agenţiile de dezvoltare regională, prin bănci comerciale.
Se atestă că primele alocaţii de la bugetul de stat
destinate FNDR au fost aprobate în Legile bugetului de stat
pe anii 200818, 200919 şi 201020 în mărime de 130,0 mil.lei
şi, respectiv, de 156,0 mil.lei şi de 135,4 mil.lei, însă,
urmare a neimplementării politicii de dezvoltare regională
şi neaprobării Documentului unic de program, mijloacele
aprobate pentru anii 2008-2009 au fost excluse. În anul
2010, după fondarea Agenţiilor de dezvoltare regională
Nord, Centru şi Sud au fost utilizate mijloacele FNDR în
mărime de 1,7 mil.lei pentru întreţinerea acestora. Cu
toate că, potrivit Deciziei CNCDR din 20.09.2010, din FNDR
au fost selectate pentru finanţare 14 proiecte în valoare
totală de 161,5 mil.lei, fiind anunţate şi concursuri privind
achiziţiile publice pentru implementarea acestor proiecte,

Hotărîrea Guvernului nr.933 din 18.12.2012 “Cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2013-2015”.
“Intersecţii culturale”.
“Finalizarea construcţiei apeductului magistral Bălţi-Sîngerei cu ramificaţii comunitare”.
Instrucţiune pentru utilizatori privind înaintarea propunerilor de proiecte pentru finanţare din FNDR, aprobată prin Decizia CNCDR nr.4/12 din 23.02.2012.
Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr.254-XVI din 23.11.2007 (cu modificările ulterioare).
Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr.244-XVI din 21.11.2008 (cu modificările ulterioare).
Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr.133-XVIII din 23.12.2009 (cu modificările ulterioare).
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între timp volumul alocaţiilor prevăzute în FNDR pe anul
2010 a fost rectificat, fiind diminuat pînă la 113,75 mil.
lei, sau cu 47,75 mil.lei mai puţin decît volumul repartizat
de CNDCR, deşi acestea erau repartizate deja pe proiecte.
Situaţia respectivă a contribuit la desfăşurarea cu întîrzieri
a concursurilor privind achiziţiile publice, acestea demarînd
abia în noiembrie 2010, iar unele oferte fiind evaluate în
primele luni ale anului 2011. Astfel, în anul 2010 n-au
fost executate lucrări privind implementarea proiectelor
aprobate, iar mijloacele destinate n-au fost valorificate.
În anul 2011, în FNDR s-au aprobat alocaţii în volum de
163,8 mil.lei, care constituie 1,0% din veniturile aprobate
ale bugetului de stat pe anul respectiv, cu excepţia veniturilor cu destinaţie specială prevăzute de legislaţie, însă nu
includ suportul bugetar de 28,35 mil.lei, alocat de către
Guvernul Marii Britanii în anul 2010. Conform art.20 lit.a) din
Legea bugetului de stat pe anul 2011, Ministerul Finanţelor
s-a autorizat să modifice, la cererea întemeiată a executorilor primari de buget, indicatorii stabiliţi ai bugetului de stat
privind proiectele finanţate din surse externe, ca urmare a
intrărilor suplimentare de împrumuturi şi granturi externe,
precum şi a utilizării soldurilor băneşti existente la începutul
anului în conturile proiectelor respective.
Analiza datelor privind formarea FNDR din contul veniturilor bugetare, în anii 2011-2013, se prezintă în Tabelul
nr.1.
Tabelul nr.1
Volumul de alocaţii aprobate şi rectificate, destinate
FNDR, pentru anii 2011-2013
N/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2011

Denumirea
Venituri totale
Venituri cu destinație specială
Venituri pentru calculul FNDR
Volumul FNDR (calculat de MF)
Volumul FNDR (calculat de audit)
Diferența,,+”, ,,-”

Anii, mil.lei
2012

2013

aprobat

rectificat

aprobat

rectificat

aprobat

19087,2
2713,4
16373,8
163,8
163,7
+0,1

19048,8
2754,3
16294,5
134,3
162,9
- 28,6

21367,2
3893,4
17473,8
174,7
174,7
-

20638,2
3456,6
17181,6
160,7
171,8
-11,1

22736,6
3890,1
18846,5
191,2
191,2
-

Sursă: Legile bugetului de stat pe anii 2011, 2012 şi 2013,
Informaţia prezentată de MF

Conform datelor prezentate, se constată că alocaţiile
destinate FNDR pe anul 2011 sînt diminuate cu 29,5 mil.
lei, urmare a rectificării Legii bugetului de stat pe anul 2011
(Legea nr.224 din 25.11.201121), şi constituie 134,3 mil.lei,
ceea ce este cu 28,6 mil.lei mai puţin faţă de mijloacele
care urmau a fi calculate regulamentar.
Rectificarea FNDR în cuantum mai mic decît cel aprobat
iniţial a fost condiţionată de incapacitatea beneficiarilor de
a executa lucrările conform proiectelor aprobate, precum
şi de înaintarea spre finanţare de către CNCDR a unor
proiecte în lipsa documentaţiei tehnice necesare sau a unor
documente tehnice neactualizate, acestea fiind elaborate
în anii 2006-2008. Ca urmare, au fost valorificate 122,9
mil.lei, unele proiecte aprobate nefiind implementate în
termenele stabilite. Astfel, din cele 4 proiecte prevăzute
pentru a fi finalizate în anul 2011, numai 2 au fost realizate,
în anul 2011 nefiind asimilate mijloace în sumă de 11,4 mil.
lei faţă de suma rectificată.
În contextul celor expuse, se exemplifică că, în anul
2011, numai 75,0% din suma aprobată din FNDR a fost
utilizată, mijloacele FNDR fiind diminuate prin rectificarea
Legii bugetului de stat pe anul respectiv. Nevalorificarea
integrală a mijloacelor este motivată şi de faptul că Legea
bugetului de stat a fost aprobată abia la 31.03.2011,
iar CNCDR a aprobat finanţarea proiectelor numai la
26.04.2011. Ca urmare, o serie de proiecte nu au fost implementate în termenele prevăzute, iar mijloacele repartizate
n-au fost valorificate integral.
În anul 2012, FNDR a fost aprobat în mărime de 174,7
mil.lei, care după rectificarea Legii bugetului de stat pe
21
22

anul respectiv (Legea nr.177 din 11.07.201222) a însumat
160,7 mil.lei, ceea ce este cu 14,0 mil.lei mai puţin faţă
de volumul aprobat şi cu 11,1 mil.lei mai puţin faţă de
cuantumul care urma a fi calculat regulamentar, condiţionînd diminuarea finanţării unor proiecte în derulare.
Capacitatea redusă de valorificare integrală a mijloacelor alocate o denotă şi modificările operate în planurile
de finanţare întocmite la finele anului 2012. Astfel, prin
Decizia CNCDR din 20.12.2012, au fost operate modificări
la planurile de finanţare pentru 24 din 29 de proiecte care
se realizau, totuşi, fără a fi afectat volumul total alocat.
Din cele relatate se concluzionează că, în urma
rectificărilor efectuate la Legile bugetului de stat pe
anii 2011 şi 2012, MF n-a ţinut cont de normele legale
privind formarea FNDR, diminuînd volumul de mijloace
destinate acestuia cu 28,6 mil.lei şi, respectiv, cu 11,1
mil.lei. Totodată, s-a constatat capacitatea redusă a
beneficiarilor de a însuşi mijloacele alocate, acestea
fiind confirmate şi de unele redistribuiri de mijloace,
efectuate pe parcursul anului în cadrul proiectelor.
Astfel, evidenţiem capacitatea redusă a instituţiilor
abilitate de a însuşi integral mijloacele alocate din
FNDR, acestea fiind motivate, în unele cazuri, de
repartizarea cu întîrziere a fondurilor necesare, iar în
alte cazuri de fundamentarea nejustificată a mijloacelor necesare implementării proiectelor.
Recomandări conducerii MDRC:
4. Să elaboreze şi să aprobe o procedură distinctă şi
criterii de eligibilitate bine fundamentate pentru proiectele ce
urmează a fi propuse spre finanţare prin intermediul FNDR.
5. În vederea sporirii transparenţei şi previzionării
necesităţilor finanţate din FNDR şi încorporării necesităţilor
de dezvoltare regională, în CBTM să fie elaborate programe
pe direcţii strategice.
Lipsa capacităţilor AAPL de a înainta proiecte în
domeniile prioritare ale dezvoltării regionale şi valoarea
redusă a mijloacelor FNDR n-au contribuit semnificativ
la reducerea discrepanţelor între regiuni.
În statele UE, pentru aprecierea nivelului de dezvoltare
a regiunilor este utilizat indicatorul macroeconomic –
Produsul regional brut, care în Republica Moldova, în
prezent, nu se calculează. Conform practicii europene,
fondurile preconizate pentru desfăşurarea măsurilor de
dezvoltare regională se repartizează pe regiuni, în funcţie
de valoarea acestuia în cadrul fiecărei regiuni.
În Republica Moldova, întru determinarea zonelor
defavorizate, este utilizat IDAM, care reprezintă un indicator
administrativ, calculat de ME pentru 843 de localităţi rurale
din toate raioanele, inclusiv localităţile rurale din municipiile Chişinău şi Bălţi. Acest indice evaluează nivelul de
dezvoltare a localităţilor republicii şi constituie un indicator
complex ponderat ce înglobează date administrative din
localităţi cu privire la 7 domenii, care grafic sînt prezentate
în Figura nr.3.
Figura nr.3
Evaluarea indicatorului economic agregat în vederea
stabilirii rangurilor de deprivare a localităţilor rurale la
nivel de raioane

VII. Deprivarea
geografică

I. Deprivarea de
venituri

II. Deprivarea
economică

IDAM

VI. Deprivarea
condițiilor de trai
V. Deprivarea
educațională

III. Deprivarea
demografică
IV. Deprivarea
asistenței medicale

Sursă: Rapoartele Ministerului Economiei

Legea nr.224 din 25.11.2011 “Pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2011” nr.52 din 31.03.2011.
Legea nr.177 din 11.07.2012 “Pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2012” nr.282 din 27.12.2011.
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În vederea stabilirii nivelului de deprivare a localităţii
într-un anumit domeniu, localităţilor li se atribuie ranguri
în funcţie de indicele obţinut, şi anume: rangul 1 – pentru
localitatea cu cea mai înaltă valoare a indicelui (cea mai
săracă) şi rangul 843 – pentru localitatea cu cea mai mică
valoare a indicelui (cea mai prosperă).
Amplitudinile discrepanţei la nivelurile de dezvoltare
regională existente în anul 2009 în fiecare dintre cele trei
regiuni a fost considerabilă, IDAM constituind în cele mai
defavorizate raioane Sîngerei, Rezina şi Leova, respectiv,
311, 211 şi 260, pe cînd în cele mai favorizate raioane Anenii
Noi Taraclia şi mun. Bălţi, respectiv, 695, 734 şi 666. Se
menţionează că, în perioada analizată, au fost implementate
unele proiecte de dezvoltare regională în regiunile defavorizate menţionate, dintre care un proiect privind managementul deşeurilor menajere solide în localităţile Teleneşti
şi Sîngerei, în raionul Sîngerei de asistenţă beneficiind
doar o localitate (s.Prepeliţa). Totodată, implementarea
proiectului “Eficientizarea managementului deşeurilor
solide în regiunea de dezvoltare Sud” prevede acţiuni şi în
raionul Leova. Pe teritoriul raionului Rezina de către ADR
Centru se implementează proiectul cu finanţare din contul
GIZ “Îmbunătăţirea managementului deşeurilor în raioanele
Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti”. În limitele teritorial-administrative ale raionului Sîngerei, pe lîngă proiectele menţionate
a fost implementat şi proiectul “Finalizarea construcţiei
poligonului pentru acumularea, sortarea şi valorificarea
deşeurilor menajere pentru 3 primării (7 localităţi): or.
Biruinţa, com.Alexăndreni (s.Alexăndreni, s.Heciul Vechi,
s.Grigoreşti, s.Tîpleşti, s.Ţîpleteşti), s.Heciul Nou”. Alt
proiect ce prevedea construcţia apeductului Sîngerei-Bălţi
n-a fost finalizat şi este inclus pentru realizare în Documentul
unic de program pentru anii următori.
Conform Legii nr.438-XVI din 28.12.2006, noţiunea de
“program” este atribuită Documentului unic de program,
elaborat în baza Strategiilor de dezvoltare regională şi a
Planurilor operaţionale regionale de programare pe termen
scurt (3 ani) a implementării politicii de dezvoltare regională.
Proiectele incluse în DUP pentru perioada anilor 2010-2012,
precum şi cele pentru anii 2013-2015 au valoare estimativă
a cîte circa 1,3 mild.lei, ceea ce este de 2 ori mai mult faţă
de mijloacele disponibile ale FNDR. Motivul includerii unui
număr mai mare de proiecte în DUP se datorează faptului
creării unei baze de date a proiectelor prioritare, aprobate
de Guvern, pentru a putea fi pusă la dispoziţia donatorilor,
totodată fiind posibilă acordarea cofinanţării din FNDR în
cazul în care este solicitată de partenerii de dezvoltare. Se
mizează şi pe faptul participării cu cofinanţarea proiectelor
de dezvoltare şi a altor AAPC, în special MTID, MM, ME,
MAIA etc.
Conform DUP pentru anii 2010-2012, în vederea
implementării atît a obiectivului global al SNDR, cît şi a
obiectivelor specifice, după cum a fost menţionat, au fost
formulate 3 priorităţi stipulate în Strategiile de dezvoltare
regională: Nord, Centru şi Sud: 1) reabilitarea infrastructurii
fizice; 2) susţinerea dezvoltării sectorului privat, în special, în
regiunile rurale; 3)protecţia mediului şi sporirea atractivităţii
turistice. Alocarea şi utilizarea mijloacelor financiare, potrivit
direcţiilor prioritare, se prezintă în Tabelul nr.2.
Tabelul nr.2
Mijloace alocate şi utilizate din FNDR în perioada
anilor 2011-2012
2011
Domeniul

I. Reabilitarea
infrastructurii fizice
- Apă/canalizare
- Drumuri

23
24

16

Suma
aprobată,
mil.lei

Suma
rectificată,
mil.lei

Suma
finanțată,
mil.lei

2012
Ponderea
mijloacelor
finanțate pe
domenii, %

Suma
aprobată,
mil.lei

Suma
Suma
rectificată, finanțată,
mil.lei
mil.lei

Ponderea
mijloacelor
finanțate pe
domenii, %

96,0

86,8

81,8

66,5

93,9

96,7

96,7

60,2

61,0
35,0

61,2
25,6

59,8
22,0

48,6
17,9

65,1
32,8

66,6
30,0

66,6
30,0

41,4
18,7

“Crearea condiţiilor de activitate şi acces la ZEL “Bălţi”.
“Inaugurarea incubatorului de afaceri din com. Larga”.
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13,9

5,1

4,9

4,0

10,2

10,6

10,6

6,6

47,4

37,0

30,9

25,2

63,6

47,3

47,3

29,4

14,3
33,2

9,8
27,2

6,6
24,3

5,4
19,8

24,9
38,6

19,7
27,6

19,7
27,6

12,2
17,2

128,9
5,4
134,3

117,6
5,3
122,9

95,7
4,3
100,0

167,7
7,0
174,7

154,6
6,1
160,7

154,6
6,1
160,7

96,2
3,8
100,0

II.
Susținerea
dezvoltării
sectorului privat
III.
Protecția
mediului și sporirea
atractivității
turistice
- Turism
- Deșeuri
Total proiecte
Întreținerea ADR
Total FNDR

157,3
6,5
163,8

Sursă: Planurile de finanţare, Rapoartele MDRC şi ale ADR
pe anii 2011-2012

Analiza datelor denotă că din mijloacele FNDR, în anul
2011, pentru implementarea proiectelor au fost finanţate
mijloace în mărime de 117,6 mil.lei (95,7%) şi pentru
asigurarea activităţii ADR – 5,3 mil.lei (4,3%), iar în anul
2012, respectiv, 154,6 mil.lei (96,2% ) şi 6,1 mil.lei,
sau 3,8%.
Se atestă că 66,5% – în anul 2011 şi 60,2% – în anul
2012 din volumul total de mijloace alocate pentru implementarea proiectelor au fost repartizate pentru reabilitarea
infrastructurii fizice; 25,2% şi, respectiv, 29,4% – pentru
protecţia mediului şi atractivităţii turistice şi numai 4,0% şi,
respectiv, 6,6% – pentru susţinerea dezvoltării sectorului
privat.
Astfel, majoritatea alocaţiilor au fost concentrate pentru
reabilitarea şi construcţia reţelelor de apă şi canalizare,
a staţiilor de epurare, precum şi pentru reabilitarea şi
modernizarea reţelei de drumuri existente în cadrul a 16
proiecte.
Această situaţie este condiţionată de capacitatea limitată
a autorităţilor administraţiei publice locale de a dezvolta
planuri integrate cu impact regional, precum şi de faptul
că finanţarea proiectelor nu are la bază o axă distinctă
care să stabilească ponderea proiectelor parvenite de la
autorităţile publice locale de nivelul I şi nivelul II pe priorităţile strategice.
Pentru cea de-a doua direcţie prioritară privind susţinerea dezvoltării sectorului privat, în special, în regiunile
rurale, au fost aprobate doar 2 proiecte23, 24. Printre factorii
care au influenţat depunerea unui portofoliu redus de
proiecte în acest domeniu major de intervenţie se relevă
costurile semnificative necesare pentru elaborarea studiilor
de fezabilitate şi a celorlalte documente sau analize specifice
acestor tipuri de proiecte, care urmează a fi suportate de
către persoanele care solicită finanţarea proiectelor din
FNDR, aceştia nedispunînd de mijloacele necesare pentru
elaborarea documentelor respective.
Pentru direcţia prioritară “Protecţia mediului şi sporirea
atractivităţii turistice” au fost aprobate 14 proiecte.
De menţionat că la selectarea finanţării proiectelor nu
s-a ţinut cont de domeniile prioritare, ci doar de regiunile
de dezvoltare, fapt ce denotă susţinerea neechitabilă a
domeniilor prioritare de dezvoltare regională. Nu se poate
afirma şi nici susţine ideea că proiectele pentru care au
fost alocate mijloace sînt cu adevărat prioritare, capabile
să realizeze în mod performant dezideratele şi obiectivele
pentru care a fost înfiinţat FNDR, deoarece n-au fost determinate anumite criterii asupra încadrării proiectelor în limitele
dezvoltării regionale. Modalitatea respectivă de selecţie a
proiectelor a fost una dintre cauzele datorită cărora o serie
de proiecte pentru care s-a aprobat finanţarea din FNDR
nu au fost implementate, iar sumele repartizate iniţial de
către CNCDR au fost redistribuite în cadrul proiectelor de
mai multe ori în decursul unui an financiar.
Se relevă că nu s-a îmbunătăţit situaţia nici în cadrul celui
de-al doilea apel de propuneri de proiecte, fiind menţinut
decalajul între direcţiile prioritare. Astfel, în Documentul
unic de program pentru anii 2013-2015 sînt incluse doar 7
proiecte la direcţia “Susţinerea dezvoltării sectorului privat”,
dintre care pe anul 2013 este inclus spre finanţare doar un
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singur proiect, cîte 31 de proiecte şi 23 de proiecte la direcţiile prioritare “Reabilitarea infrastructurii fizice” şi, respectiv,
“Protecţia mediului şi sporirea atractivităţii turistice”. Prin
urmare, deşi priorităţile de finanţare prevăd reabilitarea
infrastructurii fizice, susţinerea dezvoltării sectorului privat,
în special, în regiunile rurale, şi îmbunătăţirea factorilor
de mediu şi atractivităţii turistice, nu este reglementată
ponderea acestora în volumul total de finanţare.
În contextul celor expuse, se concluzionează că
proiectele finanţate, în unele cazuri, au mai degrabă
caracter de programe de asistenţă socială, care
urmăresc acordarea suportului zonelor defavorizate,
deoarece în aceste localităţi nu există infrastructura
fizică dezvoltată şi servicii publice necesare şi numai
prin amplificarea în continuare a ritmurilor de creştere
economică în zonele cu potenţial economic redus
se vor obţine rezultatele aşteptate. Nu sînt stabilite
criterii privind rata de recuperare economică sau
determinarea impactului economic al proiectului
asupra ariilor adiacente sau în regiune.
Testarea şi evaluarea proiectelor prezentate în
cadrul apelurilor de proiecte denotă că activităţile
de pregătire a proiectelor ar putea fi întreprinse cu
suportul mijloacelor FNDR, cel puţin, în cazul beneficiarilor cu capacităţi financiare reduse sau al proiectelor
pentru care costurile modelelor tehnice şi lucrările
de pregătire sînt foarte costisitoare, în cazul acceptării de către CNCDR şi planificării mijloacelor pentru
aceste necesităţi. Menţinerea situaţiei actuale va
continua practicile neuniforme de aprobare a proiectelor, fără prezentarea unor aplicaţii argumentate din
punct de vedere economic, în mare parte din cauza
capacităţilor limitate ale AAPL de finanţare a acestor
activităţi.
Recomandări conducerii MDRC:
6. Să înainteze CNCDR propuneri privind examinarea
oportunităţii:
6.1 planificării mijloacelor FNDR pentru activităţi de
elaborare şi avizare a documentaţiei tehnice necesare în
vederea prezentării unor propuneri de proiecte argumentate
din punct de vedere economic şi care să se încadreze în
limitele dezvoltării regionale;
6.2 stabilirii unor grile privind ponderea de mijloace
financiare destinate direcţiilor prioritare strategice în
vederea alocării uniforme şi echilibrate a mijloacelor
FNDR;
6.3 stabilirii ponderii propunerilor de proiecte care
urmează a fi prezentate de către autorităţile publice locale
de nivelul I şi II în vederea susţinerii dezvoltării socioeconomice a regiunilor.
Mijloace financiare limitate pentru implementarea
proiectelor de dezvoltare regională n-au contribuit pe
deplin la atingerea rezultatelor scontate.
În anul 2011, prin intermediul FNDR, a fost iniţiată implementarea a 19 proiecte de dezvoltare regională, inclusiv
în regiunile: Nord - 6 proiecte; Centru - 7 proiecte şi
Sud - 6 proiecte, din care doar 4 proiecte urmau a fi
finalizate în anul respectiv, celelalte fiind tranzitorii în anul
următor.
În anul 2012 a continuat realizarea proiectelor iniţiate
anterior, totodată fiind iniţiată implementarea altor 13
proiecte: Nord - 5 proiecte; Centru - 7 proiecte şi
Sud - 1 proiect. Întru realizarea proiectelor respective,
au fost încheiate acorduri între actorii implicaţi în proces
şi s-au desfăşurat concursuri de angajare a managerilor
pe proiecte.
Misiunea de audit a constatat că din cele 32 de proiecte
finanţate din contul mijloacelor FNDR, în perioada anilor
2011-2012, au fost realizate 23 de proiecte, iar 9 proiecte
au rămas nefinalizate, fiind redirecţionate şi incluse în
Documentul unic de program pentru anii 2013-2015.

Evaluarea realizării unor efecte economice utile,
adică a utilizării eficiente a fondurilor, relevă că în
cadrul unor proiecte au fost atinse obiectivele propuse
şi indicatorii de produs şi de rezultat
Conform datelor raportate de către ADR, în cadrul celor
9 proiecte ale căror obiective au fost realizate integral, din
83 de indicatori de produs au fost îndepliniţi 74 de indicatori
(89,2%), 7 – au fost realizaţi parţial (8,4%), iar 2 – n-au
fost realizaţi (2,4%). Totodată, din cei 9 indicatori de rezultat
stabiliţi 8 au fost realizaţi integral, iar unul – parţial. Realizarea parţială a unor indicatori sau nerealizarea acestora
în cadrul unor proiecte este determinată de o serie de
factori, cum ar fi: nelivrarea apei în volumul iniţial stabilit,
instruirea unui număr mai mic de persoane, neîndeplinirea
indicatorilor privind campania de conştientizare, nelichidarea tuturor gunoiştilor, precum şi neatingerea obiectivelor
privind încheierea contractelor de colectare a deşeurilor
şi a contractelor de livrare a apei conform aşteptărilor.
Se atestă că pentru 5 din 9 proiecte evaluate rapoartele
prezentate de către ADR nu conţin informaţii privind realizarea indicatorilor de rezultat, fapt ce denotă o implicare
redusă a instituţiilor responsabile în compararea impactului
scontat al proiectelor cu cel efectiv. Indicatorii stabiliţi de
către ADR pentru proiectele respective nu în toate cazurile
expun complexitatea activităţilor preconizate şi nu reflectă
integral performanţele efectiv atinse în cadrul proiectelor, iar
rapoartele prezentate MDRC în unele cazuri au un caracter
formal, fiind, de regulă, evaluaţi indicatorii de produs, deşi
în POR au fost stabiliţi şi indicatorii de rezultat.
Analiza realizării indicatorilor pentru proiectele ale căror
obiective au fost implementate integral a relevat că raportarea indicatorilor de către ADR, în majoritatea cazurilor,
nu se efectuează în baza indicatorilor stabiliţi iniţial în POR,
ci a unor indicatori revizuiţi de către ADR pe parcurs, fără
a fi introduse modificările respective în planurile regionale.
Indicatorii evaluaţi sînt prezentaţi în Anexa nr.2.
Se exemplifică unele proiecte implementate care au
contribuit la îmbunătăţirea infrastructurii regionale.

În acest context, se atestă că mijloacele investite
(15,3 mil.lei) în construcția drumului de acces
Dimitrova-Acui au îmbunătățit microclimatul în
localitatea Cîietu, r-nul Cantemir, precum și
pentru 15 mii de persoane din localitățile
învecinate, prin diminuarea cu 96 km a căii de
acces spre centrul raional Cantemir.
De asemenea, mijloacele investite în construcția
drumului de acces spre zona economică liberă
,,Bălți” (13,2 mil.lei) au contribuit la îmbunătățirea
infrastructurii acestea, fiind conectat sistemul de
apă și canalizare, rețelele de electricitate la unitățile
municipale. Totodată, investiția efectuată din
FNDR a fost ca o condiție obligatorie din partea
unui investitor din Germania să activeze în zona
respectivă, ceea ce a permis crearea a circa 2500 de
locuri de muncă.
Tot la acest capitol poate fi menționat și proiectul
privind renovarea drumului Bujor – Mirești, care
urmare a investirii mijloacelor din FNDR (2,4
mil.lei) a permis legătura între 2 magistrale
importante ale țării, iar 5500 de locuitori ai
localităților beneficiare au acces îmbunătățit la
drum.

Corespunzător, investițiile plasate în construcția
stației de epurare și reconstrucția stațiilor de
pompare din or.Călărași (25,5 mil.lei) au contribuit
la micșorarea tarifelor pentru serviciile de apă și
canalizare prestate agenților economici cu 2,6 lei
pentru 1m3 (12,7%), precum și la crearea a 13 locuri
noi de muncă în cadrul Î.M. ,,Apă și canalizare”.
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Investițiile efectuate în mărime de 20,7 mil.lei
pentru reconstrucția unei porțiuni a drumului
central din or.Edineț, cu lungimea de 4,3 km, a
contribuit la îmbunătățirea condițiilor de tranzitare
a traficului atît pentru locuitorii or.Edineț, cît și
pentru cei care tranzitează regiunea dată.

Sursă: Fotografiile făcute de echi pa de audit

De asemenea, au fost implementate şi alte proiecte care
au avut un impact pozitiv asupra dezvoltării regionale.
Totuşi, dincolo de rezultatele obţinute, s-au produs şi
unele nonperformanţe. Urmare a evaluării realizării proiectelor de dezvoltare regională şi respectării princi piului
bunei gestiuni financiare, auditul a constatat că ţintele şi
obiectivele stabilite pentru cele 32 de proiecte care se
implementau în perioada anilor 2011-2012 au fost realizate
integral doar la 9 proiecte, parţial – la 16 proiecte, iar la 7
proiecte obiectivele în genere n-au fost realizate. Informaţia respectivă este prezentată în Anexa nr.3.
În continuare sînt prezentate unele probleme, nereguli
şi deficienţe, care au fost constatate pe parcursul implementării proiectelor de dezvoltare regională, care au limitat
performanţa scontată, după cum urmează:
Nestabilirea în cadrul primului apel de propuneri
a condiţiilor obligatorii privind existenţa documentaţiei
tehnice la proiectele depuse a contribuit la neînsuşirea
mijloacelor alocate din fond, precum şi la majorarea
costurilor la unele lucrări executate.
În astfel de condiţii, din 56 de proiecte incluse în
Documentul unic de program pentru anii 2010-2012 nu
aveau elaborată documentaţia tehnică sau documentaţia
era învechită la 25 de proiecte (44,6%), ceea ce a generat
excluderea a 4 proiecte din planul de finanţare pe anul 2011,
rectificarea planurilor de finanţare la 18 proiecte – în
anul 2011 şi la 29 proiecte – în anul 2012. De asemenea,
această situaţie a dus la nefinalizarea a 2 proiecte – în
anul 2011 şi a 9 proiecte – în anul 2012. Informaţiile
privind situaţiile constatate se prezintă în Anexele
nr.4 şi nr.5.
Totodată, în cadrul a 9 proiecte implementate în anii
2011-2012, din cauza elaborării necalitative a documentaţiei tehnice, au fost majorate cu 9,8 mil.lei costurile
lucrărilor executate. Aceasta se datorează faptului că primul
apel de propuneri de proiecte a fost desfăşurat în condiţii
de constrîngeri temporare. În cadrul celui de-al doilea
apel situaţia s-a schimbat radical, aplicanţii fiind obligaţi
să prezinte documentaţie tehnică elaborată şi verificată.
Datele se prezintă în Anexa nr.6.
În baza probelor acumulate, se exemplifică unele
proiecte în cadrul cărora, urmare a iniţierii lucrărilor
de execuţie, s-au constatat divergenţe în documentaţia
tehnică elaborată şi, ca rezultat, costurile lucrărilor au fost
majorate:
În cadrul proiectului “Turismul sportiv în promovarea imaginii regiunii” (primăria or.Căuşeni), urmare a
modificărilor efectuate în documentaţia de execuţie, n-au
fost valorificate mijloace în sumă de 3,2 mil.lei – în anul
2011, precum şi n-au fost operate modificări în planul
de finanţare în anul 2012, prin majorarea mijloacelor
destinate proiectului cu 7,4 mil.lei. În perioada de implementare au fost constatate multiple încălcări în executarea
lucrărilor, acestea fiind sistate de 3 ori de către Inspecţia
de Stat în Construcţii, în legătură cu neconformităţile
betonului pus în operă la montarea carcaselor de armatură.
La momentul actual, proiectul vizat se execută cu abateri
majore de la termenele stabilite, fiind inclus spre realizare
şi în Documentul unic de program pentru anii 2013-2015.
Modificările efectuate în documentaţia tehnică în
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cadrul proiectului “Construcţia drumului de acces Dimitrova-Acui” au majorat costul total al proiectului cu 0,5 mil.
lei. Această majorare a fost cauzată de faptul că pentru
construcţia drumului urma a fi efectuată extragerea de nisip
dintr-o carieră locală, dar care, de fapt, nu dispunea de
cantitatea suficientă de nisip, cu atît mai mult că extragerea
acestuia nici nu era autorizată de MM. În aceste condiţii,
antreprenorul a propus diminuarea stratului de nisip de la
20 pînă la 10 cm, ceea ce a micşorat costul lucrărilor cu
0,7 mil.lei. Totodată, acesta a propus mărirea nivelului de
terasament rutier cu 10 cm, precum şi utilizarea nisipului
din altă carieră. Ca urmare, costul proiectului s-a majorat
cu 1,3 mil.lei, fiind propuse şi alte modificări în cadrul
acestuia.
La realizarea proiectului “Reabilitarea zonei de
odihnă şi agrement “Lacul Sărat”, or.Cahul”, elaborarea
necorespunzătoare a proiectului, datorită faptului că nu
s-a ţinut cont de existenţa izvoarelor de la fundul lacului,
precum şi că stratul de nămol în realitate a fost mai mare
decît cel inclus în proiect, a generat majorarea costului
acestuia cu 4,6 mil.lei şi tergiversarea executării lucrărilor.
Plus la acestea, proiectul tehnic privind forarea sondei n-a
fost coordonat nici cu MM (AGRM).
Din cauza necoordonării de către proiectant a
traseului apeductului cu Ministerul Transporturilor şi
Infrastructurii Drumurilor în cadrul proiectului “Apă curată
pentru comunităţile bazinului rîului Prut”, care prevedea
extinderea sistemului de alimentare cu apă în or.Cahul,
precum şi în localităţile Manta, Paşcani şi Crihana Veche,
au apărut lucrări neprevăzute şi necesitatea instalării staţiilor
de pompare cu convector de presiune (în proiect – fără
convector de presiune), ceea ce a majorat costul proiectului
cu 2,0 mil.lei.
În cadrul proiectului „Construcţia capitala
a porţiunii de drum de 12 km pentru 7 localităţi
din Regiunea Centru – acces direct la magistrala
naţională”, în urma implementării acestuia, au fost
executate lucrări, care iniţial nu erau prevăzute în caietul de
sarcini, în mărime de 1,0 mil.lei, ca urmare, cu această
sumă fiind majorată valoarea contractului încheiat
cu antreprenorul. De asemenea, erorile comise de către
proiectant la elaborarea documentaţiei tehnice au condus la
cheltuieli suplimentare în valoare de 0,6 mil.lei. Ca rezultat,
costul lucrărilor a fost majorat cu 1,6 mil.lei.
Costurile proiectului „Servicii calitative de apă şi
canalizare în oraşul Otaci pentru un mediu curat în
regiunea Nord” au fost majorate pe parcursul implementării acestuia, din cauza proiectării eronate a capacităţii şi
amplasării rezervoarelor de colectare a apei, ceea ce a
condiţionat majorarea costului lucrărilor cu 1,1 mil.lei.
În contextul celor expuse, se concluzionează că cele
menţionate sînt consecinţe ale neincluderii unor clauze
explicite în contractele încheiate cu proiectanţii privind
responsabilizarea şi sancţionarea acestora pentru situaţiile
în care proiectul tehnic nu corespunde situaţiei reale în
momentul iniţierii lucrărilor. Marea majoritate a documentaţiei tehnice şi de deviz a fost elaborată şi depusă de către
AAPL, care potrivit legislaţiei în vigoare sînt responsabile
de calitatea acestora. În această ordine de idei, este
necesară responsabilizarea atît a AAPL, cît şi a instituţiilor
de proiectări.
Procedurile interne elaborate nu au asigurat
suficient stabilirea priorităţilor pentru selectarea proiectelor de dezvoltare regională, precum şi criteriile privind
atribuirea proiectelor la direcţiile prioritare.
Astfel, în Documentul unic de program pentru anii
2010-2012 au fost incluse 5 proiecte, cu valoarea de
32,4 mil.lei, care nu pot fi atribuite la nici una din direcţiile
prioritare ale SNDR, acestea fiind proiecte de importanţă
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locală, care nu şi-au găsit finanţare din alte surse, din care
se exemplifică următoarele:
Proiectul “Renovarea palatului de cultură din
Ungheni” a fost iniţiat de Consiliul raional Ungheni şi
preluat în anul 2012 de către ADR Centru în vederea
executării lucrărilor de reconstrucţie a sistemului de apă şi
canalizare al Palatului de cultură, cu valoarea de 4,0 mil.
lei, fiind atribuit la prioritatea “Reabilitarea infrastructurii
fizice”, pe cînd obiectivul general al proiectului constă
în crearea unui mediu favorabil desfăşurării activităţilor
cultural-artistice.
Proiectul ce ţine de renovarea casei de cultură din
s.Băhrineşti, r-nul Floreşti, nu a contribuit la dezvoltarea economică a regiunii. Totodată, proiectele privind
construcţia Palatului sporturilor din Căuşeni şi reabilitarea
Lacului Sărat din Cahul vor atinge indicatorii stabiliţi doar
după finalizarea acestora.
Se concluzionează că managementul implementării
proiectelor nu în toate cazurile a fost performant, iar
sistemele de control intern privind selectarea proiectelor,
urmărirea implementării contractelor nu au fost suficient
de funcţionale.
În vederea asigurării surselor de finanţare
necesare implementării proiectelor şi creşterii
nivelului de performanţă în regiune, nu s-a asigurat
îndeajuns sprijinul autorităţilor locale şi al parteneriatului privat.
Se relevă că în cadrul şedinţelor Consiliilor Regionale
de Dezvoltare s-au identificat proiecte care au fost
propuse spre implementare din contul mijloacelor FNDR,
cu cofinanţarea parţială din contul veniturilor bugetelor
locale. Totodată, cofinanţarea a fost realizată doar pentru
4 din cele 10 proiecte aprobate pentru implementare cu
suportul acestora, însumînd 1,7 mil.lei, sau 23,9% din
volumul prevăzut de 7,1 mil.lei. Ca urmare, o parte din
obiectivele stabilite pentru proiectele implementate n-au
fost realizate din cauza nealocării de către cofinanţatori
a mijloacelor preconizate. Informaţia respectivă este
prezentată în Anexa nr.7.
În contextul celor expuse, exemplificăm unele obiective
neatinse din cauza nealocării cofinanţării estimate în cadrul
proiectelor menţionate.
În cadrul proiectului “Construcţia platformelor pentru
depozitarea deşeurilor solide/managementul deşeurilor
solide”, din cauza nealocării mijloacelor preconizate de
către cofinanţatori în valoare de 431,0 mii lei, n-au fost
lichidate 47 de gunoişti neautorizate, n-au fost amenajate
spaţiile verzi în jurul celor 77 de platforme pentru precolectarea deşeurilor menajere construite din contul mijloacelor
FNDR. De asemenea, n-au fost instalate cele 600 de urne
achiziţionate din contul FNDR, cu valoarea de 197,8 mii lei,
acestea fiind depozitate la primăria com.Vatici, r-nul Orhei.
Pentru instalarea acestora erau preconizate mijloace din
contul partenerilor în mărime de 120,0 mii lei. Se relevă
că mijloacele utilizate pentru achiziţionarea urnelor sînt
ineficiente, deoarece acestea nu sînt utilizate.
În cadrul proiectului “Crearea sistemelor de
management integrat al deşeurilor menajere pentru opt
localităţi” ce ţine de dezvoltarea sistemului de management
integrat al deşeurilor, în lipsa cofinanţării în valoare totală
de 200,0 mii lei, n-au fost lichidate 55 de gunoişti neautorizate.
Un alt proiect “Dezvoltarea sistemului public de
canalizare şi epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar”,
deşi a fost finalizat, fiind utilizate mijloace din FNDR în
valoare de 2,2 mil.lei, totuşi, din contul autorităţii publice
locale n-a fost asigurată cofinanţarea estimată în valoare
de 155,8 mii lei pentru procurarea unui automobil de
deservire tehnică a sistemului de canalizare şi epurare a

apelor în zona or.Teleneşti, destinat Î.M.D.P.”Apă-Canal”.
Prin urmare, cu toate că în cadrul proiectelor de
dezvoltare regională se pune accent pe dezvoltarea activităţilor în parteneriat, de fapt, o astfel de conlucrare nu s-a
produs. Una din cauzele care a condus la nerealizarea
activităţilor propuse de parteneri este faptul că în Acordurile
de parteneriat încheiate între ADR şi partenerii proiectelor
nu sînt specificate responsabilităţile acestora, mijloacele
privind cofinanţarea care urmează a fi investite, precum
şi termenele-limită de alocare. În consecinţă, în cadrul
proiectelor menţionate, ca urmare a nealocării mijloacelor
de către parteneri, n-a fost îmbunătăţită nici starea socială
şi de mediu.
Executarea unor lucrări care nu erau iniţial
prevăzute în cererile de finanţare şi nu formau obiectivele proiectului au generat utilizarea suplimentară a
mijloacelor FNDR:
Proiectul “Construcţia platformelor pentru depozitarea deşeurilor menajere solide/managementul deşeurilor
solide”, în cadrul căruia au fost utilizate mijloace în sumă
de 6,2 mil.lei din FNDR, urma să instituie un sistem
eficient de gestionare a deşeurilor menajere solide în 20
de localităţi din raioanele Orhei, Călăraşi, Străşeni şi să
creeze un serviciu de salubrizare pentru zona respectivă.
Dacă iniţial obiectivul proiectului prevedea transportarea
deşeurilor precolectate la gunoiştea autorizată a primăriei
Orhei, în legătură cu refuzul acesteia de a depozita deşeurile
la poligonul din or.Orhei, s-a decis construcţia unui poligon
nou, amplasat în extravilanul satelor Morozeni (1,0 ha) şi
Neculăieuca (5,0 ha).
Se relevă că modificările obiectivului proiectului în
procesul de realizare a acestuia n-au fost coordonate
corespunzător cu CNCDR, precum şi cu instituţiile abilitate.
Impedimentele create, precum şi opunerea locuitorilor
din s.Breanova, com.Morozeni, de a aloca terenul
pentru construcţia poligonului au determinat MDRC de
a abandona decizia luată, deşi au fost făcute investiţii de
552,9 mii lei pentru proiectare, verificare şi execuţie a unor
lucrări la poligonul care nu va fi construit, fiind executate
cheltuieli în mărime de 116,8 mii lei şi în cadrul campaniei
de conştientizare a populaţiei. În final, partenerii proiectului au decis ca deşeurile colectate să fie transportate la
poligonul existent din or.Orhei, iar mijloacele în mărime de
669,7 mii lei au fost cheltuite ineficient.
Proiectul “Salubrizarea localităţilor din raioanele
Nisporeni, Străşeni şi Călăraşi pentru un mediu curat şi
sănătos” urma să amelioreze calitatea resurselor naturale
şi condiţiile de trai în 12 localităţi ale raioanelor Nisporeni,
Străşeni şi Călăraşi. Obiectivele proiectului ţineau de
construcţia şi amenajarea a 74 de platforme de precolectare selectivă a deşeurilor şi transportarea ulterioară
a acestora la poligonul de depozitare, construit pentru
zona dată, crearea şi funcţionarea unei întreprinderi de
salubrizare. Deşi pentru realizare s-au solicitat 4,98 mil.
lei din FNDR, proiectul nu avea elaborată documentaţia
tehnică pentru construcţia unui poligon de depozitare a
deşeurilor din toate cele 12 localităţi, ci doar pentru com.
Cioreşti. Urmare a iniţierii lucrărilor de construcţie a poligonului din com.Cioreşti, locuitorii acesteia erau împotriva
deciziei consiliului comunei. În consecinţă, problemele
nesoluţionate de AAPL la etapa de promovare a proiectului
au condus la nevalorificarea mijloacelor alocate în anul
2011, precum şi la reamplasarea poligonului pe teritoriul
primăriei or.Nisporeni (neavînd iniţial calitatea de partener
al proiectului), la modificarea obiectivelor, revizuirea graficului de lucru şi a planului de finanţare. Totodată, se atestă
că, deşi din contul FNDR a fost elaborată documentaţia
tehnică pentru construcţia poligonului în or.Nisporeni, fiind
utilizate în aceste scopuri 167,0 mii lei, în final, documentaţia
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tehnică nu a fost avizată de către Inspectoratul Ecologic,
din cauza că terenul atribuit de către primăria or.Nisporeni
se afla în circuitul agricol. Mai mult decît atît, contrar art.12
din Legea nr.163 din 09.07.201025, primăria or.Nisporeni,
în lipsa avizului ecologic, a eliberat, la 7 decembrie 2012,
autorizaţia pentru construcţia poligonului respectiv. Ca
rezultat, de către antreprenor, în luna decembrie, ilegal au
fost executate lucrări în valoare de 366,2 mii lei, fiindu-i
achitate mijloace din FNDR în sumă de 234,5 mii lei.
Totodată, bunurile procurate din proiect în sumă de 3,1
mil.lei (inclusiv platformele) nu sînt utilizate, fiind depozitate
la Î.M. “Apă şi canalizare” din or.Nisporeni, fapt ce denotă
un management necorespunzător şi o utilizare ineficientă
a mijloacelor FNDR. De asemenea, se menţionează că
proiectul vizat este inclus în Documentul unic de program
pentru anii 2013-2015, fiind aprobată finanţarea de către
CNCDR pentru anul 2013 în valoare de 6,8 mil.lei pentru
construcţia poligonului din or.Nisporeni, pentru care pînă
la momentul actual n-a fost primit avizul Inspectoratului
Ecologic.
Nu în toate cazurile obiectivele aprobate şi
rezultatele scontate în cadrul unor proiectele au fost
atinse
Investiţiile efectuate în volum de 7,8 mil.lei în
cadrul proiectului “Un mediu salubru pentru o dezvoltare
regională durabilă”, realizat de ADR Centru în perioada
anilor 2011-2012, n-a contribuit la crearea şi dezvoltarea
infrastructurii şi a sistemului de management integral al
deşeurilor menajere solide în or.Hînceşti şi în satele Bozieni,
Mereşeni, Logăneşti, termenul de implementare a acestuia
fiind extins cu un an.
În cadrul proiectului “Eficientizarea managementului
deşeurilor solide în regiunea de dezvoltare Sud” n-au fost
realizaţi indicatorii de rezultat, care prevedeau colectarea
separată a deşeurilor (hîrtie, sticlă, masă plastică) şi livrarea
spre reciclare a 2,9 mii tone de deşeuri pe an, fiind colectate
şi livrate numai 14,9 tone – în anul 2011 şi 90,8 tone – în
anul 2012.
În cadrul proiectului “Finalizarea construcţiei poligonului pentru acumularea, sortarea şi valorificarea deşeurilor
menajere pentru 3 primării (7 localităţi): or. Biruinţa, com.
Alexăndreni (s.Alexăndreni, s.Heciul Vechi, s.Grigoreşti,
s.Tîpleşti, s.Ţîpleteşti), s.Heciul Nou”, implementat de
ADR Nord, n-au fost executate calitativ şi în termenele
stabilite lucrările de construcţie a platformelor. Astfel, din
volumul contractat n-au fost realizate lucrări în volum de
273,5 mii lei, termenul de finalizare fiind tergiversat cu
circa un an, iar lucrările de construcţie a unor platforme
fiind executate necalitativ, acestea fiind condiţionate de
lipsa de experienţă a antreprenorului. O parte din bunurile
procurate (containerele pentru deşeuri, presa pentru
comprimarea deşeurilor, autospeciala pentru colectarea
deşeurilor) nu sînt utilizate, fiind depozitate mai mult de un
an la primăria or.Biruinţa, iar poligonul pentru depozitarea
deşeurilor, construit în cadrul proiectului, nu este exploatat
adecvat, deşeurile nefiind sortate. Totodată, n-a fost lichidat
poligonul vechi (neautorizat), care are un impact dezastruos
asupra mediului din cauza lipsei avizului ecologic privind
lichidarea gunoiştii neautorizate, iar poligonul nou nu poate
fi exploatat corespunzător din motive că n-a fost schimbată
destinaţia terenului la demararea lucrărilor.
Notă: ADR Nord a iniţiat procedura de schimbare a destinaţiei terenului aferent construcţiei poligonului, fiind încheiat
un contract cu Institutul pentru Organizarea Teritoriului.
Proiectul “Reparaţia capitală a sistemului de
canalizare, a staţiilor de pompare şi a staţiei de purificare
din or.Cimişlia; construcţia sistemelor de canalizare, staţiilor
de pompare şi reconstrucţia sistemelor de aprovizionare
25
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cu apă a s.Ecaterinovca”, deşi a fost finalizat, fiind utilizate
mijloace în valoare de 11,7 mil.lei, unul dintre obiective
n-a fost realizat, nefiind asiguraţi cu servicii de canalizare
1134 de locuitori din s.Ecaterinovca. De asemenea, eficacitatea resurselor alocate poate fi apreciată ca redusă,
pentru că efectele benefice ale implementării proiectului nu
s-au făcut simţite în situaţia în care o mare parte din reţeaua
de canalizare a rămas într-o stare de degradare accentuată,
iar construcţia doar a unei porţiuni din cadrul sistemului de
canalizare în s.Ecaterinovca n-a fost bine argumentată, nefiind
obţinute beneficiile scontate şi, în consecinţă, fiind utilizate
ineficient mijloace din FNDR în sumă de 0,3 mil.lei.
În cadrul proiectului “Apă curată pentru comunităţile
bazinului rîului Prut”, cu toate că obiectivul stabilit a fost
realizat, fiind construită conducta de apă şi efectuate investiţii în volum de 16,9 mil.lei, n-au fost obţinute efectele
scontate privind conectarea populaţiei la conducta de apă.
Astfel, din cauza tarifelor înalte la prestarea serviciilor de
apă, la momentul actual, numai circa 7,0% din populaţia
localităţilor beneficiare este conectată la conducta de
apă.
În cadrul proiectului “Îmbunătăţirea coeziunii infrastructurii de drumuri regionale R3-E581 în regiunea de
dezvoltare Centru”, fiind alocate 5,7 mil.lei din FNDR şi
3,0 mil.lei în calitate de investiţii de la bugetul de stat,
nu s-au obţinut beneficiile scontate. Astfel, avînd ca unul
din obiective construcţia a 4,57 km de drum nou asfaltat
“Ulmu-şoseaua Poltava”, de fapt, acesta a fost construit
doar în variantă “prundiş”, cauza fiind pregătirea necorespunzătoare a documentaţiei tehnice, care a fost elaborată
în anul 2009, precum şi neonorarea obligaţiunilor contractuale de către antreprenor. Cel de-al doilea obiectiv privind
reabilitarea a 18,4 km de drum “L464-R3 Ruseştii Noi-Ulmu”
s-a soldat doar cu întocmirea documentaţiei tehnice pentru
această porţiune de drum. Nereabilitarea porţiunii de drum
respective, fiind cauzată de lipsa documentaţiei tehnice la
momentul aprobării proiectului, a făcut imposibilă evaluarea
costului lucrărilor prevăzute, iar la momentul obţinerii
documentaţiei s-a stabilit că costul acestuia este de 120,0
mil.lei, mijloace care nu pot fi alocate din FNDR, deoarece,
conform MO al FNDR, grila maximă a mijloacelor care pot
fi alocate este de 100,0 mil.lei.
Nu s-a resimţit impactul regional urmare a implementării proiectului „Reabilitarea reţelei de drum public
local Pîrliţa-Dumbrăveni-Vădeni-Floreşti, în lungime de
13,3 km”. Astfel, cu toate că alocaţiile pentru realizarea
acestuia au constituit 47,2 mil.lei (dintre care 8,4 mil.lei
finanţări din FNDR în anul 2012 şi 38,9 mil.lei finanţări din
fondul rutier în anii 2011-2012), în realitate s-au executat
lucrări de construcţie doar pe o porţiune de 8,6 km, nefiind
construite 4,7 km pentru care la momentul actual nici nu
sînt identificate surse de finanţare, în consecinţă nefiind
asigurată legătura dintre localităţile aflate în această zonă.
Finalizarea proiectului respectiv urma să fie efectuată din
sursele şi cu suportul Fondului rutier.
Recomandări conducerii MDRC şi ADR:
7. Să asigure o monitorizare corespunzătoare a modului
în care beneficiarii contractelor de finanţare îşi îndeplinesc
obligaţiile contractuale, astfel încît să se asigure îndeplinirea
obiectivelor propuse.
8. Să revizuiască actualul Acord de cooperare cu partenerii proiectelor întru includerea unor obligaţii eligibile de
cofinanţare şi a responsabilităţilor în cazurile cînd beneficiarii proiectului nu-şi realizează corespunzător obligaţiile,
precum şi pentru elucidarea distribuirii unor responsabilităţi
specifice în perioada de derulare a proiectelor.
9. Să îmbunătăţească controlul intern privind asigurarea
respectării angajamentelor contractuale de către agenţii

Legea nr.163 din 09.07.2010 “Privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie”.
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economici, prin luarea unor măsuri prompte şi concrete
pentru nerespectarea clauzelor contractuale referitor
la neprezentarea în termenele de scadenţă, calitatea
necorespunzătoare a lucrărilor îndeplinite şi a bunurilor
achiziţionate, la neîncadrarea în sumele stabilite.
10. Să stabilească un cadru procedural cu privire la
analiza şi evaluarea periodică la nivel decizional a modului
de implementare a proiectelor prin prisma obiectivelor
propuse şi de derulare a finanţării atît din contul FNDR,
cît şi al cofinanţării în vederea dispunerii unor măsuri de
remediere a disfuncţionalităţilor constatate.
11. Să asigure elaborarea unor măsuri şi proceduri
distincte necesare pentru perioada postimplementare a
proiectelor de dezvoltare regională în scopul asigurării
respectării destinaţiei bunurilor şi utilajelor achiziţionate,
precum şi utilizării acestora în activităţile prevăzute în cadrul
proiectelor.
Activităţile planificate în cadrul proiectelor
finanţate din contul mijloacelor GIZ nu în toate cazurile
au fost executate în termenele stabilite
Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei este
principalul partener al ADR, care finanţează proiecte de
dezvoltare în numele Ministerului Federal de Cooperare
Economică şi Dezvoltare şi altor Ministere Federale, precum
şi pentru alte instituţii şi organizaţii internaţionale, activităţile
acestei Agenţii fiind orientate spre îmbunătăţirea durabilă a
condiţiilor de trai ale locuitorilor din regiunea de dezvoltate
Centru prin modernizarea serviciilor publice locale.
În perioada anilor 2011-2012, cu contribuţia şi suportul
Guvernului Republicii Federative Germania, de către ADR a
fost iniţiată implementarea şi finanţate activităţile în cadrul
a 6 proiecte de dezvoltare regională, în aceste scopuri fiind
alocate 54,8 mil.lei, din care au fost valorificate mijloace
în mărime de 13,3 mil.lei, ceea ce constituie 24,3% din
volumul total al alocaţiilor.
În regiunea de dezvoltare Nord, din surse donatoare
au fost alocate, pentru implementarea a două proiecte
“Asigurarea cu servicii de apă şi canalizare a locuitorilor s.Duruitoarea Veche, com.Costeşti, r-nul Rîşcani” şi
„Iluminarea stradală în comuna Tătărăuca Veche, r-nul
Soroca”,mijloace financiare în mărime totală de 6,9 mil.lei,
fiind asimilate mijloace în mărime de 4,4 mil.lei. Proiectele
menţionate au fost extinse pentru anul 2013, lucrările preconizate urmînd a fi finalizate în anul de referinţă.
Pentru finanţarea activităţilor în cadrul a 2 proiecte-pilot
din regiunea de dezvoltare Centru “Îmbunătăţirea sistemului
integrat de management al deşeurilor solide în raioanele
Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti” şi „Creşterea eficienţei
energetice la spitalul raional Orhei”, în perioada anilor
2011-2012, au fost alocate surse donatoare în mărime de
42,4 mil.lei, din care s-au executat cheltuieli în mărime
de 5,3 mil.lei, ceea ce constituie 13% din volumul de
mijloace alocate.
Se atestă că implementarea ultimului proiect a demarat
la finele anului 2011, însă, ca urmare a recepţionării finanţării la 17.11.2011, în anul 2011 nu au fost executate unele
activităţi, iar mijloacele financiare neutilizate în mărime
de 0,8 mil.lei au rămas la contul bancar. În anul 2012,
din cauza întocmirii incorecte a devizului de cheltuieli şi a
monitorizării ineficiente de către persoanele responsabile,
au fost admise lucrări suplimentare, ceea ce a condus la
nerealizarea în termenele stabilite a contractului şi, corespunzător, la tergiversarea implementării proiectului. Ca
urmare a adresărilor, termenul de realizare a proiectului a
fost extins, totodată fiind majorată finanţarea, cu includerea
a 6 măsuri suplimentare. În anii 2011-2012, de către donator
au fost finanţate surse în mărime de 6,3 mil.lei, din care,
la 01.01.2013, erau utilizate 1,6 mil.lei, sau 25,4%.
În condiţiile în care termenul pentru finalizarea măsurilor

prevăzute în Acordul adiţional este 31.03.2013, se atestă
un risc sporit că sursele nu vor fi asimilate în termen.
Proiectul „Îmbunătăţirea sistemului integrat de
management al deşeurilor solide în raioanele Şoldăneşti,
Rezina şi Floreşti”, demarat la 19.09.2012, în anul 2012 a
beneficiat de surse donatoare în mărime de 36,1 mil.lei.
În anul 2012, din aceste surse s-a reuşit numai atribuirea
contractelor, achitarea avansurilor şi iniţierea unor lucrări
de construcţii. Pînă la 01.01.2013, în cadrul proiectului s-au
executat cheltuieli de 3,7 mil.lei (11%), din care pentru
realizarea activităţilor proiectului – 2,0 mil.lei (6%) şi
pentru plăţi în avans – 1,7 mil.lei (5%). Se atestă că au
fost admise unele tergiversări în implementarea proiectului,
deoarece furnizorii de bunuri nu au livrat în termen bunurile
contractate, persistînd riscul că nu se va reuşi realizarea
activităţilor preconizate pînă la sfîrşitul lunii martie 2013.
Cu suportul surselor donatoare alocate de către GIZ în
mărime de 5,5 mil.lei, în regiunea de dezvoltare Sud, în
perioada anilor 2011-2012, a fost finanţată implementarea a
două proiecte “Aprovizionarea cu apa potabilă a locuitorilor
s.Roşu, r-nul Cahul” şi “Modernizarea serviciilor publice
locale în Republica Moldova”. Din mijloacele alocate, la
situaţia din 01.01.2013, au fost executate mijloace financiare în mărime totală de 3,6 mil.lei, sau 69%. Proiectul
“Aprovizionarea cu apa potabilă a locuitorilor s. Roşu, r-nul
Cahul” a fost finalizat în anul 2012, iar proiectul “Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” va
fi implementat pe parcursul anului 2013, fiind valorificate
mijloace în cadrul acestuia în mărime de 0,8 mil.lei din
2,3 mil.lei alocate, ceea ce constituie 34%.
Se concluzionează că parteneriatul cu Agenţia de
Cooperare Internaţională a Germaniei este unul productiv şi
benefic dezvoltării regionale, în perioada anilor 2011-2012,
fiind finalizat integral un proiect şi implementate activităţi
în cadrul altor 5 proiecte, cu valorificarea mijloacelor
în mărime de 13,3 mil.lei, sau 24,3% din volumul celor
alocate. Totodată, capacitatea de asimilare a surselor
donatoare este subminată, în unele cazuri, de monitorizarea
insuficientă a contractelor şi nerespectarea termenelor de
executare a acestora, fapt ce conduce la tergiversarea
implementării unor proiecte şi expune realizarea acestora
riscului de nevalorificare în termen a surselor alocate.
Recomandări conducerii ADR:
12. Să intensifice colaborarea cu consultanţii GIZ în
vederea asigurării unei monitorizări mai stricte ce ţine de
implementarea proiectelor în termenele stabilite, cu valorificarea mijloacelor alocate.
Generalizînd cele menţionate, se atestă că deşi
cadrul legal şi instituţional în domeniul dezvoltării
regionale a fost constituit încă în anul 2006, odată cu
adoptarea Legii nr.438-XVI din 28.12.2006, măsurile
de realizare a politicii de dezvoltare regională în
vederea obţinerii unei dezvoltări social-economice
echilibrate şi durabile pe întreg teritoriul Republicii
Moldova au fost iniţiate numai începînd cu anul 2009,
urmare a autorizării MDRC cu competenţe în promovarea a politicii de dezvoltare regională. Astfel, au
fost depuse eforturi şi întreprinse o serie de măsuri,
care au contribuit la crearea mecanismului complex
de realizare a politicii de dezvoltare regională – au
fost elaborate: Strategia naţională în domeniu;
proceduri specifice de implementare şi monitorizare a politicilor; operate restructurări esenţiale
în structura MDRC; create Agenţiile de dezvoltare
regională şi un cadru regulator aferent activităţii
acestora. Totodată, urmare a eforturilor consolidate,
în perioada anilor 2011-2012, au fost iniţiate 32 de
proiecte de dezvoltare regională cu sursele financiare ale FNDR, mijloacele investite întru realizarea
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politicii de dezvoltare regională constituind 283,6
mil.lei. Prin urmare, activităţile întreprinse de către
actorii implicaţi în implementarea politicii în domeniul
dezvoltării social-economice au impulsionat procesul
de realizare a obiectivelor strategice.
În acelaşi timp, constatările din Raport elucidează
prezenţa unor nereguli şi disfuncţionalităţi la etapa de
aprobare a propunerilor de proiecte, la elaborarea,
expertizarea şi avizarea documentaţiei tehnice, la
implementarea proiectelor, la dreptul de proprietate
asupra activelor obţinute în procesul de implementare

22 martie 2013

a proiectelor etc., efectele cărora au un impact
negativ asupra proceselor de dezvoltare regională.
Cert este că numai o examinare minuţioasă a
problemelor evidenţiate de către Guvern, CNCDR,
CRD, MDRC, ADR şi beneficiarii de proiecte va permite
găsirea unor soluţii optime de îmbinare a principiilor
transparenţei, economicităţii şi eficacităţii la realizarea priorităţilor şi obiectivelor Strategiei naţionale
de dezvoltare regională prin activităţile propuse la
nivel de proiecte şi la obţinerea rezultatelor ce vor
satisface aşteptările tuturor.

