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Cu privire la aprobarea Programului activităţilor  

de reintegrare a ţării pentru anul 2018 

------------------------------------------- 

 

În temeiul art. 3 lit. c) din Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289 

din 15 decembrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017,  

nr. 464-470, art. 810), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă Programul activităţilor de reintegrare a ţării pentru anul 2018 

(se anexează). 

 

2. Ministerul Finanţelor va finanţa cheltuielile pentru activităţile de 

reintegrare a ţării pentru anul 2018 în baza documentelor confirmative prezentate 

către trezoreriile regionale de beneficiarii mijloacelor financiare din Programul 

aprobat.  

 

3. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale beneficiari ai 

mijloacelor financiare prevăzute în Programul activităţilor de reintegrare a ţării 

pentru anul 2018 vor întreprinde măsurile necesare în vederea realizării 

Programului menţionat conform termenelor stabilite. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 
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Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.  

din                               2018 

 

PROGRAMUL 

activităților de reintegrare a ţării pentru anul 2018 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea activităţilor Beneficiarii alocaţiilor Termenul de 

realizare 

Costul,  

mii lei 
 

1 2 3 4 5 

1. Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor din sistemul educaţional 

1.  

Acordarea unui ajutor material unic, în sumă de 100 mii lei, destinat dotării 

instituţiilor, liceelor teoretice din oraşele Tiraspol, Bender, Grigoriopol, Dubăsari, 

Rîbniţa, Gimnaziului Internat din oraşul Bender, gimnaziilor din satele Corjova şi  

Roghi, raionul Dubăsari 

Ministerul Educaţiei, 

Culturii și Cercetării 

Trimestrul IV 800,0 

2.  
Renovarea șarpantei acoperișului la blocul B al Gimnaziului Pîrîta, satul Pîrîta, 

raionul Dubăsari 

Consiliul raional Dubăsari Trimestrul IV 800,0 

3.  
Reparația capitală a clădirii cu un etaj și a galeriei Gimnaziului „Mihai Viteazul” din 

satul Chircăiești. Etapa II – Fațada 

Consiliul raional Căușeni Trimestrul IV 400,0 

4.  Termoizolarea fațadei anexei Școlii de arte din satul Doroțcaia, raionul Dubăsari Primăria satului Doroțcaia  Trimestrul IV 80,0 

5.  
Reparația blocului de studii nr. 2 al Gimnaziului „Anatol Codru” din satul Molovata 

Nouă, raionul Dubăsari. 

Consiliul raional Dubăsari Trimestrul IV 485,0 

6.  
Amenajarea a două grupuri sanitare la Liceul Teoretic „Olimp” din orașul Rezina, 

raionul Rezina 

Consiliul raional Rezina Trimestrul IV 184,453 

7.  
Reparația capitală a sălii de festivități la Liceul Teoretic „Olimp” din orașul Rezina, 

raionul Rezina 

Consiliul raional Rezina Trimestrul IV 291,506 

2. Reparaţia, dotarea clădirilor şi reconstrucţia apeductelor 

8.  
Condiții mai bune la Grădinița de copii „Scufița Roșie” prin repararea blocului 

alimentar din satul Speia, raionul Anenii Noi 

Primăria satului Speia Trimestrul IV 239,697 

9.  Construcția acoperișului la grădinița de copii „Izvoraș” din satul Copanca, raionul Primăria satului Copanca Trimestrul IV 400,0  
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1 2 3 4 5 

Căușeni 

10.  
Construcția acoperișului la grădinița de copii „Andrieș” din satul Cîrnățeni, raionul 

Căușeni 

Primăria satului Cîrnățeni Trimestrul IV 400,0 

 

11.  
Schimbarea ușilor și geamurilor la Casa de cultură din satul Dubăsarii Vechi, raionul 

Criuleni 

Primăria satului Dubăsarii 

Vechi 

Trimestrul IV 220,0 

 

12.  
Renovarea blocului alimentar la Întreprinderea Municipală „Centrul de odihnă pentru 

copii și tineret „Prietenia”, satul Coșnița, raionul Dubăsari 

Consiliul raional Dubăsari Trimestrul IV 500,0 

13.  
Schimbarea geamurilor și ușilor la grădinița-creșă „Lăstăraș”, satul Molovata Nouă, 

raionul Dubăsari 

Primăria satului Molovata 

Nouă 

Trimestrul IV 180,0 

14.  Reconstrucția Casei de cultură din satul Cocieri, raionul Dubăsari Primăria satului Cocieri Trimestrul IV 400,0 

15.  
Finalizarea lucrărilor de construcție a estradei de vară din satul Jora de Jos, raionul 

Orhei 

Primăria comunei Jora de 

Mijloc 

Trimestrul IV 310,0 

16.  
Construcția sistemului de încălzire la Casa de cultură din satul Climăuții de Jos, 

raionul Șoldănești  

Primăria satului Climăuții 

de Jos 

Trimestrul IV 108,036 

17.  Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare a satului Salcia, raionul Șoldănești Primăria satului Salcia Trimestrul IV  280,426 