Responsabil de monitorizarea,
executarea auditului şi consolidarea Raportului,
Şef Direcţie audit al performanţei
şeful echipei de audit,
controlor de stat principal, auditor public
membrii echipei de audit:
şef adjunct al Direcţiei audit al performanţei,
auditor public
controlor de stat superior
controlori de stat:

Valentina Madan
Tamara Isopescu

Marianna Spoialo
Iulian Dumitraş
Ada Railean
Veronica Dolineanschi
Vladimir Capcelea
Sergiu Prutean

Anexa nr.1
Domeniul de aplicare şi Metodologia
Domeniul de aplicare
Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în conformitate
cu Programul activităţii de audit pe anul 2012, a iniţiat
auditul performanţei “Există oportunităţi de îmbunătăţire
a proceselor de realizare a Strategiei naţionale de
dezvoltare regională prin sporirea eficienţei utilizării
fondurilor alocate”, pentru a analiza conceptul sociopolitic şi managerial de dezvoltare regională, potrivit căruia
problemele apărute la un moment dat sînt soluţionate la cel
mai apropiat nivel decizional al acestora, a analiza acţiunile
de coordonare, gestionare, administrare şi implementare
a deciziilor la nivel local, a testa şi a verifica instrumentele
financiare elaborate în suportul utilizării eficiente a fondurilor
destinate dezvoltării regionale, inclusiv a FNDR.
Auditul a cuprins activităţile realizate şi măsurile întreprinse în perioada anilor 2010-2012 atît de către actorii
implicaţi în procesul de implementare a politicilor de
dezvoltare regională, cît şi de către instituţiile responsabile
de acest domeniu.
Întru obţinerea unor probe relevante şi rezonabile, care
să susţină concluziile şi credibilitatea constatărilor expuse în
Raport, echipa de audit a utilizat mai multe tipuri de proceduri
de audit, cum ar fi examinarea documentelor, rapoartelor,
interviuri cu confirmarea scrisă a intervievatului, observarea
directă cu deplasarea la faţa locului, calcule şi comparaţii.
În cadrul auditului au fost intervievate persoanele cu
funcţii de răspundere din cadrul MDRC şi instituţiilor responsabile de implementarea politicilor de dezvoltare regională,
care şi-au expus opinia cu privire la procesul de realizare
a măsurilor stabilite.
Activitatea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu
Standardele de audit ale Curţii de Conturi, ca ghid servind
Manualul de audit al performanţei, elaborat de Curtea de
Conturi în baza Standardelor Internaţionale de Audit.
Misiunea de audit a fost efectuată la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Agenţiile de dezvoltare
regională Nord, Centru şi Sud, cu solicitarea unor informaţii
de la Ministerul Finanţelor.
Metodologia
Pentru realizarea obiectivelor prestabilite, misiunea de
audit a întreprins activităţi specifice, prin aplicarea unor
tehnici speciale de audit, şi a utilizat diferite metode de
colectare a probelor. Prin urmare:
• pentru a determina instrumentele specifice
politicii de dezvoltare regională, mijloacele necesare
funcţionării instituţiilor responsabile de implemen-
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tarea politicilor de dezvoltare regională, am studiat
exigenţele cadrului normativ şi legislativ în vigoare privind
dezvoltarea regională;
• pentru a evalua activitatea CNCDR, MDRC, CRD
şi ADR, precum şi acţiunile întreprinse ale actorilor
implicaţi, am studiat procesele-verbale ale şedinţelor,
documentele aferente activităţii acestora;
• pentru a determina legalitatea selectării proiectelor conform cerinţelor stabilite, precum şi a direcţiilor
prioritare, am studiat procesele-verbale ale CNCDR şi CRD;
• pentru a determina corectitudinea procesului
de selectare a proiectelor, am examinat Regulamentul
Comisiei de evaluare a proiectelor de dezvoltare regională
şi documentele aferente activităţii acesteia;
• pentru a determina funcţionalitatea managementului organizaţional al instituţiilor responsabile
de implementarea politicilor de dezvoltare regională,
am analizat dacă acestea au elaborat şi aplică politicile şi
procedurile interne;
• pentru a stabili responsabilităţile MDRC şi ADR în
implementarea politicilor de dezvoltare regională, am
examinat Manualul operaţional privind modul de utilizare
a mijloacelor FNDR, Manualele operaţionale ale ADR şi
Fişele postului;
• pentru a analiza impactul activităţii realizate de
către auditul intern, am luat cunoştinţă de misiunile
efectuate şi de rapoartele întocmite;
• pentru a evalua legalitatea achiziţiilor publice, am
studiat cadrul legal şi documentele aferente procedurilor
desfăşurate;
• pentru a determina conformitatea acţiunilor întreprinse, am examinat şi am verificat rezultatele obţinute
conform rigorilor cadrului legislativ şi măsurilor prevăzute în
planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale
de dezvoltare regională;
• pentru a evalua rezultatele implementării proiectelor, am analizat indicatorii de impact şi rezultatele
obţinute conform rapoartelor trimestriale şi anuale ale ADR
prezentate structurilor ierarhic superioare, precum şi am
efectuat vizite în teren;
• pentru a determina modul şi corectitudinea
prezentării rapoartelor privind utilizarea mijloacelor
FNDR, am examinat Rapoartele financiare trimestriale şi
anuale ale ADR, evidenţa analitică ţinută pentru fiecare
proiect implementat.
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Nr. 60-63 (4378-4381)
Anexa nr.2

Evaluarea indicatorilor de produs și de rezultat pentru proiectele de dezvoltare regională ale căror obiective au fost realizate
integral
Proiecte implementate de către ADR Nord
Nr.
d/o

Indicatori planificați

Proiectului nr. 9666 „Renovarea drumului regional internațional M14 prin or.Edineț”
Rezultatele principale atinse la finele
Notă explicativă
proiectului
Indicatori de produs

1.

Renovarea a 4,3 km de drum
internațional renovat

4,3 km de drum internațional renovat

2.

Instruirea a 40 de persoane

1 persoană instruită

3.

Informarea a 81384 de persoane
2 emisiuni radio/TV în cadrul
campaniei de conștientizare
2 publicații în presă
2 panouri informative pentru
informarea și conștientizarea
populației

4.
5.
6.

1.
2.
3.

1.

2.
3.

4.
5
6
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Realizat/Nerealizat/Realizat parțial
Realizat

100% din valoarea inițială;

81384 de persoane informate

Conform planului de asigurare a durabilității proiectului, indicatorul dat va fi
atins pe viitor
100% din valoarea inițială

5 emisiuni radio/TV

Indicatorul a fost îndeplinit

6 publicații în presă

Indicatorul a fost îndeplinit

2 panouri informative pentru informarea
populației

Au fost confecționate din sursele FNDR și plasate în locurile publice din
or.Edineț

Realizat parțial
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat

Indicatori de rezultat
1 loc de muncă nou-creat (pe
Realizat
1 loc de muncă nou-creat
În a. 2011 a fost angajat managerul de proiect, finanțat din sursele FNDR
termen scurt)
Persoane cu acces îmbunătățit la
81384 de persoane cu acces îmbunătățit la
Realizat
100% din valoarea inițială
drum
drum
Indicatorii au fost colectați de către managerul de proiect din sursele poliției
Realizat
26400 de automobile pe trafic
26400 de automobile pe trafic
rutiere și au fost realizați în întregime
- 10200 de automobile pe trafic în
- 10200 de automobile pe trafic în zile
zile lucrătoare;
lucrătoare;
- 10200 de automobile pe trafic în
- 10200 de automobile pe trafic în weekend;
weekend;
- 6000 de automobile pe trafic în timpul
- 6000 de automobile pe trafic în
nopții
timpul nopții
Proiectului nr. 9223 ,,Conectarea zonei economice libere Bălți la utilitățile municipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces”
Indicatori de produs
Realizat
Indicatorii au fost realizați în mărime de 100% (apeduct construit din sursele
1,45 km rețele de apeduct construite
Construcția a 1,45 km rețele de
FNDR)
apeduct
Rețelele de canalizare – din sursele APL mun.Bălți)
4,43 km rețele de canalizare
construite
-720 m3/zi – capacitatea de livrare a
apei

4,43 km rețele de canalizare construite

- 276,62 m3/zi - capacitatea
sistemului de canalizare
1500 m3/lună – volum de apă livrat

276,62 m3/zi – capacitatea sistemului de
canalizare
982 m3/lună – volum de apă livrat

A fost atins parțial

Realizat parțial

350 m3/lună – volum de apă epurat
Renovarea a 1,3 km de drum local
Construcția a 1,06 km de rețele
electrice
Instruirea a 68 de persoane

800 m3/lună – volum de apă epurat
1,3 km de drum local renovat
1,06 km rețele electrice construite

Volumul final este mai mare decît cel planificat
Indicatorul a fost realizat 100% din sursele FNDR
Indicatorul a fost realizat 100% din sursele ZEL Bălți

Realizat
Realizat
Realizat

54 de persoane instruite
1743 de persoane informate
1 emisiune radio/TV
8 publicații în presa locală și națională

Indicatorul a fost atins doar în mărime de 79,41%, acesta urmînd să fie atins pe
viitor, la etapa de realizare a durabilității proiectului
În urma implementării proiectului, indicatorul a fost realizat
A fost realizată doar 1 emisiune radio/TV în trimestrul II al anului 2012
Publicații în ziarul local „Голос Бэлць”, în ziarul ,,Спрос и Предложение”,
pagina web al ADR Nord; etc.

Realizat parțial

Informarea a 1700 de persoane
3 emisiuni radio/TV
8 publicații în presa locală și
națională

720 m3/zi – capacitatea de livrare a apei

Valorile inițiale constituiau 204 m3/zi. După implementarea proiectului a fost
atins indicatorul planificat de 720 m3/zi
Valorile inițiale sunt echivalente cu cele finale.
-

Realizat
Realizat

Realizat

Realizat
Realizat parțial
Realizat

Proiecte implementate de către ADR Centru
Nr.
d/o

Indicatori planificați

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informarea persoanelor
Instruirea persoanelor
2 publicații în presa locală
1 conferință de presă
7000 de buclete informaționale
125 de postere informaționale
7 panouri informative pentru
campanii de conștientizare
Contracte încheiate în vederea
colectării deșeurilor
Gunoiști neautorizate lichidate

8.

Proiectului nr. 9891 ,,Crearea sistemelor de management integrat al deșeurilor menajere pentru opt localități”
Rezultatele principale atinse la finele
Notă explicativă
proiectului
Indicatori de produs
8271 de persoane informate
100%
25 de persoane instruite
100%
2
2 publicații în presa locală
1
1 conferință de presă
7000
Au fost repartizate 100%
125
Au fost transmise 100%
7
Au fost repartizate la primării 100%

Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat

4350

Realizat parțial

Au fost încheiate peste 50% din contracte

Realizat/Nerealizat/Realizat parțial

Urmează a fi lichidate încă 30 de gunoiști din 35, la momentul colectării
Realizat parțial
gunoiului din stația de transfer
100 de platforme
100 de platforme
Au fost transmise toate bunurile
Realizat
10.
400 de containere
400 de containere
Au fost transmise toate bunurile
Realizat
11.
100 de urne stradale instalate
100 de urne stradale instalate
Au fost transmise toate bunurile
Realizat
12.
2 autospeciale procurate
2 autospeciale procurate
Au fost transmise toate bunurile
Realizat
13.
Realizat
1
tractor
cu
remorcă
1
tractor
cu
remorcă
Au
fost
transmise
toate
bunurile
14.
1 excavator
1 excavator
Au fost transmise toate bunurile
Realizat
15.
1 calculator
1 calculator
Au fost transmise toate bunurile
Realizat
16.
1 imprimantă
1 imprimantă
Au fost transmise toate bunurile
Realizat
17.
Persoane instruite
25
25 de persoane au fost instruite din rîndurile angajaților întreprinderii
Realizat
18.
prestatoare de servicii, reprezentanți ai AAPL
8271 de persoane informate
8271 de persoane informate
Ca urmare a implementării proiectului, a fost realizat 100% din indicator
Realizat
19.
5 locuri de muncă create pe termen
5 locuri create pe termen lung
Au fost angajate 5 persoane la Întreprinderea Municipală, inclusiv: 2 tractoriști,
Realizat
20.
lung
un grederist și 2 șoferi la autospeciale
Proiectului nr. 9219 ,, Asigurarea dezvoltării durabile și prevenirea poluării resurselor naturale prin reconstrucția stației de epurare, apelor reziduale, reconstrucția și extinderea rețelelor de apă și canalizare”
Nr.
Indicatori planificați
Rezultatele principale atinse la finele
Notă explicativă
Realizat/Nerealizat/Realizat parțial
d/o
proiectului
Indicatori de produs
Construcția a 0,4 km de rețele de
0,4 km de rețele de apeduct construite
Au fost îndeplinite în mărime de 100%
Realizat
1.
apeduct construite
Construcția a 2,425 km de canalizare 2,425 km de canalizare construite
Au fost îndeplinite în mărime de 100%
Realizat
2.
Realizat
Capacitatea de tratare a apei
Indicatorii privind capacitatea de tratare a apei și capacitatea sistemului de
3.
canalizare au fost atinși odată cu punerea în aplicare a stației de tratare a apei
Capacitatea sistemului de canalizare
Realizat
4.
din orașul Călărași
Volumul de apă livrat
În opinia ADR Centru sînt indicatori de
Indicatorii urmează să fie realizați după contractarea populației de către
Nerealizat
5.
viitor
Întreprinderea Municipală ,, Gospodăria Comunal- Locativă Călărași”
Volumul de apă epurat
Nerealizat
6.
Volumul de apă consumat în medie
Realizat 100%
Realizat
7.
de o persoană
Instruirea a 127 de persoane
127 de persoane au fost instruite din rîndurile angajaților întreprinderii
Realizat
8.
prestatoare de servicii, reprezentanți ai AAPL
Informarea a 18503 persoane
18503 persoane informate
În urma implementării proiectului a fost realizat 100% din numărul planificat,
Realizat
9.
însă indicatorul va fi depășit în urma realizării AO ,, SEAM”.
2 emisiuni radio/TV
2 emisiuni radio /TV
Posturile: Moldova -1, Radio-Moldova, Publika TV
Realizat
10.
3 publicații în presa locală și
3 publicații în presa locală și națională
Ziarul raional ,, Călărași”, pe site-ul oficial al primăriei or. Călărași și ADR
Realizat
11.
națională
Centru
7000 de buclete informaționale
7000 de buclete informaționale
Realizat
12.
2 panouri pentru campanii de
2 panouri pentru campanii de conștientizare
Au fost elaborate 2 bannere pentru campania de conștientizare
Realizat
13.
conștientizare
Postere informaționale
300 de postere informaționale
Au fost elaborate 300 de bucăți, conform bugetului
Realizat
14.
Realizat
Crearea a 3 locuri de muncă pe
3 locuri de muncă pe termen scurt
Managerul de proiect, 2 supraveghetori tehnici. Au fost angajate 13 persoane la
15.
termen scurt
întreprinderea municipală, datorită optimizării și automatizării stației (reducerea
factorului uman în funcționarea stației)
Crearea a 13 locuri de muncă pe
13 locuri de muncă pe termen lung
Realizat
16.
termen lung
Proiectului nr. 9890 ,, Dezvoltarea sistemului de management integrat al deșeurilor solide, inclusiv colectarea separată, reciclarea, crearea poligoanelor”
Nr.
Indicatori planificați
Rezultatele principale atinse la finele
Notă explicativă
Realizat/Nerealizat/Realizat parțial
d/o
proiectului
Indicatori de produs
Informarea persoanelor
40500
100%
Realizat
1.
Publicații în presa locală
1
2 publicații în presa locală
Realizat
2.
Buclete informaționale
7000
Au fost repartizate 100%
Realizat
3.
Postere informaționale
20
Au fost transmise 100%
Realizat
4.
Panouri informative pentru campanii
8
Au fost repartizate la parteneri 100%
Realizat
5.
de conștientizare
Contracte încheiate în vederea
11894
Au fost încheiate peste 50% din contracte
Realizat parțial
6.
colectării deșeurilor
15 gunoiști neautorizate lichidate
15
Au fost lichidate 15 gunoiști
Realizat
7.
15 platforme
15 platforme
Au fost transmise toate bunurile
Realizat
8.
300 de containere
300 de containere
Au fost transmise toate bunurile
Realizat
9.
2 autospeciale procurate
2 autospeciale procurate
Au fost transmise toate bunurile
Realizat
10.
1 presă de balotat
1 presă de balotat
Au fost transmise toate bunurile
Realizat
11.
135 pubele pentru plastic
135 pubele pentru plastic
Au fost transmise toate bunurile
Realizat
12.
Instruirea a 76 de persoane
76
76 de persoane au fost instruite din rîndurile angajaților întreprinderii
Realizat
13.
prestatoare de servicii, reprezentanți ai APL
Informarea a 40500 de persoane
40500 de persoane informate
Ca urmare a implementării proiectului, a fost realizat 100% din indicator
Realizat
14.
Crearea a 11 locuri de muncă pe
11 locuri create pe termen lung
Au fost angajate 11 persoane la întreprinderea municipală
15.
termen lung
Proiectului nr. 9895 ,, Dezvoltarea social-economică a satului Bujor prin renovarea drumului L 571 R33 – Bujor – Mirești (Km 0+00-km3+200)
Nr.
Indicatori planificați
Rezultatele principale atinse la finele
Notă explicativă
Realizat/Nerealizat/Realizat parțial
d/o
proiectului
Indicatori de produs
Localități beneficiare de drum
3 localități beneficiare
Realizat 100%
Realizat
1.
Renovarea a 1,5 km de drum
1,5 km
A fost construit drum cu lungimea de 1,5 km
Realizat
2.
regional
Instruirea a 2 persoane
2 persoane instruite
Au fost instruite 2 persoane din rîndurile APL
Realizat
3.
Crearea a unui loc de muncă pe
1 persoană angajată
1 manager de proiect
Realizat
4.
termen scurt
Populație cu acces îmbunătățit la
5500 de persoane
Locuitori ai trei localități
Realizat
5.
drum
Vehicule în trafic, inclusiv:
9.

5
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În zile lucrătoare
În weekend și zile de sărbători
Pe timp de noapte

6.
7.
8.

629 de automobile
500 de automobile
150 de automobile
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Realizat
Realizat
Realizat

Proiecte implementate de către ADR Sud
Proiectul nr. 9224 „Reparația podului peste rîul Cogîlnic de pe str. Matrosov şi secţiunea de drum adiacentă autostrăzii internaţionale Chişinău-Tarutino-Odesa, din or. Basarabeasca”
Indicatori planificați
Rezultatele principale atinse la finele
Notă explicativă
Realizat/Nerealizat/Realizat parțial
proiectului
Indicatori de produs
1 localitate beneficiară de drum
1 localitate
Ca urmare a implementării proiectului, o localitate beneficiază de drumul
Realizat
renovat
Renovarea a 0,32 km de drum local
0,32 km de drum local renovat
Ca urmare a implementării proiectului, a fost renovată o porțiune de 0,32 km de Realizat
drum
Indicatori de rezultat
100000 persoane beneficiare ale
100000 de persoane beneficiare ale
Realizat
transportului de tranzit
transportului de tranzit
4000 de persoane cu acces
4000 de persoane cu acces îmbunătățit la
Realizat
îmbunătățit la drum
drum
68 de agenți economici cu acces
68 de agenți economici cu acces îmbunătățit
Realizat
îmbunătățit la drum
la drum
Proiectul nr. 9664 ,, Construcția drumului de acces Dimitrova-Acui”
Indicatori planificați
Rezultatele principale atinse la finele
Notă explicativă
Realizat/Nerealizat/Realizat parțial
proiectului
Indicatori de produs
2 localități beneficiare
Realizat
2 localități beneficiare
Construcția a 4,5 km de drum
4,5 km de drum construit
Realizat
Informarea a 3200 de persoane
3200 de persoane informate
Realizat
Indicatori de rezultat
15000 de persoane cu acces la drum
15000 de persoane cu acces la drum
Realizat
1172de unități de transport pe trafic
Realizat
1172 de unități de transport pe trafic

Nr.
ord
1.
2.
1.
2.
3.
Nr.
d/o
1.
2.
3.
1.
2.

Nr.
d/o

Indicatori planificați

Proiectul nr. 9221
Rezultatele principale atinse la finele
proiectului

Apă curată pentru comunităţile bazinului rîului Prut
Notă explicativă

Realizat/Nerealizat/Realizat parțial

Indicatori de produs
Lungimea rețelelor nou-construite
Renovarea a 57,69 km de apeduct
9600 de persoane

1.
2.

3.
Total

Branșamente la rețele
2665 de branșamente
Realizați integral
Realizați parțial
Nerealizați

59,1 km de apeduct
9727 de persoane informate

59,1 km de apeduct din 57,69 km stabiliți
Indicatorul a fost îndeplinit, fiind informate 9727 de persoane din cele 9600
stabilite
Indicatori de rezultat

Realizat
Realizat

284 de branșamente

Au fost conectate 284 de branșamente de apeduct din 2665 preconizate

Realizat parțial
74
7
2

Anexa nr.3
Evaluarea proiectelor de dezvoltare regională implementate în perioada anilor 2011-2012 prin prisma obiectivelor și rezultatelor
relevante și a măsurii în care acestea au fost îndeplinite
Nr.d/o

Denumirea proiectului

Obiectivele prevăzute în proiect

Obiectiv realizat/nerealizat

Notă

Agenția de dezvoltare regională Nord

1

Conectarea zonei economice libere
„Bălţi” la utilităţile municipale:
apă, canalizare, electricitate,
drumuri de acces

2

Renovarea drumului regional
internațional M14 prin or.Edineț

3

Servicii calitative de apă şi
canalizare în oraşul Otaci pentru
un mediu curat în regiunea Nord

4
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Alimentarea orașului Fălești cu apă
din rîul Prut

1. Asigurarea cu apă potabilă a rezidenţilor ZEL „Bălţi”;
construcţia apeductului către ZEL „Bălţi” pe
str.Industrială 4
2. Asigurarea cu reţea de canalizare a rezidenţilor ZEL
„Bălţi”; construcţia colectorului de canalizare sub
presiune pentru evacuarea apelor uzate din ZEL
3. Asigurarea cu energie electrică de tensiune suficientă
pentru activitatea neîntreruptă a rezidenţilor ZEL
„Bălţi”; construcţia reţelei de aprovizionare cu energie
electrică a ZEL „Bălţi”
4. Reconstrucţia drumului municipal pe str.Dovator şi
construcţia unei porţiuni de drum nou de 120 m pe
str.Industrială 4
1. Crearea condiţiilor optime pentru deplasarea
cetăţenilor pe strada centrală a or.Edineţ, parte a
traseului internaţional Chişinău-Cernăuţi
1. Extinderea şi modernizarea sistemului de apă şi
canalizare a oraşului Otaci
2. Asigurarea locuitorilor oraşului Otaci cu un sistem
renovat de canalizare
3. Reducerea poluării rîului Nistru
1. Consolidarea cooperării regionale în scopul asigurării
cu apă potabilă şi canalizare a populaţiei din raionul
Făleşti şi 14 localităţi din raioanele Ungheni şi Glodeni
2. Sporirea calităţii vieţii cetăţenilor din regiune prin
reconstrucţia apeductului Prut-Făleşti şi asigurarea a
18000 de locuitori ai oraşului Făleşti cu apă potabilă
3. Conştientizarea populaţiei privind utilizarea, protecţia
şi gestionarea eficientă a resurselor acvatice în context
regional

Obiectivele s-au realizat integral

S-au realizat:
1. 1,45 km de rețea de apeduct
2. 1,3 km de drum renovat
3. 1,1 km de rețele electrice
(realizat de rezidenții ZEL)
4. 4,43 km de rețea de canalizare
(realizat de Primăria mun.Bălți)

Obiectivele s-au realizat

S-au reabilitat 4,3 km de drum, nu
s-a plantat gazonul pe o suprafață
de 100 m2

Obiectivele s-au realizat parțial.
Proiectul este inclus în DUP pentru
anii 2013-2015 și este aprobată
finanțarea pe anul 2013 (13,1 mil.lei)

Rețelele de canalizare și stația de
epurare se preconizează a fi
finalizate în anul 2013

Obiectivul propus din FNDR este
realizat, însă proiectul este inclus în
DUP pentru anii 2013-2015 pentru
continuitate, nefiind alocate mijloace
pe anul 2013

Nu este realizat obiectivul de bază
al proiectului – alimentarea orașului
Fălești cu apă din rîul Prut.
Responsabilitatea de finalizare a
lucrărilor în cadrul proiectului a
fost stabilită CR Fălești

Finalizarea construcției apeductului
magistral Bălți-Sîngerei cu
ramificații comunitare

Reabilitarea rețelei de drum public
local Pîrlița-Dumbrăveni-VădeniFlorești, în lungime de 13,3 km

Finalizarea construcţiei poligonului
pentru acumularea, sortarea şi
valorificarea deşeurilor menajere
pentru 3 primării (7 localităţi):
or.Biruinţa, com.Alexăndreni
(s.Alexăndreni, s.Heciul Vechi,
s.Grigoreşti, s.Ţîpleşti, s.Ţîpleteşti),
s.Heciul Nou

Reparația drumului L-37 LipcaniBălăsinești-Corjeuți-Tîrnova,
sectorul dintre s.Corjeuți și s.
Trinca

Stabilirea unui sistem de
management integrat al deşeurilor
menajere solide în regiunea de
dezvoltare Nord

Intersecții culturale

Inaugurarea incubatorului de
afaceri din comuna Larga

,,Dezvoltarea social–economică a
satului Bujor prin renovarea
drumului L571R33 – Bujor –

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Nu s-a realizat
2. S-a realizat parțial
3. S-a realizat parțial

1. Îmbunătățirea condițiilor de trai a locuitorilor și
majorarea atractivității investiționale a satului Bujor din
raionul Hîncești prin renovarea drumului L571R33 –
Obiectivele
proiectului
realizat integral

s-au

S-au reconstruit 1,5 km de drum din
sursele FNDR și 1,7 km din sursele
beneficiarilor

AAPL urmează să asigure buna
funcționare a incubatorului, inclusiv
incubarea antreprenorilor

Nu este finalizată reparația casei de
cultură din Băhrinești din sursele
FISM, bunurile achiziționate din
FNDR sînt depozitate.

Proiect nefinalizat. Deși obiectivele
specifice propuse din FNDR sînt
realizate, nu este realizat obiectivul
general al proiectului
Obiectivele
proiectului
sînt
realizate parțial, fiind utilizate
integral mijloacele FNDR, iar
atingerea
obiectivului
general
necesită timp

S-a elaborat doar documentația
tehnică. Proiectul este inclus în
DUP pentru anii 2013-2015,
nefiind alocate mijloace în anul
2013

Proiectul se află în proces de
implementare

Proiect nefinalizat, obiectivele nu sau realizat

Proiect
nu este finalizat,
obiectivele nu s-au realizat.
Proiectul este inclus în DUP pentru
anii 2013-2015 și este aprobată
finanțarea pentru anul 2013 (17,5
mil.lei)

Sistemul integrat de management al
deșeurilor solide nu funcționează,
bunurile
achiziționate
sînt
depozitate,
poligonul vechi
neautorizat nu s-a lichidat

Costul proiectului este de 75,0
mil.lei, finanțat în anii 2011-2012
din fondul rutier – 38,8 mil.lei, din
FNDR – 8,4 mil.lei
N-a fost reabilitată o porțiune de
drum de 4,7 km din cei 13,3 km
preconizați

Obiectivele s-au realizat parțial

Lucrările au început abia în luna
septembrie 2012, s-au construit 4,5
km de apeduct din 7,1 km prevăzuți

Obiectivele s-au realizat parțial.
Proiectul este inclus pentru finanțare
în DUP pentru anii 2013-2015 și este
aprobată finanțarea pe anul 2013
(10,7 mil.lei)

Agenția de dezvoltare regională Centru

1. Consolidarea unui sector economic privat regional
dinamic, capabil să facă față forțelor concurențiale și
competiției regionale, naționale și internaționale la
nivelul raionului Briceni

1. Crearea accesului la surse de apă potabilă sigure, de
calitate a populației r-nului Sîngerei și oportunități create
pentru r-nul Telenești
2. Conectarea or.Sîngerei și or.Biruința la surse de apă
din r.Nistru
1. Îmbunătăţirea stării tehnice a infrastructurii rutiere a
drumului public local (L186) Pîrliţa-DumbrăveniVădeni-Floreşti (13,3 km) în scopul reducerii costurilor
şi creşterii eficienţei transportului de mărfuri şi persoane,
creşterii gradului de siguranţă rutieră pentru populaţia
din 13 localităţi din raionul Soroca şi 6 localităţi din
raionul Floreşti, utilizatori ai drumului public local L186
2. Scoaterea din izolare şi atragerea în circuitul economic
a localităţilor rurale din zona extrem de săracă din
raionul Soroca, prin asigurarea conexiunii la drumurile
republicane R13, R18, Magistrala 2, rețeaua de cale
ferată Bălţi-Floreşti-Cotovsk-Ucraina şi Aeroporturile
din or.Bălţi şi s.Mărculeşti şi a localităţilor rurale din
raionul Floreşti, prin asigurarea conexiunii la drumul
republican R7 şi Magistrala 2 care leagă ambele raioane
cu statul vecin, Ucraina
3. Îmbunătățirea accesului populaţiei din zonele rurale
tranzitate de drumul raional Pîrliţa-Dumbrăveni-VădeniFloreşti la locuri de muncă, bunuri şi servicii existente în
cele 5 centre urbane (Soroca, Floreşti, Şoldăneşti,
Drochia, Bălţi)
1. Crearea, la nivel regional, a sistemului integrat de
management al deșeurilor solide pentru 7 localități
2. Extinderea, la nivel regional, a sistemelor locale
existente de management al deșeurilor
3. Finalizarea construcției și amenajarea poligonului
pentru acumularea, sortarea și valorificarea deșeurilor
menajere
4. Procurarea utilajului necesar pentru funcționarea
serviciului de colectare, transportare, sortare și
valorificare a deșeurilor
5. Ameliorarea situației ecologice din regiune
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea
economică a zonei dezavantajate din satele Corjeuţi, rnul Briceni, s.Trinca, r-nul Edineţ
1. Realizarea lucrărilor fizice de renovare a drumului L37 Lipcani-Balasineşti-Corjeuţi-Tîrnova, sectorul dintre
s.Corjeuţi și s.Trinca cu lungimea de 7,721 km
2. Realizarea studiului asupra impactelor socioeconomice ale lucrărilor fizice efectuate
3. Instruirea personalului Întreprinderii Municipale
locale nou-create privind menţinerea canalelor de
evacuare a apelor pluviale, podeţurilor şi a trotuarelor
4. Asigurarea unui management şi coordonarea eficientă
a proiectului
1. Elaborarea proiectului tehnic
2. Construcţia poligonului cu amenajarea căilor de acces;
3. Construcţia platformei pentru dejecţii animaliere
4. Construcţia staţiei de sortare, procurarea utilajului de
sortare şi balotare și transportorului cu bandă, precum și
instalarea acestora
5. Construcţia a 94 de platforme pentru colectarea
deşeurilor
6. Procurarea eurocontainerelor
7. Procurarea lăzilor de plasă metalică
8. Procurarea a 200 de urne stradale
9. Procurarea a 2000 de pubele
10. Procurarea a 2 autospeciale pentru transportarea
deşeurilor cu încărcare laterală a eurocontainerelor, a
unei autospeciale de colectare a deșeurilor, a unui
tractor cu lamă, a unei autospeciale de măturat străzile
11. Procurarea a 2 calculatoare, 1 multiplicator, 1
imprimantă, 1 telefon-fax, 1 Program 1C 8.2
1. Integrarea în circuitul cultural-turistic regional a
localităţilor Rediul Mare, Donduşeni; Pelinia, Drochia;
Alexăndreni, Sîngerei; Rogojeni, Şoldăneşti; Negureni,
Teleneşti; şi a 12 localităţi din raionul Floreşti, situate în
lunca rîului Răut

16

,,Dezvoltarea sistemului de
management integrat al deșeurilor
solide, inclusiv colectarea separată,
reciclarea, crearea poligoanelor”
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,,Managementul deșeurilor
menajere în localitățile Telenești și
Sîngerei”

1. Dezvoltarea serviciului intercomunitar de salubrizare
prin extinderea serviciului de salubrizare existent din
or.Telenești și în cele 6 localități rurale
2. Crearea condițiilor pentru recuperarea materialelor
reciclabile din deșeuri

1. Crearea și dezvoltarea infrastructurii și a sistemului de
management integrat al deșeurilor solide în or.Hîncești,
precum și conștientizarea și educația ecologică a
cetățenilor din localitățile-țintă

,,Crearea sistemelor de
management integrat al deșeurilor
menajere pentru opt localități”

19

,,Un mediu salubru pentru o
dezvoltare regională durabilă”

1. Îmbunătățirea calității mediului ambiant și, respectiv,
a sănătății populației din or.Orhei și din localitățile
vecine
2. Extinderea și modernizarea infrastructuri de
salubrizare
3. Crearea unui sistem regional integrat de colectare,
transportare și valorificare selectivă a deșeurilor

,,Îmbunătățirea coeziunii
infrastructurii de drumuri regionale
R3-E581 în regiunea de dezvoltare
Centru”

21

1. Crearea unui sistem intercomunitar de salubrizare în
partea de nord-vest al r-lui Șoldănești, care va produce
condiții favorabile pentru salubrizarea localităților
(Cotiujenii Mari, Cușelăuca, Gara Cobîlea, Dobrușa,
Zahorna, Recești, Pohoarna și Rogojeni) și respectarea
cerințelor sanitaro-ecologice din localități, avînd un
aspect estetic și un mediu sănătos
2. Îmbunătățirea calității apei potabile în 8 sate din
partea de nord-vest al r-lui Șoldănești (prin lichidarea
celor 35 de gunoiști spontane și neautorizate)

,,Renovarea palatului de cultură din
Ungheni”

Obiectivele s-au realizat parțial.
Pe parcurs a fost înlocuit obiectivul
privind amenajarea poligonului cu
construcția unui poligon modern de
acumulare
a
deșeurilor
în
or.Telenești

Obiectivele s-au realizat parțial.
Proiectul este inclus în DUP pentru
anii 2013-2015, nefiind alocate
mijloace din FNDR în anul 2013
pentru extinderea sistemului de
colectare și de transportare a
deșeurilor pentru alte 7 comune din 2
raioane și pentru extinderea unui
serviciu viabil de salubrizare în zona
vizată
Obiectivele s-au realizat parțial.
Proiectul este aprobat spre finanțare
în anul 2013 (1823,5 mii lei), nefiind
inclus în DUP pentru anii 2013-2015

Obiectivul general nu este realizat:
1. S-a realizat parțial. Din
mijloacele FNDR s-a realizat
integral obiectivul (4,4 mil.lei), iar
din mijloacele FEN – lucrările de
construcție a poligonului au fost
stopate (1,6 mil.lei)
2. Nu s-a realizat

Nu
s-a
reușit
finalizarea
construcției poligonului, sistemul
de
management
integrat
al
deșeurilor nu este funcțional
1. Nu s-a reușit instituirea unui
management
funcțional
al
deșeurilor menajere. De serviciile
de salubrizare beneficiază doar
or.Telenești și ocazional s.Inești; nu
beneficiază de serviciile de
salubrizare alte 6 localității
prevăzute de proiect
2. N-a s-au creat condiții pentru
recuperarea materialelor reciclabile

Nu s-a creat un serviciu
de
colectare selectivă a deșeurilor în
or.Orhei și în cele 4 localități rurale
vecine

Sistemul de management integrat al
deșeurilor în proces de creare

Nu s-au reabilitat 18,4 km de drum

1. Parțial, fiind executat în varianta
prundiș, față de cea prevăzută betonasfalt;
2. Nerealizat, s-a întocmit și s-a
vizat doar documentația de proiect

în

Proiectul nu se încadrează
programul dezvoltării regionale
Obiectivele s-au realizat integral

Este inclus în DUP pentru anii
2013-2015,
cu
denumirea
,,Construcția stației raionale de
epurare și dezvoltarea sistemului
public de canalizare și epurare a
apelor
uzate
la
nivel
intercomunitar”, nefiind alocate
mijloace pentru anul 2013

S-a elaborat și s-a avizat doar
proiectul tehnic pentru apeductul
magistral

Proiectul de află în proces de
implementare. Obiectivele nu s-au
realizat. Proiectul este inclus în
DUP pentru anii 2013-2015, fiind
aprobată finanțarea pe anul 2013
(9,0 mil.lei)
Obiectivul general nu putea fi
atins cu obiectivele specifice ale
acestuia stabilite doar pentru
or.Telenești:
1. Realizat parțial. Lucrările de
construcție a rețelelor exterioare de
canalizare n-au fost finalizate,
nefiind renovată
nici stația de
pompare
2. Nerealizat integral

Nu s-au construit 18,1 km de drum
din 20,3 km preconizați. Pe
parcursul anilor 2011-2012, s-a
întocmit doar documentația tehnică
și s-au construit 2,2 km de drum

s-au

s-au

Obiectivele nu s-au realizat

Obiectivele
proiectului
realizat integral

1. Reparația capitală a porțiunii de 1,8 km de drum din
s.Sireți și plombarea gropilor pe o distanță de 254,0 m
2. Reparația capitală a podului de peste rîul Roșcani
Facilitatea accesului la magistrala M3 ChișinăuGiurgiulești prin construcția capitală a 20,3 km –
porțiune de drum de nivel republican și local
1. Construcția capitală a porțiunii de drum raional R29
de 12 km din Regiunea Centru – acces direct la
magistrala națională;
2. Construcția porțiunii de drum local de 8,3 km, legătura
dintre zona Centru și Sud R29 cu R32
1. Îmbunătățirea calității vieții în Regiunea Centru,
raionul Ungheni prin dezvoltarea infrastructurii de
aprovizionare cu apă potabilă
2. Dezvoltarea unui sistem de aprovizionare cu apă
potabilă în comunele Mănoilești, Unțești, Alexeevca,
Cetireni, Florițoaia Veche din raionul Ungheni
3. Îmbunătățirea accesului locuitorilor la servicii
comunale de calitate prin intermediul creării și
dezvoltării a 3 instituții abilitate
Dezvoltarea cooperării intercomunitare pentru creșterea
calității vieții și a mediului înconjurător prin
reabilitarea și modernizarea sistemului de canalizare și
epurare a apelor uzate din or.Telenești și satele
Mihalașa, Mihalașa Nouă și Inești
1. Modernizarea sistemului public de canalizare și
epurare a apelor uzate din orașul Telenești și renovarea
stației de pompare ,,C”
2. Îmbunătățirea managementului serviciilor publice de
canalizare prestate pentru 3900 de clienți și 7400 de
potențiali clienți
1. Crearea unui mediu favorabil desfășurării activităților
cultural-artistice la nivel local, regional, național și
internațional
1. Construcția de 4,57 km de drum nou Ulmu-șoseaua
Poltava
2. Reabilitarea a 18,4 km de drum existent (L464) R3–
Ruseștii Noi–Ulmu–M1

Obiectivele
proiectului
realizat integral

1. Prevenirea poluării resurselor naturale prin
reconstrucția stației de epurare a apelor reziduale,
reconstrucția și extinderea rețelelor de apă și canalizare
în or. Călărași

Bujor – Mirești cu lungimea de 3,2 km

18

17

„12000 cetățeni aprovizionați cu apă
potabilă în 12 localități”

15

,,Dezvoltarea sistemului public de
canalizare și epurare a apelor uzate
la nivel intercomunitar”

„Construcția capitală a porțiunii de
drum de 12 km pentru 7 localități
din Regiunea Centru – acces direct
la magistrala națională”

14

13

Mirești (km0+00-km3+200)”
,,Asigurarea dezvoltării locale
durabile și prevenirea poluării
resurselor naturale prin
reconstrucția stației de epurare a
apelor reziduale, reconstrucția și
extinderea rețelelor de apă și
canalizare”
„Colaborarea regională pentru
îmbunătățirea condițiilor socialeconomice ale s.Sireți, r-nul
Strășeni”

22 martie 2013
Nr. 60-63 (4378-4381)
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26

1. Construcția și amenajarea a 74 de platforme de
precolectare selectivă a deșeurilor din plastic în cele 12
localități dotate cu containere pentru depozitarea
deșeurilor menajere solide, cu transportarea ulterioară a
acestora la poligonul de depozitare construit pentru zona
dată
2. Crearea și funcționarea unei întreprinderi de
salubrizare și crearea noilor locuri de muncă în cadrul
acestei întreprinderi
3. Lichidarea a circa 50 de gunoiști neautorizate
amplasate în cele 12 localități beneficiare

1. Crearea condițiilor pentru transportul tranzit pentru
circa 220 mii de locuitori ai raioanelor Basarabeasca,
Cimișlia, Hîncești, din municipiul Chișinău, satul CiocMaidan (Găgăuzia), satul Tvardița, raionul Taraclia, care
traversează frontiera cu Ucraina prin punctul
internațional ,,Basarabeasca-Serpnevoe”

1. Îmbunătăţirea calităţii mediului ambiant şi a sănătăţii
populaţiei din centrele raionale ale regiunii de dezvoltare
Sud prin eficientizarea managementului deşeurilor
menajere solide

1. Reparaţia capitală a sistemului de canalizare, a
staţiilor de pompare şi a staţiei de purificare din
or.Cimişlia
2. Construcţia sistemelor de canalizare, staţiilor de
pompare şi reconstrucţia sistemelor de aprovizionare cu
apă a s. Ecaterinovca

,,Construcția platformelor pentru
depozitarea deșeurilor
solide/managementul deșeurilor
solide”

,,Salubrizarea localităților din
raioanele Nisporeni, Strășeni și
Călărași pentru un mediu curat și
sănătos”

„Reparația podului peste rîul
Cogîlnic de pe str.Matrosov şi
secţiunea de drum adiacentă
autostrăzii internaţionale ChişinăuTarutino-Odesa, din or.
Basarabeasca”

,,Eficientizarea managementului
deşeurilor menajere solide în
regiunea de dezvoltare Sud”

,,Reparaţia capitală a sistemului de
canalizare, a staţiilor de pompare şi
a staţiei de purificare din
or.Cimişlia; construcţia sistemelor
de canalizare, staţiilor de pompare
şi reconstrucţia sistemelor de
aprovizionare cu apă a s.
Ecaterinovca”

,,Construcția drumului de acces
Dimitrova-Acui”

,,Apă curată pentru comunităţile
bazinului rîului Prut”
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Obiectivele s-au realizat parțial.
Proiectul este inclus în DUP pentru
anii
2013-2015
și
aprobată
finanțarea pe anul 2013 (6848,7 mii
lei) pentru construcția poligonului
de depozitare a deșeurilor menajere
din or.Nisporeni, pentru care n-a
fost modificată destinația terenului.
1. S-a realizat parțial
2. N-a fost realizat
3. N-a fost realizat

Obiectivele s-au realizat parțial.
A fost inclus un obiectiv nou privind
construcția
unui
poligon
de
depozitare a deșeurilor menajere
solide, pe cînd, conform cererii de
finanțare,
s-a
prevăzut
doar
desfășurarea
unui
studiu
de
fezabilitate

1. Asigurarea accesului locuitorilor comunelor Cîietu şi
Baimaclia spre centrul raional Cantemir prin construirea
unui drum cu lungimea de 4 km între satele Dimitrova şi
Acui
1. Construirea infrastructurii adecvate şi durabile de
alimentare cu apă pentru localităţile Manta și Crihana
Obiectivele s-au realizat

Obiectivele s-au realizat

Obiectivele s-au realizat parțial:
1. S-a realizat reparaţia capitală a
sistemului de canalizare, a staţiilor
de pompare şi a staţiei de purificare
din or.Cimişlia;
2. S-a realizat parțial construcţia
sistemelor de canalizare, staţiilor de
pompare şi reconstrucţia sistemelor
de aprovizionare cu apă a s.
Ecaterinovca

Obiectivele s-au realizat parțial

Obiectivul s-a realizat integral

Agenția de Dezvoltare Regională Sud

1. Construcția și amenajarea a 77 de platforme cu 462 de
containere pentru precolectarea deșeurilor menajere
solide în cele 20 de localități-țintă, cu transportarea la
gunoiștea autorizată din Orhei
2. Crearea unui sistem eficient de colectare și
transportare a deșeurilor menajere solide pentru 9
comune din 3 raioane
3. Instituționalizarea unui serviciu nou de gestionare a
deșeurilor menajere în zona Codrilor
4. Protejarea mediului ambiant prin creșterea gradului de
colectare a deșeurilor menajere solide și diminuarea
cantității de deșeuri depozitate neautorizat (lichidarea
celor 47 de gunoiști neautorizate și instalarea a 600 de
urne stradale)

Deși
obiectivul
general
al
proiectului s-a realizat, doar 7% din

Drumul de acces s-a construit în
variantă prundiș

Obiectivul a fost modificat, fiind
diminuat numărul de platforme care
urmau a fi construite. Nu s-au
construit 133 de platforme din 453
preconizate, nu s-a achiziționat 1
autospecială, fiind achiziționate 3
excavatoare în loc de 2 prevăzute.
Nu sînt instalate containerele
achiziționate în 1 din 8 localități.
Nu sînt colectate separat deșeurile
(hîrtie, sticlă, masă plastică) și
livrate spre reciclare, în afară de
cele din masă plastică
N-au fost reconstruite rețelele și
instalațiile de canalizare din
s.Ecaterinovca, nefiind asigurați în
prezent cu servicii de canalizare
1134 de locuitori ai localității,
aceștia urmînd a fi conectați după
finalizarea construcției stației de
epurare, finanțate din contul FEN și
Ambasadei Cehiei în RM

din deșeuri, nu s-au lichidat 8
gunoiști neautorizate din cele 16
prevăzute
1. Au fost construite 77 de
platforme de precolectare a
deșeurilor,
însă
bunurile
achiziționate în cadrul proiectului
sînt depozitate la primăria com.
Vatici, r-nul Orhei;
2. Obiectivul privind crearea unui
poligon pentru 20 de localități-țintă
n-a fost realizat, nefiind creat un
sistem eficient de colectare a
deșeurilor, au apărut probleme
privind amplasarea poligonului și
s-au sistat lucrările;
3. N-a fost creat un serviciu nou de
salubrizare, abia în luna noiembrie
2012 beneficiari proiectului au luat
decizia de a crea o întreprindere de
colectare
și
transportare
a
deșeurilor din cele 9 comune la
gunoiștea din or.Orhei;
4. N-au fost lichidate cele 47 de
gunoiști neautorizate
1. Nu s-a construit poligonul în
com.Ciorești, lucrările fiind sistate
din cauza protestelor locuitorilor.
Lucrările de construcție a unui
poligon în or.Nisporeni începute în
luna decembrie 2012 au fost sistate
din cauza că nu s-a modificat
destinația terenului. Nu s-au
construit 7 platforme din cele 74
preconizate
în
localitățile
predestinate, fiind construite 15
platforme neprevăzute inițial în or.
Nisporeni;
2. Urmare a aderării primăriei or.
Nisporeni în calitate de aplicant, s-a
modificat obiectivul prin extinderea
serviciului de salubrizare de către
Î.M. ,,Apă și Canalizare” din
or.Nisporeni, care, efectiv, n-a reușit
de a fi reorganizată;
3. N-au fost lichidate 50 de gunoiși
neautorizate
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31

Nu s-a reușit realizarea construcției
în termenele stabilite.

Nu s-a reușit realizarea construcției
în termenele stabilite.

Anexa nr.4

Obiectivele nu s-au realizat
integral:
1. Nu s-a realizat – sonda nu s-a
forat;
2. S-a realizat;
3. Zona de odihnă şi agrement
„Lacul Sărat” nu este promovată;
4. Zona de odihnă și agrement nu
este inclusă în circuitul turistic
național și internațional.
Proiectul este inclus în DUP pentru
anii 2013-2015 și este alocată
finanțarea pe anul 2013 în sumă de
8,4 mil.lei

Obiectivele s-au realizat parțial.
Proiectul este inclus în DUP pentru
anii 2013-2015 și s-a alocat
finanțarea pe anul 2013 (6,0 mil lei).

populație au acces la serviciile de
alimentare cu apă, din cauza
tarifelor ridicate la consum

25.

24.

23.

22.

21.

20.

19.

15.
16.
17.
18.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Nr.
d/o

Construcția drumului de acces Dimitrova-Acui, primăria com.Cîietu, r-nul
Cantemir
Îmbunătățirea infrastructurii de transport în Microregiunea ,,Bugeac–Ștefan
Vodă Sud-Vest, primăria s.Feștelița, r-nul Ștefan-Vodă
Reparația capitală a drumului local L 607, R 56, primăria s. Lărguța, r-nul
Cantemir
Reparația capitală a unor sectoare de drum local L626, L627, r-nul
Basarabeasca, și L580, r-nul Cimișlia, cu construcția sectorului de drum pînă
la Sagaidacul Nou, Consiliul raional Cimișlia
Total

Proiecte din regiunea de dezvoltare Sud

Asigurarea dezvoltării locale durabile şi prevenirea poluării resurselor
naturale prin reconstrucţia staţiei de epurare a apelor reziduale, reconstrucţia
şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare, Consiliul raional Călărași
Managementul deşeurilor menajere în localităţile Teleneşti şi Sîngerei
Construcţia capitală a porţiunii de drum de 12 km pentru 7 localităţi din
Regiunea Centru – acces direct la magistrala naţională
Reabilitarea drumului Nisporeni-Pîrliţa
Renovarea drumului Leuşeni-Pogăneşti-Hînceşti
Renovarea palatului de cultură din Ungheni
Locaţie turistică curată – opţiunea turistului, Consiliul raional Rezina
Construcţia reţelei de canalizare şi reabilitare a staţiei de epurare din satele
Bardar, Ruseştii Noi, Văsieni, r-nul Ialoveni
Un mediu salubru pentru o dezvoltare regională durabilă, Consiliul raional
Hînceşti
12000 cetăţeni aprovizionaţi cu apă potabilă în 12 localităţi, primăria
s.Mănoilești, r-nul Ungheni

Proiecte din regiunea de dezvoltare Centru

Reabilitarea reţelei de drum public local Pîrliţa-Dumbrăveni-Vădeni-Floreşti,
în lungime de 13,3 km, Consiliul raional Soroca
Îmbunătăţirea situaţiei social-economice a comunităţilor dezavantajate ale
unei zone din regiunea de dezvoltare Nord prin construcţia branşamentului
spre or.Drochia a apeductului Soroca-Bălţi, Consiliul raional Drochia
Finalizarea construcţiei apeductului magistral Bălţi-Sîngerei cu ramificaţii
comunitare, Consiliul raional Sîngerei
Conectarea zonei economice libere ,,Bălţi” la utilităţile municipale: apă,
canalizare, electricitate, drumuri de acces, Primăria mun. Bălți
Finalizarea construcţiei poligonului pentru acumularea, sortarea şi
valorificarea deşeurilor menajere pentru 3 primării (7 localităţi): or.Biruinţa,
com.Alexăndreni (s.Alexăndreni, s.Heciul Vechi, s.Grigoreşti, s.Ţîpleşti,
s.Țîpletești), s. Heciul Nou
or. Biruința, r-nul Sîngerei
Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga – un factor important
în activităţile privind măsurile active de ocupare a tineretului din regiune
s. Larga, r-nul Briceni
Renovarea drumului regional internaţional M14 prin or.Edineţ, or.Edineț, rnul Edineț
Stabilirea unui sistem de management integrat al deşeurilor menajere solide
în regiunea de dezvoltare Nord, or. Soroca, r-nul Soroca
Intersecţii culturale
s. Băhrinești, r-nul Florești
Implementarea unui sistem de management al deşeurilor în comuna Tătărăuca
Veche, raionul Soroca, s. Tătărăuca Veche, r-nul Soroca
Reparaţia drumului L-37 Lipcani-Balasineşti-Corjeuţi-Tîrnova, sectorul din
s.Corjeuţi şi s.Trinca
s.Corjeuți r-nul Briceni

18

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Lipsa documentației
tehnice la depunerea
notei conceptuale

Proiecte din regiunea de dezvoltare NORD

Denumirea proiectului

7

x

x

x

x

x

x

x

Documentația
tehnică nu era
actualizată/completă

Lista proiectelor incluse în DUP 2010-2012 cu documentație tehnică incompletă sau în
lipsa acesteia

,,Reabilitarea zonei de odihnă şi
agrement „Lacul Sărat", or.Cahul”

,,Turismul sportiv în promovarea
imaginii regiunii”

Veche prin extinderea sistemului centralizat de
alimentare cu apă al or.Cahul şi creşterea gradului de
acces al populaţiei la aceste servicii
1. Consolidarea cooperării regionale între raioanele
Căuşeni,
Cimişlia,
Ştefan
Vodă,
creşterea
competitivităţii în promovarea modului sănătos de viaţă,
pregătirea sportivilor de performanţă şi prestarea
serviciilor în cadrul turismului sportiv prin edificarea
Centrului de Tineret şi Sport în oraşul Căuşeni
Dezvoltarea infrastructurii de agrement turistic în
regiunea de dezvoltare Sud în vederea creşterii
economice durabile şi echilibrate a regiunii
1. Construcţia sondei arteziene
2. Construcția bazinului de acumulare a apei pentru
Lacul Sărat şi barajului pe rîul Frumoasa
3. Promovarea zonei de odihnă şi agrement „Lacul
Sărat”
4. Integrarea zonei de odihnă şi agrement „Lacul Sărat”
or.Cahul în circuitul turistic naţional şi internaţional

Nr. 60-63 (4378-4381)
22 martie 2013

1
2
3

7

6

5

4

3

2

1

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nr.
d/o

TOTAL GENERAL

ADR Nord
ADR Centru
ADR Sud

Turismul sportiv în promovarea imaginii regiunii
Reabilitatea zonei de odihnă şi agrement ,,Lacul Sarat"
or.Cahul
Eficientizarea managementului deşeurilor solide în
regiunea de dezvoltare Sud
Construcția drumului de acces Dimitrova-Acui
Reparaţia capitală a sistemului de canalizare, a staţiilor
de pompare şi a staţiei de purificare din or.Cimişlia;
construcţia sistemelor de canalizare, staţiilor de
pompare şi reconstrucţia sistemelor de aprovizionare cu
apă a s.Ecaterinovca
Reparațiea podului peste rîul Cogîlnic de pe
str.Matrosov și secțiunea de drum adiacentă autostrăzii
internaţionale Chişinău-Tarutino-Odesa, din
or.Basarabeasca
Apă curată pentru comunităţile bazinului rîului Prut
(Manta, Crihana Veche, or.Cahul)

Intersectii culturale (s.Băhrineşti, r-nul Florești)
Finalizarea construcţiei poligonului pentru acumularea,
sortarea şi valorificarea deşeurilor menajere pentru 3
primării (7 localităţi): or. Biruinţa
Stabilirea unui sistem de management integrat al
deșeurilor menajere solide în regiunea de dezvoltare
Nord (Soroca)
Conectarea zonei economici libere „Bălţi” la utilităţile
municipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri de
acces
Renovarea drumului regional internaţional M14 prin
or.Edineţ
Reparaţia drumului L-37 Lipcani-Balasineşti-CorjeuţiTîrnova, sectorul din s.Corjeuţi şi s.Trinca (prima
etapă)
Reabilitarea reţelei de drum public local PîrliţaDumbrăveni-Vădeni-Floreşti, în lungime de 13,3 km
Servicii calitative de apă şi canalizare în oraşul Otaci
pentru un mediu curat în regiunea Nord (or. Otaci)
Finalizarea construcţiei apeductului magistral BălţiSîngerei cu ramificaţii comunitare
Alimentarea orașului Fălești cu apă din rîul Prut
Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga
– un factor important în activitățile privind măsurile
active de ocupare a tineretului din regiune

Construcția platformelor pentru depozitarea deșeurilor
solide/managementul deșeurilor solide (s.Vatici, r-nul
Orhei)
Dezvoltarea sistemului de management integrat al
deșeurilor solide, inclusiv colectarea separată,
reciclarea, crearea poligoanelor (Orhei)
Un mediu salubru pentru o dezvoltare regională
durabilă (Hîncești)
Salubrizarea localităţilor din raioanele Nisporeni,
Străşeni şi Călăraşi pentru un mediu curat şi sănătos
(com.Ciorești, r-nul Nisporeni)
Managementul deşeurilor menajere în localităţile
Teleneşti şi Sîngerei
Crearea sistemelor de management integrat al
deşeurilor menajere pentru opt localitati (Şoldăneşti)
Îmbunătățirea coeziunii infrastructurii de drumuri
regionale R3-E581 în regiunea de dezvoltare Centru
(Ulmu, r-nul Ialoveni)
Construcția capitală a porțiunii de drum de 12 km
pentru 7 localități din Regiunea Centru – acces direct la
magistrala națională (Rezeni, r-nul Ialoveni)
Colaborarea regională pentru îmbunătăţirea condiţiilor
social-economice ale s. Sireţi, r-nul Străşeni (drum)
Dezvoltarea social-economica a satului Bujor prin
renovarea drumului R571R33 – Bujor – Mireşti
(km0+00+km3+200)
Asigurarea dezvoltării locale durabile şi prevenirea
poluării resurselor naturale prin reconstrucţia staţiei de
epurare a apelor reziduale, reconstrucţia şi extinderea
reţelelor de apă şi canalizare (Călărași)
Dezvoltarea sistemului public de canalizare si epurare a
apelor uzate la nivel intercomunitar (Teleneşti
12000 cetăţeni aprovizionaţi cu apă potabilă în 12
localităţi (s.Mănoilești, r-nul Ungheni)
Renovarea palatului de cultură din Ungheni

Denumirea proiectului

163800,0

2158,1
2110,0
2182,6

X

2094,5

16149,2

2058,2

5622,9

14849,7

2221,9

2221,9

14470,2

437,4

181,8

5823,9

16875,0

4437,4

9814,3

300,0

11337,0

6492,2

18779,6

16609,1

7812,6

4901,6

4114,0

23563,8

588,0

13621,7

400,0

4269,7

21215,9

600,0

8213,1

3434,1

4974,3

13461,1

3438,0

293,6

3024,2

Modificat
Decizia
nr.05/11
din
30.09.2011

3498,1

120,5

3049,2

Aprobat
inițial
Decizia
nr.03/11
din
26.04.2011
Finanțat
MDRC

15668,6

2090,2

5489,3

13746,0

27,8

6610,7

X

1745,0
1736,5
1969,2

122939,0

1643,9
1716,5
1918,2

-11358,6

-101,1
-20,0
-51,0

-480,6

-4,3

-133,6

0,0

-724,2

0,0

-3203,6

-181,8

-85,5

-580,2

-3401,6

-0,1

0,0

-133,2

-131,9

0,0

-121,4

-120,3

-1212,3

-72,6

-559,5

Mijloace
nevalorificate

Cheltuieli operaționale

27,8

11251,5

3912,0

15378,0

4901,4

3980,8

ADR Sud

4492,2

4901,5

0,0

23431,9

758,0

3813,0

3313,8

601,7

ADR Nord

758,0

3934,4

1814,0

221,0

2464,7

ADR Centru

Precizat
Decizia
nr.08/11
din
14.11.2011

2011

174700,0

2520,4
2240,1
2222,9

1238,9

7921,4

10000,0

879,9

9000,0

14657,3

2150,8

10000,0

4512,2

10000,0

13489,2

5467,7

8096,4

326,4

300,0

1255,4

0,0

5000,0

4000,0

180,8

2166,7

9500,0

8139,1

2290,0

4500,0

4552,8

7776,0

7776,3

4024,2

8515,1

Aprobat
inițial
Decizia
nr.05/12
din
23.02.2012

X

1217,3

6202,5

14737,4

3150,8

8440,9

5453,1

8278,9

268,6

0,0

1316,4

2395,8

10114,8

4603,6

Modificat
Decizia
nr.10/12
din
27.06.2012

X

2470,4
1990,1
2122,9

6170,6

15307,0

532,0

7362,1

2400,7

6512,2

10000,0

5362,4

8261,5

321,0

268,1

4038,5

617,2

2649,9

2389,6

10638,5

8719,8

1963,7

4422,0

5276,8

3989,9

10522,0

3695,6

1465,1

Modificat
Decizia
CNCDR
nr.15/12
din
29.10.2012

X

2421,4
1608,5
2045,8

1199,2

6167,6

15306,8

520,4

3710,9

14703,5

2388,9

12120,9

6510,9

8439,6

9994,2

5361,9

1249,7

526,9

2166,6

1315,1

10465,2

8718,4

1962,8

4360,3

5288,1

3214,8

8698,2

3694,7

1260,1

Precizat
Decizia
CNCDR
nr.17/12
din
20.12.2012

2012

Analiza surselor alocate, modificate, precizate și finanțate din FNDR pentru perioada anilor 2011-2012

160694,8

2421,3
1608,5
2045,8

1199,2

6167,6

15306,7

520,4

3710,9

14703,5

2388,7

12120,8

6510,9

8439,5

9994,2

5361,8

8261,4

321,0

268,0

1249,7

4038,5

526,7

2166,5

1314,3

2389,6

10464,8

8718,4

1962,8

4360,1

5288,1

3212,3

8698,1

3694,6

1260,1

Finanțat
MDRC

-5,3

-0,1
0,0
0,0

0,0

0,0

-0,1

0,0

0,0

0,0

-0,2

-0,1

0,0

-0,1

0,0

-0,1

-0,1

0,0

-0,1

0,0

0,0

-0,2

-0,1

-0,8

0,0

-0,4

0,0

0,0

-0,2

0,0

-2,5

-0,1

-0,1

0,0

Mijloace
nevalorificate

Anexa nr.5

Anexa nr.6

646,9
2554,6
9768,0

899,4

1008,3

4600,0
15,8
4615,8

2597,6

354,4

1400,0

193,8

596,4

53,0

Anexa nr.7

Majorat costul lucrărilor
urmare revizuirii și
modificării documentației
de proiect
(mii lei)

Denumirea proiectului

100,0
100,0
1160,0

100,0
100,0
7128,6

7028,6
ADR Sud

516,0

100,0
1676,0

100,0

1576,0

0,0

0,0

0,0

343,4

0,0

800,0

0,0

Total

155,8
516,0

172,6

343,4*

2012

0,0

1060,0

260,0*

800,0

2011

Executat în anii:

Cofinanțare aplicanți/parteneri

3500,0

432,9

200,0

523,9

65,0

920,0

800,0

431,0

ADR Centru

Planificat

0,0
-5452,6

0,0

-5452,6

-155,8

-3500,0**

-0,3

-200,0

-180,5

-65,0**

-920,0**

0,0

-431,0

Diferența

(mii lei)

Notă: *Au fost prezentate documente justificative cu privire la efectuarea investiției în suma respectivă
** Proiectele vizate sînt incluse spre implementare în DUP pentru anii 2013-2015

TOTAL GENERAL

Eficientizarea managementului
deşeurilor
solide în regiunea de dezvoltare Sud (9217),
ADR Sud
Total ADR Sud

10.

Construcţia platformelor pentru depozitarea
deşeurilor solide/managementul deşeurilor
solide (9214), primăria com.Vatici, r-nul
Orhei
2. Asigurarea dezvoltării locale durabile şi
prevenirea poluării resurselor naturale prin
reconstrucţia staţiei de epurare a apelor
reziduale, reconstrucţia şi extinderea reţelelor
de apă şi canalizare (9219), Consiliul raional
Călărași
3. Construcţia capitală a porţiunii de drum de 12
km pentru 7 localităţi din Regiunea Centru –
acces direct la magistrala naţională (9658),
primăria s.Rezeni, r-nul Ialoveni
4. Un mediu salubru pentru o dezvoltare regională
durabilă (9663), Consiliul raional Hîncești
5. Dezvoltarea sistemului de management integrat
al deşeurilor solide, inclusiv colectarea
separată, reciclarea, crearea poligoanelor
(9890), Consiliul raional Orhei
6. Crearea sistemelor de management integrat al
deşeurilor menajere pentru opt localităţi (9891),
primăria s.Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești
7. Colaborarea regională pentru îmbunătăţirea
condiţiilor social-economice ale s.Sireţi, r-nul
Străşeni (9894), primăria s. Sireți, r-nul
Strășeni
8. 12000 cetăţeni aprovizionaţi cu apă potabilă în
12 localităţi (9897), primăria s.Mănoilești, rnul Ungheni
9. Dezvoltarea sistemului public de canalizare şi
epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar
(9896), primăria or.Telenești
Total ADR Centru

1.

Nr.
d/o

Informație privind cofinanțarea din partea aplicanților/partenerilor în cadrul proiectelor
de dezvoltare regională în perioada anilor 2011-2012

Renovarea drumului regional internațional M14 din or. Edineț (9666 )
9
Total ADR Nord
TOTAL GENERAL

Reabilitarea zonei de odihnă şi agrement ,,Lacul Sărat”, or.Cahul (9660)
5
Turismul sportiv în promovarea imaginii regiunii, primăria or.Căușeni (9662)
6
Total ADR Sud
ADR Nord
Servicii calitative de apă şi canalizare în oraşul Otaci pentru un mediu curat în
7
regiunea Nord (9222)
Conectarea zonei economice libere ,,Bălți” la utilitățile municipale: apă,
8
canalizare, electricitate, drumuri de acces (9223)

Total ADR Centru

5

ADR Sud

Dezvoltarea social-economică a satului Bujor prin renovarea drumului L571R33
– Bujor – Mirești (km0+00+km3+200) (9895)
Managementul deșeurilor menajere în localitățile Telenești și Sîngerei (9218)

4

3

2

Colaborarea regională pentru îmbunătățirea condițiilor social-economice ale
s.Sireți, r-nul Strășeni (9894)
Construcția capitală a porțiunii de drum de 12 km pentru 7 localități din
Regiunea Centru – acces direct la magistrala națională (9658)
Îmbunătățirea coeziunii infrastructurii de drumuri regionale R3-E581 în
regiunea de dezvoltare Centru (9225)

ADR Centru

Denumirea proiectului

1

Nr.
d/o

Lista proiectelor de dezvoltare regională pentru care a fost majorată valoarea lucrărilor ca
urmare a elaborării necalitative a documentației tehnice
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HOTĂRÎRE
privind Raportul auditului regularităţii la Curtea
de Conturi pe anul 2012

Curtea de Conturi, în prezenţa echipei de audit,
călăuzindu-se de art.4 alin.(1) lit.a) şi lit. c) din Legea Curţii
de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul
auditului regularităţii la Curtea de Conturi pe anul 2012.
Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu
art.14 alin.(1) lit.i) din Legea Curţii de Conturi, avînd ca
obiectiv evaluarea desfăşurării corespunzătoare a managementului financiar, cu expunerea concluziilor referitor la
faptul dacă cheltuielile la componenta de bază corespund
condiţiilor privind destinaţia aprobată, dacă resursele financiare bugetare alocate s-au utilizat legal şi regulamentar,
precum şi dacă, sub toate aspectele semnificative, sînt
raportate conform înregistrărilor contabile şi documentelor justificative, în situaţiile financiare întocmite la data
de 31.12.2012.
Procedurile de audit s-au realizat ţinîndu-se cont de
caracterul semnificativ al unor operaţiuni economico-financiare din ansamblul de operaţiuni efectuate de către Curtea
de Conturi în perioada de gestiune, cu colectarea probelor
de audit prin eşantionare, întru obţinerea asigurării precum
că operaţiunile economice sînt efectuate regulamentar, iar
rapoartele întocmite nu conţin erori semnificative şi sînt
veridice.
La etapa de planificare, ţinînd cont de nivelul materialităţii cantitative şi calitative, au fost selectate, spre verificare,
componentele semnificative: retribuirea muncii; plata mărfurilor şi serviciilor; deplasări în interes de serviciu; efectuarea
achiziţiilor publice.
Examinînd rezultatele auditului şi audiind Raportul
prezentat, Curtea de Conturi
a c o n s t a t a t:
Activităţile auditate s-au realizat potrivit procedurilor
generale stabilite de cadrul legal, iar mijloacele financiare
publice s-au utilizat de către Curtea de Conturi în anul 2012
conform destinaţiei şi în limitele aprobate. Astfel, în opinia
PREŞEDINTELE CURŢII DE CONTURI

echipei de audit, Bilanţul instituţiei şi Rapoartele financiare
privind executarea bugetului instituţiei publice din contul
cheltuielilor de bază pe anul 2012 prezintă o imagine reală
şi fidelă în toate aspectele semnificative, sînt întocmite în
conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil
entităţilor publice, iar operaţiunile economico-financiare
înregistrate în evidenţa contabilă au fost efectuate regulamentar.
Totodată, verificările efectuate au relevat existenţa
deficienţelor în ceea ce priveşte desfăşurarea procedurilor
de achiziţii publice, nereguli fiind consemnate la planificarea şi organizarea achiziţiilor publice, astfel încît de către
Grupul de lucru nu s-au întreprins măsurile necesare privind
ajustarea Planului anual al achiziţiilor publice la necesităţile
instituţiei, în limitele mijloacelor financiare repartizate.
Modalitatea de perfectare a documentaţiei la desfăşurarea
unor proceduri de achiziţii nu a asigurat pe deplin principiile
de concurenţă şi transparenţă.
Unele rezerve au fost constatate şi la întreprinderea
măsurilor ce ţin de implementarea prevederilor Legii privind
controlul financiar public intern, nefiind asigurată realizarea
activităţilor în conformitate cu Ordinul Preşedintelui Curţii de
Conturi nr.281 din 26.12.2011. Acest fapt a fost condiţionat
şi de insuficienţa consilierii acordate de către auditorul
intern al Curţii de Conturi.
Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a),
art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea
Curţii de Conturi, Curtea de Conturi
h o t ă r ă ş t e:
1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii la Curtea de
Conturi pe anul 2012, anexat la prezenta Hotărîre.
2. Se recomandă Preşedintelui Curţii de Conturi să
asigure implementarea recomandărilor din Raportul de
audit şi să stabilească subdiviziunea/persoana responsabilă
de monitorizarea implementării acestora.
Serafim URECHEAN

Nr. 8. Chişinău, 28 februarie 2013.
1

M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Aprobat
prin Hotărîrea Curţii de Conturi
nr. 8 din 28 februarie 2013
RAPORTUL
auditului regularităţii la Curtea de Conturi pe anul 2012
I. INTRODUCERE
Auditul regularităţii la Curtea de Conturi s-a efectuat
în temeiul art.14 alin.(1) lit.i) din Legea Curţii de Conturi
nr.261-XVI din 05.12.20081.
Scopul auditului a constat în atestarea situaţiilor
financiare raportate de entitate la situaţia 31.12.2012, cu
expunerea opiniei asupra Raportului financiar, precum şi
asupra conformităţii sistemelor şi tranzacţiilor financiare.
Responsabilitatea conducerii Curţii de Conturi,
în calitate de executor al bugetului propriu, constă în
întocmirea şi în prezentarea rapoartelor financiare în conformitate cu cadrul legal de raportare financiară, respectarea
prevederilor legale în activitatea economico-financiară,
elaborarea şi implementarea unui sistem de management
financiar şi control eficient, avînd şi obligaţia de a asigura
prevenirea şi descoperirea erorilor şi fraudelor.
Responsabilitatea echipei de audit a constat în
1
2
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oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că
Raportul financiar al Curţii de Conturi pe anul 2012 nu
prezintă denaturări semnificative şi oferă o imagine reală
şi fidelă asupra situaţiei financiare şi celei patrimoniale ale
entităţii, iar operaţiunile financiare au fost efectuate legal
şi regulamentar, cu formularea opiniei de audit.
II. PREZENTARE GENERALĂ
2.1. Cadrul instituţional al Curţii de Conturi
Curtea de Conturi este unica autoritate publică a statului
care exercită controlul asupra formării, administrării şi
întrebuinţării resurselor financiare publice şi administrării
patrimoniului public prin realizarea auditului extern în
sectorul public în calitate de instituţie supremă de audit şi
este protejată legal de interferenţa din partea organelor de
drept sau cu funcţii de control.
Principiile de activitate şi atribuţiile Curţii de Conturi
sînt reglementate de Constituţia Republicii Moldova2 şi de

Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (în continuare – Legea Curţii de Conturi).
Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994.
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Legea Curţii de Conturi.
Ordonatorul bugetului Curţii de Conturi, în limita
aprobată de Parlamentul Republicii Moldova, este Preşedintele Curţii.
Evidenţa contabilă este ţinută în conformitate cu regulile
generale obligatorii ale contabilităţii şi raportării financiare în sectorul public, stabilite în Legea contabilităţii3, în
Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile
publice4 ş.a.
Limita numărului de personal al Curţii de Conturi a fost
stabilită prin Hotărîrea Parlamentului nr.144 din 14.07.2011
„Pentru aprobarea bugetului pe anul 2011 şi a numărului de
personal al Curţii de Conturi”5 şi constituie 160 de unităţi.
În temeiul art.14 alin.(1) lit.b) din Legea Curţii de
Conturi, prin Ordinul Preşedintelui Curţii de Conturi nr.126
din 11.06.2012, a fost aprobată o nouă structură organizatorică a Curţii de Conturi, Organigrama Curţii, cu aprobarea
ulterioară a schemei de încadrare. Acest fapt s-a realizat
în contextul modificării cadrului legislativ-normativ privind
sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.
2.2. Finanţarea Curţii Conturi
În conformitate cu art.11 din Legea Curţii de Conturi,
entitatea îşi estimează costurile activităţii sale şi îsi planifică
propriul buget anual, care se remite, pentru aprobare, Parlamentului. Astfel, în temeiul Hotărîrii Parlamentului Republicii
Moldova nr.52 din 22.03.2012, bugetul Curţii de Conturi
pe anul 2012 a fost aprobat în sumă totală de 27,1 mil lei,
aceste mijloace fiind incluse în legea bugetară anuală, la
componenta de bază a bugetului de stat. Pe parcursul
anului 2012, ca urmare a rectificării legii bugetare anuale,
alocaţiile au fost precizate în sumă de 23,9 mil lei, sau au
fost diminuate cu 3,2 mil lei.
2.3. Metodologia de audit
Misiunea a fost planificată şi realizată în conformitate cu
Standardele de audit ale Curţii de Conturi6, precum şi cu
Manualul de audit al regularităţii al Curţii de Conturi.
Auditarea Raportului financiar pe anul 2012 a constat
în verificarea acurateţei situaţiilor financiare raportate în
Bilanţul instituţiilor publice finanţate de la buget (Formularul nr.1); Raportul privind executarea bugetului instituţiei
publice din contul cheltuielilor de bază (Formularul nr.2),
precum şi în alte rapoarte – părţi componente ale Raportului financiar.
Prin aplicarea pragului de semnificaţie stabilit de
Standardele auditului regularităţii, probele de audit au fost
acumulate prin evaluarea sistemului de control intern al
Curţii de Conturi, testarea controalelor-cheie, aplicarea
procedurilor de fond asupra următoarelor operaţiuni economico-financiare, expuse în Tabelul nr.1.
Tabelul nr.1
(mii lei)
Denumirea opera܊iunii economice/ subconturilor
privind opera܊iile contabile

Nr.
d/o
1
2
3

Suma
opera܊iunii/
rulajului din
subcont
13936,8
1177,0
1158,6

E܈antionul supus testării
Suma

Retribuirea muncii
1471,04
Deplasări în interes de serviciu
243,45
Plata mărfurilor ܈i serviciilor (combustibil, materiale
119,9
de uz gospodăresc)
Achizi܊ii publice, inclusiv:
5435,95
4061,09
Licita܊ia publică
2600,46
1486,03
Cererea ofertelor de pre܊uri
419,56
159,13
O singură sursă
1379,20
1379,20
Valoare mică
1036,73
1036,73
Opera܊iunile ܈i soldurile din bilan܊ul contabil, supuse procedurilor de fond
010-019 „Mijloace fixe”
20630,9
20630,9
070-071 „Obiecte de mică valoare ܈i scurtă durată”
2437,7
107,3
180 „ Decontări cu personalul privind retribuirea
13936,8
3762,9
muncii”
160 „Decontări cu titularii de avans”
1177,0
243,45

4
a)
b)
c)
d)

1.
2.
3.
4.

% în totalul
cheltuielilor
10,55
20,7
10,3
74,71
57,1
37,93
100
100

100
4,4
27,0
20,7

Sursă: Bilanţul instituţiilor publice finanţate de la buget;
Raportul privind executarea bugetului instituţiei publice din
3
4
5
6

contul cheltuielilor de bază; documentaţia privind achiziţiile
publice efectuate în anul 2012

III. CONSTATĂRI, CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
3.1. Analiza Raportului financiar şi a documentelor care
au stat la baza întocmirii acestuia ne-a oferit o asigurare
rezonabilă pentru a concluziona precum că resursele
financiare alocate Curţii de Conturi în anul 2012 au fost
utilizate în limitele alocaţiilor bugetare aprobate şi conform
destinaţiei stabilite.
Astfel:
Probele acumulate ca urmare a auditării Raportului
financiar denotă că cheltuielile pe parcursul anului au fost
finanţate la nivel de 99,5 %, sau cu o diminuare de 126,8
mii lei faţă de bugetul rectificat. Deşi cheltuielile efective au
însumat 24,1 mil.lei, ori cu 176,5 mii lei mai mult decît limita
planificată, auditul atestă că acest fapt s-a datorat trecerii la
cheltuieli a valorii mărfurilor aflate în stoc. Prin urmare, s-a
constatat că executarea efectivă a cheltuielilor finanţate din
contul bugetului de stat pe anul 2012 s-a încadrat în limita
bugetară aprobată în toate aspectele clasificaţiei economice
a cheltuielilor bugetare. Se relevă că mijloacele bugetare
au fost utilizate, preponderent, pentru retribuirea muncii
personalului şi achitarea contribuţiilor de asigurări sociale
de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de
asistenţă medicală achitate de patroni, a căror pondere
în totalul cheltuielilor precizate constituie 72%, precum şi
pentru plata mărfurilor şi serviciilor a căror coeficient în
totalul cheltuielilor este de circa 17%.
La 31 decembrie 2012, Curtea de Conturi a înregistrat
datorii creditoare în sumă de 1193,8 mii lei, din care 1050,5
mii lei au constituit-o datoriile faţă de personal la retribuirea
muncii, la primele de asigurare obligatorie de asistenţă
medicală calculate pentru luna decembrie 2012, auditul
confirmînd realitatea acestora. Concomitent, entitatea
nu a avut înregistrate datorii debitoare. Urmare a analizei
descifrărilor Curţii de Conturi privind datoriile cu debitorii şi
creditorii, s-a constatat că datorii cu termenul de prescripţie
expirat nu sînt înregistrate.
Structura cheltuielilor aprobate şi executate, în aspectul
articolelor de cheltuieli ale clasificaţiei bugetare, din componenta de bază, este expusă în Anexa nr.1 la prezentul
Raport.
3.2. Activităţile de audit efectuate atestă faptul că
situaţiile financiare raportate de entitate pe anul bugetar
financiar care s-a încheiat la 31.12.2012 sînt veridice sub
toate aspectele semnificative, iar operaţiunile financiare
sînt, în ansamblu, conforme reglementărilor în vigoare. Deşi
există anumite deficienţe la achiziţia de mărfuri şi servicii,
acestea nu sînt semnificative şi nu afectează în ansamblu
corectitudinea execuţiei bugetare.
În acest context, se menţionează următoarele:
Aplicarea procedurilor de fond asupra categoriilor
de operaţiuni financiare care depăşesc pragul de semnificaţie (expuse în pct.2.3. din Raport), a permis obţinerea
unei baze rezonabile pentru a consemna faptul că situaţiile
financiare raportate de entitate pe anul bugetar financiar
care s-a încheiat la 31.12.2012 sînt veridice sub toate
aspectele semnificative, iar operaţiunile financiare au fost
efectuate, în ansamblu, legal şi regulamentar. Prin urmare,
se menţionează că auditarea operaţiunilor economicofinanciare ce ţin de: retribuirea muncii şi plăţile ce derivă
din acestea, deplasări în interes de serviciu, achiziţia de
bunuri şi servicii, plata mărfurilor şi serviciilor nu au relevat
existenţa neregularităţilor semnificative.

Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007.
Ordinul Ministerului Finanţelor nr.93 din 19.07.2010 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice ”.
Hotărîrea Parlamentului nr.144 din 14.07.2011.
Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 „Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii”.
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Pe parcursul desfăşurării misiunii de audit, echipa
de audit a verificat plenitudinea rezultatelor inventarierii şi
corectitudinea reflectării acestora în evidenţa contabilă,
nefiind stabilite abateri de la normele regulamentare.
Totodată, în cadrul auditului au fost constatate
anumite deficienţe relative aspectului conformităţii procedurilor de achiziţie. Neajunsurile identificate în cadrul
eşantionului verificat nu afectează conformitatea generală a
procedurilor de achiziţii publice, astfel încît neregularităţile
se încadrează în limitele pragului de semnificaţie, neavînd
influenţe asupra corectitudinii Raportului financiar al Curţii
de Conturi pe anul 2012. În acelaşi timp, auditul consideră
ca oportună menţionarea deficienţilor stabilite, ţinînd cont
de faptul că neremedierea lor ar putea afecta pe viitor
achiziţia de bunuri şi servicii.
Astfel:
Desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică în cadrul
Curţii de Conturi se realizează de către Grupul de lucru
pentru achiziţii. Acesta se ghidează în activitate sa atît de
cadrul legislativ-normativ, cît şi de Regulamentul intern.
Auditul relevă necesitatea modificării şi ajustării Regulamentului menţionat la cerinţele Legii privind controlul
financiar public intern. Astfel, documentul vizat urmează
a fi completat cu reglementarea activităţilor de control în
procesul de achiziţii publice, şi anume: divizarea sarcinilor
în cadrul Grupului de lucru, stabilirea persoanelor responsabile de verificarea plenitudinii documentaţiei întocmite,
etc. Acestea din urmă, precum şi unele mici abateri de la
procedura prestabilită au condiţionat prezenţa următoarelor
nereguli:
neexaminarea şi neconcretizarea necesităţilor
instituţiei de bunuri, lucrări şi servicii, în limita mijloacelor
financiare repartizate în acest sens;
neplanificarea corespunzătoare a achiziţiilor publice,
inclusiv prin ajustarea Planului anual şi a celui trimestrial
al achiziţiilor publice (au fost planificate 48 de proceduri
de achiziţii, cu o valoare totală de 4844,1 mii lei, la sfîrşitul
anului fiind raportate 105 proceduri de achiziţii, cu o valoare
totală de 5435,95 mii lei);
neîntocmirea corespunzătoare a dosarelor de
achiziţii publice (dosarele de achiziţii publice nu conţin
toată documentaţia necesară, astfel, nu au fost înregistrate integral ofertele operatorilor economici participanţi la
procedurile de achiziţii publice, lipsesc cîteva declaraţii de
confidenţialitate şi imparţialitate, unele din cele existente
nefiind semnate de către membrii Grupului de lucru);
neperfectarea invitaţiei de participare a ofertanţilor în
corespundere cu modelul-standard reglementat (invitaţia de
participare este fie prea generală, ceea ce poate duce la
neînţelegerea clară a necesităţilor de achiziţie şi la descalificarea incorectă a operatorului economic, fie prea specifică,
cu menţionarea expresă a denumirilor comerciale);
divizarea procedurilor de achiziţii publice (suma de
54,1 mii lei utilizată pentru procurarea mobilierului a fost
divizată în două proceduri de achiziţii de mică valoare,
după cum urmează: 15,8 mii lei şi 38,3 mii lei, care, desfăşurate împreună, urma să fie aplicată o altă procedură de
achiziţie);
ţinerea necorespunzătoare a Registrelor de evidenţă
a ofertanţilor şi procedurilor de achiziţii.

3.3. În cadrul misiunii de audit s-a stabilit că procedurile de control instituite oferă garanţiile necesare pentru
conformitatea operaţiunilor financiare cu normele şi reglementările în vigoare. Concomitent, sistemul de control intern
instituţional necesită unele ajustări prin prisma prevederilor
Legii privind controlul financiar public intern.
Prin urmare:
În vederea conformării sistemului de management
financiar şi control din cadrul instituţiei la Standardele
naţionale de control intern, prin ordinul conducătorului7,
a fost desemnat Grupul de lucru responsabil de implementarea activităţilor stipulate în Planul de acţiuni. În realitate,
auditul a constatat că, pe parcursul anului 2012, Grupul
de lucru nu a realizat nici o activitate preconizată, existînd
restanţe la componenta respectivă de activitate.
Totodată, misiunea de audit, ca urmare a analizei conformităţii de exercitare a atribuţiilor auditorului intern prin
prisma standardelor şi a actelor legislative şi normative cu
privire la audit intern, menţionează că activitatea realizată
de către acesta nu poate fi apreciată ca fiind una conformă,
fiind admise deficienţe şi abateri de la prevederile cadrului
normativ şi metodologic în vigoare.
Acest fapt nu garantează corectitudinea misiunilor de
audit intern desfăşurate, precum şi a întregii activităţi a
auditorului intern, astfel, aceasta nu poate fi apreciată
ca una relevantă, care ar aduce plusvaloare entităţii
auditate.
Mai mult decît atît, Curtea de Conturi nu a beneficiat de
consiliere din partea auditorului intern, activitate impusă în
contextul implementării prevederilor Legii privind controlul
financiar public intern.
Întru remedierea deficienţilor consemnate în cadrul
auditului, se recomandă conducătorului instituţiei să
asigure:
1. Implementarea în cadrul instituţiei a sistemului de
management financiar şi control conform prevederilor legale
şi Standardelor naţionale de control intern, cu desemnarea
persoanelor responsabile de componenta respectivă.
2. Revizuirea Regulamentului intern privind achiziţiile
publice, în contextul stabilirii unor proceduri de control,
care să excludă neregulile constatate.
3. Consolidarea Grupului de lucru pentru achiziţii
publice, prin divizarea clară a responsabilităţilor membrilor
acestuia.
IV. OPINIE FĂRĂ REZERVE PRIVIND SITUAŢIILE
FINANCIARE ALE CURŢII DE CONTURI
În opinia echipei de audit, bazată pe probele de audit
suficiente şi pe activităţile de audit adecvate, situaţiile
financiare oferă o imagine fidelă şi reală a poziţiei financiare
a Curţii de Conturi la 31.12.2012, precum şi a rezultatelor
operaţiunilor şi fluxurilor de numerar pentru exerciţiul
încheiat la această dată, în conformitate cu cadrul legislativ
şi normativ în vigoare.
V. OPINIE FĂRĂ REZERVE PRIVIND REGULARITATEA
În opinia echipei de audit, cu excepţia problemelor
menţionate ce ţin de realizarea achiziţiilor publice, a căror
valoare se încadrează în pragul de semnificaţie, operaţiunile şi tranzacţiile financiare au fost desfăşurate în limitele
cadrului legal şi regulamentar.

Echipa de audit:
Şeful Direcţiei în cadrul Direcţiei generale metodologie,
planificare şi analiză
Controlorul de stat

7
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Viorica Verdeş
Ecaterina Strungari

Ordinul nr.281 din 26..12.2011 „Cu privire la implementarea sistemului de management financiar şi control”.
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Anexa nr.1
Analiza executării cheltuielilor Cur܊ii de Conturi pentru anul 2012
Indici

Retribuirea muncii (111)
Contribu܊ii de asigurări
sociale de stat obligatorii
(112)
Plata mărfurilor ܈i
serviciilor (113)
Deplasări în interes de
serviciu (114)
Prime de asigurare
obligatorie de asisten܊ă
medicală achitate de
patroni (116)
Transferuri către
popula܊ie (135)
Transferuri peste hotare
(136)
Procurarea mijloacelor
fixe (242)
Repara܊ii capitale (243)
Total

Precizat
pe anul
2012

Ponderea în
totalul
cheltuielilor

Cheltuieli
de casă

Cheltuieli
casă, fa܊ă
precizat

de
de

Cheltuieli
efective

Cheltuieli
efective,
fa܊ă
de precizat

1

2

3

4

5

6

7

8

Mii lei

%

Mii lei

3-1 mii
lei

3/1 %

Mii lei

6-1
mii lei

6/1 %

13 722,7

57,32

13722,3

-0,4

99,9

13936,8

214,1

101,5

3 071,6

12,83

3071,6

0

100

3094,1

22,5

100,7

4 000,6

16,71

3878,1

-122,5

96,94

3938,6

-62,6

98,4

1178,5

4,92

1178,2

-0,3

99,97

1177,0

-1,5

99,8

455,8

1,91

455,8

0

100

459,6

3,8

100,8

42,6

0,18

40,1

-2,5

94,13

43,9

1,3

103

12,1

0,05

12,1

0

100

12,1

0

100

1389,4

5,81

1388,4

-1

99,92

1388,4

-1

99,92

64,5
23937,8

0,27
100

64,4
23811,0

-0,1
-126,8

99,8
99,5

64,4
24114,3

-0,1
176,5

99,8
100,7

Sursă: Raportul privind executarea bugetului instituţiei publice din contul cheltuielilor de bază la 01.01.2013 (Formularul nr.2)
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PARTEA II
Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
253

HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea Nomenclatorului specialităţilor
ştiinţifice

În temeiul art.94 alin (3) lit. c) din Codul cu privire la
ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie
2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi în scopul
utilizării unui nomenclator al specialităţilor ştiinţifice ajustat
la standardele europene, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Nomenclatorul specialităţilor ştiinţifice,
conform anexei.
2. Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare va
elabora şi va pune în aplicare metodologia de ajustare a
gradelor ştiinţifice, titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice

la Nomenclatorul specialităţilor ştiinţifice.
3. Se abrogă:
Hotărîrea Guvernului nr. 1025 din 14 septembrie 2004
„Cu privire la aprobarea Nomenclatorului specialităţilor
ştiinţifice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004,
nr. 178-180, art. 1222);
Hotărîrea Guvernului nr.692 din 20 iunie 2006 „Cu privire
la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează
în Nomenclatorul specialităţilor ştiinţifice” (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2006, nr. 98-101, art. 742).

PRIM-MINISTRU

Vladimir FILAT

Contrasemnează:
Viceprim-ministru
Ministrul educaţiei
Ministrul finanţelor

Mihail Moldovanu
Maia Sandu
Veaceslav Negruţa

Nr. 199. Chişinău, 13 martie 2013.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 199
din 13 martie 2013
NOMENCLATORUL SPECIALITĂŢILOR ŞTIINŢIFICE
Domeniul ştiinţific Ramura ştiinţifică
1
2
1. Ştiinţe ale naturii

Profilul ştiinţific
3

Specialitatea ştiinţifică
4

11. Matematică
111. Matematică pură
111. 01. Analiză matematică
111. 02. Ecuaţii diferenţiale
111. 03. Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
111. 04. Geometrie şi topologie
112. Matematică aplicată
112. 01. Matematică de calcul
112. 02. Teoria algoritmilor şi matematică discretă
112. 03. Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
113. Statistică şi probabilitate
113.01. Teoria probabilităţilor şi statistică matematică
12. Ştiinţa informaţiei
121. Informatică teoretică
121. 01. Bazele teoretice ale informaticii

32

1

14. Ştiinţe chimice

13. Ştiinţe fizice

2

141. Chimie anorganică

136. Astronomie

135. Mecanică

134. Fizică aplicată

133. Fizica sistemelor macroscopice

132. Fizica particulelor elementare şi
compuse

131. Fizică teoretică

122. Informatică aplicată

3

4

141.01. Chimie anorganică

136.01. Astrometrie şi mecanică astrală
136.02. Astrofizică şi cosmologie

135.01. Mecanică teoretică
135.02. Mecanica corpului solid
135.03. Mecanica fluidelor şi a plasmei
135.04. Acustică şi unde mecanice
135.05. Biomecanică

134.01. Fizica şi tehnologia materialelor
134.02. Fizica şi ingineria dispozitivelor
134.03. Fizica nanosistemelor şi nanotehnologii
134.04. Bazele fizice ale informaticii
134.05. Fizică chimică
134.06. Fizică biologică şi medicală
134.07. Fizica mediului ambiant
134.08. Termofizică
134.09. Electrofizică
134.10. Geofizică şi seismologie
134.11. Radiofizică
134.12. Fizică didactică

133.01. Procese fizice în gaze şi plasmă
133.02. Fizica lichidelor şi materialelor moi
133.03. Fizica atmosferei şi hidrosferei
133.04. Fizica stării solide
133.05. Fizica proceselor cooperative
133.06. Optică fotonică şi fizica laserelor

132.01. Fizica nucleului şi a particulelor elementare
132.02. Fizică atomică şi moleculară
132.03. Fizica nanoparticulelor şi clusterelor

131.01. Fizică matematică
131.02. Fizică cuantică şi teoria cîmpurilor
131.03. Fizică statistică şi cinetică
131.04. Fizică computaţională şi modelarea proceselor

122.01. Organizarea şi programarea proceselor de calcul
122.02. Sisteme informatice
122.03. Modelare, metode matematice, produse
program

121. 02. Calcul natural
121. 03. Programarea calculatoarelor

1

15. Ştiinţe geonomice

2

153. Geografie

152. Geofizică

151. Geologie

146. Chimie aplicată

145. Chimie ecologică

144. Chimie fizică

143. Chimie organică

142. Chimie analitică

3

4

153.01. Teoria şi metodologia geografiei
153.02. Geografie fizică, biogeografie şi geografia
solurilor, geoecologie

152.01. Geofizică, metode geofizice de prospectare şi
explorare a zăcămintelor subterane

151.01. Geologie generală şi regională
151.02. Hidrogeologie
151.03. Geologie inginerească
151.04. Paleontologie şi stratigrafie

146.01. Chimie alimentară
146.02. Chimie oenologică
146.03. Chimia băuturilor nealcoolice
146.04. Chimia carburanţilor
146.05. Chimie legală

145.01. Chimie ecologică
145.02. Chimia ecologică a apei
145.03. Chimia ecologică a solului
145.04. Chimia ecologică a aerului

144.01. Chimie fizică
144.02. Electrochimie
144.03. Chimie coloidală şi a suprafeţei
144.04. Cinetică chimică şi cataliză
144.05. Chimie cuantică şi modelare matematică
144.06. Chimie computaţională şi design chimic
144.07. Chimia corpului solid
144.08. Radiochimie
144.09. Chimia materialelor nanocompozite

143.01. Chimie organică
143.02. Chimia compuşilor macromoleculari
143.03. Chimia compuşilor elementoorganici
143.04. Chimie bioorganică, chimia compuşilor naturali
şi fiziologic activi

142.01. Chimie analitică
142.02. Metode spectrale de analiză a substanţelor
chimice
142.03. Metode chimice şi electrochimice de analiză a
substanţelor

141.02. Chimie coordinativă
141.03. Chimia supramoleculară şi a compuşilor
macrociclici
141.04. Chimie bioanorganică
141.05. Chimia oxizilor şi a silicaţilor
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1

34

16. Ştiinţe biologice

2

167. Biotehnologie

166. Ecologie şi protecţia mediului

165. Biologia omului şi animalelor

164. Biologie vegetală

163. Biologie celulară

162. Genetică

161. Biologie generală

156. Îmbunătăţiri funciare şi
dezvoltare rurală

155. Pedologie

154. Geografie umană

3

4

167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie
167.02. Sisteme şi modele biotehnologice

166.01. Ecologie
166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a
resurselor naturale

165.02. Zoologie
165.03. Ihtiologie
165.04. Entomologie
165.05. Parazitologie

165.01. Fiziologia omului şi animalelor

164.01. Botanică
164.02. Fiziologie vegetală

163.01. Biologie moleculară
163.02. Biochimie
163.03. Citologie şi histologie
163.04. Microbiologie
163.05. Virusologie
163.06. Micologie

162.01. Genetică vegetală
162.02. Genetica omului şi animalelor
162.03. Genetica reproducerii
162.04. Bioinformatică

161.01. Biologia dezvoltării, embriologie
161.02. Biofizică
161.03. Radiobiologie
161.04. Sanocreatologie

156.01.Îmbunătăţiri funciare
156.02. Dezvoltare rurală

155.01. Pedologie

154.01. Geografie economică şi socială
154.02. Geografia populaţiei şi a aşezărilor umane
154.03. Geografie istorică

153.03. Geomorfologie şi geografie evolutivă
153.04. Hidrologie şi resurse de apă
153.05. Meteorologie, climatologie, agrometeorologie
153.06. Cartografie geografică şi geoinformatică
153.07. Teledetecţie şi fotointerpretare

1
2. Ştiinţe
inginereşti
şi tehnologii

24. Inginerie mecanică

23. Inginerie electronică
şi a informaţiei

22. Energetică şi inginerie
electrică

21. Inginerie civilă

2

242. Maşinologie şi tehnologia
construcţiilor de maşini

241. Geometrie inginerească

233. Inginerie electronică şi
construcţia de aparate

232. Calculatoare şi
tehnologii informaţionale

231. Radiotehnică şi comunicaţii
electronice

222. Inginerie electrică

221. Energetică

212. Arhitectură

211. Ingineria construcţiilor

3

242.01. Teoria maşinilor, mecatronică
242.02. Automatizare şi robotică
242.03. Tribologie
242.04. Controlul şi diagnosticul sistemelor mecanice

241.01. Geometrie şi grafică inginerească

233.01. Nano-microelectronică şi optoelectronică
233.02. Echipamente şi sisteme electronice
233.03. Tehnologii şi componente electronice
233.04. Echipamente şi dispozitive biomedicale

232.01. Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele
informaţionale
232.02. Tehnologii, produse şi sisteme informaţionale
232.03. Tehnologii şi sisteme în securitatea
informaţională

231.01. Sisteme optoelectronice în comunicaţii
electronice
231.02.Ingineria şi tehnologia comunicaţiilor electronice

222.01. Dispozitive şi echipamente electrotehnice
222.02. Tehnologii electrotehnice

221.01. Sisteme şi tehnologii energetice
221.02. Tehnologii de conversie a energiei şi resurse
regenerabile (cu specificarea lor)

212.01. Arhitectura clădirilor şi edificiilor
212.02. Urbanism şi amenajarea teritoriului

211. 01. Ingineria căilor de transport
211. 02. Materiale de construcţii, elemente şi edificii
211. 03. Reţele inginereşti în construcţii
211. 04. Hidroinginerie şi construcţii hidrotehnice
211. 05. Tehnologia construcţiilor
211. 06. Mecanica construcţiilor

4
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25. Ingineria materialelor
şi tehnologii industriale

2

255. Inginerie agrară

254. Tehnologii şi produse chimice

253. Tehnologii în industria
alimentară

252. Tehnologii în industria uşoară

251. Ingineria şi tehnologia
materialelor

3

4

255.01. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru agricultură
şi dezvoltarea rurală
255.02. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru industria
produselor agricole

254.01. Tehnologii electrochimice şi acoperiri
254.02. Tehnologia procesării deşeurilor, apelor
reziduale şi gazelor de evacuare
254.03. Tehnologii de potabilizare a apelor naturale
254.04. Tehnologii chimice ale produselor specifice
254.05. Tehnologia ceramicii, sticlei şi a materialelor
nemetalice
254.06. Tehnologia produselor cosmetice
254.07. Tehnologia produselor farmaceutice

253.01. Tehnologia produselor alimentare de origine
vegetală (cu specificarea produselor şi procedeelor)
253.02. Tehnologia produselor alimentare de origine
animală (cu specificarea produselor şi procedeelor)
253.03. Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
253.04. Securitatea produselor alimentare
253.05. Procese şi aparate în industria alimentară
253.06. Tehnologii biologice şi chimice în industria
alimentară

252.01. Proiectarea, ingineria şi tehnologia materialelor
şi produselor textile
252.02.Proiectarea, ingineria şi tehnologia materialelor
şi produselor din piele şi blănuri
252.03.Proiectarea, ingineria şi tehnologia produselor
poligrafice
252.04.Proiectarea, ingineria şi tehnologia materialelor
neconvenţionale

251.01. Ingineria materialelor şi produselor metalice
251.02. Ingineria compozitelor şi materialelor hibride
251.03.Tehnologii electrofizice şi ingineria suprafeţelor
251.04. Ingineria materialelor electronice şi fotonice
251.05. Ingineria materialelor şi produselor polimerice şi
plastice
251.06. Ingineria produselor biomedicale
251.07. Ingineria nanomaterialelor şi nanoproduselor

242.05. Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare
242.06. Termotehnică, maşini termice şi instalaţii
frigorifice
242.07. Maşini şi echipamente tehnice
242.08. Autovehicule şi tractoare
242.09. Procese şi tehnologii de sudare

3. Ştiinţe medicale

1

2

31. Medicină
fundamentală

28. Inginerie şi tehnologii
neconvenţionale

27. Inginerie,
management, merceologie
şi metrologie

26. Ingineria mediului

313. Imunologie, microbiologie,
virusologie

312. Fiziologie

311. Anatomie şi morfologie

281. Inginerie şi tehnologii
neconvenţionale

273. Metrologie, sisteme de măsurare
şi diagnostic

272. Merceologie

271. Ingineria şi managementul
producerii

264. Securitatea mediului vital şi
protecţia muncii

263. Tehnologii în protecţia mediului

262. Geodezie, cadastru şi organizarea
teritoriului

261. Inginerie minieră

3

313.01. Imunologie

312.01. Fiziologie şi fiziopatologie
312.02. Neuroştiinţe (inclusiv psihofiziologie)
312.03.Biofizică medicală

311.01. Anatomia omului
311.02. Anatomie patologică
311.03. Histologie, citologie, embriologie medicală

281.01. Bioinginerie
281.02. Biomateriale şi bioderivate

273.01. Metrologie, standardizare şi conformitate
273.02. Metode şi sisteme de control în merceologie

272.01. Merceologia şi expertiza produselor alimentare
272.02. Merceologia şi expertiza produselor industriale
272.03. Merceologia şi expertiza produselor
neconvenţionale

271.01. Ingineria şi managementul producerii (pe ramuri
ale producerii industriale)

264.01. Securitate ecologică
264.02. Securitatea activităţii vitale şi protecţia muncii

263.01. Bioremediere
263.02. Tehnologii în controlul şi remedierea mediului
263.03.Echipamente şi dispozitive în controlul mediului

262.01. Geodezie şi tehnologii geoinformaţionale
262.02. Topografie
262.03.Cadastru, monitorizare şi reglementare funciară

261.01. Prospecţiuni, explorări şi exploatări ale
substanţelor minerale utile
261.02. Prelucrarea zăcămintelor naturale

4
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35

1

36

33. Ştiinţe ale sănătăţii

32. Medicină clinică

2

3

331. Sănătate publică

324. Diagnostic medical

323. Stomatologie

322. Pediatrie

321. Medicină generală

316. farmacie

315. Biochimie şi biologie moleculară

314. Farmacologie şi toxicologie

4

331.01. Epidemiologie
331.02. Igienă

324.01. Radiologie şi imagistică medicală
324.02. Diagnostic funcţional
324.03. Diagnostic de laborator

323.01. Stomatologie

322.01. Pediatrie şi neonatologie

321.01. Boli interne ( cu specificarea: Gastroenterologie;
Pulmonologie; Hepatologie; Nefrologie)
321.02. Endocrinologie
321.03. Cardiologie
321.04. Reumatologie
321.05. Neurologie clinică
321.06. Psihiatrie şi narcologie
321.07. Ftiziopneumologie
321.08. Dermatologie şi venerologie
321.09. Boli infecţioase, tropicale şi parazitologie
medicală
321.10. Hematologie şi hemotransfuzie
321.11. Gerontologie şi geriatrie
321.12. Medicină alternativă
321.13. Chirurgie
321.14. Chirurgie pediatrică
321.15. Obstetrică şi ginecologie
321.16. Otorinolaringologie
321.17. Oftalmologie
321.18. Ortopedie şi traumatologie
321.19. Anesteziologie şi terapie intensivă
321.20. Oncologie şi radioterapie
321.21. Neurochirurgie
321.22. Urologie şi andrologie
321.23. Cardiochirurgie
321.24. Transplantologie
321.25. Alergologie
321.26. Urgenţe medicale

316.01. Farmacie

315.01. Biochimie medicală
315.02. Biologie moleculară şi genetică medicală

314.01. Farmacologie şi farmacologie clinică
314.02. Toxicologie

313.02. Microbiologie, virusologie medicală

4. Ştiinţe agricole

1

42. Creşterea animalelor
şi produse animaliere

41. Agricultură,
silvicultură şi acvacultură

35. Medicină
interdisciplinară

34.Biotehnologii medicale

2

421. Zootehnie

413. Acvacultură

412. Silvicultură

411. Agronomie

351. Medicină
interdisciplinară

341. Biotehnologii cu aplicaţie în
medicină

333. Sănătate ocupaţională şi
biomedicină socială

332. Asistenţă medicală şi reabilitare

3

4

421.01. Ameliorarea şi biotehnologia reproducerii
animalelor
421.02. Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor

413.01. Acvacultura (cu specificarea: alge şi alte obiecte
acvatice)
413.02. Piscicultură

412.01. Ameliorarea şi reproducerea genofondului
forestier
412.02. Management silvic (cu specificarea: păduri,
zone forestiere de protecţie, spaţii verzi, rezervaţii,
grădini publice)

411.01. Agrotehnică
411.02. Agropedologie
411.03. Agrochimie
411.04. Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor
411.05. Legumicultură
411.06. Pomicultură
411.07. Viticultură
411.08. Fitotehnie
411.09. Protecţia plantelor
411.10. Agroecologie

351.01. Medicină legală

341.01. Inginerie tisulară şi culturi celulare
341.02. Biomateriale cu aplicare în medicină

333.01. Igiena muncii
333.02. Medicină sportivă
333.03. Etică şi deontologie medicală
333.04. Psihologie medicală

332.01. Reabilitare medicală şi medicină fizică
332.02. Nursing, nutriţie şi dietică

331.03. Medicină socială şi management
331.04. Modul sănătos de viaţă şi educaţie pentru
sănătate
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5. Ştiinţe sociale şi
economice

1

53. Ştiinţe ale educaţiei

52. Ştiinţe economice

51. Psihologie

45. Siguranţa alimentelor

44. Biotehnologii agricole

43. Ştiinţe medicalveterinare

2

531. Pedagogie generală

523. Cibernetică, statistică şi
informatică economică

522. Finanţe, contabilitate, analiză
economică

521. Economie, business,
administrare

511. Psihologie

451. Siguranţa alimentelor

441. Biotehnologii agricole

431. Medicină veterinară

3

4

531.01. Teoria generală a educaţiei

523.01. Cibernetică şi informatică economică
523.02. Statistică economică

522.01. Finanţe
522.02. Contabilitate; audit; analiză economică

521.01. Teorie economică şi politici economice
521.02. Economie mondială; relaţii economice
internaţionale
521.03. Economie şi management în domeniul de
activitate
521.04. Marketing şi logistică
521.05. Demografie şi sociologie economică
521.06. Comerţ şi managementul calităţii mărfurilor

511.01. Psihologie generală
511.02. Psihologia dezvoltării şi psihologia educaţională
511.03. Psihologie socială
511.04. Psihologie juridică
511.05. Psihologie profesională/muncii
511.06. Psihologie specială
511.07. Psihologie clinică

451.01. Siguranţa alimentelor de origine vegetală
451.02. Siguranţa alimentelor de origine animală

441.01. Biotehnologii în fitotehnie
441.02. Biotehnologii în zootehnie

431.01. Terapie, farmacologie şi toxicologie veterinară
431.02. Morfologia, morfopatologia şi oncologia
animalelor
431.03. Microbiologie, virusologie, epizootologie,
micologie şi imunologie veterinară
431.04. Chirurgie, obstetrică şi ginecologie veterinară
431.05. Parazitologie veterinară

421.03. Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii
produselor animaliere
421.04. Fiziologia, patofiziologia şi biochimia
animalelor

1

55. Ştiinţe juridice

54. Sociologie

2

554. Drept penal

553. Drept privat

552. Drept public

551. Teoria generală a dreptului

543. Demografie

542. Asistenţă socială

541. Sociologie

534 Pedagogie specială

533. Pedagogie profesională

532. Didactica ştiinţelor

3

4

554.01. Drept penal şi execuţional penal
554.02. Criminologie
554.03. Drept procesual penal
554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii
operative

553.01. Drept civil
553.02. Dreptul afacerilor
553.03. Drept procesual civil
553.04. Dreptul familiei
553.05. Dreptul muncii şi protecţiei sociale
553.06. Drept internaţional şi european privat

552.07. Drept contravenţional
552.08. Drept internaţional şi european public

552.01. Drept constituţional
552.02. Drept administrativ
552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)
552.04. Drept funciar şi al mediului
552.05. Drept informaţional
552.06. Dreptul ştiinţei, educaţiei şi culturii

551.01. Teoria generală a dreptului

543.01. Sociologia populaţiei şi procese demografice

542.01. Teoria şi practica asistenţei sociale
542.02. Asistenţă socială şi politică socială
542.03. Managementul serviciilor de asistenţă socială

541.01. Teoria şi metodologia sociologiei
541.02. Structură socială, instituţii şi procese sociale

534.01 Pedagogie specială

533.01. Pedagogie universitară
533.02. Pedagogie vocaţională
533.03. Pedagogia adulţilor
533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie
533.05. Pedagogie militară

532.01. Didactică preşcolară
532.02. Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de
învăţămînt)

531.02. Management educaţional
531.03. Pedagogie istorică
531.04. Pedagogie socială
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37

38

6. Ştiinţe umaniste

1

2

61. Istorie şi arheologie

58. Ştiinţe militare şi
informaţii

57. Media şi comunicare

56. Ştiinţe politice

611. Istorie

582. Informaţii şi securitate naţională

581. Ştiinţe militare

572. Ştiinţe ale informării şi
documentării

571. Jurnalism şi comunicare

563. Ştiinţe administrative

562. Relaţii internaţionale

561. Politologie

3

611.01. Istoria Moldovei (pe perioade)
611.02. Istoria românilor (pe perioade)
611.03. Istoria universală (pe perioade)
611.04. Teoria şi metodologia ştiinţelor istorice
611.05. Muzeologie; protejarea patrimoniului cultural
naţional

582.01. Securitate şi apărare
582.02. Managementul apărării
582.03. Securitate informaţională militară
582.04. Securitatea proprietăţii; securitatea persoanei

581.01. Artă militară
581.02. Conducere militară
581.03. Complexe şi sisteme militare. Armament şi
tehnică militară
581.04. Sisteme informaţionale militare

572.01. Procese şi metodologii în activităţi editoriale
572.02. Infodocumentare; biblioteconomie şi ştiinţa
informării

571.01. Jurnalism şi procese mediatice
571.02. Comunicare şi relaţii publice

563.01. Teoria, metodologia administraţiei publice
563.02. Organizarea şi dirijarea în instituţiile
administraţiei publice; servicii publice
563.03. Management public
563.04. Politici publice

562.01. Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi
a diplomaţiei
562.02. Istoria relaţiilor internaţionale şi politicii
externe
562.03. Probleme şi strategii ale dezvoltării globale şi
regionale
562.04. Teoria integrării europene, instituţii, procese şi
politici europene

561.01. Teoria, metodologia politologiei; instituţii şi
procese politice
561.02. Cultură politică şi ideologie; etnopolitologie
561.03. Management politic
561.04. Marketing politic

4
1

65. Studiul artelor şi
culturologie

64. Religie şi teologie

63. Filosofie

62. Filologie

2

655. Culturologie

654. Arte audiovizuale

653. Artă muzicală

652. Design

651. Arte vizuale

642. Teologie

641. Religie

632. Etică şi bioetică

631. Filosofie

622. Literatură

621. Ştiinţe ale limbajului

613. Arheologie

612. Etnologie

3

4

655.01. Culturologie

654.01. Artă teatrală, coregrafică
654.02. Artă cinematografică, televiziune şi alte arte
audiovizuale

653.01. Muzicologie

652.01. Design industrial
652.02. Designul şi grafica ambalajului, poligrafie
652.03. Design vestimentar şi al produselor textile
652.04. Design de interior, mediu şi arta peisajului

651.01. Teoria şi istoria artelor plastice
651.02. Teoria şi istoria arhitecturii
651.03. Arte plastice şi decorative

642.01. Teologie biblică, sistemică şi a religiilor
642.02. Teologie istorică şi practică
642.03.Teologie morală, dogmatică, pastorală,
fundamentală, liturgică

641.01. Studii religioase

632.01. Etică şi bioetică

631.01. Ontologie şi gnoseologie
631.02. Filosofie istorică
631.03. Logică
631.04. Filosofia ştiinţei şi tehnicii (pe domenii)
631.05.Filosofie socială, antropologie filosofică,
filosofia culturii
631.06. Antropologie
631.07. Estetică

622.01. Literatură română
622.02. Literatură universală şi comparată
622.03. Teoria literaturii
622.04. Folcloristică

621.01.Lingvistică generală; filosofia limbajului;
psiholingvistică; lingvistică informatizată (cu
specificarea limbii, după caz)
621.02.Gramatică (cu specificarea limbii, după caz)
621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria
limbii; sociolingvistică; etnolingvistică (cu specificarea
limbii, după caz)
621.04.Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi
limbaje specializate; traductologie (cu specificarea
limbii, după caz)
621.05.Semiotică; semantică; pragmatică (cu
specificarea limbii, după caz)
621.06.Teoria textului; analiza discursului; stilistică (cu
specificarea limbii, după caz)
621.07. Glotodidactică (cu specificarea limbii, după caz)

613.01. Arheologie

612.01. Etnologie

611.06. Documentologie şi arhivistică
611.07. Istoria ştiinţei şi tehnicii (pe domenii)
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HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea proiectului de lege
pentru modificarea şi completarea Legii nr.100-XV
din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare

proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă.

PRIM-MINISTRU

Vladimir FILAT

Contrasemnează:
Ministrul justiţiei

Oleg Efrim

Nr. 200. Chişinău, 13 martie 2013.
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HOTĂRÎRE
cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului
cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social

În scopul executării prevederilor Legii nr. 133-XVI din
13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2008, nr. 179, art.625), cu modificările
şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată
a ajutorului social, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.
1167 din 16 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2008, nr.189, art.1173), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1) la punctul 1, noţiunea de „vehicul” va avea următorul
cuprins:
„vehicul – sistem mecanic cu autopropulsie, destinat
transportului de persoane sau de bunuri, echipat şi/sau nu
cu mecanisme care pot executa anumite lucrări.”;
2) punctul 8 se completează cu literele i), j) şi k) cu
următorul cuprins:
„i) copia certificatului de naştere al copilului;
j) copia concluziei Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau a structurilor
sale teritoriale/Consiliului Medical Consultativ;
k) copiile actelor de identitate ale tuturor membrilor
familiei.”;
3) la punctul 16:
cuvintele „a ajutorului pentru perioada rece a anului”
se substituie prin cuvintele „la ajutor pentru perioada rece
a anului”;
după cuvintele „de revizuire a dreptului la ajutor social”
se introduc cuvintele „/ajutor pentru perioada rece a
anului”;
4) la punctul 21 litera c), după sintagma „de 75 ani” se
introduc cuvintele „(62 ani pentru determinarea dreptului
la ajutor pentru perioada rece a anului)”;
5) la punctul 24:
sintagma „- k)” se exclude;
se completează în final cu un alineat cu următorul
cuprins:
„Veniturile indicate la lit. i)-k) din pct. 22 al prezentului
Regulament se iau în considerare pentru ultimele 12 luni
anterioare celei în care a fost depusă cererea de acordare a
ajutorului social, calculate în mărime de 50 lei pentru fiecare
1000 lei, începînd cu cea de a doua mie de lei.”;
6) la punctul 25:
după cuvintele „al prezentului Regulament se iau în
considerare” se introduc cuvintele: „ , pentru luna anterioară
celei în care a fost depusă cererea de acordare a ajutorului
social,”;
cifra „60” se substituie cu cifra ”120”;
7) punctul 28 va avea următorul cuprins:
„28. Deţinerea anumitor bunuri mobile şi imobile, utilizarea anumitor servicii, precum şi unele caracteristici ale

familiei sînt luate în considerare pentru evaluarea bunăstării familiei, în conformitate cu anexa nr. 5 la prezentul
Regulament, exprimate prin punctaj.”;
8) punctul 29 va avea următorul cuprins:
„29. Prin sumarea punctajului indicatorilor se obţine
scorul total al familiei. Dacă acest scor este mai mic sau
egal cu 80, familia este eligibilă pentru stabilirea dreptului
la ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului. Dacă
acest scor este mai mare de 80, dar mai mic sau egal cu
90, familia este eligibilă pentru stabilirea dreptului la ajutor
pentru perioada rece a anului.”;
9) punctul 35 va avea următorul cuprins:
„35. Dreptul la ajutor social în baza unei cereri se
stabileşte pentru o perioadă ce nu va depăşi 24 luni calendaristice, după care solicitantul are dreptul să depună o
nouă cerere în conformitate cu prevederile pct.6-12 ale
prezentului Regulament.”;
10) punctul 45 litera a) va avea următorul cuprins:
„a) au intervenit modificări care influenţează cuantumul
venitului lunar minim garantat al familiei, cuantumul venitului
net normat pentru gospodăriile ţărăneşti şi auxiliare şi/sau
modificări în cuantumul pensiilor, alocaţiilor sociale sau
prestaţiilor sociale;”;
11) punctul 46 se completează cu litera e) cu următorul
cuprins:
„e) şomerul înregistrat la agenţia teritorială pentru
ocuparea forţei de muncă a refuzat un loc de muncă sau
serviciile de stimulare a ocupării forţei de muncă, sau participarea la lucrările publice oferite de agenţii. În acest caz,
familia nu are dreptul la depunerea unei cereri de acordare
a ajutorului social pe o perioadă de 3 luni consecutive din
luna stopării dreptului la ajutor social/ajutor pentru perioada
rece a anului.”;
12) la punctul 471 litera b), cifra „1,4” se substituie cu
cifra „1,6”;
13) punctul 58 va avea următorul cuprins:
„58. Deciziile privind acordarea, neacordarea sau
încetarea plăţii ajutorului social şi/sau a ajutorului pentru
perioada rece a anului, privind modificarea cuantumului
ajutorului social, precum şi cele privind recuperarea
sumelor încasate nejustificat, pot fi contestate în instanţa
de contencios administrativ.”;
14) se introduce un punct nou „591” cu următorul
cuprins:
„591. Verificarea modului de aplicare corectă şi unitară
a prezentului Regulament este efectuată de către Inspecţia
socială.”;
15) în anexa nr.1:
punctul 11 va avea următorul cuprins:
„11. Studii Care este cel mai înalt nivel de studii realizat
de dumneavoastră?
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Preşcolar sau fără şcoală primară □ Primar □ Mediu
incomplet/ gimnazial □
Mediu general/liceal □ Secundar profesional □ Mediu
de specialitate /colegiu □ Superior □”;
la punctul 15, după cuvintele „Comisiei de Expertiză
Medicală a Vitalităţii” se introduc cuvintele „/Consiliului
Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de
Muncă sau structurilor sale teritoriale”;
la punctul 18, cuvintele „În partea a 4-a a cererii specificaţi informaţia cu privire la toţi membrii familiei care nu
sînt absenţi şi au vîrsta mai mare de 15 ani. Se consideră o
familie două sau mai multe persoane ce locuiesc în comun,
indiferent dacă au sau nu relaţii de rudenie şi menţin o
gospodărie comună.” se substituie cu cuvintele „În partea a
4-a a cererii specificaţi informaţia cu privire la toţi membrii
familiei care nu sînt absenţi şi au împlinit vîrsta de 16 ani.
Se consideră o familie două sau mai multe persoane care
locuiesc în aceeaşi locuinţă şi se întreţin dintr-un buget
comun.”;
la punctul 19, după cuvintele „Consiliului de Expertiză
Medicală a Vitalităţii” se introduc cuvintele „/Consiliului
Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de
Muncă sau structurilor sale teritoriale.”;
la punctul 30, cuvintele „sau sezonieră” se exclud;
subpunctul 2.3 va avea următorul cuprins:
„2.3. Pensii, prestaţii şi alte plăţi
Indicaţi suma primită din pensie, indemnizaţii, alocaţii
sociale şi alte plăţi specificate mai jos. Dacă nu beneficiaţi
de o anumită prestaţie, indicaţi „0” (nu lăsaţi căsuţele
goale). Nu indicaţi următoarele prestaţii: indemnizaţia unică
la naşterea copilului, ajutorul de deces, ajutorul social,
ajutorul pentru perioada rece a anului, ajutorul material din
bugetele de toate nivelurile, inclusiv din fondurile locale şi/
sau Fondul republican de susţinere socială a populaţiei, care
are destinaţie specială, plăţile oferite la lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale sau situaţiilor excepţionale,
cheltuielile de deplasare, indemnizaţia unică de încadrare
a şomerilor, în baza contractului individual de muncă, în
altă localitate.
32.
33.
34.
35.
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43. Pensie de întreţinere primită (pensie
alimentară)

Ultima
lună

”;

punctul 57 va avea următorul cuprins:
„57. Gospodăria utilizează gazul ?
(prin conducta centralizată şi/sau gazul în
butelii)

63.

Familia dumneavoastră deţine

Dacă
da,
cîte?

Dacă da,

oricare din următoarele lucruri?

cîte?

a) antenă parabolică

Da

□

Nu □

g) maşină de spălat
automată

Da □ Nu □

b) calculator

Da

□

Nu □

h) maşină de spălat simplă
şi/sau semiautomată

Da □ Nu

c) vehicul

Da

□

Nu □

i) aspirator

Da □ Nu □

Da □ Nu □

Da □ Nu □

d) cuptor
cu microunde

Da

□

Nu □

î) videocasetofon/ DVD
player

e) televizor color

Da

□

Nu □

j) centru
muzical

f) frigider/congelator

Da

□

Nu □

la punctul 74:
după cuvintele „Consiliului de Expertiză Medicală a
Vitalităţii” se introduc cuvintele „/Consiliului Naţional pentru
Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurilor sale teritoriale”;
cuvintele „Student/Elev” se substituie cu cuvintele
„Copil/Elev/Student”;
la punctul 85, cuvintele „sau sezonieră” se exclud;
punctele 87-99 vor avea următorul cuprins:
„87. Pensie pentru limită de vîrstă

Ultima
lună

88.

Pensie de invaliditate

Ultima
lună

89.

Pensie de urmaş

Ultima
lună

Alocaţii sociale

Ultima
lună

Ultima
lună

91.

Pensie de invaliditate

Alocaţii pentru
îngrijire

Ultima
lună

Ultima
lună

92.

Pensie de urmaş
Alocaţii sociale de stat

Ultima
lună

Compensaţii pentru transport /
Compensaţie anuală pentru
cheltuielile de deservire cu
transport

38. Prestaţii pentru şomeri
39.

Indemnizaţie
Ultima lunară pentru creşterea /
îngrijirea
lunăcopilului

Prestaţii pentru şomeri

Ultima
lună

94.

Indemnizaţie lunară pentru
creşterea/îngrijirea copilului

Ultima
lună

Ultimele
12 luni

95.

Indemnizaţie de maternitate
(sarcină şi lăuzie)

Ultima
lună

Ultima
lună

96.

Bursă (student sau şomer)

Ultima
lună

97.

Orice altă prestaţie

Ultima
lună

98.

Orice altă prestaţie

Ultimele
12 luni

99.

Pensie de întreţinere primită
(pensie alimentară)

40. Indemnizaţie de maternitate (sarcină şi
lăuzie)

Ultima
lună

41. Bursă (student sau şomer)

Ultima
lună

42. Orice altă prestaţie

Ultima
lună

40

Ultimele
12 luni

93.

Ultima
lună

Specificaţi

□

”;

90.

37. Compensaţii pentru transport /
Compensaţie anuală pentru
cheltuielile de deservire cu
transport

”;

„Obiecte durabile

Ultima
lună

Ultima
lună

Nu

punctul 63 va avea următorul cuprins:

Pensie pentru limită de vîrstă

36. Alocaţia pentru
îngrijire, însoţire şi
supraveghere

Da

Ultima
lună

”;

punctul 102 va avea următorul cuprins:
„Copia buletinului de identitate/copia permisului de
şedere/copia certificatului de naştere (subliniaţi actul)”;
punctul 104 se completează în final cu sintagma
„/copia concluziei Consiliului Medical Consultativ (subliniaţi
actul)”;
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punctul 108 se completează în final cu cuvintele „/copia
certificatului (patentei, licenţei) care confirmă realizarea
activităţii de antreprenoriat (subliniaţi actul)”;
la compartimentul „Pentru uz intern”:
înainte de cuvintele „Acesta este un document important,
va rugăm să-l păstraţi ca o dovadă a depunerii cererii pentru
ajutorul social şi în cazul unor cereri viitoare” se introduce

cuvîntul „Recipisă”;
cuvintele „Copia buletinului de identitate al solicitantului”
se substituie cu cuvintele „Copia buletinului de identitate/
copia permisului de şedere/copia certificatului de naştere
(subliniaţi actul)”;
16) anexa nr. 5 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.5
la Regulamentul cu privire la modul de
stabilire şi plată a ajutorului social
LISTA
caracteristicilor şi punctajul aferent pentru
evaluarea bunăstării familiei
Nr.
d/o

Caracteristici pentru evaluarea condiţiilor de trai
ale familiei

Punctaj

25.
26.

Familia are maşină de spălat cu program automat
Familia are maşină de spălat simplă sau cu program
manual

11
6

1.

Familia are 1 membru

67

27.

2.

Familia are 2 membri

48

28.

3.

Familia are 3 membri

32

4.

Familia are 4 membri

22

29.

Familia are cuptor cu microunde

5.

Familia are 5 membri

10

30.

Familia are antenă parabolică

7

Familia are calculator

18

Familia are frigider sau congelator
Toţi membrii familiei au atins vîrsta de pensionare şi au
frigider/congelator

14
-4
8

6.

Există un membru cu dizabilităţi

-21

31.

7.

Există doi sau mai mulţi membri cu dizabilităţi

-25

32.

Familia are aspirator

6

8.

Proporţia copiilor în familie

26

33.

Familia are videocasetofon/DVD player

12

9.

Există unul sau mai mulţi membri văduvi

-4

34.

Familia are centru muzical

14

10.

Unul sau mai mulţi membri ai familiei sînt peste hotare

11

35.

Familia locuieşte în municipiul Chişinău

45

11.

Un membru este salariat

8

36.

Doi sau mai mulţi membri sînt salariaţi

14

Proporţia membrilor vîrstnici în raport cu mărimea familiei,
dacă familia locuieşte în municipiul Chişinău

-43

12.

37.

Proporţia copiilor în raport cu mărimea familiei, dacă familia
locuieşte în municipiul Chişinău

-48

38.

Proporţia membrilor cu dizabilităţi cu vîrstă aptă de muncă
în raport cu mărimea familiei, dacă familia locuieşte în
municipiul Chişinău

-99

39.

Vîrstnici solitari cu venitul mai mic de venitul lunar minim
garantat

-25

13.

Unul sau mai mulţi membri este autoangajat în non-agricultură

5

14.

Venitul familiei din pensii şi alte prestaţii sociale (în
logaritm)

1

15.

Unul sau mai mulţi membri învaţă contra plată

25

16.

Cel mai înalt nivel de studii atins de membrii familiei (mai
mari de 15 ani) sînt studii primare sau gimnaziale

-12

17.

Cel mai înalt nivel de studii atins de membrii familiei (mai
mari de 15 ani) sînt studii medii generale/profesionale

-8

18.

Cel mai înalt nivel de studii atins de membrii familiei (mai
mari de 15 ani) sînt studii colegiale/medii de specialitate

-5

19.

Familia are 3 sau mai multe animale (cai, porci, vaci sau
capre)

8

20.
21.

Numărul camerelor locuibile (în logaritm)

8

Familia are boiler (pe gaz sau electric) pentru încălzirea
apei

7

22.

Familia nu foloseşte gaz (din conductă sau îmbuteliat)

-23

23.

Familia are vehicul

18

24.

Familia are televizor color

10

Notă:
1. Punctele 19, 21, 23-27, 29-34 trebuie luate în considerare, indiferent de modul în care au ajuns în folosinţa familiei
(prin procurare, primite drept cadou etc.) sau se află în cadrul
gospodăriei familiei solicitante/beneficiare de ajutor social.
2. Vîrstnic – persoană care a atins vîrsta de 57 ani, în cazul
femeilor, şi 62 ani, în cazul bărbaţilor.
3. La punctul 39, la stabilirea ajutorului pentru perioada
rece a anului, nivelul venitului lunar minim garanat se ia în
considerare cu majorare de 1,6 ori. ”
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 aprilie 2013.

PRIM-MINISTRU

Vladimir FILAT

Contrasemnează:
Ministrul muncii, protecţiei
sociale şi familiei
Ministrul finanţelor

Valentina Buliga
Veaceslav Negruţa

Nr. 201. Chişinău, 13 martie 2013.
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HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea Programului de consolidare
a serviciului salvatori şi pompieri în localităţile
rurale ale Republicii Moldova

În conformitate cu prevederile art.7 lit.b) din Legea
nr.271-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la protecţia
civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.20,
art.231) şi art.8 alin. (1) lit.a) din Legea nr.267-XIII din
9 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.15-16,

art.144), precum şi în scopul promovării unei politici
consecvente în domeniul apărării împotriva incendiilor şi
altor situaţii excepţionale în localităţile rurale ale Republicii
Moldova, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Programul de consolidare a serviciului salvatori şi
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pompieri în localităţile rurale ale Republicii Moldova,
conform anexei nr.1;
Planul de acţiuni privind implementarea Programului de
consolidare a serviciului salvatori şi pompieri în localităţile
rurale ale Republicii Moldova, conform anexei nr. 2.
2. Ministerul Afacerilor Interne:
prin intеrmеdiul Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor
Excepţionale şi în comun cu autorităţile administraţiei publice
locale de nivelul întîi, va întreprinde acţiunile necesare în
vederea rеаlizării Рrogrаmului nominalizat;
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va raporta Guvernului, anual, pînă la data de 30 iunie,
despre îndeplinirea Programului aprobat.
3. Realizarea Programului de consolidare a serviciului
salvatori şi pompieri în localităţile rurale ale Republicii
Moldova şi a Planului de acţiuni privind implementarea
acestuia se va efectua din contul şi în limitele numărului de
personal, a alocaţiilor prevăzute în aceste scopuri în bugetul
de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, precum
şi din alte surse, conform legislaţiei în vigoare.

PRIM-MINISTRU

Vladimir FILAT

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne
Ministrul finanţelor

Dorin Recean
Veaceslav Negruţa

Nr. 202. Chişinău, 14 martie 2013.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.202
din 14 martie 2013
PROGRAMUL
de consolidare a serviciului salvatori şi pompieri
în localităţile rurale ale Republicii Moldova
I. ANALIZA SITUAŢIEI ŞI IDENTIFICAREA
PROBLEMELOR
1. Programul de consolidare a serviciului salvatori şi
pompieri în localităţile rurale ale Republicii Moldova (în
continuare – Program) este un document de planificare
strategică, pe termen mediu, trasat spre consolidarea
serviciului salvatori şi pompieri, în vederea îmbunătăţirii
prevenirii şi stingerii incendiilor, salvării vieţilor omeneşti şi
bunurilor materiale de la incendii şi alte situaţii excepţionale
în localităţile rurale ale Republicii Moldova.
2. Prezentul Program descrie situaţia curentă în domeniu
şi defineşte obiectivele, acţiunile şi măsurile necesare
creării serviciului salvatori şi pompieri în localităţile rurale
ale Republicii Moldova, în cadrul eforturilor de realizare a
obiectivelor prevăzute de securitatea naţională.
3. Serviciul salvatori şi pompieri este un organ de stat
ale cărui funcţii constau în stingerea incendiilor, executarea
acţiunilor de intervenţie, deblocare şi salvare în caz de
incendii, exercitarea supravegherii de stat asupra asigurării
apărării împotriva incendiilor şi în alte acţiuni de prevenire
şi stingere a incendiilor.
4. Serviciul salvatori şi pompieri face parte din Serviciul
Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului
Afacerilor Interne şi se constituie din direcţie, detaşamente,
unităţi de salvatori şi pompieri şi subunităţi specializate, care
reprezintă forţele de bază ale protecţiei civile pe teritoriul
republicii.
5. Consolidarea serviciului salvatori şi pompieri în localităţile rurale, protecţia populaţiei, obiectivelor economice şi
averii statului se examinează ca parte integrantă a politicii
statului, ca una din funcţiile principale ale organelor conducerii de stat.
6. Pe parcursul ultimilor 5 ani, subunităţile de salvatori
şi pompieri au efectuat peste 50 mii intervenţii spre locul
incendiilor, avariilor, aplicaţiilor tactice şi altele pe teritoriul
republicii, ceea ce constituie în mediu 22 intervenţii zilnic.
7. Datorită acţiunilor operative şi intervenţiei prompte
a salvatorilor şi pompierilor atestaţi, de la incendii şi alte
situaţii excepţionale au fost salvate 6 mii 275 persoane şi
bunuri materiale ale societăţii umane în valoare de circa
1 mlrd. 110 mil. lei.
8. Pierderile umane, precum şi pagubele materiale
de la incendii rămîn a fi impunătoare, fiind condiţionate
de diferite cauze: atitudinea iresponsabilă a unor cetăţeni
şi conducători faţă de respectarea regulilor de apărare
împotriva incendiilor, numărul redus al unităţilor salvatori şi
pompieri, fapt ce majorează timpul de răspuns la apelurile
de urgenţă, dar şi dotarea insuficientă cu tehnică specială,
utilaj şi echipament cu termen expirat de exploatare pentru
intervenţia în diferite situaţii excepţionale. În aceeaşi
perioadă s-au produs 13 mii 952 incendii, în urma cărora au
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decedat 1223 persoane, inclusiv 61 copii, au fost traumate
308 persoane, iar pagubele materiale în urma incendiilor
se estimează la circa 177 mil. lei.
9. Statistica demonstrează că cel mai afectat de incendii
sau alte situaţii excepţionale este sectorul locativ cu 75%,
iar din totalul incendiilor – 40% au avut loc în mediul urban,
respectiv 60% în mediul rural.
10. Cele mai frecvente cauze de producere a incendiilor
şi a victimelor omeneşti rămîn a fi imprudenţa în timpul
fumatului, utilizarea sobelor defectate şi încălcarea regulilor
de apărare împotriva incendiilor la exploatarea acestora,
imprudenţa la folosirea focului deschis, precum şi încălcarea
regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea
reţelelor electrice.
11. Pe parcursul dezvoltării sale, serviciul de salvatori şi
pompieri a suportat unele restructurări, la moment perfecţionînd baza juridică, economică şi socială a apărării împotriva
incendiilor şi altor situaţii excepţionale, precum şi reglementarea în domeniul asigurării protecţiei de la dezastre în
vederea protejării cetăţenilor şi bunurilor acestora. Cu toate
aceastea, problema asigurării cetăţenilor de la incendii şi
alte situaţii excepţionale în localităţile rurale îndepărtate
de la subdiviziunile de salvatori şi pompieri atestaţi, este
actuală, iar necesitatea instituirii entităţii de voluntari fiind
una oportună.
12. Amplul proces de privatizare la nivel naţional,
demarat în anii ’90, a condus la lichidarea a peste 400
posturi şi unităţi de pompieri, efectivul cărora era întreţinut
de către administraţia publică locală şi gospodării, înzestrate
cu tehnică de intervenţie şi ca urmare la extinderea razei de
intervenţie la incendii de la 3 km (conform normativelor) pînă
la 10-15 km în localităţile urbane şi 40-50 km în localităţile
rurale (unde au loc 70% din numărul total de incendii),
fapt ce generează sosirea întîrziată la locul solicitat, iar
aceasta, ulterior, la majorarea considerabilă a prejudiciilor
materiale şi pierderi de vieţi omeneşti, creînd o problemă
majoră pentru asigurarea eficientă a activităţii de stingere
a incendiilor.
13. Insuficienţa surselor financiare reprezintă unul din
principalele obstacole în dezvoltare pentru majoritatea
întreprinderilor şi organizaţiilor. Programele de asistenţă
financiară pentru apărarea împotriva incendiilor şi altor
riscuri în Republica Moldova, comparativ cu alte ţări, sînt
foarte modeste.
14. În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) lit. x)
din Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, în competenţele de bază ale consiliilor
locale se enumeră şi competenţa de a contribui, în condiţiile
legii, la adoptarea deciziilor privind activitatea pompierilor
şi formaţiunilor de protecţie civilă de interes local şi de a
propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestora. Cu
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regret, sumele alocate pentru aceasta în cel mai bun caz
ajung la cca 2% din bugetul local.
15. În mediul rural există probleme acute ce ţin de
starea social-economică, distanţa mare de la subunităţile
de salvatori şi pompieri atestaţi, lipsa serviciului salvatori
şi pompieri departamental şi teritorial, starea defectă a
surselor de alimentare cu apă pe timpul incendiilor, insuficienţele considerabile ale sistemului de implementare a
tehnologiilor moderne şi a realizărilor ştiinţei, de extensiune a cunoştinţelor cetăţenilor, precum şi a serviciilor de
marketing, informaţionale şi de consultanţă.
16. Actualmente, în conformitate cu prevederile Hotărîrii
Guvernului nr.778 din 27 noiembrie 2009 „Cu privire la
aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivuluilimită ale aparatului central al acestuia”, precum şi Ordinului
ministrului afacerilor interne nr. 420 din 10 decembrie 2009
cu privire la statele de personal ale aparatului central şi
subdiviziunilor subordonate aparatului Serviciului Protecţiei
Civile şi Situaţiilor Excepţionale, acţiunile de salvare ale
persoanelor, intervenţia la stingerea incendiilor, efectuarea
lucrărilor de salvare-deblocare, precum şi acordarea
primului ajutor medical sînt realizate cu un număr de 1157
persoane incluse în statele de organizare ale Serviciului
Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, efectiv atestat,
din cadrul a 61 subunităţi şi anume: 2 detaşamente de
salvare-deblocare, 7 detaşamente, 38 unităţi şi 14 posturi
salvatori şi pompieri, amplasate pe teritoriul municipiilor,
oraşelor şi localităţilor republicii.
Este de menţionat însă că posibilităţile tactice de intervenţie ale unei echipe nu acoperă necesitatea forţelor şi
mijloacelor pentru lichidarea situaţiilor excepţionale sau
incendiilor în cazurile solicitărilor cetăţenilor din localităţile
îndepărtate de locul de dislocare a subunităţilor de stat,
ca rezultat, la momentul sosirii, incendiul sau altă situaţie
excepţională este deja de proporţii. În unele unităţi administrative distanţa maximă pînă la cea mai îndepărtată localitate
ajunge la 50-60 km.
Totodată, în unele autorităţi ale administraţiei publice
locale de nivelul întîi, din contul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale sînt organizate şi întreţinute 16 posturi
teritoriale de salvatori şi pompieri, care sînt dislocate la
distanţe îndepărtate şi reprezintă forţa primară la lichidarea
consecinţelor situaţiilor excepţionale şi incendiilor pînă la
sosirea forţelor de bază atestate ale Serviciului Protecţiei
Civile şi Situaţiilor Excepţionale.
17. În 39 subdiviziuni de intervenţie de pe teritoriul
Republicii Moldova, în tura de 24 de ore intră doar cîte 2-3
colaboratori, care în timpul intervenţiei la incendii sau alte
situaţii excepţionale, în timpul lucrului în medii neprielnice
pentru respiraţie nu sînt în stare să îndeplinească la nivelul
cuvenit obligaţiunile prevăzute de Legea privind apărarea
împotriva incendiilor şi alte acte normative, prin aceasta
majorîndu-se riscul producerii accidentelor de muncă şi nu
satisface cerinţele tactice ale unei subunităţi de salvatori
şi pompieri. Din acelaşi motiv, se admit abateri grave de
la cerinţele Codului muncii, atunci cînd este perioada de
acordare a concediilor obligatorii anuale. Mai mult ca atît, la
intervenţia la eventuale incendii, remiza de pompieri rămîne
fără pază şi posibilitatea de reacţionare şi dirijare operativă
a apelurilor simultane de urgenţă din zona de intervenţie,
acest fapt conducînd la pericolul producerii pierderilor
umane şi materiale majore.
18. Este de menţionat că Uniunea Europeană şi-a
dezvoltat un sistem eficient în acest domeniu în localităţi,
care permite minimalizarea riscului de producere a incendiilor şi altor situaţii excepţionale.
19. Pentru comparaţie se pot lua următoarele exemple:
în Estonia numărul de populaţie este practic dublu mai
mic ca în Republica Moldova, iar numărul subdiviziunilor
de intervenţie şi de personal este comparabil cu cel din
Republica Moldova; Slovenia avînd o populaţie de cca 1,8
mil. persoane, dispune de 1527 de subdiviziuni de intervenţie de diferite categorii; de asemenea, un exemplu bun
poate servi Austria, unde s-a constatat că într-o regiune
ca, de exemplu, Burgenland cu suprafaţa de 3800 kmp
şi populaţia de 285 mii persoane, pentru intervenţia la

incendii şi alte situaţii excepţionale funcţionează 326 unităţi
de pompieri voluntari, cu un efectiv de 16 mii persoane şi
1000 unităţi de tehnică specială din cadrul administraţiei
publice locale.
20. La moment, în Republica Moldova rămîne a fi insuficientă dotarea serviciului salvatori şi pompieri cu efectiv,
antrenat la activitatea de intervenţie, tehnică specială, utilaj
şi echipament.
21. Efectivul numeric al subdiviziunilor de salvatori şi
pompieri se stabileşte în funcţie de numărul populaţiei de
pe teritoriul deservit şi a tehnicii de intervenţie necesare,
iar servantul de luptă al acestora – reieşind din caracteristicile tactico-tehnice stabilite. Reieşind din prevederile
actelor normative departamentale în vigoare pe teritoriul
Republicii Moldova, este necesar de a lua în considerare
suprafaţa şi particularităţile zonelor de competenţă, amplasarea şi capacitatea operaţională a subunităţilor teritoriale,
în vederea creării condiţiilor necesare pentru intervenţia
operativă în cazul declanşării incendiilor şi altor situaţii
excepţionale.
22. În prezent, numărul de personal de intervenţie inclus
în statele de organizare ale Serviciului Protecţiei Civile
şi Situaţiilor Excepţionale constituie 45% din minimumul
necesar de efectiv.
23. De asemenea, este dificilă salvarea persoanelor şi
lichidarea incendiilor în clădirile cu 5 şi mai multe etaje,
îndeosebi în blocurile cu număr sporit de etaje. La moment
pentru efectuarea acestor lucrări în servantul de luptă al
Serviciului sînt 22 autoscări, dintre care doar două pot
interveni la blocurile cu un număr mai mare de 9 etaje. În
acelaşi timp, unele unităţi de salvatori şi pompieri nu sînt
dotate cu autoscări, fapt care exclude posibilitatea evacuării
locatarilor, în cazul în care căile de ieşire existente sînt
inaccesibile. Mai mult ca atît, în unele unităţi de salvatori
şi pompieri care dispun de autoscări, acestea nu pot fi
utilizate la salvarea persoanelor din motivul că nu dispun
de efectivul necesar.
24. În ultimul deceniu, baza tehnico-materială a Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale a fost
suplinită parţial cu piese de schimb şi materiale de reparaţie,
achiziţiile majore rezumîndu-se la procurarea carburanţilor
şi a unor piese strict necesare. Mijloacele financiare alocate
la capitolul achiziţionarea mijloacelor fixe acoperă în mărimi
minime sumele planificate.
25. Anual, din cauza uzurii totale şi iraţionalitatea
reparaţiei, autospecialele se extrag din servantul de luptă,
numărul lor devenind tot mai mic decît cel necesar conform
actelor normative în vigoare.
26. Garnizoanele serviciului salvatori şi pompieri nu
dispun suficient de tehnică specială pentru executarea
lucrărilor de salvare-deblocare, de automobile speciale
pentru asigurarea transmisiunilor şi înştiinţărilor, forţarea
şi demontarea construcţiilor, lucrul în medii neprielnice
pentru respiraţie, asigurarea dirijării forţelor şi mijloacelor,
instalarea liniilor de furtunuri şi altele.
27. La momentul actual, în dotarea subdiviziunilor
Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale se
află 154 autocisterne de intervenţie la incendii, care reprezintă autospecialele de bază şi acestea constituie 35%
din necesarul stabilit prin actele normative în vigoare. Din
numărul total, zilnic se află la reparaţie 20 unităţi. Autocisternele din dotarea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor
Excepţionale potrivit Hotărîrii Guvernului nr.338 din 21
martie 2003 „Cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor
fixe şi activelor nemateriale” au un termen de exploatare
ce depăşeşte orice normă de funcţionare utilă, 85% din
numărul total de autocisterne deja au depăşit termenul de
exploatare cu 15-20 ani.
28. Dotarea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor
Excepţionale cu mijloace de transport speciale este insuficientă, iar completarea cu altele este posibilă doar prin
achiziţionarea autospecialelor noi sau în fostă folosinţă,
restabilirea celor care au mai rămas la balanţa primăriilor,
gospodăriilor agricole, organizaţiilor, instituţiilor şi întreprinderilor republicii fiind neraţională şi costisitoare.
29. Reieşind din necesităţile create, precum şi din
nenumăratele apeluri ale autorităţilor administraţiei publice
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locale, pe parcursul ultimilor ani, pe teritoriul republicii au
fost create posturile salvatori şi pompieri Copanca, Zăicani,
Chiştelniţa, Otaci şi Susleni. Toate aceste subunităţi au fost
create din contul efectivului limită şi tehnica din dotarea
Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale,
încercînd o acoperire la maximum a teritoriilor.
30. Pe parcursul ultimilor 10 ani, serviciul salvatori şi
pompieri din Republica Moldova a fost influenţat de diverse
transformări organizatorice, tehnice şi administrative,
cauzate de evoluţia instituţională şi de particularităţile
activităţilor economice.
În prezent, odată cu reanimarea economiei naţionale,
acestui sector i se acordă o importanţa mare, însă
problemele privind asigurarea şi dezvoltarea serviciului
rămîn a fi soluţionate doar parţial. Problema asigurării
apărării împotriva incendiilor şi altor situaţii excepţionale în
localităţile republicii este recunoscută la toate nivelurile ca
importantă şi printre priorităţile naţionale, fiind considerată,
în acelaşi timp, factor de îmbunătăţire a securităţii vieţii şi
protejării bunurilor cetăţenilor. În ultimii ani au fost depuse
anumite eforturi pentru consolidarea cadrului legislativ,
care ar permite eficientizarea activităţii de apărare împotriva
incendiilor şi altor riscuri, însă aceasta urmează a fi continuată, cu ţintă spre transpunerea cerinţelor directivelor
europene din domeniu în legislaţia naţională.
II. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE SPECIFICE
ALE PROGRAMULUI
31. Scopul prezentului Program rezidă în consolidarea
unui sistem funcţional, modern şi compatibil cu prevederile
Uniunii Europene la compartimentul prevenirii şi lichidării
consecinţelor situaţiilor excepţionale şi incendiilor în localităţile rurale ale Republicii Moldova, prin crearea posturilor
teritoriale de salvatori şi pompieri, consolidîndu-se 2-3
localităţi, care vor reprezenta forţa primară de intervenţie
pînă la sosirea forţelor de bază atestate ale Serviciului
Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.
32. Instituirea pînă în anul 2020 a 114 posturi teritoriale
de salvatori şi pompieri în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea minimalizării riscului de
producere, precum şi intervenţie la lichidarea incendiilor şi
altor situaţii excepţionale în comune şi sate.
33. Se consideră prioritar în prisma consolidării serviciului salvatori şi pompieri:
a) aderarea către anul 2015 la standardele europene
şi cele internaţionale, prin ajustarea actelor legislative şi
normative de organizare a apărării împotriva incendiilor şi
situaţiilor excepţionale pe teritoriul Republicii Moldova la
cerinţele Uniunii Europene;
b) dezvoltarea bazei tehnico-materiale a Serviciului
salvatori şi pompieri, reieşind din procurarea utilajului
specializat pînă în anul 2020;
c) perfecţionarea sistemului de pregătire şi informare
a populaţiei în domeniul apărării împotriva incendiilor
şi acţiunile în cazul situaţiilor excepţionale pînă în anul
2015.
III. ACŢIUNI CE URMEAZĂ A FI ÎNTREPRINSE
34. Implementarea principiilor şi realizarea obiectivelor
enumerate sînt posibile în următoarea succesiune de acţiuni
pe termen mediu:
a) adoptarea şi implementarea legislaţiei privind activitatea serviciului teritorial de salvatori şi pompieri;
b) stabilirea localităţilor rurale care vor crea zona de
competenţă de pînă la 10-20 km şi unde va fi instituit
postul teritorial de salvatori şi pompieri, care va deservi
acele localităţi;
c) identificarea mijloacelor privind organizarea şi întreţinerea serviciului teritorial de salvatori şi pompieri;
d) identificarea încăperilor pentru amplasarea tehnicii
şi efectivului de salvatori şi pompieri;
e) instruirea efectivului antrenat la acţiunile de salvare a
persoanelor, stingere a incendiilor şi efectuare a lucrărilor
de salvare-deblocare;
f) educarea, comunicarea şi informarea cetăţenilor
Republicii Moldova privind riscurile producerii şi acţiunile
în caz de incendiu şi alte situaţii excepţionale.
IV. ETAPELE ŞI TERMENELE DE IMPLEMENTARE
35. Prezentul Program urmează a fi implementat în
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două etape:
1) etapa I: perioada 2015-2017 – se va axa pe perfecţionarea şi armonizarea cadrului legal existent privind
activitatea serviciului teritorial de salvatori şi pompieri în
conformitate cu directivele Uniunii Europene. De asemenea,
se vor stabili zonele de competenţă a posturilor teritoriale de
salvatori şi pompieri pe întreg teritoriul ţării, se va organiza
activitatea de serviciu a cîte un post în fiecare unitate
teritorial-administrativă;
2) etapa a II-a: perioada 2018-2020 – se va organiza
activitatea de serviciu la celelalte posturi din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi.
36. Termenele de realizare a măsurilor prevăzute în
cadrul celor două etape sînt stipulate în Planul de acţiuni
pentru implementarea Programului de consolidare a serviciului salvatori şi pompieri în localităţile rurale ale Republicii
Moldova.
V. RESPONSABILII PENTRU IMPLEMENTARE
37. Autoritatea responsabilă de implementarea prezentului Program este Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor
Excepţionale, în comun cu autorităţile administraţiei publice
locale de nivelul întîi.
38. Autorităţile responsabile pentru fiecare acţiune în
parte sînt specificate în Planul de acţiuni.
39. În procesul de implementare a Programului,
autorităţile responsabile vor colabora cu alte organe
ale administraţiei publice centrale şi locale, organizaţiile
neguvernamentale, mass-media, precum şi cu partenerii
internaţionali de dezvoltare.
VI. ESTIMAREA IMPACTULUI ŞI COSTURILE
FINANCIARE
40. Estimarea costurilor privind realizarea Planului de
acţiuni pentru implementarea Programului de consolidare
a serviciului salvatori şi pompieri în localităţile rurale ale
Republicii Moldova a fost precedată de analiza costeficienţă a acţiunilor, precum şi analiza incendiilor produse
în localităţile rurale în vederea creării serviciului teritorial
salvatori şi pompieri.
41. Instrumentele şi sursele de finanţare a acţiunilor
de implementare a prezentului Program sînt divizate în
două categorii: surse de finanţare interne şi externe.
Sursele interne de finanţare sînt reprezentate, în principal,
de alocările pentru acest domeniu prevăzute în bugetul
de stat şi cel al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul
respectiv. Finanţarea externă se constituie din asistenţa
tehnică, inclusiv granturi, acordată de organismele financiare internaţionale şi de donatori.
42. Evaluarea suportului financiar pentru realizarea
acţiunilor incluse în Planul de acţiuni se va face anual,
cu înaintarea propunerilor precizate în proiectul anual al
bugetului public naţional.
43. Costul estimativ al prezentului Program se cifrează
la 191496,6 mii lei pentru crearea a 114 posturi teritoriale
de salvatori şi pompieri cu procurarea autospecialelor de
intervenţie noi şi 63096,6 mii lei cu procurarea autospecialelor de intervenţie în fostă folosinţă.
44. Mijloacele financiare necesare pentru crearea
posturilor teritoriale de salavatori şi pompieri sînt specificate
detaliat în anexa la prezentul Program.
VII. REZULTATELE SCONTATE
45. Implementarea prezentului Program va contribui,
pe termen lung, la reducerea numărului deceselor în urma
incendiilor şi altor situaţii excepţionale în rîndul populaţiei,
precum şi la salvarea bunurilor materiale ale acetora.
46. Rezultatele scontate către anul 2020 sînt:
1) instituirea noilor subunităţi de salvatori şi pompieri în
localităţile rurale, luînd în considerare că anume în acestea
au loc circa 70% din numărul total de incendii;
2) dotarea serviciului salvatori şi pompieri cu autospeciale de intervenţie şi utilaj, care vor fi incluse în servantele
de luptă din unităţile administrative locale, fapt ce va
conduce la micşorarea timpului de răspuns spre eventuale
situaţii excepţionale şi incendii, prin aceasta salvînd multe
vieţi omeneşti şi bunuri materiale, sănătatea şi integritatea
cărora este des pusă în pericol;
3) îmbunătăţirea cunoştinţelor în domeniul protecţiei
civile şi apărării împotriva incendiilor în rîndul populaţiei;
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4) instituirea noilor locuri de muncă în comune şi sate
pentru cetăţeni, precum şi asigurarea bunei funcţionalităţi
a serviciului salvatori şi pompieri, reieşind din completarea
numărului de salvatori şi pompieri cu cei voluntari, care
ulterior vor servi drept rezervă de promovare.
VIII. INDICATORII DE PROGRES, PERFORMANŢĂ
ŞI DE IMPACT
47. Principiul de bază pentru crearea indicatorilor-cheie
va fi concentrarea pe măsurarea progresului privind obiectivele, rezultatele şi componentele Programului.
48. Pentru evaluarea gradului de atingere a rezultatelor,
se vor utiliza următorii indicatori:
1) implementarea actelor normative naţionale conform
cerinţelor aquis-lui comunitar european în domeniul apărării
împotriva incendiilor şi altor situaţii excepţionale;
2) rata mortalităţii cauzate de incendii şi alte situaţii
excepţionale;
3) nivelul de informare a populaţiei despre riscurile
producerii incendiilor şi consecinţele altor situaţii excepţionale;
4) gradul de implementare a cunoştinţelor antiincendiare, precum şi a acţiunilor în caz de pericol sau declanşare
a situaţiilor excepţionale în instituţiile de învăţămînt, în rîndul
copiilor şi adulţilor;
5) numărul de acţiuni de informare, mediatizare şi
sensibilizare a populaţiei referitor la măsurile de precauţie
împotriva incendiilor şi altor situaţii excepţionale;
6) rata de participare a societăţii civile la acţiuni de
lichidare a consecinţelor incendiilor şi situaţiilor excepţionale;
7) numărul solicitărilor din partea autorităţilor administraţiei publice locale şi cetăţenilor privind crearea noilor
posturi teritoriale de salvatori şi pompieri în localităţile
rurale;

Anexă
la Programul de consolidare a serviciului
salvatori úi pompieri în localităĠile rurale
ale Republicii Moldova

1
16.

Tabelul desfăúurat privind crearea posturilor teritoriale de salvatori úi pompieri
în cadrul autorităĠilor administraĠiei publice locale
de nivelul întîi úi cheltuielile privind dotarea úi întreĠinerea acestora
Nr.
d/o

Raionul

1
1.

2
Municipiul
Chiúinău

2.
3.

Municipiul
BălĠi
Anenii Noi

4.
5.

Basarabeasca
Briceni

6.

Cahul

7.

Cantemir

8.

Călăraúi

9.

Căuúeni

10.

Cimiúlia

11.

Criuleni

12.

Donduúeni

13.
14.
15.

Posturile
salvatori úi
pompieri din
localităĠi

3
Vatra,
Băcioi,
Stăuceni
Sadovoe

8) numărul de rapoarte de monitorizare realizate de
instituţia responsabilă de coordonarea implementării
Programului.
49. Rezultatele aşteptate în urma implementării Programului vor fi corelate cu indicatorii din Obiectivele Programului de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană:
Libertate, Democraţie, Bunăstare 2011-2014”, care se
referă la reducerea riscurilor şi protecţia împotriva dezastrelor.
IX. PROCEDURILE DE RAPORTARE, EVALUARE ŞI
MONITORIZARE
50. Coordonarea procesului de implementare a Programului, procedurilor de monitorizare şi evaluare a rezultatelor vor fi efectuate de către Serviciul Protecţiei Civile şi
Situaţiilor Excepţionale.
51. Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale
va elabora o dată pe an rapoarte de monitorizare, care,
pe lîngă activităţile întreprinse şi rezultatele obţinute, vor
conţine informaţii despre resursele consumate pentru
implementarea acţiunilor şi care ulterior vor fi prezentate
Guvernului.
52. În cadrul procesului de monitorizare se va urmări
modul de realizare a activităţilor formulate în Planul de
acţiuni pentru implementarea Programului.
53. La sfîrşitul termenului de realizare a primei etape
a Programului (2015-2017), Serviciul Protecţiei Civile şi
Situaţiilor Excepţionale va efectua evaluarea intermediară,
iar la sfîrşitul celei de-a doua etape (2018-2020) va realiza
evaluarea finală a acestuia.
54. Evaluarea se va face în baza informaţiei colectate în
procesul de monitorizare, prin care se va stabili măsura în
care obiectivele specifice au fost realizate, dacă acţiunile
selectate mai sînt relevante şi dacă este necesară modificarea acestora pentru implementarea Programului.

Nu- ÎntreĠinerea anuală a ÎntreĠinerea anuală a
Dotarea cu autospeciale
Cheltuieli totale
mărul unei persoane, mii lei posturilor de salvatori úi
de întreĠinere,
de
pompieri, mii lei
mii lei
pertodin care:
total
din care:
soane tal
Numărul de
cu
chel- alte
Costul unei
Costul total,
cu
chelalte
autotuieli chelbucăĠi,
mii lei
autotuieli chel- autospeciale,
bucăĠi
spede
mii lei
specituieli
de
tuieli
ciale
per- (mii
ale
pernoi
în
noi în stare noi în stare
în
stare
sonal lei)
noi
sonal
stare
de
de
de
(mii
de
folosinfolosinfolosinlei)
foloĠă
Ġă
Ġă
sinĠă
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
30 27,19 22,07 5,12
815,7
662,1 153,6
3
3
1500
300
4500
900
5315,7 1715,7

10

27,19

22,07

5,12

271,9

220,7

51,2

1

1

1500

300

1500

300

1771,9

571,9

Mereni,
Speia,
VarniĠa

30

27,19

22,07

5,12

815,7

662,1

153,6

3

3

1500

300

4500

900

5315,7

1715,7

Sadaclia
Larga,
BălcăuĠi,
TeĠcani
Colibaúi,
Pelinei,
Tartaul de Salcie,
Zîrneúti,
Borceag
Viúniovca,
Baimaclia
Oniúcani,
ğibirica,
Bravicea,
Hîrjauca,
Horodiúte,
Răciula,
VălcineĠ
Fîrlădeni,
Leuntea,
Tocuz,
Taraclia

10
30

27,19
27,19

22,07
22,07

5,12
5,12

271,9
815,7

220,7
662,1

51,2
153,6

1
3

1
3

1500
1500

300
300

1500
4500

300
900

1771,9
5315,7

571,9
1715,7

50

27,19

22,07

5,12

1359,5

1103,5

256

5

5

1500

300

7500

1500

8859,5

2859,5

20

27,19

22,07

5,12

543,8

441,4

102,4

2

2

1500

300

3000

600

3543,8

1143,8

70

27,19

22,07

5,12

1903,3

1544,9

358,4

7

7

1500

300

10500

2100

12403,3 4003,3

40

27,19

22,07

5,12

1087,6

882,8

204,8

4

4

1500

300

6000

1200

7087,6

2287,6

Mihailovca,
Sagaidac,
Gura Galbenei,
Javgur
Dubăsarii Vechi,
Hîrtopul Mare,
Drăsliceni
Baraboi,
Sudarca,
ClimăuĠi

40

27,19

22,07

5,12

1087,6

882,8

204,8

4

4

1500

300

6000

1200

7087,6

2287,6

30

27,19

22,07

5,12

815,7

662,1

153,6

3

3

1500

300

4500

900

5315,7

1715,7

30

27,19

22,07

5,12

815,7

662,1

153,6

3

3

1500

300

4500

900

5315,7

1715,7

Drochia

Mîndîc,
ZguriĠa

20

27,19

22,07

5,12

543,8

441,4

102,4

2

2

1500

300

3000

600

3543,8

1143,8

Dubăsari

CoúniĠa*)

10

27,19

22,07

5,12

271,9

220,7

51,2

0

0

0

0

0

0

271,9

271,9

EdineĠ

Terebna,
Feteúti *),
Brătuúeni

30

27,19

22,07

5,12

815,7

662,1

153,6

2

2

1500

300

3000

600

3815,7

1415,7

2
Făleúti

17.

Floreúti

18.

Glodeni

19.

Hînceúti

20.

Ialoveni

21.
22.

Leova
Nisporeni

3
Horeúti,
Călineúti,
Iúcălău,
Mărăndeni
Izvoare,
ùtefăneúti,
Tîrgul Vertiujeni
Sturzovca,
Balatina

4
40

5
27,19

6
22,07

7
5,12

8
1087,6

9
882,8

10
204,8

11
4

12
4

13
1500

14
300

15
6000

16
1200

17
7087,6

18
2287,6

30

27,19

22,07

5,12

815,7

662,1

153,6

3

3

1500

300

4500

900

5315,7

1715,7

20

27,19

22,07

5,12

543,8

441,4

102,4

2

2

1500

300

3000

600

3543,8

1143,8

Cărpineni*) ,
Sărata -Galbenă,
Lapuúna,
Leuúeni,
Crasnoarmeiscoe*),
Ciuciuleni

60

27,19

22,07

5,12

1631,4

1324,2

307,2

4

4

1500

300

6000

1200

7631,4

2831,4

Horeúti,
Răzeni
Sărăteni
Iurceni,
Bălăneúti,
Boldureúti,
Bălăureúti

20

27,19

22,07

5,12

543,8

441,4

102,4

2

2

1500

300

3000

600

3543,8

1143,8

10
40

27,19
27,19

22,07
22,07

5,12
5,12

271,9
1087,6

220,7
882,8

51,2
204,8

1
4

1
4

1500
1500

300
300

1500
6000

300
1200

1771,9
7087,6

571,9
2287,6

CorestăuĠi,
Bîrlădeni
Ciocîlteni,
Pohrebeni,
PuĠintei,
Brăneúti,
Peresecina

20

27,19

22,07

5,12

543,8

441,4

102,4

2

2

1500

300

3000

600

3543,8

1143,8

50

27,19

22,07

5,12

1359,5

1103,5

256

5

5

1500

300

7500

1500

8859,5

2859,5

1143,8

23.

OcniĠa

24.

Orhei

25.

Rezina

IgnăĠei,
Horodiúte

20

27,19

22,07

5,12

543,8

441,4

102,4

2

2

1500

300

3000

600

3543,8

26.

Rîúcani

20

27,19

22,07

5,12

543,8

441,4

102,4

1

1

1500

300

1500

300

2043,8

843,8

27.

Sîngerei

30

27,19

22,07

5,12

815,7

662,1

153,6

3

3

1500

300

4500

900

5315,7

1715,7

28.

Soroca

20

27,19

22,07

5,12

543,8

441,4

102,4

2

2

1500

300

3000

600

3543,8

1143,8

29.

Străúeni

60

27,19

22,07

5,12

1631,4

1324,2

307,2

6

6

1500

300

9000

1800

10631,4 3431,4

30.

ùoldăneúti

GrinăuĠi,
Mihăileni*)
Chiúcăreni,
Pepeni,
Drăgăneúti
Tătărăuca Veche,
SloboziaCremene
Lozova,
Zubreúti,
Codreanca,
Rădeni,
BucovăĠ,
Pănăúeúti
Cotiujenii Mari,
Vadul-Raúcov

20

27,19

22,07

5,12

543,8

441,4

102,4

2

2

1500

300

3000

600

3543,8

1143,8

31.

ùtefan Vodă

Ermoclia,
Copceac,
Olăneúti,
Talmaza,
Crocmaz

50

27,19

22,07

5,12

1359,5

1103,5

256

5

5

1500

300

7500

1500

8859,5

2859,5

32.

Taraclia

27,19

22,07

5,12

815,7

662,1

153,6

3

3

1500

300

4500

900

5315,7

1715,7

Teleneúti

20

27,19

22,07

5,12

543,8

441,4

102,4

2

2

1500

300

3000

600

3543,8

1143,8

34.

Ungheni

20

27,19

22,07

5,12

543,8

441,4

102,4

2

2

1500

300

3000

600

3543,8

1143,8

35.

Unitatea
teritorială
autonomă
Găgăuzia

Vinogradovca,
Albota de Sus,
TvardiĠa
Mîndreúti,
Căzăneúti
PîrliĠa,
Sculeni
Dezghingea,
Cioc-Maidan,
Beúghioz,
Copceac,
Ciúmichioi
Ferapontievca
Beúalma*),
Svetlîi*),
Chiriet-Lunga,
Baurci,
Cazaclia

30

33.

110 27,19

22,07

5,12

2990,9

2427,7

563,2

9

9

1500

300

13500

2700

16490,9 5690,9

Total:

114

22,07

5,12

30996,6 25159,8 5836,8

107

107

1500

300

160500 32100 191496,6 63096,6

1140

27,19

)

Notă: * Prezentele localităĠi dispun de autospeciale de intervenĠie. În total 7 autospeciale.

45

2013

Total
Indicatorii de
performanĠă

3.1

Notă: Cu autospeciale noi / cu
autospeciale în fostă folosinĠă
Notă: Cu autospeciale noi / cu
autospeciale în fostă folosinĠă

3.1.2. Etapa II: organizarea a 57
posturi teritoriale de salvatori úi
pompieri

Notă: Cu autospeciale noi / cu
autospeciale în fostă folosinĠă

3.1.1. Etapa I: organizarea a 57
posturi teritoriale de salvatori úi
pompieri

Serviciul ProtecĠiei Civile
úi SituaĠiilor ExcepĠionale
al Ministerului Afacerilor
Interne,
în colaborare cu
autorităĠile administraĠiei
publice locale
2018Serviciul ProtecĠiei Civile
2020
úi SituaĠiilor ExcepĠionale
al Ministerului Afacerilor
Interne, în colaborare cu
autorităĠile administraĠiei
publice locale
Sursa de finanĠare
(b/s – bugetul de stat,
BUAT – bugetul unităĠilor
administrativ-teritoriale)

20152017

-

-

b/s

-

-

-

44166,0/12966,0

-

5166,0/5166,0

46416,3/13416,3

39000,0/7
800 0
41250,0/8
250 0

-

-

-

-

-

-

-

32916,0/10716,0

2015
Serviciul ProtecĠiei Civile 2.1. 2.1.1. Solicitarea propunerilor
úi SituaĠiilor ExcepĠionale
privind crearea posturilor teritoriale
al Ministerului Afacerilor
de salvatori úi pompieri de la
Interne, în colaborare cu
autorităĠile administraĠiei publice
autorităĠile administraĠiei
locale de nivelul întîi úi nivelul al
publice locale
doilea
2.1.2. Crearea úi aprobarea zonelor
de intervenĠie pentru fiecare
subunitate cu specificarea
localităĠilor úi distanĠelor pînă la
acestea
3. Obiectivul specific: Identificarea mijloacelor privind organizarea úi întreĠinerea serviciului teritorial de salvatori úi pompieri

-

-/-

57 posturi active,
pregătite pentru
acĠiuni de intervenĠie
la incendii úi alte
situaĠii excepĠionale

57 posturi active
pregătite pentru
acĠiuni de intervenĠie
la incendii úi alte
situaĠii excepĠionale

Demersurile
autorităĠilor
administraĠiei
publice locale
Planul de antrenare
aprobat

1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
13
14
1. Obiectivul specific: Adoptarea úi punerea în aplicare a legislaĠiei privind activitatea serviciului teritorial de salvatori úi pompieri
2015
Serviciul ProtecĠiei Civile 1.1 1.1.1. Revizuirea legislaĠiei
Proiecte aprobate
úi SituaĠiilor ExcepĠionale
relevante existente:
al Ministerului Afacerilor
Legea nr.267-XIII din 9 noiembrie
Interne, alte autorităĠi
1994 privind apărarea împotriva
responsabile
incendiilor
Legea nr. 435-XVI din 28
decembrie 2006 privind
descentralizarea administrativă
Legea nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind
administraĠia publică locală
Legea nr.121 din 18 iunie 2010
voluntariatului
Legea nr.93-XVI din 5 aprilie 2007
Serviciului ProtecĠiei Civile úi
SituaĠiilor ExcepĠionale
1.1.2. Elaborarea actelor legislative
úi normative pentru activitatea
serviciului teritorial de salvatori úi
pompieri
2. Obiectivul specific: Stabilirea localităĠilor rurale care vor crea zona de competenĠă de pînă la 10-20 km úi unde va fi instituit postul teritorial de salvatori
úi pompieri, care va deservi acele localităĠi

2014

Costurile estimative pentru
implementarea acĠiunilor, mii lei
2015

Responsabilii
pentru implementare
2016

Termenele
de
realizare
2017

AcĠiunile practice pentru
realizarea obiectivelor
2018

Nr.
d/o
2019
30666,0/10266,0

2
Notă: Cu autospeciale noi / cu
autospeciale în fostă folosinĠă

3

-

-

-

-

7
5166,0/5166,0

-

8
5166,0/5166,0

-

9
5166,3/5166,3

20132020

20132020

20132020

5.1. 5.1.1. Organizarea cursurilor de
pregătire iniĠială

5.1.2. Organizarea cursurilor de
perfecĠionare

5.1.3. Organizarea seminarelor,
concursurilor, competiĠiilor úi alte
măsuri în vederea menĠinerii úi
sporirii capacităĠii de luptă

11
-

12
-

13

14

6.1. 6.1.1.Colaborarea cu organismele
internaĠionale, Banca Mondială etc.
în vederea susĠinerii úi realizării
unor măsuri de educaĠie privind
protecĠia împotriva incendiilor úi
altor situaĠii excepĠionale:
a) dotarea cu mijloace tehnice
moderne (computere, echipamente
audiovizuale, multimedia, literatură
de specialitate) a posturilor de
salvatori úi pompieri;
b) participarea specialiútilor din
Republica Moldova la cursurile
internaĠionale de instruire, la
seminare, congrese, simpozioane
etc., ce Ġin de domeniu;
c) sponsorizarea programelor úi
proiectelor-pilot de promovare a
cunoútinĠelor în rîndul populaĠiei în
domeniul protecĠiei civile úi apărării
împotriva incendiilor;
d) editarea literaturii specializate
pentru pregătirea cadrelor în

2020

Serviciul ProtecĠiei Civile
úi SituaĠiilor ExcepĠionale
al Ministerului Afacerilor
Interne

6. Obiectivul specific: Colaborarea cu organismele internaĠionale

Serviciul ProtecĠiei Civile
úi SituaĠiilor ExcepĠionale
al Ministerului Afacerilor
Interne

Serviciul ProtecĠiei Civile
úi SituaĠiilor ExcepĠionale
al Ministerului Afacerilor
Interne

Serviciul ProtecĠiei Civile
úi SituaĠiilor ExcepĠionale
al Ministerului Afacerilor
Interne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

În limita alocaĠiilor aprobate în bugetul de stat
pentru anul respectiv

În limita alocaĠiilor aprobate în bugetul de stat
pentru anul respectiv

În limita alocaĠiilor aprobate în bugetul de stat
pentru anul respectiv

Numărul de
proiecte-parteneriat
úi schimb de practici
cu alte Ġări

Numărul
persoanelor instruite

Numărul
persoanelor instruite

Numărul
persoanelor instruite

Serviciul ProtecĠiei Civile Numărul de edificii
úi SituaĠiilor ExcepĠionale
identificate pentru
al Ministerului Afacerilor
desfăúurarea
Interne, în colaborare cu
activităĠii de serviciu
autorităĠile administraĠiei
publice locale
5. Obiectivul specific: Instruirea efectivului antrenat la acĠiunile de salvare a persoanelor, stingere a incendiilor úi efectuare a lucrărilor de salvare-deblocare

20132020

4.1. 4.1.1. Selectarea construcĠiilor,
clădirilor, edificiilor úi încăperilor
pentru amplasarea tehnicii,
utilajului úi efectivului postului

10
-

80250,0/16050,0

Total 191 496,6/63 096,6

4. Obiectivul specific: Identificarea încăperilor pentru amplasarea tehnicii úi efectivului de salvatori úi pompieri

BUAT

b/s

5
6
BUAT

27750,0/5550,0
5166,0/5166,0

4

Sursa de finanĠare
(b/s – bugetul de stat,
BUAT – bugetul unităĠilor
administrativ-teritoriale)

Notă: Cu autospeciale noi / cu autospeciale în fostă folosinĠă

1

25500,0/5100,0
5166,0/5166,0

Planul de acĠiuni
privind implementarea Programului de consolidare a serviciului salvatori
úi pompieri în localităĠile rurale ale Republicii Moldova

2020
32166,3/10566,3

27000,0/5400,0
5166,3/5166,3

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.202
din 14 martie 2013

95748,3/31548,3
95748,3/31548,3

15498,3/15498,3
15498,3/15498,3
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2
domeniul protecĠiei civile úi apărării
împotriva incendiilor

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ponderea ONGurilor din domeniul
protecĠiei civile úi
apărării împotriva
incendiilor cu care sa colaborat

-

-

-

-

-

-

-

Numărul
informaĠilor oferite
autorităĠilor locale

7. Obiectivul specific: Colaborarea cu organizaĠiile neguvernamentale din domeniu
7.1

7.1.1.Stabilirea úi menĠinerea
relaĠiilor de parteneriat cu acordarea
asistenĠei consultative organizaĠiilor
neguvernamentale din domeniu
(Societatea antiincendiară din
Republica Moldova etc.),
organizarea úi desfăúurarea
activităĠilor în comun

2020

Serviciul ProtecĠiei Civile
úi SituaĠiilor ExcepĠionale
al Ministerului Afacerilor
Interne, în colaborare cu
autorităĠile administraĠiei
publice locale úi cu
organizaĠiile
neguvernamentale

8. Obiectivul specific: Educarea, comunicarea úi informarea cetăĠenilor Republicii Moldova
privind riscurile producerii úi acĠiunile în caz de incendiu úi alte situaĠii excepĠionale
8.1. 8.1.1. Oferirea informaĠiei relevante
autorităĠilor locale, care îi va ajuta
la implementarea reglementărilor
locale privind crearea úi întreĠinerea
posturilor teritoriale de salvatori úi
pompieri
8.1.2. Desfăúurarea campaniilor de
informare úi de comunicare a
riscurilor de incendii úi situaĠii
excepĠionale

8.1.3.Organizarea sistematică a
concursurilor de desene cu tematica
ce Ġine de domeniul protecĠiei civile
úi apărării împotriva incendiilor

257

20132020

Serviciul ProtecĠiei Civile úi SituaĠiilor ExcepĠionale al
Ministerului
Afacerilor Interne

20132020

Serviciul ProtecĠiei Civile úi În limita alocaĠiilor aprobate în bugetul de stat
pentru anul respectiv
SituaĠiilor ExcepĠionale al
Ministerului
Afacerilor Interne,
instituĠiile mass-media

20132020

Serviciul ProtecĠiei Civile
úi SituaĠiilor ExcepĠionale
al Ministerului Afacerilor
Interne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Numărul de
campanii de
comunicare realizate
Numărul de
persoane
instruite/sensibilizate
Numărul
concursurilor de
desene, conferinĠelor
organizate

HOTĂRÎRE
cu privire la transmiterea unor terenuri şi iniţierea
proiectului de parteneriat public-privat pentru asigurarea
colaboratorilor Academiei de Ştiinţe
a Moldovei cu spaţiu locativ

În conformitate cu prevederile art. 8 şi 75 din Codul
funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 107, art.
817), cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 alin. (1)
lit. a) şi art. 12 lit.c1) din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93,
art.401), cu modificările şi completările ulterioare, art.6 alin.
(4) din Legea nr. 91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile
proprietate publică şi delimitarea lor (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2007, nr. 70-73, art. 316), art. 11 lit.
a), c) şi e), art. 25 lit. b) din Legea nr. 179-XVI din 10 iulie
2008 cu privire la parteneriatul public-privat (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 165-166, art.605),
cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul art.
12 pct. 1) din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire
la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2002, nr. 131-133, art.1018), cu modificările şi
completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se transmit, din domeniul public în domeniul privat
al statului, terenurile din mun.Chişinău, str.Sprîncenoaia,
nr.5 (numărul cadastral 0100212306, cu suprafaţa de
0,8864 ha, şi numărul cadastral 0100212311, cu suprafaţa
de 0, 7645 ha) şi str. Sprîncenoaia, nr.1 (număr cadastral
0100212312, cu suprafaţa de 1,0286 ha), aflate în administrarea Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
2. Se acceptă propunerea Academiei de Ştiinţe a
Moldovei privind aprobarea terenurilor nominalizate în pct.
l în calitate de bun propus parteneriatului public-privat.
3. Se desemnează Academia de Ştiinţe a Moldovei
în calitate de autoritate publică centrală responsabilă de
elaborarea studiului de fezabilitate în vederea determinării
viabilităţii proiectului de parteneriat public-privat.
4. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va asigura, în
modul stabilit de legislaţia în vigoare, modificarea documentaţiei cadastrale, în conformitate cu prevederile prezentei
hotărîri.

PRIM-MINISTRU

Vladimir FILAT

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei
Ministrul finanţelor

Valeriu Lazăr
Veaceslav Negruţa

Nr. 203. Chişinău, 18 martie 2013.
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HOTĂRÎRE
cu privire la dezvoltarea infrastructurii
Universităţii de Stat din Moldova

În temeiul art.8 din Codul funciar nr.828-XII din
25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2001, nr.107, art.817), cu modificările şi
completările ulterioare, art.12 pct. l) din Legea nr.64-XII din
31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018),
cu modificările şi completările ulterioare, art.6 alin.(4)
din Legea nr.91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile
proprietate publică şi delimitarea lor (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2007, nr.70-73, art.316), art.6 din
Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea
şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările şi completările ulterioare, art. 62 alin. (3) din Legea
învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 1995, nr. 62-63, art. 692), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se transmit din domeniul public în domeniul privat al
statului terenul cu numărul cadastral 0100209243 din str.
Pan Halippa şi terenul cu numărul cadastral 0100209241
din str. Gheorghe Caşu, mun. Chişinău, aflate în gestiunea
Universităţii de Stat din Moldova.
2. Se acceptă propunerea Ministerului Educaţiei de a
utiliza o parte, în mărime de 1,05 ha, din terenul cu numărul
cadastral 0100209243 din str. Pan Halippa şi o parte,
în mărime de 1,00 ha, din terenul cu numărul cadastral
0100209241 din str. Gheorghe Caşu, mun. Chişinău, aflate
în folosinţa sa, şi de a moderniza infrastructura Universităţii
de Stat din Moldova prin:
restaurarea blocului de studii nr.2, cu păstrarea structurii
originale, situat la intersecţia străzilor Mitropolit BănulescuBodoni şi M. Kogălniceanu;
PRIM-MINISTRU

Vladimir FILAT

Contrasemnează:
Viceprim-ministru
Ministrul educaţiei

Mihail Moldovanu
Maia Sandu

Nr. 204. Chişinău, 18 martie 2013.
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reconstruirea căminelor nr. 10, 11, 12, 13 din strada
Gheorghe Caşu, nr.32;
reconstruirea şi modernizarea unui cămin destinat
tinerilor specialişti – angajaţi ai Universităţii de Stat
din Moldova, care va avea regim juridic de locuinţă de
serviciu;
proiectarea şi construcţia unor blocuri locative cu multe
etaje pentru angajaţii Universităţii de Stat din Moldova, care
vor fi vîndute solicitanţilor la un preţ preferenţial;
amplasarea unei săli pentru biblioteca Universităţii de
Stat din Moldova şi a unei cantine studenţeşti în blocurile
locative construite.
3. Separarea şi formarea sectoarelor din terenurile
menţionate în punctul 2 vor fi efectuate în modul şi în
condiţiile stabilite de lege, de către Universitatea de Stat
din Moldova cu coordonarea Ministerului Educaţiei.
4. Ministerul Educaţiei va asigura semnarea, în modul
stabilit de legislaţia în vigoare, a contractului investiţional
dintre Universitatea de Stat din Moldova şi investitorul
selectat care va efectua din mijloacele sale proiectarea şi
lucrările nominalizate la punctul 2 al prezentei hotărîri în
schimbul terenului în mărime de 1,05 ha, parte integrantă a
bunului imobil cu numărul cadastral 0100209243 din str.Pan
Halippa, şi a terenului în mărime de 1,00 ha, parte integrantă
a bunului imobil cu numărul cadastral 0100209241 din str.
Gheorghe Caşu.
5. Ministerul Educaţiei şi investitorul vor asigura
efectuarea modificărilor respective în registrul bunurilor
imobile, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
6. Terenurile menţionate în punctul 4 vor fi utilizate în
conformitate cu destinaţia socială a acestora, stabilită în
Planul Urbanistic General al mun. Chişinău.

22 martie 2013
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HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea modificărilor
ce se operează în anexele nr.1 şi nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările ce se operează în anexele nr.1 şi
nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 „Cu
privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de
mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a

facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă
tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa
tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este
parte” (se anexează).

PRIM-MINISTRU

Vladimir FILAT

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor

Veaceslav Negruţa

Nr. 205. Chişinău, 18 martie 2013.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 205
din 18 martie 2013
MODIFICĂRILE
ce se operează în anexele nr.1 şi nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010
Anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din
8 aprilie 2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei
zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe
teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale
pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în

derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale
la care Republica Moldova este parte” (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2010, nr.52-53, art. 308), cu modificările
şi completările ulterioare, vor avea următorul cuprins:
„Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 246
din 8 aprilie 2010

LISTA
proiectelor de asistenţă tehnică în derulare, care cad sub incidenţa
tratatelor internaţionale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit,
accize, taxe vamale, precum şi aplicarea cotei zero a TVA pentru mărfurile
şi serviciile destinate acestora

2
Nr.
d/o

Numărul
de
înregistrare

1

2

1

Denumirea proiectului

InstituĠiile
implementatoare

Beneficiarii

Baza legală

3

4

5

6

2

5.

2751

6.

2880

7.

2822

8.

3008

I. Republica Austria – AgenĠia de Dezvoltare Austriacă
1.

2.

3.

4.

2482

2658

2720

2722

ùcolile profesionale cu
profil agricol ca centre de
competenĠă regională pentru
educaĠia regională úi
instruirea în localităĠile
rurale din Moldova – MOLAGRI III

„KulturKontakt” Austria

Econet Final

„KulturKontakt” Austria

ùcoala profesională ca
furnizor de instruire úi
formare pentru sectorul apă
úi canalizare al Republicii
Moldova

SA „Institutul de Formare a
CapacităĠilor Profesionale”

„Petruúca” - Centrul de
plasament temporar pentru
copii úi tineri în situaĠie de
risc/ Tiraspol
(Transnistria/MD)

Parohia Romano-Catolică
„Sfînta Treime”, Tiraspol

Ministerul EducaĠiei

Ministerul EducaĠiei

Ministerul EducaĠiei,
Ministerul Mediului

MRC „Caritas Moldova”

Acordul între
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul Republici
Austria cu privire la
cooperarea de
dezvoltare, semnat
la Viena la 21
octombrie 2008
Acordul între
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul Republici
Austria cu privire la
cooperarea de
dezvoltare, semnat
la Viena la 21
octombrie 2008
Acordul între
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul Republici
Austria cu privire la
cooperarea de
dezvoltare, semnat
la Viena la 21
octombrie 2008
Acordul între
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul Republici
Austria cu privire la
cooperarea de
dezvoltare, semnat
la Viena la 21
octombrie 2008

3
SperanĠa pentru copiii
Moldovei – Fondarea
Centrului de Transplant de
măduvă osoasă úi a
Centrului EducaĠional
pentru copiii internaĠi pe
termen îndelungat în
Institutul Oncologic din
mun.Chiúinău
Sprijinul Mecanismului de
Reintegrare a Moldovenilor
Readmiúi úi Reîntorúi
Voluntar

4

5

Hope’87 - HQ
SperanĠa’87 Moldova
Comisia NaĠională a
Republicii Moldova pentru
UNESCO

Ministerul SănătăĠii;
Institutul Oncologic

OrganizaĠia InternaĠională
pentru MigraĠie (OIM)

Biroul MigraĠie úi Azil al
Ministerului Afacerilor
Interne; AgenĠia
NaĠională de Ocupare a
ForĠei de Muncă

Reabilitarea sistemului de
alimentare cu apă în raionul
Nisporeni: primăriile
Nisporeni, Vărzăreúti úi
Grozeúti din Republica
Moldova

Primăria Nisporeni

Primăria Nisporeni;
Primăria Vărzăreúti;
Primăria Grozeúti;
Consiliul raional
Nisporeni; Întreprinderea
municipală „Gospodăria
de alimentare cu apă úi
canalizare or. Nisporeni”

Îmbunătă܊irea
manɚgementului apelor úi
protecĠiei ecosistemelor
priacvatice ale zonei Ramsar
Nistrul de Jos

Societatea Ecologică
Biotica; organizaĠia
necomercială „Rodoliubets”;
organizaĠia necomercială
„Ecospectrum” úi
organizaĠia necomercială
„Renaúterea”

Societatea Ecologică
Biotica; organizaĠia
necomercială
„Rodoliubets”;
organizaĠia necomercială
„Ecospectrum” úi
organizaĠia necomercială
„Renaúterea”

6
Acordul între
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul Republici
Austria cu privire la
cooperarea de
dezvoltare, semnat
la Viena la 21
octombrie 2008
Acordul între
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul Republicii
Austria cu privire la
cooperare, semnat la
Viena la 21
octombrie 2008
Acordul între
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul Republici
Austria cu privire la
cooperarea de
dezvoltare, semnat
la Viena la 21
octombrie 2008
Acordul între
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul Republici
Austria cu privire la
cooperarea de
dezvoltare, semnat
la Viena la 21
octombrie 2008
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1

2

9.

3017

10.

3035

11.

12.

13.

1618

2466

2484

3
ÎmbunătăĠirea calităĠii
învăĠămîntului vocaĠional
tehnic în domeniul TIC

4

Regionalizarea serviciilor
pediatrice de urgenĠă úi
terapie intensivă în
Republica Moldova
(REPEMOL)

Modernizarea sistemului de
perinatologie din Moldova

ReprezentanĠa Biroului de
Cooperare al ElveĠiei în
Republica Moldova (SDC);
SKAT, Centrul de Resurse
úi ConsultanĠă pentru
Dezvoltare; FundaĠia „Filiala
din Moldova a fundaĠiei
„SKAT”

Centrul pentru Politici úi
Servicii de Sănătate din
Bucureúti, România; Filiala
din Republica Moldova a
FundaĠiei Centrul pentru
Politici úi Servicii de
Sănătate

AsociaĠia de Medicină
Perinatală; SA „Progres prin
Alternativă ”; ReprezentanĠa
Biroului de Cooperare al
ElveĠiei în Republica
Moldova (SDC);

14.

2520

Consolidarea Sistemului
NaĠional de Referire din
Moldova în cadrul
Programului de combatere a
traficului (Programul CAT)

OrganizaĠia InternaĠională
pentru MigraĠie

15.

2531

FACT AcĠiunea
TransnaĠională MoldovaUcraina-Rusia

OrganizaĠia necomercială
„Terre des Hommes”

16.

17.

50

5

6

Acordul între
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul Republici
Austria cu privire la
cooperarea de
dezvoltare, semnat
la Viena la 21
octombrie 2008
Acordul între
Asocia܊ia raională de
Centrul pentru incluziune
Asocia܊ia Raională de
Guvernul Republicii
educare a adul܊ilor
socială în Edine܊
Educare a Adul܊ilor „Prutul
Moldova úi
„Prutul de Sus”
de Sus”
Guvernul Republici
Austria cu privire la
cooperarea de
dezvoltare, semnat
la Viena la 21
octombrie 2008
II. ConfederaĠia ElveĠiană – Biroul de Cooperare al ElveĠiei în Republica Moldova (SDC)
Programul apă úi canalizare
în Republica Moldova
(ApaSan)

Centrul EducaĠional Prodidactica SA; AsociaĠia
naĠională a companiilor
private în domeniul TIC

Ministerul EducaĠiei;
colegiile úi úcolile
profesionale din
Republica Moldova

Primăriile
satelor/comunelor din
Republica Moldova;
penitenciarul pentru
femei din s. Rusca;
Azilul pentru persoane
vîrstnice din s. Sărata
Galbenă

Copiii sub 5 ani úi copiii
de vîrstă úcolară (6-18
ani), familiile lor,
comunităĠile, personalul
din secĠiile spitaliceúti de
terapie intensivă úi de
urgenĠă din 5 spitale (3
în Chiúinău, 1 în BălĠi, 1
în Cahul), personalul din
4 servicii regionale
prespitaliceúti (Serviciul
de AmbulanĠă), 3
autorităĠi publice úi
autorităĠile naĠionale de
sănătate publică
Ministerul SănătăĠii,
AgenĠia
Medicamentului;
centrele de perinatologie
de nivelul I, II úi III;
populaĠia, în special
femeile gravide, nounăscuĠii, femeile úi
bărbaĠii din grupul de
vîrstă reproductivă úi
personalul medical
Ministerul Muncii,
ProtecĠiei Sociale úi
Familiei; Ministerul
Afacerilor Externe úi
Integrării Europene;
victimele traficului de
fiinĠe umane úi
persoanele din grupul de
risc

Ministerul Muncii,
ProtecĠiei Sociale úi
Familiei; DirecĠia
regională de asistenĠă
socială

2574

Granturi mici

AgenĠia ElveĠiană pentru
Dezvoltare úi Cooperare,
Biroul de Cooperare al
ElveĠiei în Republica
Moldova

InstituĠiile, organizaĠiile,
organizaĠiile
necomerciale

2826

GeneraĠie sănătoasă
(Servicii de sănătate
prietenoase tinerilor în
Moldova)

OrganizaĠia necomercială
„Sănătate pentru tineri”

Tinerii de 10-24 ani din
Republica Moldova, în
special cuplurile tinere,
adolecescenĠii de 10-19
ani în situaĠie de
vulnerabilitate úi risc,
familiile lor úi
comunităĠile în care
locuiesc. Organizatii
necomerciale locale

Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul
ConfederaĠiei
ElveĠiene privind
asistenĠa umanitară
úi cooperarea
tehnică, semnat la
Chiúinău la
20 septembrie 2001,
ratificat prin Legea
nr.789-XV din
28 decembrie 2001
Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul
ConfederaĠiei
ElveĠiene privind
asistenĠa umanitară
úi cooperarea
tehnică, semnat la
Chiúinău la
20 septembrie 2001,
ratificat prin Legea
nr.789-XV din
28 decembrie 2001
Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi Guvernul
ConfederaĠiei
ElveĠiene privind
asistenĠa umanitară úi
cooperarea tehnică,
semnat la Chiúinău la
20 septembrie 2001,
ratificat prin Legea
nr.789-XV din
28 decembrie 2001

Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul
ConfederaĠiei
ElveĠiene privind
asistenĠa umanitară
úi cooperarea
tehnică, semnat la
Chiúinău la
20 septembrie 2001,
ratificat prin Legea
nr.789-XV din
28 decembrie 2001
Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul
ConfederaĠiei
ElveĠiene privind
asistenĠa umanitară
úi cooperarea
tehnică, semnat la
Chiúinău la
20 septembrie 2001,
ratificat prin Legea
nr.789-XV din
28 decembrie 2001
Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul
ConfederaĠiei
ElveĠiene privind
asistenĠa umanitară
úi cooperarea
tehnică, semnat la
Chiúinău la
20 septembrie 2001,
ratificat prin Legea
nr.789-XV din
28 decembrie 2001
Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul
ConfederaĠiei
ElveĠiene privind
asistenĠa umanitară
úi cooperarea
tehnică, semnat la
Chiúinău la
20 septembrie 2001,
ratificat prin Legea
nr.789-XV din
28 decembrie 2001
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18.

2827

ùcoala fermierului úi servicii
de consultanĠă pentru
agricultura durabilă

OrganizaĠia necomercială
„Pro Cooperarea Regională”

Fermierii privaĠi din
zona de activitate a
AsociaĠiei obúteúti „Pro
Cooperare Regională”
(Drochia, Rîscani,
Fălesti, Sîngerei,
Glodeni)

19.

2870

Componenta Managementul
Tehnologiilor Medicale a
proiectului „Modernizarea
sistemului de perinatologie
din Moldova”

Filiala din Republica
Moldova a FundaĠiei Centrul
pentru Politici úi Servicii de
Sănătate

Ministerul SănătăĠii;
centrele de perinatologie
de nivelul I, II úi III;
populaĠia, în special
femeile gravide, copiii
de vîrsta 0-5 ani si
personalul medical

2920

Suport acordat Guvernului
Republicii Moldova în
desfăúurarea studiului de
indicatori multipli în cuiburi
(MICS4)

Centrul NaĠional de Sănătate
Publică; Fondul NaĠiunilor
Unite pentru Copii
(UNICEF)

Guvernul Republicii
Moldova; Centrul
NaĠional de Sănătate
Publică

21.

2955

Renovarea Spitalului de
Tuberculoză din or. BălĠi

MRC „Caritas Moldova”

IMSP SCM BălĠi,
Departamentul
ftiziopneumologic

22.

2956

Reabilitarea Infrastructurii
Sociale

OrganizaĠii necomerciale úi
administraĠia publică locală
din zona de activitate a SA
„Pro Cooperare Regională”
(Drochia, Rîúcani, Făleúti,
Sîngerei, Glodeni)

SA „Pro Cooperare
Regională”

23.

3010

Implementarea indicatorilorĠintă la Protocolul privind
apa úi sănătatea în Moldova

UNECE, organizaĠia
necomercială Eco-TIRAS

Ministerul Mediului;
Ministerul SănătăĠii;
populaĠia Republicii
Moldova

24.

2657

Modernizarea serviciilor
publice în Republica
Moldova

Biroul de Cooperare
InternaĠională al Germaniei
(GIZ)

2660

Promovarea Camerei
Meúteúugarilor – susĠinerea
unei instruiri profesionale
practic orientată

OrganizaĠia obútească OstWest GmbH a Camerei
Meúteúugarilor din Koblenz,
Republica Federală
Germania

20.

6
Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul
ConfederaĠiei
ElveĠiene privind
asistenĠa umanitară
úi cooperarea
tehnică, semnat la
Chiúinău la
20 septembrie 2001,
ratificat prin Legea
nr.789-XV din
28 decembrie2001
Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul
ConfederaĠiei
ElveĠiene privind
asistenĠa umanitară
úi cooperarea
tehnică, semnat la
Chiúinău la
20 septembrie 2001,
ratificat prin Legea
nr.789-XV din
28 decembrie 2001
Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul
ConfederaĠiei
ElveĠiene privind
asistenĠa umanitară
úi cooperarea
tehnică, semnat la
Chiúinău la
20 septembrie 2001,
ratificat prin Legea
nr.789-XV din
28 decembrie 2001
Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul
ConfederaĠiei
ElveĠiene privind
asistenĠa umanitară
úi cooperarea
tehnică, semnat la
Chiúinău la
20 septembrie 2001,
ratificat prin Legea
nr.789-XV din
28 decembrie 2001
Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul
ConfederaĠiei
ElveĠiene privind
asistenĠa umanitară
úi cooperarea
tehnică, semnat la
Chiúinău la
20 septembrie 2001,
ratificat prin Legea
nr.789-XV din
28 decembrie 2001
Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul
ConfederaĠiei
ElveĠiene privind
asistenĠa umanitară
úi cooperarea
tehnică, semnat la
Chiúinău la
20 septembrie 2001,
ratificat prin Legea
nr.789-XV din
28 decembrie 2001

III. Germania – Biroul de Cooperare InternaĠională al Germaniei (GIZ)

25.

Satul Duruitoarea
Veche, comuna Costesti,
raionul Rîúcani;
oraúul ùoldăneúti úi
satele Parcani, Glingeni,
Mihuleni, ùestaci, ùipca,
Oliúcani, raionul
ùoldanesti;
satul Lipceni, raionul
Rezina;
satul Roúu, raionul
Cahul;
comuna Tătărăuca
Veche, raionul Soroca;
oraúul Orhei, raionul
Orhei; Consiliul raional
Leova
Camera de ComerĠ úi
Industrie a Republicii
Moldova; Ministerul
EducaĠiei; Liceul
profesional nr.1, mun.
Chiúinău; ùcoala
profesională nr. 9, mun.
Chiúinău; ùcoala
profesională nr. 5, mun.
BălĠi

Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul Republicii
Federale Germania
privind colaborarea
tehnică, semnat la
Chiúinău la
28 februarie 1994,
ratificat prin
Hotărîrea
Parlamentului
nr.499-XIII din 15
iunie 1995

Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul Republicii
Federale Germania
privind colaborarea
tehnică, semnat la
Chiúinău la
28 februarie 1994,
ratificat prin
Hotărîrea
Parlamentului
nr.499-XIII din 15
iunie 1995
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1
26.

27.

2
2662

2753

3
Fondul de studii úi
specialiúti

Parteneriat de instruire a
meúteúugarilor

Nr. 60-63 (4378-4381)

4
Biroul de Cooperare
InternaĠională al Germaniei
(GIZ)

OrganizaĠia obútească
„Kreishandwerkerschaft
Hersfeld-Rotenburg”, din
Bad Hersfeld, Republica
Federală Germania

5
InstituĠiile de stat,
organizaĠiile private,
fermierii

Ministerul EducaĠiei,
úcolile profesionale;
Camera de ComerĠ úi
Industrie din Republica
Moldova

6
Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul Republicii
Federale Germania
privind colaborarea
tehnică, semnat la
Chiúinău la
28 februarie 1994,
ratificat prin
Hotărîrea
Parlamentului
nr.499-XIII din 15
iunie 1995
Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul Republicii
Federale Germania
privind colaborarea
tehnică, semnat la
Chiúinău la
28 februarie 1994,
ratificat prin
Hotărîrea
Parlamentului
nr.499-XIII din 15
iunie 1995

1

2

3

4

2238

Programul de dezvoltare
locală integrată

Programul NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare; AgenĠia
Suedeză pentru Dezvoltare
úi Cooperare

Cancelaria de Stat;
autorităĠile administraĠiei
publice locale

29.

2251

Grupul Comun de ğară al
OrganizaĠii NaĠiunilor Unite
(GCTONU) pentru protecĠia
úi promovarea drepturilor
omului în Republica
Moldova

Programul NaĠiunilor Unite
Pentru Dezvoltare

Guvernul Republicii
Moldova

30.

2395

Consolidarea sistemului
statistic naĠional

Biroul NaĠional de Statistică

Ministerul Economiei;
Ministerul Muncii,
ProtecĠiei Sociale úi
Familiei; Biroul NaĠional
de Statistică

31.

2396

Suportul pentru protecĠia
mediului úi utilizarea
durabilă a resurselor
naturale

Programul NaĠiunilor Unite
Pentru Dezvoltare

AutorităĠile publice
centrale; organizaĠiile
neguvernamentale de
mediu; comunităĠile
locale

Consolidarea capacităĠilor
instituĠionale ale
Ministerului Afacerilor
Externe úi Integrării
Europene

Programul NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare

Ministerul Afacerilor
Externe úi Integrării
Europene

Suportul electoral pentru
Republica Moldova

Comisia Electorală Centrală;
OrganizaĠia InternaĠională
pentru MigraĠie; Programul
NaĠiunilor Unite Pentru
Dezvoltare

Comisia Electorală
Centrală

Raport NaĠional de
Dezvoltare Umană/ analiza
politicilor

Programul NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare

Ministerul Muncii,
ProtecĠiei Sociale úi
Familiei

Fortificarea capacităĠilor
instituĠionale úi a
reprezentativităĠii
Sistemului de Arii Protejate
din Moldova

Programul NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare;
Ministerul Mediului

32.

33.

34.

35.

36.

2400

2485

2486

2541

2549

Întărirea suportului la nivel
de comunitate pentru
familiile cu multe generaĠii
rămase în urma migraĠiei în
Moldova

SA „HelpAge InternaĠional”;
SA „RespiraĠia a Doua”

Ministerul Mediului;
Agen܊ia „Moldsilva” ܈i
entită܊ile subordonate;
Ministerul Agriculturii ܈i
Industriei Alimentare;
Ministerul Culturii;
autorităĠile administraĠiei
publice locale din
comunele: Bravicea,
Săseni, Ghetlova,
Pu܊intei, Morozeni,
Neculăieuca, Seli܈te,
Vatici, Pohorniceni,
Trebujeni, Ma܈cău܊i,
Ivancea, Peresecina,
Tele܈eu, Donici,
Codreanca, ܉igăne܈ti,
Romăne܈ti
SA „Artizana”; SA
„Avante”; SA
„AsociaĠia persoanelor
cu vîrstă înaintată
„InspiraĠie”; SA „Clubul
de Femei „Comunitate”;
SA „Clubul de Femei
SperanĠa”; SA

Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie 1992
Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie 1992
Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie 1992
Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie 1992
Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie 1992
Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie 1992
Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie 1992
Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie 1992

Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2

6
octombrie 1992

Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie 1992
Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie 1992

37.

2569

Suportul pentru dezvoltarea
Parlamentului Republicii
Moldova

Programul NaĠiunilor Unite
Pentru Dezvoltare

Parlamentul

38.

2578

Misiunea Uniunii Europene
pentru asistenĠă în politici
publice la nivel înalt

Programul NaĠiunilor Unite
Pentru Dezvoltare

Cabinetul Primului
Ministru; Cancelaria de
Stat; Ministerul JustiĠiei;
Ministerul Afacerilor
Interne; Ministerul
Economiei; Inspectoratul
Fiscal Principal de Stat;
Ministerul Agriculturii úi
Industriei Alimentare;
Ministerul FinanĠelor;
Ministerul Mediului;
Biroul MigraĠie úi Azil al
Ministerul Afacerilor
Interne; Ministerul
Transporturilor úi
Infrastructurii
Drumurilor; Centrul
NaĠional AnticorupĠie;
Serviciul Vamal;
Procuratura Generală

39.

2602

Suport pentru consolidarea
capacităĠilor administraĠiei
publice din Republica
Moldova

Programul NaĠiunilor Unite
Pentru Dezvoltare

Guvernul Republicii
Moldova

40.

2721

Reducerea riscurilor
climatice úi dezastrelor în
Moldova

Programul Natiunilor Unite
pentru Dezvoltare (PNUD);
Serviciul ProtecĠiei Civile úi
SituaĠiilor ExcepĠionale al
Ministerului Afacerilor
Interne

Serviciul
Civile
úi
ExcepĠionale
Ministerului
Interne;
Mediului;
administraĠiei
locale

41.

2873

Oficiul Prevenirea Poluarii
Mediului; UNITAR

Ministerul Mediului

Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie 1992

42.

2884

Evaluarea úi consolidarea
capacităĠilor naĠionale úi
regionale de punere în
aplicare a Sistemului Global
Armonizat de Clasificare úi
Etichetare a Chimicalelor
(GHS) úi sprijinirea
promovării Abordării
SAICM în Europa Centrală
úi de Est
Consolidarea capacităĠii
pentru implementarea
reformei fiscale în domeniul
mediului pentru realizarea
priorităĠilor naĠionale úi
globale de mediu

Ministerul Mediului

Ministerul Mediului

43.

2889

Planificarea naĠională în
domeniul biodiversităĠii
pentru a susĠine
implementarea Planului
Strategic al CDB 2011-2020
în Republica Moldova

Oficiul Biodiversitate,
Ministerul Mediului

Ministerul Mediului

44.

2928

Promovarea comerĠului úi
sporirea capacităĠilor de
producĠie ale producătorilor
de fructe proaspete din
Republica Moldova

OrganizaĠia de Atragere a
InvestiĠiilor úi Promovare a
Exportului în Republica
Moldova (MIEPO)

45.

2930

Fondul de inovare: suport în
tranziĠie spre o dezvoltare
incluzivă úi durabilă a
Republicii Moldova

Ministerul Economiei

AsociaĠiile de
producători úi exportatori
de fructe proaspete (de
exemplu, AsociaĠia
Producătorilor úi
Exportatorilor de Fructe
"Moldova Fruct",
AsociaĠia Producătorilor
de Fructe din Moldova
susĠinută de FederaĠia
NaĠională a
Producătorilor Agricoli
„AGROinform”);
membrii asociaĠiilor
partenere; producătorii úi
exportatorii de fructe
proaspete din Republica
Moldova neafiliaĠi
asociaĠiilor
Ministerul Economiei

Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie 1992
Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie 1992
Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie 1992

46.

2931

Sporirea eficienĠei asistenĠei
pentru dezvoltare în
Moldova

Cancelaria de Stat

Cancelaria de Stat

IV. ONU – Programul NaĠiunilor Unite Pentru Dezvoltare (PNUD)
28.

5
„Demnitate”;
SA”OrganizaĠia
Veteranilor din raionul
Ialoveni”; SA „ProDemocraĠie”; SA
„SperanĠele Bătrînilor
din Nordul Moldovei”

ProtecĠiei
SituaĠiilor
al
Afacerilor
Ministerul
autorităĠile
publice

Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie 1992
Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie 1992

Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie 1992
Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie 1992

51
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47.

2968

Suportul pentru Reforma
Sectorului JustiĠiei în
Republica Moldova

Ministerul JustiĠiei;
Consiliului NaĠional pentru
AsistenĠă Juridică Garantată
de Stat

Ministerul JustiĠiei

48.

2969

Programul Pilot Comun
PNUD/OIM/UN Women
privind Integrarea MigraĠiei
în Strategia NaĠională de
Dezvoltare a Republicii
Moldova

Cancelaria de Stat

AutorităĠile
administraĠiei publice
centrale; organizaĠii ale
societăĠii civile; echipa
de Ġară a NaĠiunilor
Unite

ÎmbunătăĠirea calităĠii
democraĠiei în Moldova
prin suport parlamentar úi
electoral

Parlamentul Republicii
Moldova úi Comisia
Electorală Centrală

Parlamentul Republicii
Moldova; Comisia
Electorală Centrală;
alegătorii

Răspuns la seceta din 2012
în Moldova

Programul NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare (PNUD)

Serviciul ProtecĠiei
Civile úi SituaĠiilor
ExcepĠionale al
Ministerului Afacerilor
Interne; Ministerul
Agriculturii úi Industriei
Alimentare; AgenĠia de
PlăĠi úi IntervenĠii în
Agricultură;
cele mai vulnerabile
familii úi grupuri sociale
afectate de calamităĠi din
9 raioane din sudul
Moldovei (Basarabeasca,
Cahul, Cantemir,
Căuúeni, Cimiúlia,
Leova, ùtefan Vodă,
Taraclia úi Găgăuzia);
AutorităĠile
administraĠiei publice
locale, ONG-uri
OrganizaĠiile societatii
civile/civice;
organizaĠiile/ asociaĠiile
non-guvernamentale;
autorităĠile publice
centrale si locale;
instituĠiile publice si
private din Republica
Moldova

49.

50.

2875

2995

51.

2996

Implementarea Programului
de Granturi Mici al
Fondului Global de Mediu
(faza operaĠională 5)

Programul NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare (PNUD);
Oficiul NaĠiunilor Unite
pentru Servicii de Proiect
(UNOPS)

52.

3036

Antreprenoriat inovativ
pentru ocuparea durabilă a
for܊ei de muncă

Programul NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare (PNUD)

53.

3037

Consolidarea capacită܊ilor
institu܊ionale ale
Ministerului Afacerilor
Interne al Republicii
Moldova în domeniul
combaterii criminalităĠii

Programul NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare (PNUD);
Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Economiei;
Ministerul Educa܊iei;
Ministerul Muncii,
Protec܊iei Sociale ܈i
Familiei

Ministerul Afacerilor
Interne

13

6

1

Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie 1992
Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie 1992
Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie 1992
Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie 1992

58.

2966

59.

2015

60.

2663

Asigurarea activităĠilor privind
perfectarea Comunicării
NaĠionale III, conform
angajamentelor faĠă de
ConvenĠia-cadru a OrganizaĠiei
NaĠiunilor Unite cu privire la
Schimbarea Climei

Oficiul Schimbarea
Climei, Ministerul
Mediului

Ministerul Mediului

61.

2819

Efectuarea evaluării necesităĠilor
tehnologice

Oficiul Schimbarea
Climei, Ministerul
Mediului

Ministerul Mediului

62.

2820

Reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră prin sporirea
eficienĠei energetice în sectorul
industrial în Moldova

Oficiul Schimbarea
Climei, Ministerul
Mediului

Ministerul Mediului

63.

2835

Proiectul UNEP-DELC-GEF
pentru îmbunătăĠirea continuă a
capacităĠilor instituĠionale pentru
participarea eficientă la
Mecanismul de Schimb de
InformaĠii în domeniul
BiosecurităĠii

Oficiul Biosecuritate –
Ministerul Mediului

Ministerul Mediului

64.

3038

Coordonare ܈i Asisten܊ă de
Program

65.

2264

Programul – Politici sociale
úi pledoarie

66.

2265

Programul – Acces echitabil
la servicii de calitate

Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie 1992
Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie 1992
Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie 1992

2

3
ÎmbunătăĠirea capacităĠilor
de eliminare a produselor
chimice periculoase din
fostul spaĠiu sovietic, ca
model de abordare úi
prevenire a poluării de la
utilizarea pesticidelor

2513

Facilitarea Programului de
Cooperare Tehnică

OrganizaĠia NaĠiunilor Unite
pentru Agricultură úi
AlimentaĠie (FAO)

Ministerul Agriculturii úi
Industriei Alimentare

55.

2667

Programul FAO/CE privind
sistemele informaĠionale de
îmbunătăĠire a procesului de
luare a deciziilor în
domeniul securităĠii
alimentare în regiunea de
Est a Politicii Europene de
Vecinătate

OrganizaĠia NaĠiunilor Unite
pentru Agricultură úi
AlimentaĠie (FAO)

Ministerul Agriculturii úi
Industriei Alimentare

56.

2731

AsistenĠa pentru
recensămîntul general
agricol în Moldova

OrganizaĠia NaĠiunilor Unite
pentru Agricultură úi
AlimentaĠie (FAO)

Ministerul Agriculturii úi
Industriei Alimentare

Dezvoltarea sectorului
semincer al Moldovei în
contextul schimbărilor
climatice úi diminuării
riscurilor dezastrelor

Ministerul Agriculturii úi
Industriei Alimentare

Ministerul Agriculturii úi
Industriei Alimentare;
Institutul de Cercetări
pentru culturile de cîmp
„SelecĠia”; Centrul de
Stat pentru Certificare a
Materialului Semincer;
Comisia de Stat pentru
testarea soiurilor de
plante

57.

52

2924

Legea nr.36 din 3
martie 2011 pentru
aderarea Republicii
Moldova la
ConvenĠia
OrganizaĠiei
NaĠiunilor Unite cu
privire la privilegiile
úi imunităĠile
agenĠiilor
specializate
Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie 1992
Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie1992
Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie1992

4

5

6

OrganizaĠia NaĠiunilor Unite
pentru Agricultură úi
AlimentaĠie (FAO)

Ministerul Agriculturii úi
Industriei Alimentare

Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie1992

VI. ONU – Programul NaĠiunilor Unite pentru Mediu (UNEP)
Oficiul OZON
Ministerul Mediului
Structura instituĠională pentru
implementarea Protocolului de
la Montreal în Republica
Moldova (faza VII)

Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie 1992
Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie 1992
Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie 1992
Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie 1992
Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie 1992

VII. ONU – Fondul NaĠiunilor Unite pentru PopulaĠie (UNFPA)
Fondul NaĠiunilor Unite
pentru PopulaĠie (UNFPA)

Fondul NaĠiunilor Unite
pentru PopulaĠie
(UNFPA)

Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie 1992

VIII. ONU – Fondul NaĠiunilor Unite pentru Copii (UNICEF)

V. ONU – OrganizaĠia NaĠiunilor Unite pentru Agricultură úi AlimentaĠie (FAO)
54.

22 martie 2013

Fondul NaĠiunilor Unite
pentru Copii (UNICEF);
Centrul de Dezvoltare a
Resurselor în Domeniul
ProtecĠiei Copilului úi
Familiei; Foundation for
Social and Economic
Research – CASE Moldova;
SecĠia AsistenĠa Socială úi
ProtecĠie a Familiei Leova;
Centrul pentru Drepturile
Omului din Moldova;
Cancelaria de Stat;
Ministerul Economiei;
Biroul NaĠional de Statistică;
Centrul NaĠional de Sănătate
Publică; Centrul pentru
Politici úi Analize în
Sănătate;
CBS-AXA; Centrul de
InvestigaĠii Jurnalistice;
AsociaĠia Presei
Independente; Centrul
Media pentru Tineri;
Uniunea tinerilor Romi din
Republica Moldova „Tarna
Room”
Fondul NaĠiunilor Unite
pentru Copii (UNICEF);
Ministerul Muncii, ProtecĠiei
Sociale úi Familiei;
Ministerul EducaĠiei;
Ministerul FinanĠelor;
Ministerul SănătăĠii;
Ministerul Agriculturii úi
Industriei Alimentare;
Primăria comunei VălcineĠ;
Primăria comunei
Calaraúovca; Primăria
satului Moleúti; Primăria
satului ùofrîncani; Primăria
satului Crocmaz; Centrul
NaĠional de Sănătate a
Reproducerii úi Genetică
Medicală; Centrul NaĠional
de Management în Sănătate;
Centrul NaĠional de Sănătate
Publică; Institutul de
Cercetări ùtiinĠifice a
Ocrotirii Mamei úi

Cancelaria de Stat;
Ministerul Muncii,
ProtecĠiei Sociale úi
Familiei; Ministerul
EducaĠiei; Ministerul
SănătăĠii; Ministerul
FinanĠelor; Ministerul
Economiei; Biroul
NaĠional de Statistică;
autorităĠile locale din
r-nul Leova

Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie 1992

Ministerul Muncii,
ProtecĠiei Sociale úi
Familiei; Ministerul
EducaĠiei; autorităĠile
administraĠiei publice
locale; Ministerul
FinanĠelor; Ministerul
SănătăĠii; Ministerul
Agriculturii úi Industriei
Alimentare; organizaĠii
necomerciale

Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie 1992

22 martie 2013

1

67.

2

2267

3

ProtecĠia copilului
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4
Copilului; Combinatul de
Produse Cerealiere din
Chiúinău S.A; Fondul de
InvestiĠii Sociale din
Moldova; Institutul de
Horticultură úi Tehnologii
Alimentare; SRL „Ɂɞɨɪɨɜɨɟ
ɛɭɞɭɳɟɟ”; Universitatea de
Stat din Moldova; Institutul
de ùtiinte ale EducaĠiei,
OrganizaĠia obútească
„InteracĠiune”; ONG
„Tinerii pentru dreptul la
viaĠă”; Programul
EducaĠional „Pas cu Pas”;
AXA CBS SRL; Target
Creativ SRL; AXA
Management Consulting
SRL; Institutul de Politici
Publice; Centrul de Resurse
al OrganizaĠiilor
Necomerciale pentru
Drepturile Omului
(CREDO); Centrul NaĠional
p/u EducaĠie Timpurie úi
Informare a Familiei
(CNETIF) CMF Orhei, CMF
Leova
Fondul NaĠiunilor Unite
pentru Copii (UNICEF)
Ministerul Muncii ProtecĠiei
Sociale úi Familiei;
Ministerul EducaĠiei;
Ministerul JustiĠiei;
Departamentul InstituĠiilor
Penitenciare; Oficiul central
de probaĠiune;
Institutul NaĠional de
JustiĠie;
Consiliul NaĠional pentru
AsistenĠa Juridică Garantată
de Stat;
OrganizaĠia necomercială
„CCF Moldova – Copil,
Comunitate, Familie”;
OrganizaĠia necomercială
„Institutul Reformelor
Penale”;
OrganizaĠia necomercială
„Somato”;
OrganizaĠia necomercială
„InteracĠiune”;
EveryChild Moldova;
Primăria mun. BălĠi;
Centrul de Informare úi
Documentare privind
Drepturile Copilului;
AsociaĠia „Prietenii
Copiilor”

5

Ministerul Muncii
ProtecĠiei Sociale, si
Familiei;
Ministerul EducaĠiei;
Ministerul SănătăĠii;
Ministerul FinanĠelor;
Ministerul JustiĠiei;
Ministerul Afacerilor
Interne; Consiliul NaĠional
pentru ProtecĠia Drepturilor
Copilului; autorităĠile
administraĠiei publice
locale; DirecĠia Municipală
pentru ProtecĠia Drepturilor
Copilului, Chiúinău;
Departamentul InstituĠiilor
Penitenciare al Ministerului
Afacerilor Interne; Oficiul
Central de ProbaĠiune;
Institutul NaĠional de
JustiĠie;
Consiliul NaĠional pentru
AsistenĠa Juridică Garantată
de Stat; Consiliul NaĠional
pentru Mediere; Consiliul
Superior al Magistraturii;
Procuratura Generală;
Centrul pentru Drepturile
Copilului / Avocat al
Copilului; Universitatea de
Stat din Moldova;
organizaĠiile necomerciale

6

Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie 1992

1

2

OrganizaĠia InternaĠională
pentru MigraĠie (OIM);
organizaĠia necomercială
“CNFACEM”

Înaltul Comisariat al
NaĠiunilor Unite pentru
RefugiaĠi (UNHCR);
Departamentul PoliĠiei
de Frontieră; Ministerul
Afacerilor Interne,
Biroul MigraĠie úi Azil,
organizaĠia necomercială
„Centrul de Drept al
AvocaĠilor”; judecatorii;
solicitanĠii de azil
X. ONU – OrganizaĠia InternaĠională pentru MigraĠie (OIM)

Acordul de
Cooperare între
Înaltul Comisariat al
NaĠiunilor Unite
pentru RefugiaĠi úi
Guvernul Republicii
Moldova, semnat la
2 decembrie 1998

Înaltul Comisariat al
NaĠiunilor Unite pentru
RefugiaĠi (UNHCR);
OrganizaĠile necomerciale:
„Centrul de Drept al
AvocaĠilor” , „Centrul de
Caritate pentru RefugiaĠi” ,
„Centrul de ConsultanĠă în
Afaceri”, „Ave copiii”

69.

2570

Integrarea locală a
refugiaĠilor în Belarus,
Moldova úi Ucraina, faza II

Înaltul Comisariat al
NaĠiunilor Unite pentru
RefugiaĠi (UNHCR);
organizaĠiile necomerciale:
„Centrul de Caritate pentru
RefugiaĠi” , „Ave copiii”

70.

2882

Suport pentru activităĠile
UNHCR în Europa de Est în
contextul Programelor
Regionale de ProtecĠie

Înaltul Comisariat al
NaĠiunilor Unite pentru
RefugiaĠi (UNHCR);
Universitatea Pedagogică de
Stat “Ion Creangă”,
organizaĠia necomercială
Centrul de Drept al
AvocaĠilor, organizaĠia
necomercială “Memoria”

71.

2502

Programul danez de
combatere a traficului de
fiinĠe umane în Europa de
Est úi Sud-Est (2012-2013)

OrganizaĠia InternaĠională
pentru MigraĠie; AsociaĠia
obútească Centrul
InternaĠional pentru
ProtecĠia úi Promovarea
Drepturilor Femeii “La
Strada”

Ministerul Muncii,
ProtecĠiei Sociale úi
Familiei; Secretariatul
permanent al
Comitetului naĠional
pentru combaterea
traficului de fiinĠe
umane; Centrul pentru
asistenĠă úi protecĠie
Chiúinău; victimele
traficului intern úi extern,
copiii lor, potenĠialele
victime ale traficului,
migranĠii în dificultate,
minorii neînsoĠiĠi,
victimele violenĠei în
familie, mamele solitare,
copiii fără ocrotire
părintească, copiii plasaĠi
în instituĠiile din
Moldova úi regiunea
transnistreană, ONGurile locale, echipele
multidisciplinare în
cadrul SNR úi alĠi
prestatori de servicii
sociale

6

73.

2885

Acordul bienal de
colaborare (ABC) între
Ministerul SănătăĠii al
Republicii Moldova úi
Biroul Regional pentru
Europa al OMS, 14
septembrie 2011

Biroul de Coordonare al
OrganizaĠiei Mondiale a
SănătăĠii din Republica
Moldova

74.

2929

Studiul de supraveghere
comportamentală în rîndul
grupurilor vulnerabile din
Moldova

Programul NaĠiunilor Unite
pentru HIV/SIDA, UNAIDS

Centrul NaĠional de
Management în
Sănătate, organizaĠii
necomerciale în
domeniul HIV/SIDA

75.

2997

Suport pentru consolidarea
răspunsului naĠional la
HIV/SIDA

Programul NaĠiunilor Unite
pentru HIV/SIDA, UNAIDS

Centrul NaĠional de
Management în
Sănătate, Chiúinău,
Moldova; Ministerul
SănătăĠii; Ministerul
EducaĠiei

Acordul de
cooperare dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
OrganizaĠia
InternaĠională pentru
MigraĠiuni, semnat
la 21 martie 2002,
ratificat prin Legea
nr. 1411-XV din 24
octombrie 2002

Ministerul SănătăĠii;
instituĠiile medicosanitare publice
subordonate

Legea nr.36 din 3
martie 2011 pentru
aderarea Republicii
Moldova la
ConvenĠia
OrganizaĠiei
NaĠiunilor Unite cu
privire la privilegiile
úi imunităĠile
agenĠiilor
specializate
Acordul-tip de
asistenĠă tehnică între
Guvernul Republicii
Moldova úi
Programul NaĠiunilor
Unite pentru
Dezvoltare, semnat la
2 octombrie 1992
Acordul-tip de
asistenĠă tehnică între
Guvernul Republicii
Moldova úi
Programul NaĠiunilor
Unite pentru
Dezvoltare, semnat la
2 octombrie 1992

XIII. ONU - AgenĠia NaĠiunilor Unite împotriva Drogurilor úi CriminalităĠii (UNODC)
Acordul de
Cooperare între
Înaltul Comisariat al
NaĠiunilor Unite
pentru RefugiaĠi úi
Guvernul Republicii
Moldova, semnat la
2 decembrie 1998

Stabilirea locală a
refugiaĠilor / Consolidarea
sistemului de azil din
Moldova

5

Ministerul Muncii,
ProtecĠiei Sociale úi
Familiei; victimele
traficului intern úi extern,
copiii lor, potenĠialele
victime ale traficului,
migranĠi în dificultate,
minorii neînsoĠiĠi,
victimele violenĠei în
familie, mamele solitare,
copiii fără ocrotire
părintească, copiii plasaĠi
în instituĠiile din
Moldova úi regiunea
transnistreană,
organizaĠiile
necomerciale locale,
echipele
multidisciplinare în
cadrul SNR úi alĠi
prestatori de servicii
sociale; beneficiarii
plasaĠi în Centrul de
AsistenĠă úi ProtecĠie
Chiúinău úi beneficiarii
altor centre din Moldova
úi regiunea transnistreană
XI. ONU – OrganizaĠia Mondială a SănătăĠii (OMS)

Reintegrarea úi reabilitarea
victimelor traficului de
fiinĠe umane

XII. ONU – Programul NaĠiunilor Unite pentru HIV/SIDA (UNAIDS)

Înaltul Comisariat al
NaĠiunilor Unite pentru
RefugiaĠi;
OrganizaĠia
necomercială „Centrul
de Drept al AvocaĠilor”;
solicitanĠii de azil úi
refugiaĠii, judecătorii,
avocaĠii, studenĠii, Biroul
MigraĠie úi Azil al
Ministerului Afacerilor
Interne
UNHCR, Ministerul
Afacerilor Interne,
Biroul MigraĠie úi Azil,
refugiaĠii; persoanele cu
statut de protecĠie
umanitară

2029

4

2921

IX. ONU – Înaltul Comisariat al NaĠiunilor Unite pentru RefugiaĠi (UNHCR)
68.

3

72.

76.

2730

Consolidarea capacităĠilor
naĠionale pentru reducerea
răspîndirii HIV/SIDA în
rîndul grupurilor vulnerabile
în Europa de Est úi Asia
Centrală

AgenĠia NaĠiunilor Unite
împotriva Drogurilor úi
CriminalităĠii

Ministerul Afacerilor
Interne; Ministerul
JustiĠiei; Ministerul
Muncii, ProtecĠiei
Sociale úi Familiei,
Ministerul SănătăĠii,
Universitatea de Stat de
Medicină úi Farmacie
„Nicolae TestemiĠanu”

Acordul-tip de
asistenĠă tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Programul
NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
semnat la 2
octombrie 1992

XIV. Suedia – AgenĠia InternaĠională Suedeză pentru Dezvoltare (SIDA)
Acordul de
Cooperare între
Înaltul Comisariat al
NaĠiunilor Unite
pentru RefugiaĠi úi
Guvernul Republicii
Moldova, semnat la
2 decembrie 1998

Acordul de
cooperare dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
OrganizaĠia
InternaĠională pentru
MigraĠiuni, semnat
la 21 martie 2002,
ratificat prin Legea
nr. 1411-XV din 24
octombrie 2002

77.

2100

SusĠinerea sectorului
energetic al Moldovei

Unitatea consolidată pentru
implementarea proiectelor în
domeniul energeticii

AgenĠia NaĠională pentru
Reglementare în
Energetică; Societatea pe
AcĠiuni „Termocom”;
MEPIU

78.

2222

Managementul finanĠelor
publice

Banca Mondială

Academia de
AdministraĠie Publică pe
lîngă Preúedintele
Republicii Moldova

79.

2441

Suportul pentru reforma
justiĠiei juvenile în
Republica Moldova

UNICEF Moldova;
Ministerul JustiĠiei

Ministerul JustiĠiei

80.

2462

Dezvoltarea capacităĠii
instituĠionale a CurĠii de
Conturi a Republicii

Oficiul NaĠional de Audit al
Suediei

Curtea de Conturi

Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul Regatului
Suediei cu privire la
cadrul general úi
condiĠiile pentru
cooperarea în
dezvoltare pe
perioada 2003-2008,
semnat la Chiúinău
la 1 octombrie 2003,
ratificat prin Legea
nr.4-XV din
5 februarie 2004
Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul Regatului
Suediei cu privire la
cadrul general úi
condiĠiile pentru
cooperarea în
dezvoltare pe
perioada 2003-2008,
semnat la Chiúinău
la 1 octombrie 2003,
ratificat prin Legea
nr.4-XV din
5 februarie 2004
Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul Regatului
Suediei cu privire la
cadrul general úi
condiĠiile pentru
cooperarea în
dezvoltare pe
perioada 2003-2008,
semnat la Chiúinău
la 1 octombrie 2003,
ratificat prin Legea
nr.4-XV din
5 februarie 2004
Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
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Moldova în perioada anilor
2010-2012

81.

82.

83.

2573

2581

2582

Abilitarea economică a
femeilor prin creúterea
nivelului de ocupare în
Republica Moldova

Suportul pentru deschiderea
úcolilor de fotbal în
Republica Moldova

Dezvoltarea sistemelor
democratice prin crearea
FundaĠiei Est-Europene în
Moldova

Entitatea NaĠiunilor Unite
pentru Egalitate de Gen si
Abilitarea Femeilor (UN
Women); Programul
NaĠiunilor Unite pentru
Dezvoltare

Cross Cultures Projecy
Association (CCPA)

FundaĠia Est-Europeană

Ministerul Muncii,
ProtecĠiei Sociale si
Familiei; Ministerul
Economiei

FederaĠia
Moldovenească de
Fotbal

Societatea civilă;
autorităĠile administraĠiei
publice locale úi
companiile private

84.

2583

Asigurarea bunei guvernări
prin sporirea participării
publice

FundaĠia „Soros Moldova”

OrganizaĠiile media din
Republica Moldova;
societatea civila,
autorităĠile
administraĠiei publice
locale, ONG-urile

85.

2680

TAM/BAS Proiect de
eficienĠă energetică

Banca Europeană pentru
ReconstrucĠie úi Dezvoltare
(BERD)

Ministerul Economiei;
Intreprinderile mici si
mijlocii din Republica
Moldova

86.

87.

88.

54

2712

2691

2716

Programul Drepturile
Omului în Moldova 20102012

Recensămîntul agricol
general

EficienĠa energetică în
clădirile publice din
Moldova

6
Guvernul Regatului
Suediei cu privire la
cadrul general úi
condiĠiile pentru
cooperare în
dezvoltare pe
perioada 2003-2008,
semnat la Chiúinău
la 1 octombrie 2003,
ratificat prin Legea
nr.4-XV din
5 februarie 2004

OrganizaĠia
„Civil Rights Defenders”

Biroul NaĠional de Statistică

Unitatea de Implementare a
Proiectelor în Energetica
(UCIPE)

Societatea civilă din
Moldova

Ministerul Agriculturii úi
Industriei Alimentare,
Biroul NaĠional de
Statistică

Ministerul Economiei;
Ministerul SănătăĠii

Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul Regatului
Suediei cu privire la
cadrul general úi
condiĠiile pentru
cooperare în
dezvoltare pe
perioada 2003-2008,
semnat la Chiúinău
la 1 octombrie 2003,
ratificat prin Legea
nr.4-XV din
5 februarie 2004
Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul Regatului
Suediei cu privire la
cadrul general úi
condiĠiile pentru
cooperare în
dezvoltare pe
perioada 2003-2008,
semnat la Chiúinău
la 1 octombrie 2003,
ratificat prin Legea
nr.4-XV din
5 februarie 2004
Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul Regatului
Suediei cu privire la
cadrul general úi
condiĠiile pentru
cooperare în
dezvoltare pe
perioada 2003-2008,
semnat la Chiúinău
la 1 octombrie 2003,
ratificat prin Legea
nr.4-XV din
5 februarie 2004
Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul Regatului
Suediei cu privire la
cadrul general úi
condiĠiile pentru
cooperare în
dezvoltare pe
perioada 2003-2008,
semnat la Chiúinău
la 1 octombrie 2003,
ratificat prin Legea
nr.4-XV din
5 februarie 2004
Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul Regatului
Suediei cu privire la
cadrul general úi
condiĠiile pentru
cooperare în
dezvoltare pe
perioada 2003-2008,
semnat la Chiúinău
la 1 octombrie 2003,
ratificat prin Legea
nr.4-XV din
5 februarie 2004
Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul Regatului
Suediei cu privire la
cadrul general úi
condiĠiile pentru
cooperare în
dezvoltare pe
perioada 2003-2008,
semnat la Chiúinău
la 1 octombrie 2003,
ratificat prin Legea
nr.4-XV din
5 februarie 2004
Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul Regatului
Suediei cu privire la
cadrul general úi
condiĠiile pentru
cooperare în
dezvoltare pe
perioada 2003-2008,
semnat la Chiúinău
la 1 octombrie 2003,
ratificat prin Legea
nr.4-XV din
5 februarie 2004
Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul Regatului
Suediei cu privire la
cadrul general úi

1

2

3

22 martie 2013

4

5

89.

2830

Consolidarea capacităĠii
Ministerului Economiei în
domeniul de eficienĠă
energetică úi energie
regenerabilă în Republica
Moldova

Unitatea consolidată pentru
implementarea proiectelor în
domeniul energeticii

Ministerul Economiei,
AgenĠia pentru EficienĠă
Energetică

90.

2856

Femeile în afaceri (Women
in Business)

Banca Europeană pentru
ReconstrucĠie úi Dezvoltare
(BERD)

Femeile antreprenoare
din Moldova

91.

2933

Reforma în domeniul
Climatului InvestiĠional

IFC International Finance
Corporation

Ministerul Economiei;
Ministerul Agriculturii úi
Industriei Alimentare

6
condiĠiile pentru
cooperare în
dezvoltare pe
perioada 2003-2008,
semnat la Chiúinău
la 1 octombrie 2003,
ratificat prin Legea
nr.4-XV din
5 februarie 2004
Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul Regatului
Suediei cu privire la
cadrul general úi
condiĠiile pentru
cooperarea în
dezvoltare pe
perioada 2003-2008,
semnat la Chiúinău
la 1 octombrie
2003, ratificat prin
Legea nr.4-XV din
5 februarie 2004
Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul Regatului
Suediei cu privire la
cadrul general úi
condiĠiile pentru
cooperare în
dezvoltare pe
perioada 2003-2008,
semnat la Chiúinău
la 1 octombrie 2003,
ratificat prin Legea
nr.4-XV din
5 februarie 2004
Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul Regatului
Suediei cu privire la
cadrul general úi
condiĠiile pentru
cooperare în
dezvoltare pe
perioada 2003-2008,
semnat la Chiúinău
la 1 octombrie 2003,
ratificat prin Legea
nr.4-XV din
5 februarie 2004

XV. Suedia – Autoritatea Suedeză de Securitate Nucleară
92.

2970

Î.M. „LOKMERA” SRL,
AgenĠia NaĠională de
AsistenĠa tehnică úi
Elitautodiamant SRL
Reglementare a
susĠinerea AgenĠiei
Centrul de dezvoltare
ActivităĠilor Nucleare úi
NaĠionale de Reglementare
útiinĠifică úi tehnologică
Radiologice
a ActivităĠilor Nucleare úi
Radiologice (ANRANR) din „INOTEH” SRL
Republica Moldova în
implementarea unor măsuri
de modernizare a securităĠii
radiologice în Europa
Centrală úi de Est úi Rusia
din fonduri alocate anual
acestor scopuri AutorităĠii
Suedeze de Securitate
Radiologică (SSM)
XVI. SUA – AgenĠia Statelor Unite pentru Dezvoltare InternaĠională (USAID)

93.

1495

Suport pentru dezvoltare
instituĠională

FundaĠia „Est-Europeană”

OrganizaĠiile
necomerciale

94.

1498

Fondul Occidental pentru
Întreprinderile din Noile
State Independente

Western NIS Enterpise Fund
(WESTNIS)

Sectorul privat

95.

1893

Programul de la fermier la
fermier

AsociaĠia necomercială
„ReprezentanĠa CNFA în
Republica Moldova”

AsociaĠiile de fermieri

96.

2558

Programul de Dezvoltare a
Carierei pentru Femei

AsociaĠia necomercială
„Pro-Business Nord”

Femeile vulnerabile

97.

2559

Programul Consolidarea
SocietăĠii Civile in Moldova

AO ReprezentanĠa „Family
Health International”

OrganizaĠiile
necomerciale din mun.
Chiúinau úi din regiunile
rurale

Acordul dintre
Guvernul Rɟpublicii
Moldova úi Guvernul
Regatului Suediei cu
privire la cadrul
general úi condiĠiile
pentru cooperarea în
dezvoltare pe
perioada 2003-2008,
semnat la Chiúinău la
1 octombrie 2003,
ratificat prin Legea
nr. 4-XV din 5
februarie 2004
Acordul între
Guvernul Statelor
Unite ale Americii úi
Guvernul Republicii
Moldova cu privire
la cooperare în
vederea facilitării
acordării asistenĠei,
semnat la Chiúinău
la 21 martie 1994
Acordul între
Guvernul Statelor
Unite ale Americii úi
Guvernul Republicii
Moldova cu privire
la cooperare în
vederea facilitării
acordării asistenĠei,
semnat la Chiúinău
la 21 martie 1994
Acordul între
Guvernul Statelor
Unite ale Americii úi
Guvernul Republicii
Moldova cu privire
la cooperare în
vederea facilitării
acordării asistenĠei,
semnat la Chiúinău
la 21 martie 1994
Acordul între
Guvernul Statelor
Unite ale Americii úi
Guvernul Republicii
Moldova cu privire
la cooperare în
vederea facilitării
acordării asistenĠei,
semnat la Chiúinău
la 21 martie 1994
Acordul între
Guvernul Statelor
Unite ale Americii úi
Guvernul Republicii
Moldova cu privire
la cooperare în
vederea facilitării
acordării asistenĠei,
semnat la Chiúinău
la 21 martie 1994

22 martie 2013

Nr. 60-63 (4378-4381)

23
1

2

3

4

5

98.

2609

Programul de dezvoltare a
capacităĠilor în domeniul
administrării proceselor
electorale în Republica
Moldova

FundaĠia InternaĠională
pentru Sisteme Electorale
(IFES)

Ministerele úi alte
autorităĠi administrative
centrale

99.

2741

Creúterea competitivităĠii si
dezvoltarea întreprinderilor
– II (CEED II)

Chemonics International Inc

Companiile si alĠi actori
din industriile vizate

100.

2742

Asigurarea dreptului
copilului la familie úi
protecĠia lui de abuz,
neglijare úi violenĠă

AO “Parteneriate pentru
fiecare copil”

Ministerul EducaĠiei;
Ministerul Muncii,
ProtecĠiei Sociale úi
Familiei; autorităĠile
administraĠiei publice
locale Ungheni, Făleúti úi
Călăraúi

Proiectul – Competitivitatea
agricolă si dezvoltarea
înpreprinderilor (ACED)

Development Alternatives,
Inc. (DAI)

Producătorii agricoli din
Republica Moldova

Proiectul de SusĠinere a
Persoanelor cu DizabilităĠi
în Moldova

Centrul de AsistenĠă Juridică
pentru Persoanele cu
DizabilităĠi (CAJPD)

Persoanele cu
dizabilităĠi

Programul de consolidare a
instituĠiilor statului de drept
(ROLISP)

Checchi and Company
Consulting Inc. (Checchi);
AsociaĠia Obútească Centrul
InternaĠional pentru
ProtecĠia úi Promovarea
Drepturilor Femeii „La
Strada”

Ministerul JustiĠiei;
Consiliul Superior al
Magistraturii; Institutul
NaĠional al JustiĠiei;
victime ale traficului de
fiinĠe umane

101.

102.

103.

2758

2869

2914

104.

2916

Proiectul de susĠinere a
autorităĠilor locale din
Moldova (LGSP)

Chemonics International Inc.

AutoritaĠile
administraĠiei pubice
locale din 32 de centre
raioanale; Comrat
(Unitatea teritorială
autonomă Gagauzia);
administraĠia publică
locală BalĠi úi Chiúinău

105.

2957

Novateca

Organizatia necomerciala
IREX

Bibliotecile publice din
Republica Moldova

106.

2958

Proiectul USAID ComerĠ,
InvestiĠii, úi Reglementarea
ActivităĠii de Întreprinzător

Compania internaĠională
„Chemonics International”

Oficiul Fiscal de Stat,
Ministerul de FinanĠe,
Ministerul Economiei,
Guvernul Republicii
Moldova, întreprinderile
private, organizatiile
necomerciale, cetăĠenii
RM, alte părĠi interesate
relevante

107.

2959

Programul ÎnvăĠăm să fim
mai sănătoúi: apă úi
canalizare în úcolile din
Floreúti

„Areopagus” – organizaĠie
necomercială din or. Floresti

„Areopagus” –
organizaĠie necomercială
din or. Floresti

Programul pentru
consolidarea
responsabilităĠii politice úi
angajamentului civic în
Moldova

Institutul Democratic
NaĠional

Consolidarea capacitatilor
guvernelor locale in
managementul sectorului de
apa in Moldova

Congresul AutorităĠilor
Locale din Moldova
(CALM)

108.

109.

2960

3011

Partidele politice,
activiútii independenĠi,
aleúii locali, organizaĠiile
necomerciale, grupurile
locale de iniĠiativă

AutorităĠile
administraĠiei publice
locale

6

1

Acordul între
Guvernul Statelor
Unite ale Americii si
Guvernul Republicii
Moldova cu privire
la cooperare în
vederea facilitării
acordării asistentei”,
semnat la Chiúinău
la 21 martie 1994
Acordul între
Guvernul Statelor
Unite ale Americii si
Guvernul Republicii
Moldova cu privire
la cooperare în
vederea facilitării
acordării asistentei,
semnat la Chiúinău
la 21 martie 1994
Acordul între
Guvernul Statelor
Unite ale Americii si
Guvernul Republicii
Moldova cu privire
la cooperare în
vederea facilitării
acordării asistentei,
semnat la Chiúinău
la 21 martie 1994
Acordul între
Guvernul Statelor
Unite ale Americii si
Guvernul Republicii
Moldova cu privire
la cooperare în
vederea facilitării
acordării asistentei,
semnat la Chiúinău
la 21 martie 1994
Acordul între
Guvernul Statelor
Unite ale Americii úi
Guvernul Republicii
Moldova cu privire
la cooperare în
vederea facilitării
acordării asistenĠei,
semnat la Chiúinău
la 21 martie 1994
Acordul între
Guvernul Statelor
Unite ale Americii úi
Guvernul Republicii
Moldova cu privire
la cooperare în
vederea facilitării
acordării asistenĠei,
semnat la Chiúinău
la 21 martie 1994
Acordul între
Guvernul Statelor
Unite ale Americii úi
Guvernul Republicii
Moldova cu privire
la cooperare în
vederea facilitării
acordării asistenĠei,
semnat la Chiúinău
la 21 martie 1994
Acordul între
Guvernul Statelor
Unite ale Americii úi
Guvernul Republicii
Moldova cu privire
la cooperare în
vederea facilitării
acordării asistenĠei,
semnat la Chiúinău
la 21 martie 1994
Acordul între
Guvernul Statelor
Unite ale Americii úi
Guvernul Republicii
Moldova cu privire
la cooperare în
vederea facilitării
acordării asistenĠei,
semnat la Chiúinău
la 21 martie 1994
Acordul între
Guvernul Statelor
Unite ale Americii úi
Guvernul Republicii
Moldova cu privire
la cooperare în
vederea facilitării
acordării asistenĠei,
semnat la Chiúinău
la 21 martie 1994
Acordul între
Guvernul Statelor
Unite ale Americii úi
Guvernul Republicii
Moldova cu privire
la cooperare în
vederea facilitării
acordării asistenĠei,
semnat la Chiúinău
la 21 martie 1994

110.

3012

ContribuĠii la Parteneriatul
de Dezvoltare dintre
România úi Republica
Moldova

AsociaĠia pentru Politică
Externă din Moldova (APE)

FuncĠionarii publici;
activiútii independenĠi;
organizaĠiile
necomerciale úi
reprezentanĠii acestora;
grupurile de iniĠiativă

111.

3013

Consolidarea SocietăĠii
Civile – susĠinerea
organizaĠiilor mici ai
societăĠii civile úi a
grupurilor de iniĠiativă din
Moldova/Transnistria

People in Need (PIN)

FuncĠionarii publici;
activiútii independenĠi;
organizaĠiile
necomerciale úi
reprezentanĠii acestora;
grupurile de iniĠiativă

112.

2398

Acordul de bază în
susĠinerea programului
IRTR în Moldova (BOA nr.
47491)

Departamentul Energetică al
Statelor Unite ale Americii
prin intermediul Institutului
„Battelle Memorial” din
„Pacific North-west
Division” din orasul
Columbus, statul Ohio; Î.S.
„TEHNOSEC”;
Î.S. „Servicii de Pază”

AgenĠia NaĠională de
Reglementare a
ActivităĠilor Nucleare úi
Radiologice

Acordul între
Guvernul Statelor
Unite ale Americii úi
Guvernul Republicii
Moldova cu privire la
cooperare în vederea
facilitării acordării
asistenĠei, semnat la
Chiúinău la 21 martie
1994

113.

2429

Acordul de bază nr.02.
Executarea unor sarcini
prevăzute în acord úi în
sarcinile emise în baza
sarcinii respectivului acord
în beneficiul AgenĠiei
NaĠionale de Reglementare
a ActivităĠilor Nucleare úi
Radiologice

OrganizaĠia necomercială
„Centrul de Dezvoltare
ùtiinĠifico-Tehnică
INOTEH” din Republica
Moldova

AgenĠia NaĠională de
Reglementare a
ActivităĠilor Nucleare úi
Radiologice

114.

2545

ÎmbunătăĠirea securităĠii,
controlului úi dispunerii
materialelor radioactive în
baza Programului
InternaĠional de Reducere a
AmeninĠărilor Radiologice

Î.S. „TEHNOSEC”

Institutul Oncologic din
Moldova; AgenĠia
NaĠională de
Reglementare a
ActivităĠilor Nucleare úi
Radiologice

115.

2750

Consolidarea capacităĠilor
urmăririi penale în
instrumentarea úi anchetarea
cauzelor de trafic de fiinĠe
umane în Moldova

OrganizaĠia InternaĠională
pentru MigraĠie, Misiunea în
Moldova

116.

3014

Programul a doua linie de
apărare (SLD)

ReprezentanĠa din Republica
Moldova a CorporaĠiei URS
Federal Services
International, Inc

Ministerul Afacerilor
Interne (MAI):
- DirecĠia ProtecĠia
Martorilor (DPM);
- Centrul pentru
Combaterea Traficului
de Persoane (CCTP);
- Comitetul NaĠional
pentru Combaterea
Traficului de FiinĠe
Umane;
Organele Procuraturii
din Republica Moldova;
Ministerul JustiĠiei;
DirecĠia Cooperare
Juridică InternaĠională;
Ministerul Afacerilor
Externe úi Integrării
Europene;
Departamentul Afaceri
Consulare;
Ministerul Muncii,
ProtecĠiei Sociale úi
Familiei;
Serviciul Grăniceri;
Serviciul Vamal
Serviciul Vamal

Acordul între
Guvernul Statelor
Unite ale Americii úi
Guvernul Republicii
Moldova cu privire la
cooperare în vederea
facilitării acordării
asistenĠei, semnat la
Chiúinău la 21 martie
1994
Acordul între
Guvernul Statelor
Unite ale Americii úi
Guvernul Republicii
Moldova cu privire la
cooperare în vederea
facilitării acordării
asistenĠei, semnat la
Chiúinău la 21 martie
1994
Acordul între
Guvernul Statelor
Unite ale Americii úi
Guvernul Republicii
Moldova cu privire la
cooperare în vederea
facilitării acordării
asistenĠei, semnat la
Chiúinău la 21 martie
1994

117.

2823

ReconstrucĠia StaĠiei
pompieri úi salvatori din
oraúul EdineĠ, Republica
Moldova

„REVETAN SRL”
proiectare úi construcĠie

Serviciul ProtecĠiei
Civile úi SituaĠiilor
ExcepĠionale al
Ministerului Afacerilor
Interne; Ministerul
Afacerilor Interne

118.

2917

Renovarea ùcolii din satul
Bolohan, raionul Orhei

SA Monolit, (construcĠie úi
proiectare)

Ministerul EducaĠiei;
DirecĠia raională
educaĠie Orhei;
Primăria Bolohan

119.

3015

Renovarea zonei sanitare
din cantinele úcolilor din
satul Kazaklia úi Kongaz,
Găgăuzia

„Drofa-Grup”

Ministerul EducaĠiei;
DirecĠia EducaĠie;
Găgăuzia; primăriile
Kazaclia úi Kongaz

Acordul între
Guvernul Statelor
Unite ale Americii úi
Guvernul Republicii
Moldova cu privire
la cooperare în
vederea facilitării
acordării asistenĠei,
semnat la Chiúinău
la 21 martie 1994

2

3

4

5
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Acordul între
Guvernul Statelor
Unite ale Americii úi
Guvernul Republicii
Moldova cu privire
la cooperare în
vederea facilitării
acordării asistenĠei,
semnat la Chiúinău
la 21 martie 1994
Acordul între
Guvernul Statelor
Unite ale Americii úi
Guvernul Republicii
Moldova cu privire
la cooperare în
vederea facilitării
acordării asistenĠei,
semnat la Chiúinău
la 21 martie 1994

XVII. SUA – Departamentul Energetică al SUA

Acordul între
Guvernul Statelor
Unite ale Americii úi
Guvernul Republicii
Moldova cu privire la
cooperare în vederea
facilitării acordării
asistenĠei, semnat la
Chiúinău la 21 martie
1994

XVIII. Departamentul Apărării al SUA
Acordul între
Guvernul Statelor
Unite ale Americii úi
Guvernul Republicii
Moldova cu privire la
cooperare în vederea
facilitării acordării
asistenĠei, semnat la
Chiúinău la 21 martie
1994
Acordul între
Guvernul Statelor
Unite ale Americii úi
Guvernul Republicii
Moldova cu privire la
cooperare în vederea
facilitării acordării
asistenĠei, semnat la
Chiúinău la 21 martie
1994
Acordul între Guvernul
Statelor Unite ale
Americii úi Guvernul
Republicii Moldova cu
privire la cooperare în
vederea facilitării
acordării asistenĠei,
semnat la Chiúinău la
21 martie 1994
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120.

2
3018

3

4

Programul de prevenire a
proliferării armelor de
distrugere în masă (ADM
PPP)

ReprezentanĠa în Republica
Moldova a Companiei „URS
Federal Services
International, Inc.”

5
Departamentul PoliĠiei
de Frontieră;
Serviciul Vamal

6
Acordul între
Guvernul Statelor
Unite ale Americii úi
Guvernul Republicii
Moldova cu privire la
cooperare în vederea
facilitării acordării
asistenĠei, semnat la
Chiúinău la 21 martie
1994

1

2

3

22 martie 2013
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2213

Biblioteca „Ataturk” din
or.Comrat

AgenĠia InternaĠională Turcă
de Cooperare

Biblioteca „Ataturk” din
or.Comrat

133.

2739

ReconstrucĠia spitalului
raional din or. Vulcăneúti

Compania Turcă „Horasan
Taahhüt Müteahitlik
Hizmetleri ønúaat San. Ve
Tic.” Ltd. ùti; Întreprinderea
de Stat „Sud-a-con”

Spitalul raional din or.
Vulcăneúti

134.

2965

ReparaĠia Azilului de bătrîni
din mun.Comrat

„GAMAPLAST” SRL;
ÎS „SUD-CON”;

Azilul de Bătrîni din
mun.Comrat

135.

2985

Producerea materialelor
promoĠionale pentru cel deal III-lea Congres Mondial
al Găgăuzilor

„PROPAP PRøM” SRL

AdministraĠia UnităĠii
teritoriale autonome
Găgăuzia din mun.
Comrat

136.

2987

ReparaĠia, reechiparea úi
întreĠinerea clădirii Adunării
Populare úi AdministraĠiei
UnităĠii teritoriale autonome
Găgăuzia din mun.Comrat

„EAGLE
CONSTRUCTION” SRL

AdministraĠia UnităĠii
teritoriale autonome
Găgăuzia din mun.
Comrat

137.

2988

Procurarea îmbrăcămintei în
unele instituĠii pentru copiii
orfani din Republica
Moldova

ICS „INTERFASHION”
SRL

ùcoala Internat nr.2 din
Chiúinău; Gimnaziul internat nr.3 din
Chiúinău; Centrul de
Plasament Temporar úi
Reabilitare pentru Copii
din BălĠi; ùcoala-Internat
(gimnaziu) pentru copii
orfani úi cei rămaúi fără
îngrijirea părinĠilor din
or. Ceadîr-Lunga

138.

2989

ReparaĠia, reechiparea úi
întreĠinerea încăperilor
companiei de televiziune úi
radio din Găgăuzia (GRT)

„TERATEK” Elektronik
Sistemleri DanÕúmanlÕk San.
Ve Tic. Ltd. ùti.;
„TENERAB-BAS CIU”
SRL; “MEBELLA” SRL

Compania de
Televiziune úi Radio
Găgăuzia

139.

2990

Fabricarea úi instalarea
indicatoarelor la obiectele
realizate prin proiectele
TIKA

„Almor-Plus” SRL

Obiectele realizate prin
proiectele TøKA

XIX. CorporaĠia Provocările Mileniului a Statelor Unite ale Americii
121.

2584

Fondul Provocările
Mileniului Moldova

Fondul Provocările
Mileniului Moldova

Fondurile Provocările
Mileniului Moldova

Acordul între
Guvernul Statelor
Unite ale Americii úi
Guvernul Republicii
Moldova cu privire la
cooperare în vederea
facilitării acordării
asistenĠei, semnat la
Chiúinău la 21 martie
1994

XX. Departamentul de Stat al SUA
122.

2159

Programul de schimb pentru
studenĠii din Eurasia

Ambasada Statelor Unite ale
Americii în Republica
Moldova; OrganizaĠia
necomercială „IREX”

OrganizaĠia
necomercială „IREX”

Acordul între
Guvernul Statelor
Unite ale Americii úi
Guvernul Republicii
Moldova cu privire la
cooperare în vederea
facilitării acordării
asistenĠei, semnat la
Chiúinău la 21 martie
1994
Acordul între
Guvernul Statelor
Unite ale Americii úi
Guvernul Republicii
Moldova cu privire la
cooperare în vederea
facilitării acordării
asistenĠei, semnat la
Chiúinău la 21 martie
1994
Acordul între
Guvernul Statelor
Unite ale Americii úi
Guvernul Republicii
Moldova cu privire la
cooperare în vederea
facilitării acordării
asistenĠei, semnat la
Chiúinău la 21 martie
1994

123.

2160

Programul Muskie

Ambasada Statelor Unite ale
Americii în Republica
Moldova; OrganizaĠia
necomercială„IREX”

OrganizaĠia
necomercială „IREX”

124.

2166

Programul de reformare a
legislaĠiei penale al
IniĠiativei Legale pentru
Europa Centrală úi de Est a
AsociaĠiei AvocaĠilor
Americani

Reprezentanta din Republica
Moldova a Asociatiei
Barourilor Americane;
IniĠiativa pentru SupremaĠia
Legii (ABA/ROLI);
Ambasada Statelor Unite ale
Americii în Republica
Moldova

Judecătoriile; CurĠile de
apel; Curtea Supremă
de JustiĠie; avocaĠii úi
alte organe de drept din
Republica Moldova

125.

2174

FinanĠarea militară străină

Ambasada Statelor Unite ale
Americii în Republica
Moldova

Ministerul Apărării

Acordul între Guvernul
Statelor Unite ale
Americii úi Guvernul
Republicii Moldova cu
privire la cooperare în
vederea facilitării
acordării asistenĠei,
semnat la Chiúinău la
21 martie 1994

126.

2175

Programul de asistenĠă
umanitară úi suport public

„Counterpart InternaĠional
Inc.”

OrganizaĠiile
necomerciale;
instituĠiile
guvernamentale

Acordul între
Guvernul Statelor
Unite ale Americii úi
Guvernul Republicii
Moldova cu privire la
cooperare în vederea
facilitării acordării
asistenĠei, semnat la
Chiúinău la 21 martie
1994
Acordul între
Guvernul Statelor
Unite ale Americii úi
Guvernul Republicii
Moldova cu privire la
cooperare în vederea
facilitării acordării
asistenĠei, semnat la
Chiúinău la 21 martie
1994
Acordul intre
Guvernul Statelor
Unite ale Americii si
Guvernul Republicii
Moldova cu privire la
cooperare in vederea
facilitării acordării
asistentei, semnat la
Chiúinău 21 martie
1994

127.

2538

Proiectul de asistenĠă pentru
femeile din Transnistria

„Winrock International”

OrganizaĠiile
necomerciale din
Transnistria; autorităĠile
administraĠiei publice
locale din Transnistria;
lucrătorii sociali úi
juriútii

128.

2601

Prevenirea corupĠiei úi
eschivării de la pedeapsă în
lupta împotriva traficului de
persoane prin abilitarea
mass-mediei úi prin
consolidarea cooperării
dintre societatea civilă úi
organele de ocrotire a
normelor de drept

OrganizaĠia InternaĠională
pentru MigraĠie

129.

2833

Programul de Implicare
Civică úi Dialog pentru
Tineri

OrganizaĠia necomercială
„IREX”

Centrul pentru
Prevenirea Traficului de
Femei;
Centrul de InvestigaĠii
Jurnalistice;
Ziarul de Gardă;
Centrul pentru
Combaterea Traficului
de Persoane;
Ministerul Muncii,
ProtecĠiei Sociale úi
Familiei
Tineri de etnie romă úi
tineri ai majorităĠii
comunitare din
Republica Moldova úi
regiunea de nord-est a
României

130.

2993

Consolidarea capacităĠilor
secretariatului permanent al
Comitetului naĠional pentru
combaterea traficului de
persoane în Republica
Moldova

OrganizaĠia InternaĠională
pentru MigraĠie (OIM)

Secretariatul permanent
al Comitetului naĠional
pentru combaterea
traficului de persoane în
Republica Moldova

Consolidarea abordării
multidisciplinare în
atingerea úi asigurarea vieĠii
fără violenĠă

OrganizaĠia InternaĠională
pentru MigraĠie (OIM)

Ministerul Afacerilor
Interne; Ministerul
Muncii, ProtecĠiei
Sociale úi Familiei;
Ministerul SănătăĠii

131.

56

2994

Acordul între
Guvernul Statelor
Unite ale Americii úi
Guvernul Republicii
Moldova cu privire la
cooperare în vederea
facilitării acordării
asistenĠei, semnat la
Chiúinău la 21
martie 1994
Acordul între
Guvernul Statelor
Unite ale Americii úi
Guvernul Republicii
Moldova cu privire la
cooperare în vederea
facilitării acordării
asistenĠei, semnat la
Chiúinău 21 martie
1994
Acordul între
Guvernul Statelor
Unite ale Americii úi
Guvernul Republicii
Moldova cu privire la
cooperare în vederea
facilitării acordării
asistenĠei, semnat la
Chiúinău 21 martie
1994

6

XXI. Republica Turcia – AgenĠia InternaĠională Turcă de Cooperare (TIKA)
132.

Memorandumul de
înĠelegere dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul Republicii
Turcia privind
cooperarea
economică, semnat
la Chiúinău la 19
octombrie 2004,
ratificat prin Legea
nr.140-XVI din 30
iunie 2005
Memorandumul de
înĠelegere dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul Republicii
Turcia privind
cooperarea
economică, semnat
la Chiúinău la 19
octombrie 2004,
ratificat prin Legea
nr.140-XVI din 30
iunie 2005
Memorandumul de
înĠelegere dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul Republicii
Turcia privind
cooperarea
economică, semnat
la Chiúinău la 19
octombrie 2004,
ratificat prin Legea
nr.140-XVI din 30
iunie 2005
Memorandumul de
înĠelegere dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul Republicii
Turcia privind
cooperarea
economică, semnat
la Chiúinău la 19
octombrie 2004,
ratificat prin Legea
nr.140-XVI din 30
iunie 2005
Memorandumul de
înĠelegere dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul Republicii
Turcia privind
cooperarea
economică, semnat
la Chiúinău la 19
octombrie 2004,
ratificat prin Legea
nr.140-XVI din 30
iunie 2005
Memorandumul de
înĠelegere dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul Republicii
Turcia privind
cooperarea
economică, semnat
la Chiúinău la 19
octombrie 2004,
ratificat prin Legea
nr.140
Memorandumul de
înĠelegere dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul Republicii
Turcia privind
cooperarea
economică, semnat
la Chiúinău la 19
octombrie 2004,
ratificat prin Legea
nr.140
Memorandumul de
înĠelegere dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi
Guvernul Republicii
Turcia privind
cooperarea
economică, semnat
la Chiúinău la 19
octombrie 2004,
ratificat prin Legea
nr.140

XXII. Comisia Europeană
140.

1344

Oficiul NaĠional Tempus

Oficiul NaĠional Tempus,
Moldova

Oficiul NaĠional
Tempus, Moldova

141.

2246

Misiunea Uniunii Europene
de AsistenĠă la Frontieră în
Republica Moldova úi în
Ucraina (EUBAM)

Programul NaĠiunilor Unite
Pentru Dezvoltare

Guvernul Republicii
Moldova

Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guver-nul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,

22 martie 2013
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142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

2

2377

2417

2428

2457

2507

2527

2529

2535

2536

3

Cooperarea Transfrontalieră
(CBC) – Unitatea de suport
al Programului în Belarus,
Moldova úi Ucraina

Erasmus Mundus „Fereastra
Externă de Cooperare” Lot
6, Moldova, Belarus úi
Ucraina

Implementarea măsurilor
pentru combaterea traficului
ilicit de materiale
radioactive úi nucleare

BRIDGE – Consolidarea
înĠelegerii reciproce úi
cooperării Uniunii Europene
cu Ucraina, Belarus,
Moldova úi Rusia

Dezvoltarea úi pilotarea
serviciilor de apartamente
protejate pentru persoanele
cu probleme de sănătate
mintală în Moldova

ReĠeaua educaĠională a
profesorilor „Vest-Est”

4

Serviciul Vamal; PoliĠia de
Frontieră; Ministerul
Dezvoltării Regionale úi
ConstrucĠiilor

Universitatea „Deusto” din
Spania

AgenĠia NaĠională de
Reglementare a ActivităĠilor
Nucleare úi Radiologice

AsociaĠia pentru Studii
Etnice úi Regionale

IniĠiativa Globală în
Psihiatrie, Hilversum,
Olanda

Universitatea Tehnologică
din Kaunas

Consolidarea capacităĠii
Moldovei de gestionare a
pieĠei muncii úi de
reîntoarcere a migranĠilor în
cadrul parteneriatului de
mobilitate cu Uniunea
Europeană

Serviciul Public de Ocupare
a ForĠei de Muncă din
Suedia

Evaluarea capacităĠii úi
modernizarea Spitalului
Clinic Republican

Ministerul SănătăĠii

Dezvoltarea parteneriatului
cu întreprinderile din
Republica Moldova

Universitatea Tehnică a
Moldovei; Universitatea
Agrară de Stat din
Moldova; Universitatea de
Stat din Moldova; Academia
de Studii Economice din
Moldova; Universitatea de
Stat din Comrat;
Universitatea CooperatistComercială din Moldova

5

Departamentul PoliĠiei
de Frontieră; Serviciul
Vamal; Ministerul
Tehnologiei InformaĠiei
úi ComunicaĠiilor ;
Ministerul Dezvoltării
Regionale úi
ConstrucĠiilor

Universitatea de Stat
„Bogdan Petriceicu
Hasdeu” din Cahul;
Universitatea de Stat din
Moldova

Ministerul Mediului

AsociaĠia pentru Studii
Etnice úi Regionale;
Academia de Studii
Economice din Moldova

OrganizaĠia
necomercială „Somato”

Universitatea Pedagogică
de Stat „Ion Creangă”;
Universitatea de Stat
„Alecu Russo” din BălĠi;
Universitatea de Stat din
Tiraspol; Universitatea
de Stat „Bogdan
Petriceicu Hasdeu” din
Cahul

Ministerul Muncii,
ProtecĠiei Sociale úi
Familiei; AgenĠia
NaĠională pentru
Ocuparea ForĠei de
Muncă

Spitalul Clinic
Republican

Universitatea Tehnică a
Moldovei; Universitatea
Agrară de Stat din
Moldova; Universitatea
de Stat din Moldova;
Academia de Studii
Economice din Moldova;
Universitatea de Stat din
Comrat; Universitatea
Cooperatist-Comercială
din Moldova; Ministerul
EducaĠiei; Ministerul
Agriculturii úi Industriei
Alimentare; Academia
de ùtiinĠe a Moldovei;
Institutul NaĠional al
Viei úi Vinului; Institutul
de Tehnologii
Alimentare; Institutul
NaĠional de Standartizare
úi Metrologie; AsociaĠia
Patronatului din ramura
construcĠiilor; AsociaĠia

6
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006

1

2

3

4

5
Patronatului din industria
uúoară; AlianĠa
StudenĠilor din Moldova;
Întreprinderea de Stat
„Moldelectrica”;
Întreprinderea
Experimentală Chimică
« Izomer » a Academiei
de ùtiinĠe a Moldovei;
Primăria mun. Chiúinău
Universitatea de Stat din
Moldova; liceele,
colegiile úi instituĠiile de
învăĠămînt superior care
pregătesc asistenĠi
sociali; organizaĠiile de
stat úi necomerciale

151.

2543

Profesionalizarea
învăĠămîntului în domeniul
asistenĠei sociale

Grupul de Interes Public
pentru Instruire Profesională
úi Angajare al Academiei din
Grenoble (Jeep Fipag),
FranĠa

152.

2546

Măsurile suplimentare
pentru combaterea traficului
de copii din Republica
Moldova

OrganizaĠia necomercială
Centrul InternaĠional pentru
ProtecĠia úi Promovarea
Drepturilor Femeii „La
Strada”; Associazione Itaca
Ong-Onlus

Ministerul Muncii,
ProtecĠiei Sociale úi
Familiei; Ministerul
Afacerilor Interne;
Procuratura Generală;
copiii – victime ale
traficului de fiinĠe umane
din Republica Moldova;
copiii din grupul de risc
a traficului de fiinĠe
umane din Republica
Moldova

153.

2550

ReĠeaua de comunicaĠie fixă
úi mobilă pentru Serviciul
Grăniceri din Republica
Moldova, UngheniGiurgiuleúti

Ericsson AB, în poziĠia de
lider al ConsorĠiului
„Motorola Industrial and
Trading Societe Anonyme
for the Manufacture and
Trading of
Telecommunications,
Cellular Telephony,
Electronic Systems and
Software”

Departamentul PoliĠiei
de Frontieră

154.

2552

PerfecĠionarea
învăĠămîntului în domeniul
managementului ecologic

Universitatea de Stat din
Sankt Petersburg

Universitatea de Stat din
Moldova

155.

2554

Dezvoltarea urbană
integrată a oraúelor istorice
ca centre regionale în SudEstul Europei

AsociaĠia „Plai Resurse”;
Compania „M.C. Design”;
Compania „COMISVAM”;
AsociaĠia „Habitat-Moldova
Centre”

AsociaĠia „Plai Resurse”;
Compania „M.C.
Design”; Compania
„COMISVAM”;
AsociaĠia „HabitatMoldova Centre”

156.

2565

Sănătatea în perioada de
tranziĠie: caracteristici în
sănătatea populaĠiei úi
politici de sănătate în Ġările
CSI

Societatea pentru
metodologia Sondajelor
„Concluzia-Prim”

Societatea pentru
metodologia Sondajelor
„Concluzia-Prim”

157.

2566

Supervizarea UE a ReĠelei
de ComunicaĠii Fixe úi
Mobile pentru Serviciul
Grăniceri al Republicii
Moldova, segmentul
Ungheni – Giurgiuleúti

Over Arup & Partners
International Ltd

Departamentul PoliĠiei
de Frontieră

158.

2567

Crearea ùcolii Hoteliere
Superioare de AplicaĠie

Grupul de Interes Public –
Formare úi Introducere
Profesională a Academiei
din Grenoble (JEEP-FIPAG)

Academia de Studii
Economice din Moldova;
Liceul profesional nr. 1;
Colegiul NaĠional de
ComerĠ al Academiei de
Studii Economice din
Moldova; Universitatea
de Stat din Moldova;
Universitatea de Stat
„Bogdan Petriceicu
Hasdeu” din Cahul

159.

2568

Universitatea
antreprenorială ca model
pentru corelaĠia managerială
între educaĠie, útiinĠă úi
inovaĠie

Universitatea Tehnică din
Milano (POLINI)

Universitatea Academiei
de ùtiinĠe a Moldovei;
AsociaĠia de Cercetare si
Dezvoltare

160.

2572

SusĠinerea implementării
componentei de migraĠie úi
dezvoltare a Parteneriatului
de Mobilitate Moldova –
UE

OrganizaĠia InternaĠională
pentru MigraĠie

Ministerul Afacerilor
Externe úi Integrării
Europene; Ministerul
Muncii, ProtecĠiei
Sociale úi Familiei;

6

Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
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AgenĠia de Ocupare a
ForĠei de Muncă;
OrganizaĠia de
Dezvoltare a
Întreprinderilor Mici úi
Mijlocii; MigranĠii úi
familiile lor, asociaĠiile
diasporei; copiii úi
bătrînii lăsaĠi fără grija
membrilor de familie
plecaĠi peste hotare;
antreprenorii moldoveni
/ solicitanĠii de
împrumut; femeile úi
tinerii antreprenori;
oamenii de útiinĠă din
diasporă; comunitatea de
cercetare úi dezvoltare
din Republica Moldova;
specialiútii úi absolvenĠii
facultăĠilor de la
universităĠile din
străinătate originari din
Moldova
Primăria municipiului
Chiúinău

Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006

161.

2575

Canalizarea pluvială.
Promovarea úi
implementarea acĠiunilor
inovative de schimbare a
climei

Primăria municipiului
Chiúinău

162.

2576

Guvernarea Deúeurilor

ETPISA; Project
Management Limited;
Fichtner GmbH; REC
Caucasus; PlanMiljo PM;
Wasteaware Limited

Ministerului Mediului

163.

2577

Modernizarea úi
dezvoltarea cursurilor de
profesionalizare

Institutul Universitar
Profesionalizat
„Management úi Gestiunea
Întreprinderilor” a
UniversităĠii din Auvergne
Clermont

Academia de Studii
Economice din Moldova;
Universitatea de Stat
„Bogdan Petriceicu
Hasdeu” din Cahul;
Universitatea de Stat
„Alecu Russo” din BălĠi

164.

2971

Suportul măsurilor de
promovare a încrederii

Programul NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare

AutorităĠile
administraĠiei publice
locale úi organizaĠiile
necomerciale din
Republica Moldova
implicate în activităĠile
Programului de SusĠinere
a Măsurilor de
Promovare a Încrederii

165.

2585

Creúterea eficienĠei
energetice a municipiului
Chiúinău úi oraúului
Sevastopol în baza
experienĠei existente

Primăria municipiului
Chiúinău

Primăria municipiului
Chiúinău

166.

2588

Programul de susĠinere a
democraĠiei

Consiliul Europei,
Corporate and public
management consultting
group

167.

2589

Consolidarea capacităĠilor
actorilor nonstatali úi a
autorităĠilor locale în
Moldova úi Ucraina pentru
promovarea incluziunii
sociale a tinerilor exinstituĠionalizaĠi

Ai.Bi. Associazione Amici
dei; Filiala din Republica
Moldova a AsociaĠiei
„Amici dei Bambini”

Ministerul JustiĠiei;
Ministerul Afacerilor
Interne; Procuratura
Generală; Consiliul
Superior al Magistraturii;
Baroul de AvocaĠi;
Centrul pentru Drepturile
Omului; Consiliul
Coordonator al
Audiovizualului;
Parlamentul Republicii
Moldova; societatea
civilă
Tinerii exinstituĠionalizaĠi

168.

2594

Centrul de formare continuă
în domeniul educaĠiei
incluzive în Moldova

Universitatea din Alicante,
Spania

58

Institutul de instruire
continua

Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006
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169.

1
2661

2

Consolidarea înĠelegerii úi
implementarea Politicii
Europene de Vecinătate úi a
Parteniriatului Estic

3

Academia de Studii
Economice din Moldova

4

Academia de Studii
Economice din Moldova

170.

2687

Donarea de organe vii în
Europa

Centrul medical „Erasmus”
din Rotterdam, Olanda

FundaĠia Renală

171.

2688

Proiectul „Dance4life”

FundaĠia „Sida Est-Vest” din
Republica Moldova

FundaĠia Sida Est-Vest –
filiala din Republica
Moldova

172.

2690

Instruirea activă a
studentului în domeniul
útiinĠei

Universitatea de Stat Ilia,
Tbilisi, Georgia

Universitatea Academiei
de ùtiinĠe a Moldovei

173.

2718

Transport public Chiúinău

ConsorĠium
„Ȼeɥɤɨɦɦɭɧɦɚɲ”, or.
Minsk, Republica Belarus úi
SC „Carpat Belaz Service”
SRL; Beruf-Auto SRL;
Transport Technologie –
Consult Karlshure GmbH
(TTK)

Întreprinderea
Municipală “Regia
Transport Electric”;
Consiliul municipal
Chiúinău

174.

2734

Crearea ciclului trei de
studii – Program doctoral in
Energii Regenerabile si
Tehnologii de Mediu

ùcoala Superioară Tehnică
Regală – Suedia

Universitatea Tehnică a
Moldovei, Universitatea
Agrară de Stat din
Moldova, AsociaĠia
naĠională pentru
promovarea surselor
regenerabile de energie

175.

2735

Dezvoltarea sistemului
învăĠămîntului superior
pentru îmbunătăĠirea
parteneriatului social úi a
competitivităĠii ùtiinĠelor
Umanitare

Universitatea de Stat „B.P.
Hasdeu” din Cahul

Universitatea de Stat
„B.P. Hasdeu” din
Cahul, Universitatea de
Stat “Al. Russo” din
BălĠi

176.

2736

Proiectul Energie si
Biomasă Moldova

Ministerul Economiei;
Agentia pentru Eficienta
Energetica; Unitatea de
Implementare a Proiectului 2
KR

Ministerul Economiei

177.

2748

Evaluarea úi înnoirea
curriculei pentru formarea
profesorilor

Universitatea din Aveiro

178.

2749

Tehnologie
geoinformaĠională pentru
dezvoltarea durabilă a Ġărilor
vecinătăĠii estice

Institutul Regal de
Tehnologii (KTH),
Stockholm, Suedia

Universitatea din Aveiro,
Portugalia; Universitatea
Pedagogică de Stat „Ion
Creangă“; Universitatea
de Stat din Moldova;
Universitatea de Stat
„A.Russo” din Balti;
Universitatea de Stat din
Tiraspol; Ministerul
EducaĠiei, Universitatea
din Tallinn (Estonia);
Universitatea de Vest
„V.Goldis”, România;
Centrul de Resurse
Curriculare; DirecĠia
generală pentru educaĠie
Orhei; Liceul „Ion
Creangă”; Liceul „Iulia
Haúdeu”; Liceul teoretic
„Vasile Alecsandri”;
Gimnaziul „Pro succes”
Universitatea de Stat din
Tiraspol; Universitatea
Politehnică din Valencia,
Spania;
Universitatea de ùtiinĠe

Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006

Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
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179.
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182.

183.

184.

185.

186.

2

2754

2756

2757

2758

2761

2767

2770

2771

3

4

5

6

1

Aplicate din Stuttgart,
Germania;
Universitatea NaĠională
Politehnică din Lvov,
Ucraina;
Universitatea NaĠională
de ConstrucĠie úi
Arhitectură din Kiev,
Ucraina;
Universitatea de Stat de
Arhitectură úi ConstrucĠii
din Erevan, Armenia;
Universitatea de Stat din
Erevan, Armenia;
Universitatea Agrariană
Armeană de Stat,
Armenia;
Centrul de Geodezie úi
Cartografie, Erevan,
Armenia;
Universitatea Tehnică
din Moldova
Camera de ComerĠ úi
Industrie a Republicii
Moldova;
Business Consulting
Institute

Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006

187.

EAST INVEST –
Parteneriatul Estic /
Facilitatea IMM– Proiectul
AlianĠa Estică

Camera de ComerĠ úi
Industrie a Republicii
Moldova;
Business Consulting
Institute

Programe de master în
sănătatea publică úi
serviciile sociale

Universitatea de Stat din
Moldova; Universitatea
Cumbria – Marea Britanie;
Universitatea de Stat de
medicină úi Farmacie
„N.TestemiĠanu”

Universitatea de Stat din
Moldova; Universitatea
Babeú-Bolyai din Cluj –
România; Institutul Regal
de Tehnologie, ùcoala de
Sănătate úi Tehnologie –
Suedia; Universitatea de
Stat din Erevan – Armenia;
Universitatea de Stat de
Medicină – Armenia;
Universitatea din Georgia;
Universitatea de Stat din
Tbilisi – Georgia

Guvernarea Obiectivelor de
Dezvoltare ale Mileniului în
acĠiune: Stimularea
schimbării drepturilor
omului în politicile sociale

Programul NaĠiunilor Unite
pentru Dezvoltare (PNUD)

Ministerul Muncii,
ProtecĠiei Sociale úi
Familiei

Oficiul NaĠional TEMPUS

Oficiul NaĠional TEMPUS

Instruirea activă a
studentului în útiinĠă

Universitatea Academiei de
ùtiinĠe a Moldovei

Suport pentru
implementarea acordurilor
de readmisie ale
ComunităĠilor Europene
încheiate cu Republica
Moldova, FederaĠia Rusă

OrganizaĠia InternaĠională
pentru MigraĠie; SA
„Institutul de Reforme
Penale”

Monitorizarea alegerilor úi
educaĠia alegătorilor din
Republica Moldova –
Consolidarea capacităĠilor úi
reĠelelor internaĠionale

Centrul
NaĠional
de
AsistenĠă úi Informare a
organizaĠiilor necomerciale
din Moldova „Contact”;
AsociaĠia
Promo–LEX;
Centrul „Parteneriat pentru
Dezvoltare”

Abordarea efectelor
negative ale migraĠiei asupra
minorilor úi familiilor lăsate
în Ġară

Ministerul Muncii, ProtecĠiei
Sociale úi Familiei;
OrganizaĠia InternaĠională
pentru MigraĠie

Oficiul NaĠional
TEMPUS

Academia de ùtiinĠe a
Moldovei

Guvernul, autorităĠile
publice centrale,
cetăĠenii Ġărilor terĠe
readmiúi úi / sau reĠinuĠi
drept migranĠi iregulari
care tranzitează spre
Uniunea Europeană,
solicitanĠi de azil
respinúi, migranĠi ilegali
reĠinuĠi în centrul de
plasament pentru străini,
cetăĠenii proprii readmiúi
Centrul NaĠional de
AsistenĠă úi Informare a
organizaĠiilor
necomerciale din
Moldova „Contact”;
AsociaĠia Promo – LEX;
Centrul „Parteneriat
pentru Dezvoltare”

Ministerul Muncii,
ProtecĠiei Sociale úi
Familiei;
centrele úi operatorii
sociali responsabili
pentru copii;
minorii úi tinerii, mai cu
seamă femeile, care
urmează să fie incluúi în
programele de instruire;
copiii úi familiile lăsate
în Ġară de migranĠi;
migranĠii moldoveni care
locuiesc în Italia

Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene
privind asistenĠa
externă, semnat la
Bruxelles la 11 mai
2006, ratificat prin
Legea nr.426-XVI
din 27 decembrie
2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006

2
2772

3

4

5

O mînă de ajutor – îngrijiri
la domiciliu la ultima etapă
a vieĠii pentru pacienĠii
incurabili si vîrstnici, rămaúi
fără îngrijire în Moldova úi
Ucraina

OrganizaĠia necomercială
„Caritas Moldova”

OrganizaĠia
necomercială
Moldova”

6
„Caritas

Acordul-cadru
dintre Guver-nul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guver-nul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006

188.

2674

Suport pentru activităĠile
Secretariatului Tehnic
Comun în cadrul
Programului OperaĠional
Comun România – Ucraina
– Republica Moldova 20072013

Cancelaria de Stat

Cancelaria de Stat

189.

2773

Stabilirea unui program de
masterat în domeniul
drepturilor omului úi
democratizării în Armenia,
Belarus, Ucraina úi Moldova

Universitatea
de
Studii
Politice
úi
Economice
Europene „Constantin Stere”

Universitatea de Stat din
Erevan; Universitatea de
Stat din Belarus;
Universitatea „Taras
ùevcenko” din Kiev;
Universitatea de Studii
Politice úi Economice
Europene „Constantin
Stere”, Republica
Moldova

190.

2781

ReĠea transfrontalieră pentru
agricultura ecologică

AsociaĠia
Producătorilor
Agricoli „Uncalnis”

AsociaĠia Producătorilor
Agricoli „Uncalnis”

191.

2782

Dezvoltarea comunităĠilor
moldoveneúti în baza
remitenĠelor

ReprezentanĠa în Moldova a
AsociaĠiei Obúteúti
„Hilfswerk Austria”

ReprezentanĠa în
Moldova a AsociaĠiei
Obúteúti „Hilfswerk
Austria”; Centrul
NaĠional de AsistenĠă úi
Informare a
OrganizaĠiilor
Necomerciale din
Moldova „CONTACT”

192.

2783

Gestionarea eficientă a
migraĠiei de muncă úi a
calificărilor

OrganizaĠia InternaĠională a
Muncii (OIM)

193.

2792

Consolidarea libertăĠii de
întrunire în Republica
Moldova

Centrul de Resurse al
OrganizaĠiilor
Neguvernamentale pentru
Drepturile Omului din
Moldova (CReDO)

Ministerul Muncii,
ProtecĠiei Sociale úi
Familiei; Ministerul
EducaĠiei; Ministerul
Afacerilor Externe úi
Integrării Europene;
comisiile parlamentare
relevante; serviciile de
ocupare a forĠei de
muncă publice úi private;
ConfederaĠia NaĠională a
Sindicatelor;
ConfederaĠia NaĠională a
Patronatelor; Biroul
NaĠional de Statistică
Centrul de Resurse al
OrganizaĠiilor
Neguvernamentale
pentru Drepturile
Omului din Moldova
(CReDO)

194.

2797

Management de
performanĠă úi eficienĠă
administrativă

Business Consulting
Institute

Business Consulting
Institute

195.

2799

O nouă schimbare pentru
vîrstnici în regiunea
transfrontalieră Iaúi –
Soroca

AsociaĠia Obútească
“SOARTA”

AsociaĠia Obútească
“SOARTA”

Acordul-cadru dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006

196.

2802

Poze transfrontaliere

Centrul de resurse pentru
adolescenĠi úi tineret

Centrul de resurse pentru
adolescenĠi úi tineret

Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006

Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006

Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006
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197.

198.

2
2817

2818

3
Dezvoltarea Serviciului
asistenĠă parentală
profesionistă de răgaz
pentru copiii cu dizabilităĠi
în Republica Moldova

Internetul: E-friend sau Eenemy? (IFE)

4
AsociaĠia Obútească „Every
Ghild” din Moldova”

Colegiul Tehnic Feroviar úi
Centrul pentru IniĠiative
Private

5
AsociaĠia Obútească
„Every Ghild” din
Moldova”

Colegiul Tehnic Feroviar
úi Centrul pentru
IniĠiative Private

199.

2831

ReĠea de comunicaĠie fixă úi
mobilă pentru Serviciul
Grăniceri din Republica
Moldova: Faza 2 Horeúti la
Otaci- Infrastructură úi
Echipament IT

Ericsson AB

Departamentul PoliĠiei
de Frontieră

200.

2832

ReĠea de comunicaĠie fixă úi
mobilă pentru Serviciul
Grăniceri din Republica
Moldova: Faza 2 Horeúti la
Otaci- Echipamente Radio

Ericsson AB; Motorola
industrial and Trading
Societe Anonyme for the
Manufacture and Trading of
Telecommunication,
Cellular Telephony,
Electronic System and
Software

Departamentul PoliĠiei
de Frontieră

AsistenĠa tehnică pentru
punerea în aplicare a
Programului de SusĠinere a
Politicilor de Sector în
domeniul apelor

Eptisa (Compania Spaniolă
internaĠională de
consultanĠă), Royal
Haskoning (Olanda),
Seureca (FranĠa)

Ministerul Mediului

Societatea civilă úi sectorul
privat în calitate de
contribuitori la
implementarea ODM

Centrul pentru Dezvoltare
Economică, Institutul pentru
Politici Publice, Centrul
Analitic Independent
EXPERT-GRUP

Centrul pentru
Dezvoltare Economică;
populaĠia, societatea
civilă

Suportul Guvernului
Republicii Moldova în
consolidarea capacităĠilor de
utilizare a instrumentelor
Twinning, TAIEX úi
SIGMA; oferirea suportului
în pregătirea úi
implementarea Programului
Comprehensiv de
Consolidare InstituĠională

Human Dynamics

Cancelaria de Stat

ReĠeaua de simbioză
industrială pentru protecĠia
mediului úi dezvoltare
durabilă în bazinul Mării
Negre – SYMNET

AgenĠia pentru Inovare úi
Transfer Tehnologic,
Academia de ùtiinĠe din
Moldova,
Institutul de Oceanologie,
Academia de ùtiinĠe din
Bulgaria, Varna

AgenĠia pentru Inovare úi
Transfer Tehnologic,
Academia de ùtiinĠe din
Moldova;
Universitatea „Ozye÷in”

Facilitarea comerĠului cu
produse agroalimentare în
bazinul Mării Negre

FederaĠia NaĠională a
Agricultorilor din Moldova
AGROinform

FederaĠia NaĠională a
Agricultorilor din
Moldova AGROinform

ReĠeaua Bazinului Mării
Negre pentru Dezvoltarea
Regională (BlasNET)

OrganizaĠia pentru
Dezvoltarea Sectorului
Întreprinderilor Mici úi
Mijlocii (ODIMM)

AgenĠia Regională
pentru Antreprenoriat úi
InovaĠii (RAPIV),
Bulgaria

Procesele de logistică úi a
căilor maritime II- ENPI
2011/264459

Egis
International
SA,
Dornier Consulting GmbH

Ministerul Transportului
úi Infrastructurii
Drumurilor

201.
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6
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
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208.

2866

Consolidarea
managementului finanĠelor
publice în Republica
Moldova

Autoritatea NaĠională de
Management Financiar din
Suedia

Ministerul FinanĠelor

209.

2867

Gestionarea eficientă a
migraĠiei de muncă úi a
calificărilor

OrganizaĠia InternaĠională
pentru MigraĠie (OIM)

210.

2876

SusĠinerea Guvernului
Republicii Moldovei în
domeniul combaterii
corupĠiei, reformei
Ministerului Afacerilor
Interne, inclusiv a poliĠiei úi
protecĠiei datelor cu caracter
personal

ConsorĠiumul dintre Biroul
de Cooperare InternaĠională
(GIZ) úi KPMG

Ministerul Muncii,
ProtecĠiei Sociale úi
Familiei; Ministerul
EducaĠiei;
Ministerul Afacerilor
Externe úi Integrării
Europene;
comisiile parlamentare
relevante;
serviciile de ocupare a
forĠei de muncă publice
úi private;
ConfederaĠia NaĠională a
Sindicatelor;
ConfederaĠia NaĠională a
Patronatelor;
Biroul NaĠional de
Statistică
Ministerul Afacerilor
Interne, Departamentul
poliĠie; Centrul NaĠional
AnticorupĠie

211.

2888

Stimularea Economică în
Ariile Rurale (ESRA)

GFA Consulting Groupe

Ministerul Economiei

212.

2877

SusĠinerea utilizării
remitenĠelor pentru crearea
de noi afaceri úi locuri de
muncă

„Caritas” Republica Cehă;
„ProRuralInvest”

„Caritas” Republica
Cehă;

213.

2878

Consolidarea mecanismelor
naĠionale pentru reintegrarea
úi reabilitarea victimelor
traficului de fiinĠe umane în
Belarus, Moldova úi Ucraina

OrganizaĠia InternaĠională
pentru MigraĠie (OIM),
misiunea în RM, ONG
CNFACEM

Ministerul Muncii,
ProtecĠiei Sociale úi
Familiei al Republicii
Moldova

214.

2904

Consolidarea organizaĠiilor
societăĠii civile din Moldova
în prevenirea HIV/SIDA úi
îngrijirea femeilor úi
minorilor deĠinuĠi

AsociaĠia Obútească
Societatea InternaĠională
pentru Drepturile Omului –
SecĠia din Republica
Moldova, „Pro NGO ! e.V”,
Koln, Germania

AsociaĠia Obútească
„Societatea
InternaĠională pentru
Drepturile Omului” –
SecĠia din Republica
Moldova

215.

2905

CapacităĠi pentru
dezvoltarea urbană
integrată: INTEGR-ABLE

AsociaĠia Primarilor úi
ColectivităĠilor Locale din
Republica Moldova

FundaĠia Urbană pentru
Dezvoltare Durabilă,
Erevan, Armenia

216.

2909

Supervizarea UE a
contractelor de livrare
pentru ReĠeaua de
ComunicaĠii Fixe úi Mobile
pentru Serviciul Grăniceri al
Republicii Moldova, faza II,
segmentul Horeúti - Otaci

Ove Arup & Partners
International Ltd.

Departamentul PoliĠiei
de Frontieră

217.

2913

VIVA_ESTPART Valorificarea úi

AsociaĠia Armeană de
Ecoturism (ARMECAS);

AgenĠia de Cooperate
Transfrontalieră úi
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3
îmbunătăĠirea
managementului oraúelor
mici istorice în regiunea
Parteneriatului Estic

218.

219.

220.
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222.

223.

224.

225.

226.

227.

2915

2919

2925

2934

2938

2939
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2941
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2943

Crearea reĠelei
universităĠilor tematice în
útiinĠele aplicate úi útiinĠele
economice în Republica
Moldova

Sensibilizarea opiniei
publice privind
managementul deúeurilor
menajere solide în partea de
nord-vest a Mării Negre

TradiĠie, originalitate,
unicitate úi bogăĠie pentru o
Strategie inovatoare pentru
dezvoltarea turismului în
Regiunea Mării Negre

Suport pentru Moldova în
domeniul norme úi
standarde în siguranĠa
alimentelor de origine
vegetală (Twinning)

Consolidarea capacităĠilor în
dezvoltarea regională în
Republica Moldova
(TWINNING)

Bijuteriile Medievale:
CetăĠile Hotin, Soroca,
Suceava

Dezvoltarea sistemului de
management al apei în
comuna Tuluceúti, judeĠul
GalaĠi úi în comuna SireĠi,
raionul Străúeni

ÎmbunătăĠirea
transfrontalieră a gestionării
deúeurilor municipale în
Republica Moldova,
România úi Ucraina

Suportul AgenĠiei pentru
ProtecĠia Consumatorului
(TWINNING)

Consolidarea capacităĠilor
Centrului de Acreditare în
domeniul conformităĠii
produselor (TWINNING)
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AsociaĠia pentru TranziĠia
Urbană, Bucureúti, România;
Departamentul de
Arhitectură úi Planificare
Urbană a UniversităĠii
Politehnice din Bari (Italia);
AgenĠia de Cooperare
Transfrontalieră úi Integrare
Europeană, Cahul

Integrare Europeană,
Cahul

„Agrocampus Ouest”,
Rennes, FranĠa;
Universitatea Tehnică a
Moldovei

Universitatea Tehnică a
Moldovei

Centrul Regional de Mediu
Moldova (REC Moldova)

Primăria Oraúului Eforie,
ConstanĠa, România;
Primăria satului Negrea

Food and Environment
Research Agency (Fera) of
the Departament for
Environment, Food and
Rural Affairs (Deifra),
United Kingdom

Ministerul Afacerilor
Interne, FranĠa, CIVI POL
Conseil, AgenĠia pentru
relaĠii internaĠionale

Consiliul raional Soroca

Comuna Tuluceúti, judeĠul
GalaĠi;
Primăria SireĠi, raionul
Străúeni

Centrul Regional de
Mediu Moldova (REC
Moldova)

Primăria satului Negrea

Inspectoratul General de
Supraveghere
Fitosanitară úi Control
Semincer, Ministerul
Agriculturii úi Industriei
Alimentare

Ministerul Dezvoltării
Regionale úi
ConstrucĠiilor

Consiliul raional Soroca;
Primăria municipiului
Suceava (România);
RezervaĠia Arhitecturală
Istorică NaĠională
Cetatea Hotin (Ucraina)

Primaria SireĠi, raionul
Străúeni

Primăria or. Făleúti;
Centrul Regional de Mediu
din Moldova (REC
Moldova); Asociatia
Obútească „Cutezatorul”
Făleúti; Consiliul JudeĠean
Iaúi; Primăria or. Târgu
Frumos; JudeĠul Iaúi,
România; primăria
Novoselitsea, regiunea
CernăuĠi, Ucraina

Consiliul raional Falesti

NI-CO, United Kingdom,
Northern Ireland
Cooperation Overseas Ltd.
Lithuania, SNFPI

AgenĠia pentru ProtecĠia
Consumatorului

Institutul de Standardizare
din Olanda (ISO)

Centrul de Acreditare
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228.

2944

ReĠeaua de cooperare
transfrontalieră în afaceri
Ucraina – România –
Republica Moldova

Universitatea de Stat din
Moldova

Universitatea de Stat din
Moldova

229.

2945

Lead your way to business

OrganizaĠia pentru
Dezvoltarea Sectorului
Întreprinderilor Mici úi
Mijlocii (ODIMM)

OrganizaĠia pentru
Dezvoltarea Sectorului
Întreprinderilor Mici úi
Mijlocii (ODIMM)

230.

2946

Zone publice durabile
pentru cultură în Ġările din
Est

Institutul Oikodrom din
Vienna pentru
Sustenabilitate Urbană

AsociaĠia Obútească
AsociaĠia Tinerilor
Artiúti „Oberlicht”

231.

2947

Centrul pentru asistenĠă
pentru mediul de afaceri
transfrontalier – instruire,
expoziĠii úi simpozioane

Consiliul raional Ialoveni

INDECO Iaúi; CCIA
Botoúani

232.

2948

AsistenĠă pentru reforma
sectorului energetic

EXERGIA Energy and
Environment Consultants
S.A., Grecia

Ministerul Economiei

233.

2949

Centrul-pilot de resurse
pentru conservarea
transfrontalieră a
biodiversităĠii rîului Prut

Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza”, Iaúi, România ;
Academia de ùtiinĠe a
Moldovei

Academia de ùtiinĠe a
Moldovei

234.

2950

Black Sea Earthquake
Safety Net(work) – ESNET

Institutul NaĠional pentru
Cercetare a Fizicii
Pămîntului, Măgurele,
România

Institutul de Geologie úi
Seismologie al
Academiei de ùtiinĠe

235.

2963

Consolidarea capacităĠilor
de gestionare a migraĠiei în
Republica Moldova

Serviciul Public de Angajare
din Suedia
(Arbetsformedlingen)

Ministerul Muncii,
ProtecĠiei Sociale úi
Familiei; actualii úi
potenĠialii migranĠi úi
familiile acestora

236.

2979

Consolidarea legăturilor
între ONG-uri, mediul de
afaceri úi mass-media din
Republica Moldova,
Ucraina úi Rusia pentru
prevenirea conflictului din
Transnistria

FundaĠia Est-Europeană
(Moldova)

FundaĠia Est-Europeană
(Moldova)

237.

2980

ÎmbunătăĠirea calităĠii vieĠii
persoanelor care trăiesc cu
HIV

Liga persoanelor care trăiesc
cu HIV din Republica
Moldova

Liga persoanelor care
trăiesc cu HIV din
Republica Moldova
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238.

2981

239.

2982

240.

2983

3

4

Creúterea activităĠii de
siguranĠă a vieĠii în valea
rîului Prut

Sporirea responsabilităĠii
Guvernului prin
monitorizarea reformei în
sectorul justiĠiei

Dezvoltarea sistemului de
asigurare a calităĠii în
învăĠămîntul superior din
Moldova

AsociaĠia Obútească
„Cutezătorul”, Făleúti

AsociaĠia Promo-LEX

Universitatea de Medicină úi
Farmacie „Nicolae
TestemiĠanu”; Centrum für
Hochschulentwicklung,
Germania; Universitatea
Girona, Spania; Comitetul
Austriac de Servicii
Universitare Mondiale,
Austria; Universitatea
Politehnică Bucureúti,
România; Agentur für
Qualitätssicherung durch
Akkreditierung, Germania;
Sindicatele NaĠionale
StudenĠeúti din Europa,
Belgia; Universitatea
Roskilde, Danemarca;
Universitatea Tehnică din
Moldova; Universitatea de
Stat din Moldova;
Universitatea de Stat din
Cahul „Bogdan Petriceicu
Hasdeu”, Moldova;
Universitatea de Stat din
BălĠi „Aleco Russo”,
Moldova; Universitatea de
Stat din Tiraspol, Moldova;
Ministerul EducaĠiei,
Moldova; Ministerul
SănătăĠii, Moldova;
Consiliul NaĠional al
Rectorilor, Moldova;
Consiliul NaĠional al
OrganizaĠiilor StudenĠeúti,
Moldova
Guvernul Republicii
Moldova

5

Administratia de Stat a
raionului NovoseliĠa,
regiunea Cernăuti,
Ucraina;
AsociaĠia Obútească
„CUTEZATORUL”
Făleúti

Ministerul Economiei;
AsociaĠia Promo-LEX

Universitatea Leipzig,
Germania;
Universitatea de
Medicină úi Farmacie
„Nicolae TestemiĠanu”,
Moldova

241.

2984

AsistenĠă tehnică úi schimb
de informaĠii

242.

2986

Planificarea energiei
durabile în Europa de Est úi
Caucazul de Sud –
ConvenĠia primarilor Republica Moldova,
Ucraina úi Azerbaidjan

Primăria mun. BălĠi

Programul de suport integrat
pentru reforma incluzivă úi
dialogul democratic

FundaĠia Est-Europeană

Crossmedia úi Jurnalismul
de calitate

Universitatea de Stat din
Moldova

Universitatea de Stat din
Moldova; Universitatea
Passau, Germania

ÎmbunătăĠirea situaĠiei
socio-economice a tinerilor
din Moldova prin abilitarea
tinerilor úi societăĠii civile
moldoveneúti

AsociaĠia Obútească pentru
Copii úi Tineret „Făclia”

AsociaĠia Obútească
pentru Copii úi Tineret
„Făclia”

Conducerea úi
managementul schimbării în

Universitatea de Stat din
Moldova

Colegiul Universitar
International din

243.
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2998

245.

2999
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IBF International
Consulting

Programul NaĠiunilor
Unite pentru Mediu
("UNEP")

FundaĠia Est-Europeană,
Parteneriatul European
pentru DemocraĠie
(Bruxelles, Belgia)
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semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006

Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul

1

2

3
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învăĠămîntul superior

5
Dobrich, Bulgaria

247.

3002

Parteneriatul public-privat
pentru dezvoltarea durabilă
a serviciilor de asistenĠă
socială comunitare

Keystone Human Services
International Moldova
Association

Keystone Human
Services International
Moldova Association

248.

3004

Consolidarea legăturii dintre
migraĠie úi dezvoltare:
testarea furnizorului de
servicii integrate pentru
migranĠii moldoveni úi
comunităĠile lor

International Agency for
Source Country Information
(IASCI), Austria; Centrul de
Analiză ܈i Investiga܊ii
Sociologice, Politologice ܈i
Psihologice CIVIS, Moldova

Cancelaria de Stat a
Republicii Moldova /
Biroul pentru Rela܊ii cu
Diaspora;
Consiliul raional
Ungheni;
Primăria Ungheni;
Consiliul raional Edine;܊
Primăria Edine;܊
Consiliul raional Cahul;
Primăria Cahul

249.

3005

Consolidarea capacităĠilor
platformelor naĠionale (PN)
a Forului SocietăĠii Civile a
Parteneriatului Estic

Centrul Regional de Mediu
Moldova (REC Moldova)

Centrul Regional de
Mediu Moldova (REC
Moldova)

250.

3022

Program de masterat comun
sub egida ReĠelei
UniversităĠilor de la Marea
Neagră (BSUN) în domeniul
managementului surselor
regenerabile de energie –
ARGOS

Universitatea Tehnică a
Moldovei; Asocia܊ia
Na܊ională pentru
Promovarea Surselor
Regenerabile de Energie;
Universitatea „Ovidius” din
Constan܊a

Universitatea Tehnică a
Moldovei; Asocia܊ia
Na܊ională pentru
Promovarea Surselor
Regenerabile de Energie

251.

3023

Consolidarea autonomiei
universitare în Moldova

Universitatea Tehnică a
Moldovei; Universitatea de
Stat din Moldova;
Universitatea de Stat de
Medicină úi Farmacie
„Nicolae TestemiĠanu”;
Universitatea Agrară de Stat
din Moldova; Academia de
Studii Economice din
Moldova; Universitatea de
Stat „Aleco Russo” din
BălĠi; Universitatea de Stat
„Bogdan Petriceicu Hasdeu”
din Cahul; Universitatea de
Stat din Comrat

Universitatea Tehnică a
Moldovei; Universitatea
de Stat din Moldova;
Universitatea de Stat de
Medicină úi Farmacie
„Nicolae TestemiĠanu”;
Universitatea Agrară de
Stat din Moldova;
Academia de Studii
Economice din Moldova;
Universitatea de Stat
„Aleco Russo” din BălĠi_
Universitatea de Stat
„Bogdan Petriceicu
Hasdeu” din Cahul;
Universitatea de Stat din
Comrat
Funda܊ia Comunitară
Dezvoltarea sustenabila
Cahul

(EUniAM)

252.

3024

Trasee turistice pe teren:
suport pentru administrarea
ariilor protejate în regiunea
Bazinului Marii Negre
(InterTrails)

Funda܊ia Comunitară
Dezvoltarea sustenabila
Cahul

253.

3026

Împărtă܈irea colectivă a
abilită܊ilor ܈tiin܊ifice
fermierilor în domeniul
protec܊iei agricole ܈i de
mediu ECO AGRI

World ECOM

Institutul de Chimie al
Academiei de ܇tiin܊e a
Moldovei

254.

3027

Îmbunătă܊irea
managementului costal
integrat în Bazinul Mării
Negre ICZM

Administra܊ia Na܊ională
Apele Române Dobrogea

Centrul de Consultan܊ă
Ecologică Cahul

255.

3028

TransAgROpolis – Suport
transfrontalier în
agrobusiness

Consiliul raional Ungheni

Consiliul raional Făle܈ti

6
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006

Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006

22 martie 2013

1
256.

2

3

6

258.

2763

Unificarea naturii úi culturii
prin activităĠi în aer liber în
zona de graniĠă

Filiala din Republica
Moldova a AsociaĠiei
„Amici dei Bambini”

Filiala din Republica
Moldova a AsociaĠiei
„Amici dei Bambini”

259.

2595

Dezvoltarea úi promovarea
unui climat mediatic modern
în Republica Moldova

IDIS „VIITORUL”

Societatea civilă; massmedia

260.

2596

Consolidarea protecĠiei
juridice úi sporirea nivelului
de conútientizare cu privire
la aplicarea relelor
tratamente pe motiv de
discriminare în Moldova,
inclusiv în regiunea
Transnistreană

OrganizaĠia necomercială
„Promo-Lex”

Păturile vulnerabile;
societatea civila

261.

2597

Să revenim la DemocraĠie!
Fortificarea capacităĠilor
profesionale ale jurnaliútilor,
consolidarea cooperării
guvernamentale,
promovarea mass-media
liberă în Republica Moldova

FundaĠia Konrad Adenauer

Societatea civila; massmedia

262.

2604

Reabilitarea victimelor
torturii în Republica
Moldova

OrganizaĠia necomercială
„Memoria”

Victimele torturii,
societatea civila

263.

2607

Consolidarea capacităĠilor
pentru promovarea
drepturilor omului úi a
instituĠiilor democratice în
regiunea transnistreană a
Republicii Moldova

Centrul de Resurse pentru
Drepturile Omului
„CReDO”

Societatea civila din
regiunea Transnistreană

265.

266.

2816

2839

Fortificarea capacităĠilor
mass-media din Moldova în
vederea reflectării
subiectelor de interes public

Centru de Consultan܊ă în
Afaceri Cahul

5

257.

2608

InterNet –
Interna܊ionalizarea ܈i
crearea re܊elelor de IMM úi
structuri pentru sus܊inerea
afacerilor în zona
transfrontalieră

4

Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
3030
Promovarea planificării ܈i
Business Consulting
Primăria Telene܈ti;
Acordul-cadru
implementării participative
Institute
Primăria Orhei
dintre Guvernul
ca mecanism eficient de
Republicii Moldova
abilitare a comunită܊ii ܈i
úi Comisia
dezvoltare locală sustenabilă
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
XXIII. Uniunea Europeană – Programul Uniunii Europene de SusĠinere a Drepturilor Omului (EIDHR)

264.

3029

Nr. 60-63 (4378-4381)

Centrul Independent de
Jurnalism din Moldova

Promovarea democrɚĠiei úi a
drepturilor omului în
Moldova abordată din
perspective sistemului
media

Universitatea Liberă
InternaĠională din Moldova
(ULIM)

Promovarea drepturilor
omului pentru victimele

SA „Medicii lumii”

Centru de Consultan܊ă în
Afaceri Cahul

Societatea civilă; massmedia

Universitatea Liberă
InternaĠională din
Moldova (ULIM)

Medicins du Monde

Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr.426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006
Acordul-cadru
dintre Guvernul

57
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5

traficului de fiinĠe umane în
Republica Moldova úi
Transnistria prin asistenĠa
multidisciplinară úi
prevenĠie

6
Republicii Moldova
úi Comisia
ComunităĠilor
Europene privind
asistenĠa externă,
semnat la Bruxelles
la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea
nr. 426-XVI din 27
decembrie 2006

XXIV. Principatul Liechtenstein
267.

2430

Proiectul Consolidarea
sistemului de educaĠie
profesională tehnică din
Moldova (CONSEPT, numit
anterior CSPPT)

Filiala FundaĠiei
InternaĠionale „Liechtenstein
Development Service
(LED)”; Centrul EducaĠional
„Pro Didactica”; Centrul
Universitar de Formare
Continuă al UniversităĠii
Tehnice a Moldovei

Ministerul EducaĠiei;
Ministerul Economiei;
úcolile profesionale,
liceele profesionale úi
colegiile din Moldova;
Centrul EducaĠional Pro
Didactica; Centrul
Universitar de Formare
Continuă al
UniversităĠii Tehnice a
Moldovei

268.

2460

EducaĠie úi instruire în
domeniul activităĠii
antreprenoriale úi angajării
în cîmpul muncii

SA ReprezentanĠa în
Republica Moldova a
corporaĠiei nonprofit din
SUA Institutul InternaĠional
Winrock pentru Dezvoltarea
Agriculturii

Elevii úi profesorii
úcolilor profesionale,
tinerii úi tinerele care
sînt în căutarea unui loc
de muncă

269.

2508

Un bun start în viaĠă pentru
copiii din mediul rural din
Moldova

OrganizaĠia necomercială
Programul EducaĠional „Pas
cu Pas”

Copiii de vîrstă
preúcolară úi familiile
din 138 comunităĠi;
inspectorii úi metodiútii
din raion; echipa de
formatori úi mentori
naĠionali

270.

2918

ÎmbunătăĠirea
Infrastructurii ùcolilor
Partenere ale LED

Filiala FundaĠiei
InternaĠionale „Liechtenstein
Development Service
(LED)”

ùcoala Profesională din
or. Floreúti;
ùcoala Profesională nr.
1 din or. Cahul;
ùcoala Profesională
nr. 1 din or. Cupcini;
Liceul „Pro Succes” din
or. Chiúinău

271.

2961

EdAgri – EducaĠia pentru
agricultură

Filiala FundaĠiei
InternaĠionale „Liechtenstein
Development Service
(LED)”

Colegiile agricole din
Republica Moldova;
Ministerul Agriculturii
úi Industriei Alimentare;
Centrul Universitar de
Formare Continuă
(CFC) a UniversităĠii
Tehnice din Moldova

272.

2154

Serviciul de ConsultanĠă în
Afaceri al Băncii Europene
de ReconstrucĠie úi
Dezvoltare

EBRD BAS

Întreprinderile mici si
mijlocii

273.

2476

Comisia NaĠională a PieĠei
Financiare (CNPF) – crearea
Sistemului de Management
InformaĠional (SMI)

Vizor Limited, Irlanda

Comisia NaĠională a
PieĠei Financiare

274.

2682

EficienĠa Energetică pentru
Cooperare Tehnică cu
Moldova

Banca Europeană pentru
ReconstrucĠie úi Dezvoltare
(BERD)

AsociaĠiile
proprietarilor de
apartamente;
întreprinderile mici úi
mijlocii; domeniul
serviciilor

275.

2689

Studiu de fezabilitate pentru
Programul de aprovizionare
cu apă úi canalizare a mun.
Chiúinău

SA „Apă-Canal Chiúinău”
Seureca – FranĠa;
SA „Business Consulting
Institute”;
SC Ingineria apelor S.R.L.

SA „Apă-Canal
Chiúinău”

276.

2855

RaĠionalitatea procedurilor
de înregistrare a
acĠionariatului semnificativ

KPMG

Banca NaĠională a
Moldovei

Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi Guvernul
Principatului
Liechtenstein privind
asistenĠa umanitară úi
cooperarea tehnică,
semnat la Bruxelles
la 5 septembrie 2007,
ratificat prin Legea
nr.312-XVI din 27
decembrie 2007
Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi Guvernul
Principatului
Liechtenstein privind
asistenĠa umanitară úi
cooperarea tehnică,
semnat la Bruxelles
la 5 septembrie 2007,
ratificat prin Legea
nr.312-XVI din 27
decembrie 2007
Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi Guvernul
Principatului
Liechtenstein privind
asistenĠa umanitară úi
cooperarea tehnică,
semnat la Bruxelles
la 5 septembrie 2007,
ratificat prin Legea
nr.312-XVI din 27
decembrie 2007
Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi Guvernul
Principatului
Liechtenstein privind
asistenĠa umanitară úi
cooperarea tehnică,
semnat la Bruxelles
la 5 septembrie 2007,
ratificat prin Legea
nr.312-XVI din 27
decembrie 2007
Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi Guvernul
Principatului
Liechtenstein privind
asistenĠa umanitară úi
cooperarea tehnică,
semnat la Bruxelles
la 5 septembrie 2007,
ratificat prin Legea
nr.312-XVI din 27
decembrie 2007

XXV. Banca Europeană pentru ReconstrucĠie úi Dezvoltare
Legea nr.207-XIII
din 29 iulie 1994 cu
privire la statutul,
imunitatea,
privilegiile úi
facilităĠile acordate
Băncii Europene de
ReconstrucĠie úi
Dezvoltare în
Republica Moldova
Legea nr.207-XIII
din 29 iulie 1994 cu
privire la statutul,
imunitatea,
privilegiile úi
facilităĠile acordate
Băncii Europene de
ReconstrucĠie úi
Dezvoltare în
Republica Moldova
Legea nr.207-XIII
din 29 iulie 1994 cu
privire la statutul,
imunitatea,
privilegiile úi
facilităĠile acordate
Băncii Europene de
ReconstrucĠie úi
Dezvoltare în
Republica Moldova
Legea nr.207-XIII
din 29 iulie 1994 cu
privire la statutul,
imunitatea,
privilegiile úi
facilităĠile acordate
Băncii Europene de
ReconstrucĠie úi
Dezvoltare în
Republica Moldova
Legea nr.207-XIII
din 29 iulie 1994 cu
privire la statutul,
imunitatea,
privilegiile úi
facilităĠile acordate
Băncii Europene de
ReconstrucĠie úi

63
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277.

3003

Programul pentru
dezvoltarea companiilor de
apă úi canalizare –
Programul de îmbunătăĠire a
performanĠelor financiare úi
operaĠionale

Ministerul Mediului; Sweco
International AB; Tehno
Consulting & Design S.R.L

Regiile Apă Canal din
raioanele Soroca,
Floreúti, Orhei,
Hînceúti, Leova úi
Ceadîr-Lunga

278.

3031

Asisten܊ă la modificarea
Codului locativ care
reglementează activitatea
asocia܊iilor de gestionare a
fondului locativ privat al
proprietarilor de
apartamante

Compania lider – E³
International, LLC, USA;
Partener 1 – Center for
Energy Efficiency, Bulgaria;
Partener 2 – Business
Consulting Institute,
Moldova;

Ministerul Dezvoltării
Regionale ܈i
Construc܊iilor

279.

3032

Proiectul Sectorul Drumuri
Urbane Chiúinău – Strategia
de mentenan܊ă a drumurilor

DHV Czech Republic. Ltd.

Primăria municipiului
Chi܈inău

280.

3033

Proiectul Sectorul Drumuri
Urbane Chiúinău – Proiect
de implementare suport ܈i
supervizare

Egis International

Primăria municipiului
Chi܈inău

281.

3034

Proiectul Sectorul Drumuri
Urbane Chiúinău – Strategia
pentru parcări ܈i parcaje

WSP UK Ltd.

Primăria municipiului
Chi܈inău

6
Dezvoltare în
Republica Moldova
Legea nr.207-XIII
din 29 iulie 1994 cu
privire la statutul,
imunitatea,
privilegiile úi
facilităĠile acordate
Băncii Europene de
ReconstrucĠie úi
Dezvoltare în
Republica Moldova
Legea nr.207-XIII
din 29 iulie 1994 cu
privire la statutul,
imunitatea,
privilegiile úi
facilităĠile acordate
Băncii Europene de
ReconstrucĠie úi
Dezvoltare în
Republica Moldova
Legea nr.207-XIII
din 29 iulie 1994 cu
privire la statutul,
imunitatea,
privilegiile úi
facilităĠile acordate
Băncii Europene de
ReconstrucĠie úi
Dezvoltare în
Republica Moldova
Legea nr.207-XIII
din 29 iulie 1994 cu
privire la statutul,
imunitatea,
privilegiile úi
facilităĠile acordate
Băncii Europene de
ReconstrucĠie úi
Dezvoltare în
Republica Moldova
Legea nr.207-XIII
din 29 iulie 1994 cu
privire la statutul,
imunitatea,
privilegiile úi
facilităĠile acordate
Băncii Europene de
ReconstrucĠie úi
Dezvoltare în
Republica Moldova

XXVI. AgenĠia Slovacă pentru Cooperare InternaĠională úi Dezvoltare (SAMRS)
282.

2671

283.

284.

285.

286.

2672

2887

2967

2937

64

ConvenĠia naĠională a UE în
Moldova

RC SFPA – Slovacia

Institutul pentru
Dezvoltare úi IniĠiative
Sociale (IDIS)
„Viitorul”

Slovacia si viitorul european
al Moldovei (construirea
capacitatilor sectorului
ONG pentru dialogul cu
administratia de stat privind
viitorul european al
Moldovei)

Pontis Foundation - Slovacia

FundaĠia Est-Europeană

Schema Granturilor Mici,
Slovacia

ùcoala de Arte Plastice
pentru Copii, Cahul;
Ministerul Afacerilor
Externe úi Integrarii
Europene; Sala cu Orgă din
Chiúinӽu; Liceul Teoretic
“Mihai Eminescu”, Cimiúlia;
Primăria oraúului Cӽlӽraúi;
AsociaĠia Obútească
“Societatea Orbilor din
Moldova”; AsociaĠia
Obútească „HOMECARE”;
Primăria Bărboieni;
AsociaĠia Pedagogilor úi
părinĠilor din satul Egorovca

ùcoala de Arte Plastice
pentru Copii, Cahul;
Ministerul Afacerilor
Externe úi Integrarii
Europene; Sala cu Orgă
din Chiúinӽu; Liceul
Teoretic “Mihai
Eminescu”, Cimiúlia;
Primӽria oraúului
Cӽlăraúi; AsociaĠia
Obútească “Societatea
Orbilor din Moldova”;
AsociaĠia Obútească
„HOMECARE”;
Primăria Bărboieni;
AsociaĠia Pedagogilor úi
părinĠilor din satul
Egorovca
Consiliul NaĠional al
organizaĠiilor
necomerciale;
Ministerul Afacerilor
Externe úi Integrării
Europene;
Ministerul Economiei;
Parlamentul Republicii
Moldova;
OrganizaĠia de atragere
a investiĠiilor úi
promovare a exportului
din Moldova;
OrganizaĠia pentru
dezvoltarea sectorului
întreprinderilor mici úi
mijlocii; alte asociaĠii úi
întreprinderi selectate;
think – tank; experĠi
independenĠi; massmedia; organizaĠii
necomerciale selectate
din Moldova

Moldova mai aproape de
Europa: Sprijinirea
SocietăĠii Civile
Moldoveneúti úi un Mediu
de Afaceri Sănătos

Proiectul pentru ameliorarea
mediului sanitar úi
educaĠional în instituĠiile
primare de învăĠămînt din
satul Ecaterinovca

Comisia Atlantică Slovacă

XXVII. Guvernul Japoniei
AdministraĠia satului
Ecaterinovca

AdministraĠia satului
Ecaterinovca

Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi Guvernul
Republicii Slovace
cu privire la
cooperarea în
dezvoltare, semnat la
Chiúinău la 7 mai
2010, ratificat prin
Legea nr.204 din 16
iulie 2010
Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi Guvernul
Republicii Slovace
cu privire la
cooperarea în
dezvoltare, semnat la
Chiúinău la 7 mai
2010, ratificat prin
Legea nr.204 din 16
iulie 2010
Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi Guvernul
Republicii Slovace
cu privire la
cooperarea în
dezvoltare, semnat la
Chiúinău la 7 mai
2010, ratificat prin
Legea nr.204 din 16
iulie 2010

Acordul dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi Guvernul
Republicii Slovace
cu privire la
cooperarea în
dezvoltare, semnat la
Chiúinău la 7 mai
2010, ratificat prin
Legea nr.204 din 16
iulie 2010

Acordul de
cooperare tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Guvernul Japoniei,

1

2

3

22 martie 2013
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5

287.

2972

Proiectul pentru îmbunătăĠirea mediului educaĠional în
instituĠiile preúcolare din
or.Orhei

Primăria or.Orhei

Primăria or.Orhei

288.

2973

Asigurarea Spitalului
raional din or. Drochia cu
echipament medical

Spitalul raional din or.
Drochia

Spitalul raional din or.
Drochia

289.

2889

Implementarea Acordului
bilateral pentru mobilitatea
forĠei de muncă între Italia
úi Republica Moldova

XXVIII. Republica Italiană
Italia Lavoro; OrganizaĠia
InternaĠională pentru
MigraĠie

Ministerul Muncii,
ProtecĠiei Sociale úi
Familiei; AgenĠia
NaĠională pentru
Ocuparea ForĠei de
Muncă; instituĠii
naĠionale de
instruire/formare
profesională autorizate

6
semnat la Chiúinău la
14 mai 2008
Schimbul de note
între Ambasada
Japoniei úi
Ministerul
Economiei al
Republicii Moldova
privind programul
„Kusanone” din 27
ianuarie 2006
Acordul de
cooperare tehnică
între Guvernul
Republicii Moldova
úi Guvernul Japoniei,
semnat la Chiúinău la
14 mai 2008
Acord dintre
Guvernul Republicii
Moldova úi Guvernul
Republicii Italiene
privind cooperarea
tehnică, semnat la
Roma la 27
noiembrie 2003,
ratificat prin Legea
nr.56-XV din 27
februarie 2004

Notă. Prezenta listă nu include proiectele care sînt componente de asistenĠă tehnică ale creditelor Băncii Mondiale, proiectele de
ajutor umanitar cu componente de asistenĠă tehnică, precum úi microproiectele Consiliului Europei, FundaĠiei Soros úi ale altor
instituĠii de profil.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 246
din 8 aprilie 2010
LISTA
împrumuturilor úi granturilor acordate Guvernului Republicii Moldova sau acordate
cu garanĠie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaĠionale
(inclusiv din cota-parte a Guvernului), din contul granturilor acordate instituĠiilor finanĠate de la buget,
destinate realizării proiectelor de asistenĠă investiĠională, din contul cărora vor fi importate sau
achiziĠionate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea
procedurilor vamale, impozitate la cota zero a TVA
Nr.
d/o

Donatorul/proiectul/instituĠia
beneficiară

1

2

1.

Unitatea consolidată pentru
implementarea úi monitorizarea
proiectelor în domeniul agriculturii

Proiectul „Agricultura
Competitivă”

2.

Fondul de investiĠii sociale din
Moldova

Baza legală

Componentele
scutite

3

4

Acordul de finanĠare suplimentară (al doilea Integral
Proiect de investiĠii úi servicii rurale) dintre
Republica Moldova úi AsociaĠia InternaĠională
pentru Dezvoltare, creditul nr.4416 MD, Legea
nr.166-XVI din 9 iulie 2008
Acordul cu privire la finanĠarea suplimentară Integral
pentru al doilea Proiect de investiĠii úi servicii
rurale (RISP II) dintre Republica Moldova úi
AsociaĠia InternaĠională pentru Dezvoltare
nr.4563 MD, Legea nr.18-XVIII din 17
septembrie 2009
Grantul nr. TF099549
Integral
Grantul TF 012145
Acordul de finanĠare dintre Republica Moldova
úi AsociaĠia InternaĠională pentru Dezvoltare în
vederea realizării Proiectului „Agricultura
Competitivă”, nr. 5095-MD, Legea nr. 176 din
11 iulie 2012
Acordul de Implementare privind elaborarea úi
implementarea schemelor de aprovizionare cu
apă úi salubritate în oraúele mici úi localităĠile
rurale între Ministerul FinanĠelor al Republicii
Moldova úi FISM din 3 martie 2006
Acordul dintre Republica Moldova úi AsociaĠia
InternaĠională pentru Dezvoltare cu privire la
finanĠarea suplimentară a proiectului II al
Fondului de InvestiĠii Sociale nr.4555 MD,
Legea nr.21-XVII din 12 iunie 2009
Grantul nr.TF093407
Grantul nr.TF094952
Acordul de FinanĠare úi de proiect între KfW,
Republica Moldova úi Fondul de InvestiĠii
Sociale din 15 decembrie, 2010

Integral
Integral

Integral

Integral

Integral
Integral
Integral

22 martie 2013
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3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

3

4

Proiectul II al Fondului de InvestiĠii
Sociale) dintre Republica Moldova
úi AsociaĠia InternaĠională pentru
Dezvoltare

Acordul cu privire la finanĠarea suplimentară a Integral
Acordului de credit pentru dezvoltare (nr. 4682
MD din 22 februarie 2010, Legea nr.58 din 25
martie 2010

Unitatea de implementare a
proiectelor de aprovizionare cu apă
úi canalizare

Contract de grant – AcĠiuni Externe ale Uniunii
Europene – 2010/219-911 semnat la 14
decembrie 2010
Grant nr.TF 011810
Acordul de finanĠare a Proiectului naĠional de
alimentare cu apă úi canalizare dintre Republica
Moldova úi AsociaĠia InternaĠională pentru Dezvoltare, creditul nr.4414 MD, Legea nr.167-XVI
din 9 iulie 2008
Grantul nr.TF094952
Contractul nr.1/2798-3913 din 29 februarie 2012

CE/FEN/
Proiectul dezvoltării regionale úi
protecĠiei sociale din Moldova,
partea D/primăria Orhei
Echipa de management al
proiectelor (EMP) în domeniul
poluanĠilor organici persistenĠi
(POP), Serviciul
Hidrometeorologic de Stat,
Serviciul ProtecĠiei Civile úi
SituaĠiilor ExcepĠionale al MAI,
Ministerul Agriculturii úi Industriei
Alimentare, Proiectul
„Managementul dezastrelor úi
riscurilor climatice în Moldova”
Unitatea consolidată de
implementare a proiectelor de
mediu
Ministerul Mediului „Programul de
dezvoltare a Serviciilor de
Aprovizionare cu Apă Potabilă”

Acord de împrumut dintre Republica Moldova úi
Banca Europeană pentru ReconstrucĠie úi
Dezvoltare (Programul de Dezvoltare a
Serviciilor de Aprovizionare cu Apă Potabilă),
semnat la Chiúinău la 16 iunie 2010. Legea nr.
203 din 16 iulie 2010
Grantul ENPI/2010/019549-MD-04
Programul de dezvoltare a reĠelei de regii apăcanal în Republica Moldova (contribuĠia NIF)
Contractul de finanĠare între Republica Moldova
úi Banca Europeană de InvestiĠii pentru realizarea
Programului de dezvoltare a serviciilor de
aprovizionare cu apă potabilă, semnat la 16
septembrie 2010, ratificat prin Legea nr.13 din
11 februarie 2011
Acordul de credit dintre Republica Moldo-va úi
AgenĠia „Apele Moldovei”
Fondul Kuweitian de Dezvoltare Economică
Proiectul de îmbunătăĠire a
sistemelor de aprovizionare cu apă Arabă la Proiectul de îmbună-tăĠire a sistemelor
de aprovizionare cu apă în úase localităĠi ale
în úase localităĠi ale Republicii
Moldova
Republicii Moldova, Legea nr.381-XV din 18
noiembrie 2004
Ministerul FinanĠelor
Acordului de Credit pentru Dezvoltare
Proiectul “Managementul finanĠelor (proiectul “Managementul FinanĠelor Publice”)
publice”
dintre Republica Moldova úi AsociaĠia
InternaĠională pentru Dezvoltare nr.4082-MD,
Legea nr.293-XVl din 17 noiembrie 2005
Grantul TF 054017
Grantul TF 055170
Grantul KGS10/MD/3/1
AgenĠia AchiziĠii Publice
Proiectul „Consolidarea Sistemului
de AchiziĠii Publice”
Ministerul Economiei
Proiectul „Promovarea eforturilor
privind ajustările structurale
economice”

Proiectul „Autoevaluarea pentru
comunicarea naĠională II”
Ministerul Apărării
Proiectul „Distrugerea pesticidelor
úi a produselor chimice periculoase
în Republica Moldova”

Integral
Integral

Integral
Integral

Grantul TF 012004

Integral

13.

Integral
Integral
14.

Integral

Integral

Integral
Integral

Notele de schimb dintre Guvernul Republicii Integral
Moldova úi Guvernul Japoniei din 9 martie 2005
Notele de schimb dintre Guvernul Republicii
Moldova úi Guvernul Japoniei din 3 martie 2006
Notele de schimb dintre Guvernul Republicii
Moldova úi Guvernul Japoniei din 5 martie 2007
Notele de schimb dintre Guvernul Republicii
Moldova úi Guvernul Japoniei din 5 martie 2008
Contractele de Leasing, privind vînzarea
utilajului, achiziĠionat din mijloacele fondului de
partener, încheiate cu beneficiarii pînă la data de
30 iunie 2013
Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova úi
Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire
la acordarea de către Guvernul Chinei
Guvernului
Moldovei
a
unui
ajutor
nerambursabil, semnat la 14 noiembrie 2007
Contractul nr. 1 privind crearea Centrului de
medicină tradiĠională chineză, încheiat la 18
ianuarie 2010 între Universitatea de Stat de
Medicină úi Farmacie „Nicolae TestimiĠeanu” úi
Compania InternaĠională Chineză de Inginerie
IPPR
Acordul de cooperare în domeniul economic úi
tehnic dintre Guvernul Republicii Moldova úi
Guvernul Republicii Populare Chineze, semnat la
17 decembrie 2009
Grantul UNEP:GFL-2328-2724-4769

12.

Integral

Integral

2

3

15.

OrganizaĠiei pentru Securitate úi Cooperare în
Europa în Republica Moldova cu privire la
implementarea
Programului
complex
în
domeniul armelor de calibru mic úi armament
uúor (SALW) úi al armamentului convenĠional în
Republica Moldova, semnat la Chiúinău la 28
octombrie 2010. Hotărîrea Guvernului nr.990 din
19 octombrie 2010.
Memorandum de înĠelegere nr.3100071/2010
Ministerul Apărării, Ministerul
între Misiunea OSCE în Moldova, care
Afacerilor Interne,
reprezintă OrganizaĠia pentru Securitate úi
PoliĠia de Frontieră
Cooperare în Europa úi Guvernul Republicii
Moldova cu privire la reconversia profesională úi
Proiectul „Reîncadrarea în cîmpul
adaptarea socială a militarilor care îndeplinesc
muncii a militarilor care
serviciul prin contract úi a cetăĠenilor trecuĠi în
îndeplinesc serviciul prin contract
rezervă (retragere) din Republica Moldova,
úi a cetăĠenilor trecuĠi în rezervă
semnat la Chiúinău la 24 iunie 2010. Hotărîrea
(retragere) din Republica Moldova” Guvernului nr.51 din 3 februarie 2010.
Acord între Ministerul Apărării al Republicii
Moldova úi Ministerul Apărării NaĠionale al
Republicii Populare Chineze privind acordarea
de către Republica Populară Chineză a unui
ajutor militar nerambursabil Republicii Moldova,
semnat la Beijing la 13 septembrie 2012
Distrugerea surplusului úi stocurilor Acordul de implementare nr.3100031/2007 între
învechite de muniĠii în Republica
Misiunea OrganizaĠiei pentru Securitate úi
Moldova
Cooperare în Europa úi Ministerul Apărării al
Republicii Moldova, semnat la Chiúinău, la 22
iunie 2007
Unitatea de coordonare,
Grantul MOL-CFUND-102
implementare úi monitorizare a
Grantul MOL-H-PCIMU
proiectului de restructurare a
Grantul MOL-T-PCIMU
sistemului sănătăĠii
Grantul F/D 29 (2012)
Memorandumul de ÎnĠelegere între Ministerul
SănătăĠii al Republicii Moldova úi Ministerul
Afacerilor Externe al României în domeniul
asistenĠei oficiale pentru dezvoltare privind
implementarea proiectului de reabilitare a
sediului în care va funcĠiona Centrul Regional de
Transfuzie a Sîngelui Cahul, semnat la 13
noiembrie 2012, la Chiúinău
Unitatea consolidată pentru
Acordul de împrumut (Proiectul Revitalizarea
implementarea Programelor
agriculturii) dintre Republica Moldova úi Fondul
Fondului InternaĠional pentru
InternaĠional pentru Dezvoltarea Agriculturii
Dezvoltare Agricolă
nr.629-MD, Legea nr.18-XV din 17 februarie
2005
Acordul de finanĠare (împrumut úi grant) dintre
Republica Moldova úi Fondul InternaĠional
pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), în scopul
implementării în Moldova a Programului de
Servicii Financiare Rurale úi Marketing,
Legea nr.282-XVI din 18 decembrie 2008
Acordul de finanĠare dintre Republica Moldova
úi Fondul InternaĠional pentru Dezvoltare
Agricolă, în scopul implementării în Moldova a
Proiectului de servicii financiare rurale úi
dezvoltare a businessului agricol (împrumut nr.
L-I-832-MD, grant nr. G-I-C-832 MD), Legea
nr. 108 din 19 mai 2011
Acordul de finanĠare dintre Republica Moldova
úi Fondul InternaĠional pentru Dezvoltare
Agricolă, în scopul implementării în Moldova a
Proiectului de servicii financiare rurale úi
dezvoltare a businessului agricol (Grant nr. C DE
832 MD)
Unitatea de implementare a
Acordul de credit pentru dezvoltare
Proiectului Băncii Mondiale de
(Proiectul de ameliorare a competitivităĠii) dintre
ameliorare a competitivităĠii
Republica Moldova úi AsociaĠia InternaĠională
pentru Dezvoltare nr.4119-MD, Legea nr.378XVI din 29 decembrie 2005
Acordul dintre Republica Moldova úi AsociaĠia
InternaĠională pentru Dezvoltare cu privire la
finanĠarea suplimentară a proiectului de
ameliorare a competitivităĠii nr.4655-MD,
Legea nr. 27-XVIII din 4 martie 2010
Acordul de grant pentru dezvoltare nr.H187-MD
Grantul TF 055175

4

Proiectul „Programul complex în
domeniul armelor de calibru mic úi
armament uúor (SALW) úi al
armamentului convenĠional în
Republica Moldova”

Integral

Acordul de finanĠare dintre Republica Moldova Integral
úi AsociaĠia InternaĠională
pentru Dezvoltare în vederea realizării
Proiectului „Managementul dezastrelor úi
riscurile climatice în Moldova” (credit nr. 4794
MD). Legea nr. 224 din 17 septembrie 2010

Grantul nr. TF 099602

1

Integral

Integral

Integral

Integral
Integral
Integral
Integral

Integral

Integral

Integral

Integral

Integral

Integral

Integral
Integral

Integral
16.

Ministerul EducaĠiei

17.

Oficiul de suport administrativ
pentru asistenĠă la implementarea
Strategiei de reformă a
administraĠiei publice centrale
Unitatea consolidată pentru
implementarea úi monitorizarea
proiectelor în domeniul energeticii

Integral

Integral

Integral

Memorandumul de ÎnĠelegere dintre Guvernul Integral
Republicii Moldova úi OrganizaĠia pentru
ÎntreĠinere úi Aprovizionare a AlianĠei Nord
Atlantice (NAMSO) privind
cooperarea în
domeniul suportului logistic, Legea nr. 541-XV
din 12 octombrie 2001
Memorandumul de înĠelegere între Ministerul Integral
Apărării al Republicii Moldova úi Misiunea

18.

Grant nr.TF 011810
Integral
Acordul de finanĠare adiĠională dintre Republica Integral
Moldova úi AsociaĠia InternaĠională pentru
Dezvoltare privind Proiectul „EducaĠie de
calitate în mediul rural din Republica Moldova”,
nr. 5080-MD, Legea nr. 172 din 11 iulie 2012
Grantul nr.TF 056601
Integral

Acordul de credit pentru dezvoltare (Proiectul Integral
Energetic II) dintre Republica Moldova úi
AsociaĠia InternaĠională pentru Dezvoltare
nr.3833MD, semnat la Washington la 4
decembrie 2003, Legea nr. 567-XV din 25
decembrie 2003
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19.

2

Unitatea de Implementare úi
Administrare a Proiectului Creúterii
ProducĠiei Alimentare

Proiectul de Asistenta pentru
Fermierii Neprivilegiati 2KR

Programul dezvoltării sistemului de
irigare la scară mică

Proiectul „Ciclul combustibilului
facilitat prin intermediul
mecanismului de cumpărare cu
plata în rate pentru furnizori locali
de combustibil”
20.
21.

22.

InstituĠia Publică „Centrul de
PerfecĠionare în Domeniul
Mecanizării Agriculturii”
Ministerul SănătăĠii
Ministerul Muncii, ProtecĠiei
Sociale úi Familiei
Proiectul „Servicii de Sănătate úi
AsistenĠă Socială”

Ministerul SănătăĠii
Proiectul „Evaluarea capacităĠii úi
modernizarea Spitalului Clinic
Republican”
Proiectul „ÎmbunătăĠirea serviciilor
medicale în Spitalul Clinic
Republican din Moldova”
Proiectul „Introducerea energiei
curate prin intermediul sistemului
solar de generare a energiei
electrice”

23.

24.

Proiectul „ReconstrucĠia blocului
lit. „b” din str.31 August 1989,
nr.137 în Centrul de simulare úi
testare a abilităĠilor practice a
UniversităĠii de Stat de Medicină úi
Farmacie „Nicolae TestemiĠanu”
Î.S. AdministraĠia de Stat a
Drumurilor” Proiectul de SusĠinere
a Programului pentru Sectorul
Drumurilor

3

4

Acordul specific dintre Suedia úi Republica Integral
Moldova referitor la susĠinerea Programului
privind
crearea
capacităĠii
Ministerului
Economiei în domeniul eficienĠii energetice úi
energiei renovabile în Moldova, nr.53040015 din
30 iunie 2011
Grantul nr. TF 099139
Integral
Notele de schimb dintre Guvernul Republicii Integral
Moldova úi Guvernul Japoniei din 11 martie
2004
Notele de schimb dintre Guvernul Republicii
Moldova úi Guvernul Japoniei din 3 martie 2006
Notele de schimb dintre Guvernul Republicii
Moldova úi Guvernul Japoniei din 11 ianuarie
2007
Notele de schimb dintre Guvernul Republicii
Moldova úi Guvernul Japoniei din 5 martie 2008
Notele de schimb dintre Guvernul Republicii
Moldova úi Guvernul Japoniei din 7 octombrie
2009
Acordul de finanĠare, semnat cu Comisia
Europeană la 18 august 2006
Contractele de vînzare – cumpărare în rate a
tehnicii úi utilajului agricol, achiziĠionate din
mijloacele fondului de partener, fondului
circulant, încheiate cu beneficiarii pînă la data de
30 iunie 2013
Acordul de Grant, întocmit prin schimb de note,
între Guvernul Republicii Moldova úi Guvernul
Japoniei referitor la extinderea Proiectului de
asistenĠă tehnică pentru fermierii neprivilegiaĠi
(2KR) din 17 aprilie 2012
Acordul vizînd Partea Responsabilă nr.1/MEBP
din 7 iunie 2012 dintre Ministerul Economiei úi
Unitatea de Implementare úi Administrare a
Proiectului Creúterii ProducĠiei Alimentare”
(semnat în baza Documentului de Proiect între
PNUD úi Ministerul Economiei din 29 decembrie
2010)
Notele de schimb dintre Guvernul Republicii
Moldova úi Guvernul Japoniei din 12 noiembrie
2007
Acordului de finanĠare dintre Republica Moldova
úi AsociaĠia InternaĠională pentru Dezvoltare
(Proiectul „Servicii de Sănătate úi AsistenĠă
Socială”) nr.4320-MD, Legea nr.194-XVI din 26
iulie 2007
Acordul de finanĠare între Republica Moldova úi
AsociaĠia InternaĠională de Dezvoltare privind
finanĠarea suplimentară în scopul realizării
proiectului „Servicii de Sănătate úi AsistenĠă
Socială” (nr. 5023-MD din 20 decembrie 2011),
Legea nr. 79 din 12 aprilie 2012
Acordul-cadru de împrumut între Guvernul
Republicii Moldova úi Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei, semnat la 16 octombrie
2008

26.

27.

28.
Integral

Integral
Integral

Integral

Integral

Integral

Integral
Integral
Integral

Integral

Grantul nr. 2011/19549/MD-05 (ENPI/2011/265- Integral
548)
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25.

2

Î.S. „Aeroportul InternaĠional
Chiúinău

AsociaĠia de Cercetare úi
Dezvoltare din Moldova (MRDA)

FundaĠia SUA de Cercetare úi
Dezvoltare Civilă (CRDF)

Integral

Acordul de credit export dintre Republica
Moldova úi UniCredit Bank Austria AG privind
finanĠarea Proiectului „ÎmbunătăĠirea serviciilor
medicale în Spitalul Clinic Republican din
Moldova” (nr.232.171), Legea nr.181 din 11
iulie 2012
Acord de grant privind Proiectul „Introducerea Integral
energiei curate prin intermediul sistemului solar
de generare a energiei electrice” între Guvernul
Republicii Moldova úi JICA, semnat la 18 iulie
2011
Grantul nr. TF 012263-MD
Integral
Acordul de FinanĠare ENPI/2008/019-655
Integral

Acordul de împrumut dintre Republica Moldova
úi Banca Europeană pentru ReconstrucĠie úi
Dezvoltare (Proiectul de reabilitare a drumurilor
în Moldova)
nr.37671, Legea nr.216-XVI din 12 octombrie
2007
Acordul de finanĠare dintre Republica
Moldova úi Banca Europeană pentru InvestiĠii
(Proiectul „Drumuri europene în Moldova”),
nr.2006 0485,
Legea nr.217-XVI din 12 octombrie 2007
Grantul nr.TF094952
„Grantul nr. ENPI/2007/019549-MD-02 semnat
la 9 decembrie 2008
Contractul de finanĠare dintre Republica
Moldova úi Banca Europeană de InvestiĠii, pentru
realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor
din Republica Moldova, FI nr. 25.852 Serapis nr.
2010-0154, Legea nr. 79 din 21 aprilie 2011
Acordul de împrumut dintre Republica Moldova
úi Banca Europeană pentru ReconstrucĠie úi
Dezvoltare, pentru realizarea Proiectului de
reabilitare a drumurilor din Republica Moldova,
nr. 41442, Legea nr. 77 din 21 aprilie 2011
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Acordul
de
împrumut
nr.37879
între
Întreprinderea de Stat Aeroportul InternaĠional
Chiúinău
úi
Banca
Europeană
pentru
ReconstrucĠie úi Dezvoltare, semnat la 5
decembrie 2008
Acordul de FinanĠare nr.2007 0035 între Banca
Europeană de InvestiĠii úi Întreprinderea de Stat
Aeroportul InternaĠional Chiúinău, semnat la 18
decembrie 2008
Acordul de cooperare dintre Guvernul Republicii
Moldova úi FundaĠia S.U.A. în Domeniul
Cercetării úi Dezvoltării Civile a Statelor
Independente ale fostei Uniuni Sovietice, semnat
la 28 martie 2000, Legea nr.1222-XIV din 31
iulie 2000
Granturi:
MRDA-09/PSA: Acordul pentru susĠinerea
programelor
GAP – Programul de asistenĠă a granturilor
Nonproliferation Program, CRDF Global
Preventing Nuclear Smuggling Program
Acordul de cooperare dintre Guvernul Republicii
Moldova úi FundaĠia S.U.A. în Domeniul
Cercetării úi Dezvoltării Civile a Statelor
Independente ale fostei Uniuni Sovietice, semnat
la 28 martie 2000, Legea nr.1222-XIV din 31
iulie 2000
Granturi:
GAP – Programul de asistenĠă a granturilor
Nonproliferation Program, CRDF Global
Preventing Nuclear Smuggling Program
Acordul cadru între Guvernul Republicii Moldova
úi Comisia ComunităĠii Europene, semnat la 11
mai 2006, Legea 426-XVI din 27 decembrie 2006
FP7-INCO-2010-6, Project 266515 “Preparation
for Moldova’s integration into the European
Research Area and into the Community R&D
Framework Programs on the basis of scientific
excellence – MOLD-ERA”
FP7 SEE-GRID-SCI nr.211338 “SEE-GRID
eInfrastructure for regional eScience”
FP7 IncoNet EECA nr.212226 “S&T International
Cooperation Network for Eastern European and
Central Asian Countries”
FP7 BS-ERA.NET nr.226160 “Networking on
Science and Technology in the Black Sea Region”
FP7 SEERA-EI nr.228052 “South East European
Research Area for eInfrastructures”
FP7 FLEXSOLCELL nr.230861 “Development of
Flexible single and tandem II-VI-Based High
Efficiency Thin Film Solar Cells”
FP7 EXTEND nr.231137 “Extending ICT research
co-operation between the European Union, Eastern
Europe and the Southern Caucasus”
FP7 TransNEW nr.234330 “Support for realising
new Member and Associate States’ potentials in
transport research”
FP7 CHIRALIX nr.235018 “Heterometallic and
mixed valence “Chirale magnetic bricks” in
assembler of Single Molecule and Single Chain
Magnets for nano-dimension magnetic materials”
FP7 IncoNet CA/SC nr.244417 “International
Cooperation Network for Central Asian and South
Caucasus Countries”
FP7 PCAP nr.246902 “Photocatalytic Cluster
Complexes for Artificial Photosynthesis
Applications”
FP7 TEMADEP nr.247659 “Template-Assisted
Deposition of Functional Materials and Devices”
FP7 EECAlink nr.223359 “Promotion and
facilitation of international cooperation with
Eastern European and Central Asian countries”
FP7 PROMIT-HEAS-4 nr.265182 “Knowledge
transfer and research needs for preparing
mitigation/adaptatition policy portfolios”
FP7 NANOALLOY nr.252407 “Induced
electrodeposition of nanostructures as nanowires
and nanotubes consisting of cobalt-based
multilayers for MEMS applications”.
FP7 PVICOKEST nr.269167 “International
cooperative programme for photovoltaic kesterite
based technologies”
FP7 HP-SEE nr.031775 “High-Performance
Computing Infrastructure for South East Europe’s
Research Communities”
FP 7 EGI-InSPIRE nr.“261323 European Grid
Initiative: Integrated Sustainable Pan-European
Infrastructure for Researchers in Europe”
FP7- HP-SEE CSA-INFRA 261499 ”HighPerformance Computing Infrastructure for South
East Europe”
FP7 HEALTH ESPOIR nr.278453. “European
clinical study for the application of regenerative
heart valves”
FP-7 EEGS-2 nr.287179 “ Extinderea sistemului
EGNOS în Europa de Est: AplicaĠii”
FP7 PICTURE. ICT-2011-7. nr.288279 “Policy
dialogue in ICT to an Upper level for Reinforced
EU-EECA Cooperation”
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FP7 ICT. Idealist2014 nr.288598 “Trans-national
cooperation among ICT NCPs”
FP7 “European clinical study for the application of
regenerative heart valves”
FP7 MOLD-NANONET nr.294953: “Enhancing
the capacities of the ELIRI Research Institute in
applied research to enable the integration of
Moldova in the European Research Area on the
basis of scientific excellence”
FP7- PEOPLE-IRSES Nr.295202 Oil&Sugar,
Training and Collaboration on material
developments and process improvement in oil and
sugar production
FP7-HEALTH-2012-INNIOVATION-1, nr.
304810-2 “RAIDs-Ratyional molecular
Assessments and Innovative Drugs Selection”
FP7-ENERGY-2012-1-2STAG H2ESOT, nr.
308768-2 “Waste Heat to Electrical Energy via
Sustainable Organic Thermoelectric Devices”
FP7-PEOPLE-2012-IRSES DynSysAppl nr.
316338 “Valorificarea resurselor umane, naturale
úi informaĠionale pentru dezvoltarea durabilă a
economiei Ġării”
FP7-PEOPLE-2012- IRSES NUTRILAB /nr.
318946 “Nutritional Labeling Study in Black Sea
Region Countries”
FP7 PEOPLE-IRSES -FLUMEN. Nr. 318969
“Fluvial processes and sediment dynamics of slope
channel systems: Impacts od socio-economic and
climate change on river system characteristics and
related services”
FP7-SSH-2012-2, nr. 320214, ARABTRANS
“Political and Social Transformations in the Arab
World”
EURAXESS nr. 295345 “Enhancing The Outreach
and Effectiveness of the EURAXESS Network
Partners. EURAXESS T.O.P II”

Integral

Academia de Stiinte a Moldovei FWC Ben- LOT
Nr.9: Culture, Education, Employment and Social
Europe Aid/127054/C/SER/multi “Support to the
Academy of Sciences of Moldova in better
integration into the ERA”
Nr.13254 din 11.08.2008, Cooperare
trasfrontalieră Phare CBC 2006 – Cooperare
transfrontalieră pentru înfiinĠarea unui Centru
zonal privind formarea de experĠi pentru studiul,
păstrarea úi managementul resurselor genetice
vegetale, în vederea utilizării eficiente a
patrimoniului genetic úi conservării mediului
ambiant
TEMPUS nr.145035 “Western – Eastern teachers
education network”
TEMPUS nr.144920 “Modernisation et
Development de cours Professionalises
(MODEP)”
TEMPUS nr.144976 “Professionnalisation des
enseignements en travail social”
TEMPUS-TACIS nr.IB_JEP-27086-2006 (MD)
“Developing the ICT capable Schools in Moldova
(DICISM)”
TEMPUS nr.144790-TEMPUS-2008-RU-JPCR
“Creation de 4 Ecole Superieure Hoteliere
d'Aplication ”
TEMPUS nr.175702-LLP-1-2010-1-MD-AJM-IC
“Consolidation of trust and implementation of the
European Neighbouring Policy and Eastern
Partnership”
TEMPUS nr: 511303 -1 -2010 -1-UK – TEMPUS
– JPCR, MPPHSS “Programe de Masterat în
Sănătatea Publică úi Servicii Sociale”
Nr.1/2/193 JCP Romania-Ukraine-Moldova
“Resources pilot centre for cross-border
preservation of the aquatic biodiversity of Prut
River”
Nr. 2.2.1.74459.339, BSB Net-Eco, ”Programa
OperaĠională Comună “BAZINUL MĂRII
NEGRE 2007-2013” ReĠea de cercetare pentru
monitorizarea mediului înconjurător úi atenuarea
efectelor ecologice adverse în bazinul Mării Negre
MIS-ETC 937 nr.1/3/128 “Cross-border initiative
for developing playful topiary art for education
and leisure”
MIS-ETC 287 – 48910/24.06.2011
nr.1.1.3.65910.92 – “Symbiosis Network for
Environment Protection and Sustainable
Development in Black Sea Basin – SYMNET”
MIS-ETC 933 “Cross-border educational
exchanges in European studies-favourable
framework in the diminishing of the border effects
at the eastern frontier of the EU”
MIS-ETC 250 nr. 1.2.1. 65963.80 “ReĠea de
siguranĠă seismică în Bazinul Mării Negre
ESNET”
HES – CODE MIS – ETC: 946 “Cross-border
cooperation for common needs: Health,
Environment, Sport”
Planul Individual de AcĠiuni al Parteneriatului
Republica Moldova – NATO, Hotărîrea
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Guvernului nr.746 din 18 august 2010
EAP.NIG 982517 “Silk Network Academies
Alliance”
NIG 982702 New RENAM-RoEduNet gateway
based on CWDM technologies implementation
EST.CLG 982852 “Mitigation of water stress in
agricultural soils by bio-indicators”
SfP-981186 “Clean-Up of Chemicals – Moldova”
SfP-983287 “Landslide Susceptibility Assessment
in the Central Part of the Republic of Moldova”
Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova úi
Guvernul ConfederaĠiei ElveĠiene privind asistenĠa
umanitară úi cooperarea tehnică, semnat la
Chiúinău la 20 septembrie 2001, ratificat prin
Legea nr.789-XV din 28 decembrie 2001
IB7320-110720 “New priority disciplines and
algorithms in queueing analysis”
IZ73Z0-127925 “Magnetic coordination polymers
of the nanosized clusters”
IZ73Z0-127968 “Functional Nanowires”
IZ73Z0-128019 “Coupled VCSEL arrays for
gassensing and environmental control”
IZ73Z0-128036 “Xenobiotic Input to the Prut
River (XENOPRUT)”
IZ73Z0-128042 “Markets for executives and
nonexecutives in Western and Eastern Europe”
IZ73Z0-128078 “Experimental and Theoretical
Study of Magnetic Anisotropy in Linear Trimeric
Single Molecule Magnets and Two-Dimensional
Molecular Metamagnets: Prospects for Practical
Applications”
IZ73Z0-128158 “Connecting the scientific
diaspora of the Republic of Moldova to the
scientific and economic development of the home
country”.
IZ73Z0-128047 “Nanopatterned materials for the
improvement of terahertz quantum cascade lasers
andlaser-driven solid-state terahertz emitters”
IZ73Z0-128037 “Fabrication and investigation of
carbon nanotube based sensors and
(bio)nanocomposite materials”
IZ74Z0-128381 “Violence and repression as
discourse and practice in South Eastern Europe: an
historical and comparative perspective”
Matra/MD/11/6 “Abordarea multidisciplinară úi
atitudine adecvată către procesul de îmbătrînire în
Republica Moldova”
“Modernizarea sistemului perinatologic în
Republica Moldova”, faza a III-a
Legea nr.531-XV din 18 decembrie 2003 privind
aderarea Republicii Moldova la Acordul de
constituire a Centrului ùtiinĠifico-Tehnologic din
Ucraina
Nr.5344 “Technology improvement and synthesis
of Tetrathiotetracene-iodile quasi-one-dimensional
crystals with high thermoelectric performance”
Nr.5373” Transport cuantic de electroni în
nanostructuri pentru aplicări practice”
Nr. 5384 " Models of high performance
computations based on biological and quantum
approaches "
Nr.5386 “Expresia genelor
RUBPcarboxilazei/oxigenazei, PEPcazei úi
ultrastructura cloroplastelor plantelor C3 úi C4 în
absenĠa fotorespiraĠiei aparente”
Nr.5391 “Utilizarea compoziĠiilor de
microelemente úi microorganisme pentru
ameliorarea fertilităĠii solului în plantaĠiile
viticole”
Nr. 5800 Nano-încapsularea remediilor
antituberculoase pentru transport la Ġintă
Nr. 5807 Elaborararea suportului instrumental
pentru implementarea aplicaĠiilor complexe în
infrastructura regională HPC
Nr. 5809 Prepararea úi caracterizarea cristalelor
nano-stratificate bidimensionale ale
dicalcogenizilor metalelor de tranziĠie intercalate
cu molecule de halogen
Nr. 5832 Stimularea biochimică a proceselor
anaerobe úi elaborarea reactorului miltifuncĠional
pentru obĠinerea úi condiĠionarea hidrogenului
molecular úi a biometanului
Nr. 5833 Nanostructuri în bază de oxizi metalici
pentru aplicaĠii în dispozitive senzorice
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Nr. 5845 Elaborarea unui system de combatere a bolilor úi
dăunătorilor pentru producerea ecologică a viĠei de vie

Integral

Nr. 5854 Sisteme de aúteptare cu priorităĠi,
tranzacĠii semi-Markov úi probleme de control în
reĠele complexe
Grant implementat de HIFAB InternaĠional AB cu
sprijinul financiar al AgenĠiei Suedeze pentru
Dezvoltarea InternaĠională (SIDA)
Nr.835 din 17 decembrie 2008 “Cu privire la
crearea Centrului Republican de Dezvoltare a
ÎnvăĠămîntului Profesional”
Contract nr.1415 din 2009 dintre AIEA, Institutul
de Izotopi Co. Ltd úi AùM cu privire la
proiectarea, elaborarea, instalarea úi punerea în
funcĠiune a iradiatorului gamma multifuncĠional,

Integral

Integral

Integral

Integral

67

Nr. 60-63 (4378-4381)

1

2

29.

Institutul de Cercetări úi Amenajări
Silvice
Guvernul României

30.

31.

Cancelaria de Stat – Centrul de
Guvernare Electronică
Proiectul „e-Transformare a
Guvernării”

32.
33.

34.

Biroul NaĠional de Statistică
Proiectul „Desfăúurarea
Recensămîntului General Agricol”
InstituĠia Publică “Unitatea
consolidată pentru implementarea
úi monitorizarea Programului de
restructurare a sectorului
vitivinicol”

Ministerul Muncii, ProtecĠiei
Sociale úi Familiei
Proiectul „Consolidarea eficacităĠii
reĠelei de asistenĠă socială”

3

4

incluzînd sursa 100KCi Co-60.
Nr.MOL8005 “Centrul de tehnologii ionizante din
Integral
Moldova”
Protocolul adiĠional privind privilegiile úi
Integral
imunităĠile OCEMN ratificat de Parlamentul
Republicii Moldova la 6 Octombrie 2000 prin
Legea nr.1280-XIV
Dezvoltarea unui Laborator Lingofonic în USMF
Integral
„Nicolae TestemiĠeanu” . 07/11/M
Elaborarea tehnologiei de CO2 –extracĠie a
Integral
substanĠelor biologic active din germeni de grîu.
10.820.05.24 No: 353 RoA
BSEC-HDF / RES 2011-02. TESUWKERC
Integral
“Technological system based on the utilization of
water kinetikal energy for rural consumers”
Grantul nr.TF093088
Integral
Acord dintre Guvernul Republicii Moldova úi
Guvernul României privind implementarea
programului de asistenĠă tehnică úi financiară în
baza unui ajutor financiar nerambursabil în
valoare de 100 milioane de euro acordat de
România Republicii Moldova, ratificat prin
Legea nr. 133 din 1 iulie 2010
Acordul de finanĠare dintre Republica Moldova
úi AsociaĠia InternaĠională pentru Dezvoltare
(Credit
nr.5000-MD)
pentru
realizarea
Proiectului„e-Transformare
a
Guvernului”,
Legea nr.173 din 28 iulie 2011
Grantul nr. TF 011741
Acordul specific între Suedia úi Republica
Moldova din 26 noiembrie 2010

Integral

1

35.
36.

37.

38.

39.

Integral

Integral
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Proiectul „ÎmbunătăĠirea
echipamentului în Casa-internat
pentru copii cu deficienĠe mintale
din or. Orhei”
Oficiul FinanĠării de Carbon
Ministerul Dezvoltării Regionale úi
ConstrucĠiilor

Integral

Contractul de finanĠare dintre Republica
Moldova úi Banca Europeană de InvestiĠii
Integral
(Programul de restructurare a sectorului
vitivinicol), FI nr. 25.853 (MD) Serapis nr. 20100484, Legea nr. 70 din 7 aprilie 2011
Acord-Memorandum
dintre
Ministerul
Agriculturii úi Industriei Alimentare al Republicii
Moldova úi Associazione Sviluppo Culturale &
Promozione Italianita din Republica Italiană,
semnat la 30 iunie 2011 úi Amendamentul din 1
august 2011
Acord de finanĠare dintre Republica Moldova úi Integral
AsociaĠia InternaĠională pentru Dezvoltare în
vederea realizării proiectului „Consolidarea
eficacităĠii reĠelei de asistenĠă socială” (credit nr.
5001-MD), ratificat prin Legea nr.174 din 28
iulie 2011
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HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea proiectului de lege
privind importul unor autovehicule

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare

68

proiectul de lege privind importul unor autovehicule.

PRIM-MINISTRU

Vladimir FILAT

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor
Ministrul justiţiei

Veaceslav Negruţa
Oleg Efrim

Nr. 206. Chişinău, 18 martie 2013.
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Acord de grant dintre Ambasada Japoniei în
Republica Moldova úi Casa-internat pentru copii
cu deficienĠe mintale din or. Orhei din 27
ianuarie 2012
Grantul nr.TF 012845
Integral
Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Integral
Moldova úi Banca de Dezvoltare a Cosiliului
Europei întru realizarea Proiectului de construcĠii
Proiectul de construcĠie a
a locuinĠelor pentru păturile socialmente
locuinĠelor pentru păturile
vulnerabile II (nr.F/P 1756(2011)), ratificat prin
socialmente vulnerabile II
Legea nr.182 din 11 iulie 2012
Contractul de finanĠare dintre Republica Integral
Întreprinderea de Stat
“Moldelectrica” – Proiectul
Moldova úi Banca Europeană de InvestiĠii în
“Transportul energiei electrice de
scopul realizării Proiectului ”Transportul energiei
către “Moldelectrica”
electrice de către “Moldelectrica”, nr.FIN
nr.81.208 Serapis nr. 2011 0140, Legea nr. 179
din 11 iulie 2012
Proiectul „Dotarea cu calculatoare a Acordul de cooperare în domeniul economic úi Integral
căminelor studenĠeúti”
tehnic dintre Guvernul Republicii Moldova úi
Guvernul Republicii Populare Chineze, semnat la
14 septembrie 2010
Ministerul Afacerilor Interne,
Acordul de cooperare în domeniul economic úi Integral
proiectul „Sistemul de monitorizare tehnic dintre Guvernul Republicii Moldova úi
a traficului rutier în Moldova”
Guvernul Republicii Populare Chineze, semnat la
17 noiembrie 2008
Notele de schimb dintre Guvernul Republicii Integral.”
Moldova úi Guvernul Republicii Populare
Chineze din 14 septembrie 2012 úi 19 noiembrie
2012 cu referire la dotarea cu echipament
modern a Serviciului PoliĠiei Rutiere

22 martie 2013
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PARTEA III
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova
332

ORDIN
cu privire la aprobarea documentelor normative
în calitate de reglementări de metrologie legală
(norme de metrologie legală)

În scopul asigurării uniformităţii şi legalităţii măsurărilor
în Republica Moldova, conform art. 2, alin.(2), lit.d) al Legii
Metrologiei nr.647-XIII din 17.11.1995, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi la solicitarea Institutului
Naţional de Standardizare şi Metrologie (INSM),
ORDON:
1. A aproba în calitate de reglementări de metrologie legală - norme de metrologie legală, următoarele
documentele normative din domeniul metrologiei:
− NML 1-02:2013 „Sistemul naţional de metrologie.
Verificarea metrologică a standurilor pentru reglarea
dezaxării şi convergenţei roţilor autovehiculelor”;
− NML 1-03:2013 „Sistemul naţional de metrologie.
Verificarea metrologică a aparatelor pentru reglarea farurilor
la autovehicule”;
− NML 1-04:2013 „Sistemul naţional de metrologie.
Verificarea metrologică a standurilor pentru balansarea
roţilor la autovehicule”;
− NML 1-05:2013 „Sistemul naţional de metrologie.
Verificarea metrologică a standurilor pentru verificarea
sistemului de frînare a vehiculelor rutiere”;
− NML 2-11:2013 „Sistemul naţional de metrologie.
Verificarea metrologică a cheilor şi mînerelor dinamometrice”;
− NML 2-12:2013 „Sistemul naţional de metrologie.
Verificarea metrologică a centrifugelor”;
− NML 6-01:2013 „Sistemul naţional de metrologie.
Verificarea metrologică a cuptoarelor de calcinare”;
VICEPRIM–MINISTRU,
MINISTRUL ECONOMIEI

− NML 6-02:2013 „Sistemul naţional de metrologie.
Verificarea metrologică a termostatelor”
prin declararea acestora în calitate de documente normative
naţionale.
2. A anula aplicarea pe teritoriul Republicii Moldova a
următoarelor documente normative din domeniul metrologiei:
− NM 2-04:2006 „Verificarea metrologică a cheilor
dinamometrice” aprobată prin Hotărîrea Serviciului Standardizare şi Metrologie nr.1884-M din 09.02.2006;
− NML 4-01:2007 „Sistemul naţional de metrologie.
Standuri de măsurare a forţei de frînare la autovehicule.
Atestarea metrologică” aprobată prin Hotărîrea Serviciului
Standardizare şi Metrologie nr.2207-M din 29.12.2007;
− NML 1-01:2007 „Sistemul naţional de metrologie.
Aparate pentru reglarea farurilor la autovehicule. Atestarea
metrologică” aprobată prin Hotărîrea Serviciului Standardizare şi Metrologie nr. 2207-M din 29.12.2007.
3. A pune în sarcină Direcţiei Metrologie din cadrul
Ministerului Economiei transmiterea prezentului ordin:
− spre plasare pe pagina web a Ministerului Economiei şi
spre publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
− INM spre publicare în publicaţia periodică de specialitate, revista „Metrologie”.
4. INM va asigura publicarea şi plasarea pe site-ul său a
informaţiei referitoare la aprobarea normelor de metrologie
legală menţionate în punctul 1 al prezentului ordin.
5. Controlul exercitării prezentului ordin se pune în
sarcină viceministrului Octavian Calmîc.
Valeriu LAZĂR

Nr. 34. Chişinău, 7 martie 2013.

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
al Republicii Moldova
333

ORDIN
cu privire la aprobarea documentului normativ
NCM L.01.01-2012 „Reguli de determinare
a valorii obiectivelor de construcţii”

În conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 662 din 10
noiembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2009, nr.163-164, art.730), cu documentul normativ NCM
A.01.03-96 „Principiile şi metodologia reglementării în
construcţii. Modul de elaborare a documentelor normative”,
avînd în vedere procesul-verbal nr.2 din 21.02.2013 al
şedinţei Comitetului tehnic CT-C 15 „Economia construcţiilor”,
ORDON:
1. Se aprobă documentul normativ NCM L.01.01-2012
„Reguli de determinare a valorii obiectivelor de
construcţii”.
2. Documentul normativ NCM L.01.01-2012 „Reguli
de determinare a valorii obiectivelor de construcţii” intră
MINISTRUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ŞI CONSTRUCŢIILOR

în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova.
3. Direcţia reglementări tehnico-economice va:
- efectua înregistrarea acestui document normativ în
modul stabilit;
- asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova;
- asigura multiplicarea şi publicarea normativului în
modul stabilit.
4. Odată cu intrarea în vigoare a prezentului normativ se
anulează valabilitatea NCM L.01.01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcţii”, aprobat prin
Ordinul nr. 188 din 2 decembrie 2004 al Departamentului
Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului.
5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune
în seama viceministrului dlui Anatolie Zolotcov.
Marcel RĂDUCAN

Nr. 34. Chişinău, 4 martie 2013.
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Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova
334

ORDIN
cu privire la trecerea la autogestiune
a serviciului stomatologic

În scopul executării prevederilor art. 5 din Legea
ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995, cu
completările şi modificările ulterioare, art. 13 din Legea
privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi
ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV
din 18.07.2003, cu completările şi modificările ulterioare,
Hotărîrii Guvernului nr. 672 din 21 iulie 1999 „Cu privire
la trecerea instituţiilor stomatologice la autogestiune”, cu
modificările ulterioare, în temeiul Regulamentului privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului - limită ale aparatului central al acestuia,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31.05.2011,
cu modificările şi completările ulterioare,
O R D O N:
1. Se propune ca, începînd cu data de 1 aprilie 2013,
serviciul stomatologic din cadrul asistenţei medicale specializate de ambulatoriu a instituţiilor medico-sanitare publice
spitale municipale şi raionale vor presta servicii medicale
în condiţii de autogestiune.
2. Directorul Direcţiei Sănătate a Consiliului Municipal
Chişinău, Direcţiei Sănătăţii şi Protecţiei Sociale UTA
Gagauzia, şeful Secţiei Sănătate a Primăriei mun. Bălţi,
Directorii instituţiilor medico-sanitare publice spitale raionale
şi municipale vor înainta Consiliilor municipale/raionale, în
termen de 10 zile, demersuri privind reorganizarea spitaMINISTRUL SĂNĂTĂŢII

lelor prin separare a serviciului stomatologic şi fondarea
întreprinderilor municipale Centrul Stomatologic Municipal/
Raional, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
3. A adresa Consiliilor municipale/raionale cu propunerea de a examina la una din şedinţele lor, în regim de
urgenţă, problema reorganizării instituţiilor medico-sanitare
publice spitale municipale/raionale, prin separarea şi
fondarea întreprinderilor municipale Centrul Stomatologic
Municipal/Raional.
4. Se stabileşte că întreprinderile municipale Centrul
Stomatologic Raional/Municipal nou-create vor asigura
asistenţă medicală stomatologică curativ-profilactică contingentelor asigurate de stat şi urgenţelor medicale în baza
contractelor încheiate cu Compania Naţională de Asigurări
în Medicină.
5. Direcţia asistenţă medicală spitalicească şi urgentă
(dna Rodica Scutelnic), Direcţia juridică (Dl Ion Ciochină)
vor acorda suportul consultativ-metodologic în vederea
executării prevederilor prezentului ordin.
6. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova şi pe pagina web a Ministerului
Sănătăţii.
7. Controlul executării prezentului ordin mi-l asum
personal.
Andrei USATÎI

Nr. 244. Chişinău, 13 martie 2013.

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
335

ORDIN
privind modificarea şi completarea Ordinului
directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate
al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011

În temeiul articolului 14 alineatul (4) din Legea nr. 190-XVI
din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea
spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2007, nr. 141-145, art. 597),
ORDON:
1. Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi
Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie
2011 „Privind listele persoanelor, grupurilor şi entităţilor
implicate în activităţi teroriste” (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2011, nr. 203-205, art. 1789), cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după
cum urmează:
1) În anexa nr. 1:
a) la compartimentul „A. Persoane fizice asociate cu
„Taliban””:
poziţiile 6, 7, 44 se exclud;
poziţiile 33, 46 vor avea următorul cuprins:
„33. ATIQULLAH, WALI MOHAMMAD
DIRECTORUL SERVICIULUI
DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE
Nr. 15. Chişinău, 15 martie 2013.
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46. ABDUL JALIL, HAQQANI WALI MOHAMMAD”;
se completează cu poziţia139 cu următorul cuprins:
„139. AHMED SHAH, NOORZAI OBAIDULLAH”.
2) În anexa nr. 2:
a) la compartimentul „A. Persoane fizice asociate cu
„Al-Qaida””:
poziţiile 38, 104, 111 se exclud;
se completează cu poziţiile 266-269 cu următorul
cuprins:
„266. DJAMEL, AKKACHA
267. ABDERRAHMANE, OULD EL AMAR
268. HAMADA, OULD MOHAMED ELKHAIRY
269. IYAD, AG GHALI”.
2. Controlul executării prezentului ordin se atribuie
şefului Centrului Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi
Securitate.
3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

Mihai BALAN

22 martie 2013
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Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
336
HOTĂRÎRE
cu privire la rezultatele controlului complex
privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor
de către Compania de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A.

În temeiul Ordonanţei Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (C.N.P.F.) nr.38/9-O din 28.09.20121 şi a Ordinului
vicepreşedintelui C.N.P.F nr.114 din 28.09.2012, a fost
efectuat controlul complex privind respectarea legislaţiei
în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări
„ASTERRA GRUP” S.A. (în continuare – CA „ASTERRA
GRUP” S.A. sau asigurătorul) pentru perioada de activitate
01.01.2008 – 30.06.2012.
CA „ASTERRA GRUP” S.A. a fost înregistrată la Camera
Înregistrării de Stat cu nr. 1006600032750 (certificat de
înregistrare seria MD nr. 0117074 din 15.05.2012) şi deţine
licenţa seria C.N.P.F. nr. 000692 din 13.09.2011 cu dreptul
de a desfăşura activitate în domeniul asigurărilor pe termen
de valabilitate nelimitat. Urmare a înregistrării de stat la data
de 15.05.2012 asigurătorul a fost reorganizat din forma
organizatorico-juridică de Societate cu răspundere limitată
în Societate pe acţiuni.
Pînă la data de 12.09.2011 CA „ASTERRA GRUP” S.A.
a desfăşurat activitate simultană în categoriile „asigurări
generale” şi „asigurări de viaţă”.
Indicatorii economico-financiari ai asigurătorului pe
perioada 01.01.2008 -30.06.2012 se prezintă în tabelul
de mai jos:
Perioada de gestiune (an), mii lei
Indicatorii economico-financiari

Capitalul social
Volumul primelor de asigurare
Despăgubiri de asigurare plătite
Active total
Active nete
Rezerve şi fonduri de asigurare
Profit (pierderea) pînă la
impozitare
Portofoliul de contracte

Diferenţa absolută (+. -), mii lei
2009/

2010/

2008

2009

2010

13892,9
11679,8
3258,5
17579,8
8166,4
7659,1

0
-1654,8
-601,3
1553,9
139,7
936,9

0
1571,7
650,2
923,3
81,1
1150,6

3892,9
1633,5
1189,5
-2902,3
-6012,2
2181,3

81,1

-5967,9

-3735

-58,6

-6049

8399

8785

1700

3967

386

2008

2009

2010

2011

10000,0
10129,4
2020,1
18004,9
13957,8
3390,3

10000,0
8474,6
1418,8
19558,8
14097,5
4327,2

10000,0
10046,3
2069,0
20482,1
14178,6
5477,8

3874,7

139,7

2732

4432

2011 /

La formarea şi menţinerea rezervelor tehnice asigurătorul a determinat mărimea primei de asigurare de bază
fără a respecta prevederile pct.2.1, pct.2.3 şi pct.4.2.2
din Regulile de formare a rezervelor tehnice pe tipuri de
asigurare în afară de viaţă, aprobate prin Hotărîrea Serviciului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor nr.43 din
26.03.20012 (în continuare – Reguli de formare a rezervelor
tehnice), în vigoare pînă la 01.04.2011, ceea ce a condiţionat diminuarea rezervei primei necîştigate la situaţiile din
31.03.2008 cu 25,4 mii lei, din 30.06.2008 cu 16,9 mii lei
şi din 30.09.2010 cu 1,5 mii lei.
În perioada de gestiune 01.01.2008-30.06.2008 CA
„ASTERRA GRUP” S.A. a calculat rezervele tehnice fără
respectarea prevederilor art.34 alin.(3) din Legea nr.407-XVI
din 21.12.2006 „Cu privire la asigurări”3 (în continuare Legea nr.407-XVI din 21.12.2006) şi fără a ţine o evidenţă
contabilă separată pe categorii de asigurare, fiind admisă
estimarea incorectă a datelor incluse în baza pentru calculul
rezervei primei necîştigate şi rezervei daunelor întîmplate,
dar nedeclarate, pentru clasele de asigurare generală, fapt
prin care s-au încălcat prevederile art.38 alin.(3)–(5) din
Legea nr.407-XVI din 21.12.2006.
În consecinţă, asigurătorul nu a format rezerva pentru
asigurarea de viaţă conform prevederilor Regulilor
de formare a fondurilor şi rezervelor de asigurare din
1
2
3
4
5
6

Monitorul
Monitorul
Monitorul
Monitorul
Monitorul
Monitorul

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

al
al
al
al
al
al

Republicii
Republicii
Republicii
Republicii
Republicii
Republicii

Moldova,
Moldova,
Moldova,
Moldova,
Moldova,
Moldova,

11.03.1996, aprobate de către Serviciul de Stat pentru
Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de
Pensii4, în vigoare pînă la 01.04.2011.
CA „ASTERRA GRUP” S.A. nu a respectat modul de
formare şi menţinere a rezervei daunelor declarate, dar
nesoluţionate, în conformitate cu prevederile art.34 alin.
(1) şi alin.(2) lit.b) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006,
pct.4.3.1 din Regulile de formare a rezervelor tehnice,
pct.3 şi pct.21 din Regulamentul privind rezervele tehnice
de asigurare, aprobat prin Hotărîrea C.N.P.F. nr.1/5 din
11.01.20115, fapt prin care a admis determinarea acesteia
în mărime diminuată la situaţiile trimestriale şi anuale din
interiorul perioadei de control, inclusiv la 31.03.2008 cu
8,7 mii lei, la 31.12.2009 cu 22,9 mii lei, la 31.12.2010 cu
16,3 mii lei, la 30.06.2011 cu 81,2 mii lei şi la 30.06.2012
cu 2,4 mii lei.
De asemenea, asigurătorul nu a prezentat C.N.P.F.
Regulamentul intern privind constituirea şi menţinerea
rezervelor tehnice în termenul stabilit de legislaţie, încălcînd
astfel prevederile pct.63 din Regulamentul privind rezervele
tehnice de asigurare.
În urma recalculării ratei de solvabilitate la situaţiile din
30.09.2011, 31.12.2011, 31.03.2012 şi 30.06.2012, în cadrul
CA „ASTERRA GRUP” S.A. acest indicator a constituit respectiv
52,3 la sută, 62,8 la sută, 65,8 la sută şi 52,3 la sută, sau sub
nivelul stabilit la pct.12 subpct.2) din Regulamentul privind
marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor), aprobat prin Hotărîrea C.N.P.F.
nr.2/1 din 21.01.20116 (în redacţia pînă la 02.11.2012), prin
urmare nefiind asigurată solvabilitatea şi stabilitatea financiară
a asigurătorului pe întreaga durată a obligaţiilor certe asumate
conform contractelor de asigurare şi a obligaţiilor viitoare,
ceea ce contravine prevederilor art.30 alin.(2) şi alin.(5) din
Legea nr.407-XVI din 21.12.2006.
CA „ASTERRA GRUP” S.A. nu a dispus la situaţiile din
30.09.2011, 31.12.2011, 31.03.2012 şi 30.06.2012 de active
suficiente, respectiv în sumă de 6607,9 mii lei, 6990,3 mii lei,
7613,3 mii lei şi 9271,3 mii lei, pentru a acoperi, ţinînd cont
de limitele de dispersie stabilite, marja minimă de solvabilitate (capitalul minim al asigurătorului), fapt ce contravine
prevederilor art.30 alin.(6) lit.b) din Legea nr.407-XVI din
21.12.2006 şi pct.11, 16, 17, 18 din Regulamentul privind
marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale
asigurătorilor (reasigurătorilor).
Cu abatere de la prevederile art.30 alin.(3) din Legea
nr.407-XVI din 21.12.2006, pct.3 şi pct.4 alin.(1) din Regulamentul privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de
lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor), pe parcursul
perioadei 30.09.2011-30.06.2012 marja de solvabilitate
disponibilă a asigurătorului a fost constituită inclusiv din
active nemateriale cu valori între 1743,6 mii lei şi 6962,6
mii lei, deşi în scop de solvabilitate astfel de active sunt
recunoscute la valoarea zero. În consecinţă, atît diminuarea
rezervelor de asigurare, cît şi nerecunoaşterea în scop de
solvabilitate a activelor nemateriale la valoarea zero, au
influenţat majorarea neîntemeiată a marjei de solvabilitate
disponibile şi implicit a ratei de solvabilitate.

2012, nr.209-211, art.1155
2001, nr.141-143, art.332
2007, nr.47-49, art.213
1997, nr.28, art.43
2011, nr.37-38, art.205
2011, nr.59-62, art.310
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De menţionat că în Raportul privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorului, asigurătorul, la situaţiile de raportare din 30.09.2011, 31.12.2011,
31.03.2012 şi 30.06.2012, a inclus date neveridice.
Astfel, CA „ASTERRA GRUP” S.A. a calculat coeficientul
de lichiditate majorat la situaţia din 30.09.2011 cu 0,66,
la 31.12.2011 – cu 12,78, la 31.03.2012 – cu 13,4 şi la
30.06.2012 – cu 20,9, majorînd activele lichide la situaţia din
30.09.2011 cu 580,0 mii lei, la 31.12.2011 cu 7396,4 mii lei,
la 31.03.2012 cu 7499,3 mii lei şi la 30.06.2012 cu 7499,3
mii lei, iar la situaţia din 30.09.2011 a micşorat cu 732,3
mii lei totalitatea obligaţiilor, altele decît cele contractuale,
fiind încălcate prevederile pct.2, pct.7, pct.17 şi pct.21 din
Regulamentul privind marjele de solvabilitate şi coeficientul
de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor).
În cadrul activităţii de investire a fondurilor şi rezervelor
de asigurare, în unele cazuri CA „ASTERRA GRUP” S.A. nu
a respectat principiul diversităţii şi criteriile de dispersare
a plasamentelor, precum şi corelaţia normativă a plasamentelor în procente faţă de suma totală a rezervelor de
asigurare, stabilită prin pct.1.3 şi cap.IV lit.b), lit.c) şi lit.f) din
Regulile de plasare a fondurilor şi rezervelor de asigurare
(în redacţie nouă), aprobate prin Ordinul Inspectoratului
de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor
Nestatale de Pensii nr.34 din 09.03.20067 (în continuare
- Regulile de plasare), în vigoare pînă la 15.04.2011, fiind
depăşit normativul de 25 la sută din totalul rezervelor de
asigurare la depozitul bancar plasat într-o bancă comercială
cu valori între 5,1 la sută şi 32 la sută; disponibilităţile în
conturile bancare curente au depăşit normativul admis de
20 la sută cu valori între 13 la sută şi 17,3 la sută, precum
şi normativul pentru plasament în patru terenuri agricole cu
valori cuprinse între 0,4 la sută şi 1,6 la sută.
În urma controlului privind respectarea normelor legale
la aplicarea primelor de asigurare de bază pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă, verificînd
selectiv contractele în perioada supusă controlului, s-a
constatat că, în cazul a 106 contracte de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă (în continuare – RCA),
au fost micşorate neîntemeiat primele de asigurare de la
18 la sută pînă la 49 la sută sau în sumă totală de 14,5 mii
lei, ceea ce contravine prevederilor art.7 alin.(4) din Legea
nr.407-XVI din 21.12.2006, art.11 alin.(2) şi alin.(3) din
Legea nr.414-XVI din 22.12.2006 „Cu privire la asigurarea
obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse
de autovehicule”8 (în continuare – Legea nr.414-XVI din
22.12.2006) şi ale Hotărîrii C.N.P.F. nr.53/5 din 31.10.2008
“Privind stabilirea primei de asigurare de bază şi valoarea
coeficienţilor de rectificare aferenţi asigurării obligatorii de
răspundere civilă auto internă şi externă” 9.
La încheierea contractelor RCA asiguratorul, în unele
cazuri, nu a asigurat respectarea cerinţelor privind îndeplinirea formularelor de cereri şi de contracte de asigurare
potrivit formei şi conţinutului unic, astfel nefiind indicată
informaţia obligatorie aferentă coeficienţilor de rectificare
utilizaţi la calcularea primei de asigurare pentru fiecare
autovehicul (vîrsta şi stagiul de conducere al persoanelor
admise la conducerea autovehiculului, existenţa contractului
precedent cu asiguratul şi numărul de persoane (limitat/
nelimitat) asupra căruia se extinde protecţia prin asigurare),
ca rezultat fiind încălcate prevederile art.8 alin.(2), alin.
(5) din Legea nr.414–XVI din 22.12.2006 şi ale Hotărîrii
C.N.P.F nr.20/5 din 16.05.2008 „Cu privire la aprobarea
formei şi conţinutului cererilor de asigurare, contractelor
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.79-82, art.280
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.112
9
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.226-229, art.669
10
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.410
11
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.90, art.275
12
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.61-62, art.392
13
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 65-69, art.365
7

8
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de asigurare şi poliţelor de asigurare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de
autovehicule”10.
În perioada lunilor iulie, septembrie şi noiembrie ale
anului 2011 C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. a încheiat 105
contracte RCA fără a solicita de la asiguraţi informaţia privind
cazurile asigurate pe contractul precedent prin aplicarea
coeficientului de reducere (bonus), fapt care a condiţionat
diminuarea primei de asigurare în mărime de la 10 la sută
pînă la 15 la sută sau cu 11,5 mii lei, astfel fiind încălcate
prevederile pct.10 din Regulamentul privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere
civilă pentru pagube produse de autovehicule, aprobat prin
Hotărîrea C.N.P.F. nr.13/2 din 03.04.200811.
La verificarea selectivă a modului de încheiere a contractelor RCA s-a constatat că, în contradicţie cu prevederile
art.9 alin.(5) şi art.13 alin.(1) din Legea nr.414-XVI din
22.12.2006, asigurătorul a admis încheierea a 198 de
contracte fără încasarea integrală a primei de asigurare la
momentul eliberării poliţelor, achitarea fiind efectuată cu
întîrziere de la o zi pînă la 90 de zile.
În activitatea de asigurare facultativă asigurătorul a
admis abatere de la normele de prudenţă prevăzute la art.31
alin.(4) şi alin.(5) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006.
Astfel, în perioada supusă controlului CA „ASTERRA GRUP”
S.A. a admis 15 cazuri de preluare a obligaţiilor aferente
riscului asigurat în sumă totală de 188808,9 mii lei, fiind
depăşită limita stabilită de legislaţie cu 123605,7 mii lei,
fără ca partea excedentă a riscurilor legate de executarea
obligaţiilor preluate să fie reasigurată.
În perioada 01.09.2010-30.06.2012, contrar prevederilor
pct.7 lit.a) din Metodologia de calcul al primei de asigurare
de bază şi al coeficienţilor de rectificare pentru asigurarea
obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de
autovehicule, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.318 din
17.03.200812 şi prescripţiei emisă prin Hotărîrea C.N.P.F.
nr.14/14 din 29.03.2012 „Cu privire la prescrierea lichidării încălcărilor legislaţiei în domeniul asigurărilor”13, CA
„ASTERRA GRUP” S.A. a acordat comisioane intermediarilor
în asigurări în sumă totală de 132,6 mii lei, care depăşesc
limita de 25 la sută a cheltuielilor de gestiune ale asigurătorului incluse în structura primei de asigurare obligatorie
de răspundere civilă auto internă cu pînă la 12 la sută sau
cu 36,8 mii lei.
Pe parcursul perioadei 01.01.2008 - 30.09.2009 CA
„ASTERRA GRUP” S.A. nu a respectat prevederile art.31
alin.(1) lit.b), art.47 alin.(1) din Legea nr.407-XVI din
21.12.2006 (în redacţia pînă la 20.07.2012), admiţînd cazuri
de desfăşurare a activităţii de asigurare prin persoane
neautorizate pentru activitatea de intermediere în asigurări,
care nu corespund cerinţelor stabilite la art.48 alin.(3) lit.a),
lit.b), lit.d) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006, ca urmare
fiind achitat comision în sumă totală de 978,4 mii lei.
Contrar prevederilor art.1, art.8 alin.(4), art.28 alin.(1)
şi alin.(3) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006, în perioada
supusă controlului asigurătorul n-a respectat limitele
activităţii de asigurare şi a admis încheierea contractelor
de asigurare externă în numele unui asigurător şi a cinci
brokeri de asigurare, înregistrînd comisioane pentru toată
perioada supusă controlului în sumă totală de 816,1 mii
lei ca rezultat al operaţiunilor ce reies din activitatea de
intermediere.
În perioada supusă controlului CA „ASTERRA GRUP” S.A.
pentru 6 dosare de daună RCA nu a asigurat întocmirea
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procesului-verbal de constatare a pagubelor în termen de
5 zile lucrătoare din data depunerii cererii de despăgubire,
astfel fiind depăşit termenul stabilit de la 4 zile pînă la 75
zile, precum şi a depăşit termenul de soluţionare şi achitare
a despăgubirii de asigurare de cel mult 3 luni din data
informării despre 48 cazuri asigurate, de la 2 zile pînă la
532 zile, iar pentru 3 dosare de daună RCA CA „ASTERRA
GRUP” S.A. nu a respectat termenul de achitare timp de 10
zile de la data finalizării acestuia, depăşind termenul stabilit
pînă la 6 zile, ceea ce contravine prevederilor art.19 alin.(1)
lit.c), lit.f) şi alin. (2), art.28 alin.(1) din Legea nr.414–XVI
din 22.12.2006, art. 43 alin. (1) lit. e) din Legea nr.407-XVI
din 21.12.2006.
La instrumentarea a 3 dosare de daună, CA „ASTERRA
GRUP” S.A. nu a indicat în procesul-verbal de constatare a
pagubei starea de întreţinere a autovehiculului, apreciată
de comun acord între păgubit, asigurător şi asigurat, astfel
nefiind respectate prevederile pct.10 subpct.b) din Regulamentul cu privire la modul de determinare a uzurii în cazul
pagubelor produse la autovehicule, aprobat prin Hotărîrea
C.N.P.F. nr.13/1 din 03.04.200814.
În perioada supusă controlului, asigurătorul, în cazul a
4 dosare de daună RCA, nu a anexat în mod obligatoriu
copiile de pe documentele contabile care confirmă plata
despăgubirilor de asigurare, nerespectînd prevederile art.21
alin.(3) lit.k) din Legea nr. 414-XVI din 22.12.2006.
CA „ASTERRA GRUP” S.A., în perioada 2011 – semestrul I
2012, în 4 cazuri nu a examinat autovehiculul deteriorat în
decurs de 48 ore din momentul prezentării cererii asiguratului, astfel depăşind termenul stabilit de la 2 pînă la 138
de zile, fapt prin care au fost încălcate prevederile pct.6.8.5
din contractul de asigurare facultativă CASCO.
Asigurătorul, contrar prevederilor art.39 alin.(7) din
Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 (în redacţia pînă la
20.07.2012) nu a publicat în ediţiile periodice de largă circulaţie avizul auditului extern pentru anii financiari 2008, 2009,
2010 şi 2011, iar pentru anul financiar 2010 bilanţul contabil
şi raportul privind rezultatele financiare au fost publicate cu
întîrziere faţă de termenele prevăzute de legislaţie.
În perioada lunilor iulie, septembrie şi noiembrie 2008
asigurătorul, la comercializarea poliţelor de asigurare, în 6
cazuri a emis mai multe documente primare pentru unele
şi aceleaşi operaţiuni, astfel fiind eliberate atît bonuri de
plată, cît şi bonuri fiscale, fapt ce contravine prevederilor art.20 alin.(6) din Legea contabilităţii nr. 113-XVI din
27.04.200715.
Anterior, în activitatea CA „ASTERRA GRUP” S.A. au fost
depistate abateri similare, astfel fiind admisă nerespectarea
prescripţiilor emise prin Hotărîrea C.N.P.F. nr.33/1 din
17.07.2008 „Cu privire la rezultatele controlului privind
respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către
Compania de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.R.L.”16, Hotărîrea
C.N.P.F. nr.42/9 din 24.09.2009 „Cu privire la rezultatele
controlului tematic privind respectarea modului de aplicare
a primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă
auto internă”17, precum şi Hotărîrea C.N.P.F. nr.31/10 din
VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE

28.07.2011 „Cu privire la rezultatele controlului tematic al
respectării legislaţiei privind protecţia consumatorului la
instrumentarea dosarelor de daună de către Compania de
Asigurări „ASTERRA GRUP” S.R.L.”18.
În baza constatărilor sus-expuse, în temeiul prevederilor
art. 3, art.8 lit.b) şi lit.f), art. 9 alin. (1) lit. d), art.25 alin.
(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia
Naţională a Pieţei Financiare”19, art. 54 alin.(1), alin.(2) lit.c),
art.55 alin.(1) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006,
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
1. Se sancţionează Compania de Asigurări „ASTERRA
GRUP” S.A. cu amendă în mărime de 40,0 mii lei, care se
transferă la bugetul de stat.
2. Se prescrie repetat conducerii Companiei de Asigurări
„ASTERRA GRUP” S.A. respectarea necondiţionată a prevederilor actelor legislative şi normative, precum şi întreprinderea măsurilor de rigoare privind înlăturarea încălcărilor
reflectate în actul de control, inclusiv:
- respectarea normelor legale de solvabilitate şi stabilitate financiare şi aducerea în concordanţă cu normele
legale a ratei de solvabilitate la data de raportare de
31.03.2013;
- respectarea modului de formare şi menţinere a rezervelor tehnice suficiente îndeplinirii obligaţiilor ce rezultă din
contractele de asigurare şi reasigurare;
- respectarea criteriilor de dispersare a plasamentelor
în conformitate cu prevederile legislaţiei;
- respectarea prevederilor legale privind asigurarea
obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse
de autovehicule;
- respectarea limitei maxime a răspunderii pentru riscul
asigurat conform legislaţiei în vigoare;
- menţinerea sistemului intern de administrare pentru
examinarea operativă şi eficientă a petiţiilor asiguraţilor în
conformitate cu prevederile legale.
3. Se avertizează Compania de Asigurări „ASTERRA
GRUP” S.A. despre deschiderea procedurii de remediere
financiară în conformitate cu art.42 din Legea nr. 407-XVI
din 21.12.2006 în cazul nerespectării prevederilor pct.2 faţă
de rata de solvabilitate.
4. Se ia act de:
- întreprinderea măsurilor în vederea stabilizării situaţiei
financiare: emisiunea de acţiuni ordinare nominative în
sumă de 1000,0 mii lei, majorarea depozitului cu 359,6 mii
lei şi a valorii bunurilor imobile pînă la 15800,0 mii lei;
- prezentarea Regulamentului intern privind constituirea
şi menţinerea rezervelor tehnice, aprobat prin Ordinul
organului executiv al CA „ASTERRA GRUP” S.A. nr. 02/02
din 06.02.2013.
5. Despre executarea prezentei hotărîri se va informa
Comisia Naţională a Pieţei Financiare în termen de o
lună.
6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune
în sarcina Direcţiei generale supraveghere asigurări.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.
Victor CAPTARI

Nr. 8/1. Chişinău, 1 martie 2013.

14
15
16
17
18
19

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.90, art.274
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art.399
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 138-139, art.390
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 152, art.689
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 152-155, art.1279
Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS
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HOTĂRÎRE
cu privire la rezultatele controlului complex
privind respectarea legislaţiei în domeniul
asigurărilor de către Compania Mixtă de Asigurări
„EXIM-ASINT” S.A.

În temeiul Ordonanţei Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (C.N.P.F.) nr.38/10-O din 28.09.20121 şi a Ordinului
vicepreşedintelui C.N.P.F nr.113 din 28.09.2012, a fost
efectuat controlul complex privind respectarea legislaţiei în
domeniul asigurărilor de către Compania Mixtă de Asigurări
„EXIM-ASINT” S.A. (în continuare – CMA „EXIM-ASINT” S.A.
sau asigurătorul) pentru perioada de activitate 01.10.2009
– 30.06.2012.
CMA „EXIM-ASINT” S.A. a fost înregistrată la Camera
Înregistrării de Stat cu nr.1003600001117 (certificat de
înregistrare seria MD nr.0011404 din 26.01.2005) şi deţine
licenţa seria CNPF nr.000664 din 22.01.2009 cu dreptul de
a desfăşura activitate în domeniul asigurărilor pe termen
de valabilitate nelimitat.
Indicatorii economico-financiari ai asigurătorului pe
perioada 01.01.2009 – 31.12.2011 se prezintă în tabelul
de mai jos:
Indicatorii economici

Perioada de gestiune (an)

Capitalul social, mii lei
Volumul primelor de
asigurare, mii lei
Despăgubiri de asigurare
plătite, mii lei
Active total, mii lei
Active nete, mii lei
Rezerve şi fonduri de
asigurare, mii lei
Profit/pierdere pînă la
impozitare, mii lei
Portofoliul de contracte

Diferenţa absolută
(+, -)
2010/2009
2011/2010

2009

2010

2011

9771,1

9771,1

15000,0

0

5228,9

15033,8

22172,8

16711,6

7139,0

-5461,2

4636,6

11481,7

4901,6

6845,1

-6580,1

34373,5

35226,6

39652,9

13108,6

11531,0

15947,2

853,1
-1577,6

4426,3
4416,2

5612,2

6225,2

10897,8

613,0

4672,6

-1803,8

-1577,6

-855,5

226,2

722,1

9779

9044

9278

-735

234

CMA „EXIM-ASINT” S.A. nu a respectat modul de
formare şi menţinere a rezervei daunelor declarate, dar
nesoluţionate, în conformitate cu prevederile art.34 alin.
(1), alin.(2) lit.b) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 „Cu
privire la asigurări”2 (în continuare - Legea nr.407-XVI din
21.12.2006), pct.4.3.1 din Regulile de formare a rezervelor tehnice pe tipuri de asigurare în afară de viaţă (în
redacţie nouă), aprobate prin Hotărîrea Serviciului de Stat
pentru Supravegherea Asigurărilor nr.43 din 26.03.20013,
în vigoare pînă la 01.04.2011, pct.3 şi pct.21 din Regulamentul privind rezervele tehnice de asigurare, aprobat prin
Hotărîrea C.N.P.F. nr.1/5 din 11.01.20114, prin ce a admis
determinarea acesteia în mărime diminuată la situaţiile
trimestriale şi anuale din interiorul perioadei de control,
inclusiv la 31.12.2009 cu 140,3 mii lei, la 31.12.2010 cu
810,4 mii lei, la 31.12.2011 cu 2908,9 mii lei şi la 30.06.2012
cu 2189,8 mii lei.
Urmare a determinării incorecte a rezervelor de
asigurare, la situaţiile de raportare din 30.09.2011,
31.12.2011, 31.03.2012 şi 30.06.2012, asigurătorul a
indicat în Raportul privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor),
aprobat prin Hotărîrea C.N.P.F. nr.26/15 din 07.07.2011
„Cu privire la aprobarea formei şi conţinutului rapoartelor
specializate ale asigurătorilor (reasigurătorilor)”5, valori
diminuate ale obligaţiilor contractuale cu 2715,7 mii lei,
2722,2 mii lei, 2631,9 mii lei şi 1992,8 mii lei respectiv.
Totodată, cu abatere de la prevederile art.30 alin.(3) din
1
2
3
4
5
6
7
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Monitorul
Monitorul
Monitorul
Monitorul
Monitorul
Monitorul
Monitorul

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

al
al
al
al
al
al
al

Republicii
Republicii
Republicii
Republicii
Republicii
Republicii
Republicii

Moldova,
Moldova,
Moldova,
Moldova,
Moldova,
Moldova,
Moldova,

2012, nr.209-211, art.1156
2007, nr.47-49, art.213
2001, nr.141-143, art.332
2011, nr.37-38, art.205
2011, nr.135-138, art.1147
2011, nr.59-62, art.310
2006, nr.79-82, art.280

Legea nr.407-XVI din 21.12.2006, pct.3 şi pct.4 alin.(1) din
Regulamentul privind marjele de solvabilitate şi coeficientul
de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor), aprobat
prin Hotărîrea C.N.P.F. nr.2/1 din 21.01.20116, pe parcursul
perioadei 01.04.2011-30.06.2012 marja de solvabilitate
disponibilă a asigurătorului a fost constituită inclusiv din
active nemateriale cu valori între 2826,9 mii lei şi 2957,1
mii lei, deşi în scop de solvabilitate astfel de active sînt
recunoscute la valoarea zero. În consecinţă, diminuarea
rezervelor de asigurare şi nerecunoaşterea în scop de
solvabilitate a activelor nemateriale la valoarea zero au
influenţat majorarea neîntemeiată a marjei de solvabilitate
disponibile şi implicit a ratei de solvabilitate.
În rezultatul recalculării ratei de solvabilitate la situaţiile
din 30.09.2011, 31.12.2011 şi 30.06.2012, în cadrul CMA
„EXIM-ASINT” S.A acest indicator a constituit respectiv
92,8 la sută, 90,23 la sută şi 90,8 la sută, sub nivelul stabilit
la pct.12 subpct.2) din Regulamentul privind marjele de
solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor
(reasigurătorilor), în vigoare pînă la 02.11.2012, prin urmare
nefiind asigurată solvabilitatea şi stabilitatea financiară a
asigurătorului pe întreaga durată a obligaţiilor certe asumate
conform contractelor de asigurare şi a obligaţiilor viitoare,
ceea ce contravine prevederilor art.30 alin.(2) şi alin.(5) din
Legea nr.407-XVI din 21.12.2006.
CMA „EXIM-ASINT’’S.A nu a dispus la situaţiile din
30.09.2011, 31.12.2011, 31.03.2012 şi 30.06.2012 de
active suficiente, respectiv în sumă de 12195,1 mii lei,
9340,3 mii lei, 10516,8 mii lei şi de 13763,2 mii lei, pentru
a acoperi, ţinînd cont de limitele de dispersie stabilite, marja
de solvabilitate minimă (capitalul minim al asigurătorului),
fapt ce contravine prevederilor art.30 alin.(6) lit.b) din
Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 şi pct.11, 16, 17, 18 din
Regulamentul privind marjele de solvabilitate şi coeficientul
de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor).
În cadrul activităţii de investire a fondurilor şi rezervelor
de asigurare, la data din 30.06.2010 şi 30.09.2010 asigurătorul nu a respectat principiul diversităţii şi criteriile de
dispersare a plasamentelor, precum şi corelaţia normativă
a plasamentelor în procente faţă de suma totală a rezervelor de asigurare, stabilită prin pct.1.3 şi cap.IV lit.b),
lit.c) din Regulile de plasare a fondurilor şi rezervelor de
asigurare, aprobate prin Ordinul Inspectoratului de Stat
pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale
de Pensii nr.34 din 09.03.20067 (în continuare - Reguli
de plasare), în vigoare pînă la 15.04.2011, respectiv fiind
depăşit normativul de 25 la sută din totalul rezervelor de
asigurare la depozitul bancar plasat într-o bancă comercială
cu 17 la sută; disponibilităţile în conturile bancare curente
au depăşit normativul admis de 20 la sută cu 9,2 la sută.
Contrar prevederilor pct.3.1 lit.f) din Regulile de plasare,
CMA „EXIM-ASINT’’ S.A., la situaţia din 30.06.2010 şi
31.03.2011, a admis acoperirea rezervelor de asigurare cu
valori între 7,5 mii lei şi 30,3 mii lei cu creanţe, plata pentru
care se aştepta în termen mai mare de 90 de zile şi care nu
pot fi admise să reprezinte rezervele de asigurare.
În cadrul controlului privind respectarea normelor
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legale la aplicarea primelor de asigurare de bază pentru
asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă (în
continuare – RCA), prin verificarea selectivă a contractelor
încheiate în perioada supusă controlului, s-a constatat că
asigurătorul nu a operat cu prime şi tarife de asigurare
obligatorii stabilite de legislaţie. Astfel, în cazul a 835 de
contracte RCA au fost micşorate neîntemeiat primele de
asigurare de la 10 la sută pînă la 40 la sută sau în sumă
totală de 73,2 mii lei, ceea ce contravine prevederilor art.7
alin.(4) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006, art.11 alin.(2)
şi alin.(3) din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006 „Cu privire la
asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube
produse de autovehicule”8 (în continuare – Legea nr.414-XVI
din 22.12.2006) şi Hotărîrii C.N.P.F. nr.53/5 din 31.10.2008
,,Privind stabilirea primei de asigurare de bază şi valoarea
coeficienţilor de rectificare aferenţi asigurării obligatorii de
răspundere civilă auto internă şi externă”9.
La încheierea contractelor RCA asiguratorul, în 350 de
cazuri, nu a indicat informaţia obligatorie aferentă coeficienţilor de rectificare utilizaţi la calcularea primei de asigurare
pentru fiecare autovehicul (vîrsta şi stagiul de conducere
al persoanelor admise la conducerea autovehiculului,
numărul de persoane (limitat/nelimitat) asupra căruia se
extinde protecţia prin asigurare şi coeficienţii de rectificare),
astfel fiind încălcate prevederile art.8 alin.(2), art.11 alin.
(2) din Legea nr.414–XVI din 22.12.2006 şi ale Hotărîrii
C.N.P.F nr.20/5 din 16.05.2008 „Cu privire la aprobarea
formei şi conţinutului cererilor de asigurare, contractelor
de asigurare şi poliţelor de asigurare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de
autovehicule”10.
Contrar prevederilor art. 9 alin. (1) şi alin. (2) din Legea
nr. 414-XVI din 22.12.2006, CMA „EXIM-ASINT” S.A. a
încheiat 47 contracte RCA pentru o perioadă mai mică de
12 luni pentru autovehicule care nu sînt utilizate în activităţi
agricole sezoniere sau alte cazuri prevăzute de legislaţie
şi nu sînt înmatriculate cu numere temporare, ceea ce a
condus la încasarea primei de asigurare diminuate cu pînă la
70 la sută din prima de asigurare în sumă de 14,2 mii lei.
În activitatea de asigurare CMA „EXIM-ASINT” S.A. a
admis încălcarea normelor de prudenţă prevăzute la art.31
alin.(4) şi alin.(5) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006.
Astfel, în perioada supusă controlului, la încheierea a 19
contracte de asigurare suma asigurată a depăşit limita
maximă a răspunderii care poate fi asumată pentru un risc
asigurat cu 57722,2 mii lei, ceea ce constituie 61,0 la sută
din suma de asigurare rămasă sub răspunderea asigurătorului, fără ca partea excedentă a riscului legat de executarea
obligaţiilor preluate să fie reasigurată.
Totodată, contrar prevederilor art.31 alin.(6) din Legea
nr.407 - XVI din 21.12.2006, la data de 25.06.2012 CMA
„EXIM-ASINT” S.A. a transmis în reasigurare contractul
de asigurare de bunuri cu suma asigurată de 45212,0 mii
lei, reţinerea proprie fiind mai mică decît cea prevăzută
de lege.
CMA „EXIM-ASINT” S.A. în anul 2012 a desfăşurat
activitate de asigurare prin intermediul a 164 agenţi de
asigurare persoane fizice, care nu întruneau cerinţele
art.48 alin.(3) lit. b) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006,
în special nu dispuneau de un contract de răspundere
civilă profesională în vigoare sau de o garanţie echivalentă
furnizată de asigurător.
De asemenea, CMA „EXIM-ASINT” S.A., pe parcursul
perioadei 01.10.2009 – 31.12.2010, nu a respectat prevederile art.47 alin.(1) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006,

admiţînd cazuri de desfăşurare a activităţii de asigurare prin
intermediul a două companii de asigurare.
Contrar prevederilor art.1, art.8 alin.(4), art.28 alin.(1)
şi alin.(3) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006, în perioada
supusă controlului asigurătorul n-a respectat limitele
activităţii de asigurare şi a admis încheierea contractelor
de asigurare în numele a doi asigurători şi în numele a doi
brokeri de asigurare, înregistrînd comisioane pentru toată
perioada supusă controlului în sumă totală de 379,4 mii
lei ca rezultat al operaţiunilor ce rezultă din activitatea de
intermediere.
Nerespectînd prevederile pct.7 lit.a) din Metodologia
de calcul al primei de asigurare de bază şi al coeficienţilor
de rectificare pentru asigurarea obligatorie de răspundere
civilă pentru pagube produse de autovehicule, aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.318 din 17.03.200811, în
perioada 01.01.2010 – 30.06.2012 CMA „EXIM-ASINT” S.A.
a acordat intermediarilor în asigurări comisioane în mărime
pînă la 33 la sută, ce au depăşit de la 5 la sută pînă la 10 la
sută limita cheltuielilor de gestiune ale asigurătorului stabilită
în structura primei de asigurare la asigurarea obligatorie de
răspundere civilă auto internă.
Asigurătorul nu a plasat în loc vizibil regulile interne
de lucru cu clienţii precum şi informaţia privind serviciile
şi produsele financiare acordate şi tarifele aplicate (cu
excepţia informaţiei privind serviciile şi produsele financiare acordate şi tarifele aplicate doar pentru RCA, CASCO
standard şi asigurare medicală pentru călătorie în străinătate), precum şi nu a plasat informaţia specifică activităţii
de asigurare pe pagina sa web oficială, ceea ce constituie
nerespectarea prevederilor pct.5 subpct. (6), subct.(10),
pct.6 şi pct.18 din Regulamentul cu privire la dezvăluirea de
către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară
a informaţiei privind acordarea serviciilor, aprobat prin
Hotărîrea C.N.P.F. nr.8/6 din 26.02.201012,
CMA „EXIM ASINT” S.A. n-a asigurat accesibilitatea
publicului la informaţia din Registrul agenţilor de asigurare
la sediul său şi pe pagina sa web oficială, fapt ce contravine
prevederilor art. 48 alin. (5) din Legea nr. 407-XVI din
21.12.2006.
În perioada supusă controlului CMA „EXIM-ASINT” S.A.,
în cazul a 4 dosare de daună RCA, nu a asigurat întocmirea
proceselor-verbale de constatare a pagubelor în termen
de 5 zile lucrătoare din data depunerii cererii de despăgubire, fiind depăşit termenul stabilit de la 3 zile pînă la
23 zile, în cazul a 4 dosare de daune RCA nu a respectat
obligativitatea de a închide dosarul de daună în cel mult
15 zile calendaristice din data depunerii de către păgubit a
ultimului document de confirmare a pagubelor, fiind depăşit
termenul de la 5 zile pînă la 101 zile, în cazul a 39 dosare
de daună RCA nu a respectat termenul de soluţionare şi
achitare a despăgubirii de asigurare în cel mult 3 luni din
data informării despre cazul asigurat, depăşind termenul
stabilit de la 4 zile pînă la 13 luni, iar 13 cazuri de asigurare
nu au fost soluţionate la momentul efectuării controlului,
fiind încălcate prevederile art. 19 alin. (1) lit. c) şi lit. d),
alin. (2) din Legea nr. 414 – XVI din 22.12.2006.
Nerespectînd prevederile art. 22 alin. (12) şi alin. (13)
din Legea nr. 414– XVI din 22.12.2006, asiguratorul a
admis cazuri în care nu şi-a onorat obligaţiile de achitare a
despăgubirilor de asigurare pentru pretenţiile înaintate de
către alţi asigurători în temeiul dreptului de regres.
În contradicţie cu prevederile art.43 alin. (4) din Legea
nr.407 –XVI din 21.12.2006, pct.3 şi pct.8 din Regulamentul

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.112
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.226-229, art.669
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.410
11
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.61-62, art.392
12
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.81-82, art.310
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cu privire la modul de gestionare a Registrului de reclamaţii,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1141 din 04.10.200613,
asigurătorul n-a stabilit un sistem intern de administrare
operativă a petiţiilor parvenite şi nu păstrează copiile răspunsurilor la petiţii într-o mapă specială, precum şi nu a dotat
toate subdiviziunile sale, în mod obligatoriu, cu Registrul
de reclamaţii de forma stabilită într-un loc vizibil şi accesibil
pentru consumatori, ceea ce contravine prevederilor art.9
lit.g) din Legea nr.105-XV din 13.03.2003 “Privind protecţia
consumatorilor”14 şi ale Regulamentului cu privire la modul
de gestionare a Registrului de reclamaţii.
În cazul a 16 sesizări asigurătorul n-a îndeplinit obligaţia
de a examina reclamaţiile parvenite şi de a aduce la
cunoştinţă petiţionarului rezultatul examinării, în cazul a
3 sesizări asigurătorul a admis expedierea răspunsului în
termen mai mare decît cel stabilit de legislaţie, iar în unele
cazuri asigurătorul a expediat răspunsuri oficiale asiguraţilor, persoanelor păgubite sau beneficiarilor în asigurări
fără a argumenta deciziile prin trimiteri la legislaţie, fapt
ce contravine prevederilor art. 8 alin (1), art. 12 alin. (1)
lit. a), art. 14 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 190-XIII din
19.07.1994 „Cu privire la petiţionare”15.
CMA „EXIM-ASINT” S.A., în calitate de entitate raportoare, nu a prezentat Serviciului Prevenirea şi Combaterea
Spălării Banilor formularul special privind încheierea în lunile
septembrie şi decembrie 2011 a 2 contracte de asigurare
unde valoarea creditelor depăşeşte 500,0 mii lei şi a unei
tranzacţii privind acordarea de împrumut care a depăşit
suma de 10 mii lei, fapt ce contravine prevederilor pct.14
subpct.6) şi subpct.7) din Ghidul activităţilor sau tranzacţiilor suspecte, care cad sub incidenţa Legii cu privire la
prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, aprobat prin Ordinul Centrului pentru Combaterea
Crimelor Economice şi Corupţiei nr.118 din 20.11.200716.
Anterior, în activitatea asigurătorului au fost depistate
abateri similare în cadrul calculului rezervelor, plasării rezervelor de asigurare, asigurării obligatorii de răspundere civilă
auto, instrumentării dosarelor de daune şi protecţiei consumatorilor, astfel admiţîndu-se nerespectarea prescripţiilor
emise prin Hotărîrea C.N.P.F. nr. 56/1 din 04.12.2009 „Cu
privire la rezultatele controlului privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Compania Mixtă de
Asigurări “EXIM-ASINT” S.A.”17 şi Hotărîrea C.N.P.F. nr.29/8
din 19.07.2011 „Cu privire la rezultatele controlului tematic
al respectării legislaţiei privind protecţia consumatorului
la instrumentarea dosarelor de daună de către Compania
Mixta de Asigurări “EXIM-ASINT” S.A.”18.

Avînd în vedere constatările expuse, în temeiul prevederilor art. 3, art.8 lit.b) şi lit.f), art. 9 alin. (1) lit. d), art.25 alin.
(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia
Naţională a Pieţei Financiare”19, art. 54 alin.(2) lit.c), art.55
alin.(1) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006,
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
1. Se sancţionează Compania Mixtă de Asigurări
„EXIM-ASINT” S.A. cu amendă în mărime de 40,0 mii lei,
care se transferă la bugetul de stat.
2. Se prescrie repetat conducerii Companiei Mixte de
Asigurări „ EXIM-ASINT” S.A. respectarea necondiţionată
a prevederilor actelor legislative şi normative, precum
şi întreprinderea măsurilor privind înlăturarea încălcărilor
reflectate în actul de control, inclusiv:
- respectarea normelor legale de solvabilitate şi stabilitate financiară şi aducerea în concordanţă cu normele
legale a ratei de solvabilitate la data de raportare de
31.03.2013;
- respectarea modului de formare şi menţinere a rezervelor tehnice suficiente îndeplinirii obligaţiilor ce rezultă din
contractele de asigurare şi reasigurare;
- respectarea criteriilor de dispersare a plasamentelor
în conformitate cu prevederile legislaţiei;
- respectarea prevederilor legale privind asigurarea
obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse
de autovehicule;
- respectarea limitei maxime a răspunderii pentru un
risc asigurat conform legislaţiei în vigoare;
- menţinerea sistemului intern de administrare pentru
examinarea operativă şi eficientă a petiţiilor asiguraţilor în
conformitate cu prevederile legale;
- respectarea prevederilor legislaţiei privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
pe piaţa financiară nebancară.
3. Se avertizează Compania Mixtă de Asigurări
„EXIM-ASINT” S.A. despre deschiderea procedurii de
remediere financiară în conformitate cu art.42 din Legea nr.
407-XVI din 21.12.2006 în cazul nerespectării prevederilor
pct.2 vizavi de rata de solvabilitate.
4. Despre executarea prezentei hotărîri se va informa
Comisia Naţională a Pieţei Financiare în termen de o
lună.
5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune
în sarcina Direcţiei generale supraveghere asigurări.
6. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE
Nr. 8/2. Chişinău, 1 martie 2013.

13
14
15
16
17
18
19

76

22 martie 2013

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.161, art.1233
Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.176-181, art.513
Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.6, art.8
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 203-206, art. 741
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.187-188, art. 838
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 152-155, art.1275
Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS

Victor CAPTARI

22 martie 2013

Nr. 60-63 (4378-4381)
338

HOTĂRÎRE
cu privire la autorizarea reorganizării
Societăţii pe acţiuni ”TRANSPORT”

Examinînd cererile şi materialele prezentate, în temeiul
art.93 şi art.95 din Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997
„Privind societăţile pe acţiuni” (republicată în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4, art.1), art.69 şi
art.79 din Codul civil al Republicii Moldova (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2002, nr. 82-86, art. 661), art.25 alin.
(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 “Privind Comisia
Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS),

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
1. Se autorizează reorganizarea Societăţii pe acţiuni
„TRANSPORT” (IDNO 1003606006332; or. Teleneşti, str.
Dacia, 26) prin dezmembrare (separare) cu transmiterea
unei părţi din patrimoniu la societatea nou-creată S.R.L.
„TELAUTOGAR”.
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE

Artur GHERMAN

Nr. 10/1. Chişinău, 15 martie 2013.
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HOTĂRÎRE
cu privire la acordarea licenţei
Brokerului de Asigurare-Reasigurare
“INVEST-BROKER” S.R.L.

Urmare a examinării declaraţiei pentru eliberarea
licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „INVESTBROKER” S.R.L. (mun. Chişinău, bd Moscova, 3/6, IDNO
1013600004577), în temeiul prevederilor art.8 lit.c), art.25
alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia
Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.8
alin.(1) lit.c) pct.34), art.10 alin.(1) şi alin.(2), art.18 alin.
(5) şi alin.(8) din Legea nr.451-XV din 30.07.2001 „Privind
reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător”
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005,
nr.26-28, art.95), art.49, art.50 din Legea nr.407-XVI din
21.12.2006 “Cu privire la asigurări” (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213),

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
1. Se acordă Brokerului de Asigurare-Reasigurare
“INVEST-BROKER” S.R.L. licenţă pentru dreptul de a
desfăşura activitate de intermediere în asigurări şi/sau
reasigurări a brokerului pe termen nelimitat.
2. Activitatea licenţiată se va desfăşura pe adresa: mun.
Chişinău, bd Moscova, 3/6.
3. Taxa pentru eliberarea licenţei în mărime de 3250 lei
se varsă la bugetul autorităţii de supraveghere.
4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune
în sarcina Direcţiei generale supraveghere asigurări.
5. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE

Artur GHERMAN

Nr. 10/6. Chişinău, 15 martie 2013.
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HOTĂRÎRE
cu privire la reperfectarea licenţei
Societăţii de Asigurări-Reasigurări
“DONARIS GROUP” S.A.

Urmare a examinării cererii de reperfectare a licenţei
Societăţii de Asigurări-Reasigurări “DONARIS GROUP”
S.A. (mun. Chişinău, str.31 August 1989, 108/1, IDNO
1002600020908) privind includerea unor noi adrese de
desfăşurare a activităţii licenţiate în anexa la licenţă, în
temeiul prevederilor art.8 lit.c) şi art.25 alin.(2) din Legea
nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională
a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art. 14 alin.
(6), art.15, art.18 alin.(6) şi alin.(8) din Legea nr.451-XV
din 30.07.2001 „Privind reglementarea prin licenţiere a
activităţii de întreprinzător” (republicată în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2005, nr.26-28, art.95),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
1. Se reperfectează licenţa Societăţii de AsigurăriVICEPREŞEDINTELE COMISIEI
NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE

Reasigurări „DONARIS GROUP” S.A. seria CNPF nr.
000657, eliberată la 29 martie 2011 pentru dreptul de a
desfăşura activitatea în domeniul asigurărilor (asigurări
generale), prin substituirea anexei la licenţă cu includerea
următoarelor adrese de desfăşurare a activităţii licenţiate:
- mun.Chişinău, str.Şipotelor, 2;
- r-nul Leova, or.Iargara, str.Mateevici, 56.
2. Taxa pentru reperfectarea licenţei în mărime de
585 lei şi taxa pentru eliberarea a 2 copii de pe licenţă
în mărime de 1170 lei se varsă la bugetul autorităţii de
supraveghere.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune
în sarcina Direcţiei generale supraveghere asigurări.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

Artur GHERMAN

Nr. 10/7. Chişinău, 15 martie 2013.
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HOTĂRÎRE
cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii
de Asigurări-Reasigurări “MOLDCARGO” S.A.

Urmare a examinării cererilor de reperfectare a licenţei
Societăţii de Asigurări-Reasigurări “MOLDCARGO” S.A. (mun.
Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 97, IDNO 1002600005819)
privind includerea unei noi adrese de subdiviziune şi modificarea altor adrese de desfăşurare a activităţii licenţiate în
anexa la licenţă, în temeiul prevederilor art. 8 lit. c), art. 25
alin. (2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia
Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126 BIS), art. 14 alin.
(6), art. 15 şi art. 18 alin. (6), alin. (8) din Legea nr.451-XV
din 30.07.2001 „Privind reglementarea prin licenţiere a
activităţii de întreprinzător” (republicată în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2005, nr. 26-28, art. 95),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
1. Se reperfectează licenţa Societăţii de Asigurări-Reasigurări “MOLDCARGO” S.A. seria CNPF nr.000687, eliberată
VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE

la 30 mai 2011 pentru dreptul de a desfăşura activitate în
domeniul asigurărilor (asigurări generale) prin substituirea
anexei la licenţă cu:
a) includerea următoarei adrese de desfăşurare a activităţii licenţiate: or. Soroca, str. Independenţei 63, ap.4;
b) modificarea adresei juridice a subdiviziunii din or. Anenii
Noi, str. Şciusev, I, et. II în or. Anenii Noi, str. A. Suvorov, 2A;
c) modificarea adresei de desfăşurare a activităţii licenţiate din mun. Chişinău, str. Maria Cibotari, 11, of.9, în mun.
Chişinău, str. Columna, 131.
2. Taxa pentru reperfectarea licenţei în mărime de 585 lei
şi taxa pentru eliberarea a unei copii de pe licenţă în mărime
de 585 lei se varsă la bugetul autorităţii de supraveghere.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune
în sarcina Direcţiei generale supraveghere asigurări.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.
Artur GHERMAN

Nr. 10/8. Chişinău, 15 martie 2013.
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ORDONANŢĂ
cu privire la suspendarea operaţiunilor bancare
la conturile curente ale Societăţii pe acţiuni
„PISCICULTORUL”

Ca urmare a neexecutării de către Societatea pe
acţiuni „PISCICULTORUL” a prescripţiei aprobate prin
Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 3/13
din 26.01.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2013, nr. 22-25, art.81), în temeiul prevederilor art.9
alin. (1) lit. c) şi art. 25 alin. (2) din Legea nr. 192-XIV din
12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare”
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007,
nr. 117-126 BIS),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
DECIDE:
VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE

1. Se suspendă operaţiunile bancare (cu excepţia
decontărilor cu bugetul public naţional) la conturile curente
ale Societăţii pe acţiuni „PISCICULTORUL” (or. Ungheni, str.
Oranjeriilor, 1, IDNO 1003609001626) pînă la conformarea
societăţii cerinţelor legislaţiei în vigoare.
2. Se informează Inspectoratul Fiscal Principal de Stat
şi băncile comerciale privind restricţiile aplicate asupra
Societăţii pe acţiuni „PISCICULTORUL”.
3. Controlul asupra executării prezentei ordonanţe se
pune în sarcina Direcţiei monitorizare emitenţi.
4. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data adoptării.
Artur GHERMAN

Nr. 10/2-O. Chişinău, 15 martie 2013.
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ORDONANŢĂ
cu privire la iniţierea controalelor privind respectarea
legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii
şi împrumut de către A.E.Î. „HÎRTOPUL MIC”,
A.E.Î. „CRUGLIC” şi A.E.Î. „DUBĂSARII VECHI”

În scopul verificării respectării legislaţiei în domeniul
asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î.
„HÎRTOPUL MIC” (r-nul Criuleni, s. Hîrtopul Mic, IDNO
1004600019443), A.E.Î. „CRUGLIC” (r-nul Criuleni,
s. Cruglic, IDNO 1003600133298) şi A.E.Î. „DUBĂSARII
VECHI” (r-nul Criuleni, s. Dubăsarii Vechi, IDNO
1003600125545), în conformitate cu Planul de activitate
al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pentru anul 2013,
în temeiul prevederilor art. 8 lit. f) şi art. 25 alin. (2) din
Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională
a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126 BIS), art. 46 alin.
(1), alin. (2) şi alin. (5) din Legea asociaţiilor de economii
şi împrumut nr. 139-XVI din 21.06.2007 (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2007, nr. 112-116, art. 506),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
DECIDE:
VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE
Nr. 10/4-O. Chişinău, 15 martie 2013.
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1. Se iniţiază controlul complex privind respectarea
legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut
de către A.E.Î. „HÎRTOPUL MIC” şi controalele tematice
privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de
economii şi împrumut de către A.E.Î. „CRUGLIC” şi A.E.Î.
„DUBĂSARII VECHI”.
2. Controalele vor fi efectuate de către angajaţii Comisiei
Naţionale a Pieţei Financiare, numiţi prin ordinele vicepreşedintelui Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.
3. A.E.Î. „HÎRTOPUL MIC”, A.E.Î. „CRUGLIC” şi A.E.Î.
„DUBĂSARII VECHI” vor asigura accesul membrilor grupurilor de control la toate documentele şi la alte surse de
informaţie necesare controalelor.
4. Prezenta ordonanţă intră în vigoare din data
adoptării.

Artur GHERMAN

22 martie 2013
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Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova
344

HOTĂRÎRE
cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea
funcţiei vacante de judecător la Curtea de Apel Bender

Examinînd chestiunea cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei de judecător la Curtea de
Apel Bender, audiind informaţia doamnei Dina Rotarciuc,
Consiliul Superior al Magistraturii, conform prevederilor art.
9 alin. (1) şi (2) din Legea cu privire la statutul judecătorului, art. 4 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior
al Magistraturii,
H O T Ă R Ă Ş T E:
1. A anunţa concurs pentru suplinirea funcţiei de
judecător la Curtea de Apel Bender.
2. Candidaţii vor depune cererile pentru participare la

concurs la Consiliul Superior al Magistraturii în termen de
30 de zile de la data publicării hotărîrii în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, cu anexarea caracteristicii şi notei
informative privind activitatea în ultimii 3 ani.
3. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la colaboratorii
Secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii (mun.
Chişinău, str. M. Kogălniceanu 70, tel.: 22-30-79, 22-30-76).
4. Hotărîrea se publică în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova şi pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii
(www.csm.md), şi se remite pentru informare instanţelor
judecătoreşti.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI
SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Nichifor COROCHII

Nr. 226/9. Chişinău, 12 martie 2013.
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HOTĂRÎRE
cu privire la anunţarea concursului, prin transfer,
pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător
la Judecătoria Bălţi

Examinînd chestiunea cu privire la anunţarea concursului, prin transfer, pentru suplinirea funcţiei de judecător
la Judecătoria Bălţi, audiind informaţia domnului Nichifor
Corochii, Consiliul Superior al Magistraturii, conform prevederilor art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea cu privire la statutul
judecătorului, art. 4 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul
Superior al Magistraturii,
H O T Ă R Ă Ş T E:
1. A anunţa concurs, prin transfer, pentru suplinirea
funcţiei de judecător la Judecătoria Bălţi.
2. Candidaţii vor depune cererile pentru participare

la concurs la Consiliul Superior al Magistraturii în termen
de 15 zile de la data publicării hotărîrii în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, cu anexarea caracteristicii şi notei
informative privind activitatea în ultimii 3 ani.
3. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la colaboratorii
Secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii (mun.
Chişinău, str. M. Kogălniceanu 70, tel.: 22-30-79, 22-30-76).
4. Hotărîrea se publică în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova şi pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii
(www.csm.md), şi se remite pentru informare instanţelor
judecătoreşti.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI
SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Nichifor COROCHII

Nr. 227/9. Chişinău, 12 martie 2013.
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HOTĂRÎRE
cu privire la anunţarea concursului, prin transfer,
pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător
la Judecătoria Cimişlia

Examinînd chestiunea cu privire la anunţarea concursului, prin transfer, pentru suplinirea funcţiei de judecător
la Judecătoria Cimişlia, audiind informaţia domnului Nichifor
Corochii, Consiliul Superior al Magistraturii, conform prevederilor art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea cu privire la statutul
judecătorului, art. 4 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul
Superior al Magistraturii,
H O T Ă R Ă Ş T E:
1. A anunţa concurs, prin transfer, pentru suplinirea
funcţiei de judecător la Judecătoria Cimişlia.
2. Candidaţii vor depune cererile pentru participare
PREŞEDINTELE CONSILIULUI
SUPERIOR AL MAGISTRATURII

la concurs la Consiliul Superior al Magistraturii în termen
de 15 zile de la data publicării hotărîrii în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, cu anexarea caracteristicii şi notei
informative privind activitatea în ultimii 3 ani.
3. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la colaboratorii
Secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii (mun.
Chişinău, str. M. Kogălniceanu 70, tel.: 22-30-79, 22-30-76).
4. Hotărîrea se publică în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova şi pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii
(www.csm.md), şi se remite pentru informare instanţelor
judecătoreşti.
Nichifor COROCHII

Nr. 228/9. Chişinău, 12 martie 2013.
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22 martie 2013

HOTĂRÎRE
cu privire la anunţarea concursului, prin transfer,
pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător
la Judecătoria Centru, mun. Chişinău

Examinînd chestiunea cu privire la anunţarea concursului, prin transfer, pentru suplinirea funcţiei de judecător
la Judecătoria Centru, mun. Chişinău, audiind informaţia
domnului Vasile Creţu, Consiliul Superior al Magistraturii,
conform prevederilor art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea cu
privire la statutul judecătorului, art. 4 şi 24 din Legea cu
privire la Consiliul Superior al Magistraturii,
H O T Ă R Ă Ş T E:
1. A anunţa concurs, prin transfer, pentru suplinirea
funcţiei de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chişinău.
2. Candidaţii vor depune cererile pentru participare

la concurs la Consiliul Superior al Magistraturii în termen
de 15 zile de la data publicării hotărîrii în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, cu anexarea caracteristicii şi notei
informative privind activitatea în ultimii 3 ani.
3. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la colaboratorii
Secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii (mun.
Chişinău, str. M. Kogălniceanu 70, tel.: 22-30-79, 22-30-76).
4. Hotărîrea se publică în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova şi pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii
(www.csm.md), şi se remite pentru informare instanţelor
judecătoreşti.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI
SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Nichifor COROCHII

Nr. 230/9. Chişinău, 12 martie 2013.
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HOTĂRÎRE
cu privire la anunţarea concursului, prin transfer,
pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător
la Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău

Examinînd chestiunea cu privire la anunţarea concursului, prin transfer, pentru suplinirea funcţiei de judecător
la Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău, audiind informaţia
domnului Alexandru Arseni, Consiliul Superior al Magistraturii, conform prevederilor art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea
cu privire la statutul judecătorului, art. 4 şi 24 din Legea cu
privire la Consiliul Superior al Magistraturii,
H O T Ă R Ă Ş T E:
1. A anunţa concurs, prin transfer, pentru suplinirea funcţiei
de judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău.
2. Candidaţii vor depune cererile pentru participare

la concurs la Consiliul Superior al Magistraturii în termen
de 15 zile de la data publicării hotărîrii în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, cu anexarea caracteristicii şi notei
informative privind activitatea în ultimii 3 ani.
3. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la colaboratorii
Secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii (mun.
Chişinău, str. M. Kogălniceanu 70, tel.: 22-30-79, 22-30-76).
4. Hotărîrea se publică în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova şi pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii
(www.csm.md), şi se remite pentru informare instanţelor
judecătoreşti.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI
SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Nichifor COROCHII

Nr. 231/9. Chişinău, 12 martie 2013.
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EXTRAS
din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 205/8 din 5 martie 2013

Consiliul Superior al Magistraturii hotărăşte:
2. A anunţa concurs repetat pentru suplinirea unei funcţii
de inspector-judecător în Inspecţia judiciară de pe lingă
Consiliul Superior al Magistraturii.
3. Cererile de participare la concurs se depun la Consiliul
Superior al Magistraturii pe parcursul a 30 de zile de la
momentul publicării prezentei hotărîri în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova.
4. Solicitanţii vor depune cererile de participare la
concurs, anexînd următoarelor acte:
a) copia buletinului de identitate;
b) curriculum vitae (se prezintă şi in formă electronică
- email: aparatul@csm.md);
c) fişa personală;
d) fişa controlului medical;
e) copia diplomei de licenţă;
f) copia carnetului de muncă;
g) cazierul judiciar;

h) caracteristica de la ultimul loc de lucru;
i) declaraţia cu privire la venituri şi proprietate;
j) declaraţie de interese personale;
k) trei fotografii 40x50 mm.
Notă: Actele specificate la lit. c) şi d) se întocmesc
în baza formularelor eliberate de Secretariatul Consiliului
Superior al Magistraturii, iar cele specificate la lit. a) şi e)
se autentifică notarial.
5. La momentul depunerii pachetului de acte, solicitantul
va prezenta anexele completate conform Legii nr. 271-XVI
din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor
la funcţii publice.
6. Pentru informaţii suplimentare solicitantul se poate
adresa la Secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii
(mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu 70, tel.: 22-30-79,
22-30-76).
7. Hotărîrea se publică în Monitorul Oficial şi pe site-ul
Consiliului Superior al Magistraturii www.csm.md.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI
SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Nichifor COROCHII

Nr. 205/8. Chişinău, 5 martie 2013.

__________________________________________________________
RECTIFICARE
În textul Metodologiei de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice,
aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, nr. 497 din
20.12.2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 42-47, art. 241):
m
La punctul 9, subpunctul 3), din formula (3) se exclude „+ TD nit ”;

La punctul 10, subpunctul 3), din formula (11) se exclude
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b
„+ TD nit ”.