18.  Alimentarea cu apă a unui sector din satul Poiana, raionul Șoldănești Primăria satului Poiana Trimestrul IV 240,0 

19.  
Reparația capitală a unui bloc la grădinița Sănătăuca din satul Sănătăuca, raionul 

Florești 

Primăria satului Sănătăuca Trimestrul IV 815,603 

3. Iluminarea stradală 

20.  Instalarea sistemului de iluminat stradal cu utilizarea sistemelor de iluminat LED în 

sectorul nr. 2 din satul Varnița, raionul Anenii Noi 

Primăria satului Varniţa Trimestrul IV 399,031 

21.  Extinderea iluminatului public în satul Delacău, raionul Anenii Noi Primăria satului Delacău Trimestrul IV 190,0 

22.  Extinderea sistemului de iluminare stradală în satul Gura Bîcului, raionul Anenii Noi Primăria satului Gura 

Bîcului 

Trimestrul IV 460,0 

23.  Renovarea, modernizarea și extinderea rețelei de iluminare stradală în satul Hîrbovăț, 

raionul Anenii Noi 

Primăria satului Hîrbovăț Trimestrul IV 500,0 

24.  Reparația capitală a sistemului de iluminare stradală în satul Ursoaia, raionul 

Căuşeni 

Primăria satului Ursoaia Trimestrul IV 125,912 

25.  Extinderea sistemului de iluminare stradală în satul Fîrlădeni, raionul Căuşeni Primăria satului Fîrlădeni Trimestrul IV 250,0 

26.  Extinderea sistemului de iluminare stradală în satul Hagimus, raionul Căuşeni Primăria satului Hagimus Trimestrul IV 220,0 
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27.  Extinderea sistemului de iluminare stradală în satul Plop-Ştiubei, raionul Căuşeni 

 

Primăria satului Plop-

Ştiubei 

Trimestrul IV 335,268 

28.  Extinderea sistemului de iluminare stradală în satul Tănătari, raionul Căuşeni 

 

Primăria satului Tănătari Trimestrul IV 214,220 

29.  Renovarea sistemului de iluminare stradală în satul Jevreni, raionul Criuleni  Primăria satului Jevreni  Trimestrul IV 141,109 

30.  Dubăsarii Vechi – localitate sigură și atractivă, satul Dubăsarii Vechi, raionul 

Criuleni 

Primăria satului Dubăsarii 

Vechi 

Trimestrul IV 220,0 

31.  Extinderea sistemului de iluminare stradală în satul Doroțcaia, raionul Dubăsari Primăria satului Doroţcaia Trimestrul IV 200,0 

32.  Extinderea iluminării stradale în satul Mărcăuți, raionul Dubăsari Primăria satului Mărcăuţi Trimestrul IV 220,0 

33.  Extinderea sistemului de iluminat stradal în satul Holercani, raionul Dubăsari Primăria satului Holercani Trimestrul IV 242,240 

34.  Renovarea sistemului de iluminare publică în satul Jora de Jos, raionul Orhei Primăria comunei Jora de 

Mijloc 

Trimestrul IV 219,079 

35.  Instalarea sistemului de iluminare publică pe calea de acces spre mănăstirea rupestră 

din satul Țîpova, raionul Rezina 

Primăria satului Lalova Trimestrul IV 215,085 

36.  Renovarea sistemului de iluminat public în satul Lalova, raionul Rezina Primăria satului Lalova Trimestrul IV 238,932 

37.  Reabilitarea sistemului de iluminare stradală în satul Climăuții de Jos, raionul 

Şoldăneşti 

Primăria satului Climăuții 

de Jos 

Trimestrul IV 233,948 

38.  Modernizarea sistemului de iluminare stradală în satul Alcedar, raionul Şoldăneşti  Primăria satului Alcedar  Trimestrul IV 229,137 

39.  Extinderea sistemului de iluminare stradală în satul Poiana, raionul Șoldănești Primăria satului Poiana Trimestrul IV 200,0 

40.  Extinderea sistemului de iluminare în satul Talmaza, raionul Ştefan Vodă Primăria satului Talmaza Trimestrul IV 202,532 

41.  Extinderea sistemului de iluminare în satul Purcari, raionul Ştefan Vodă Primăria satului Purcari Trimestrul IV 255,0 

42.  Extinderea sistemului de iluminare stradală în satul Cioburciu, raionul Ştefan Vodă Primăria satului Cioburciu Trimestrul IV 220,193 

4. Alte activităţi 

43.  Finalizarea pieței agricole în satul Delacău, raionul Anenii Noi Primăria satului Delacău Trimestrul IV 190,0 

44.  Amenajarea pieței comerciale în satul Cocieri, raionul Dubăsari Primăria satului Cocieri Trimestrul IV 300,0 

45.  Promovarea măsurilor de încredere între localitățile din Zona de Securitate prin 

amenajarea spațiului public – factor de dezvoltare educațională, culturală și socială 

(teren de joacă în parc), satul Talmaza, raionul Ștefan Vodă 

Primăria satului Talmaza Trimestrul IV 208,476 

46.  Tehnologia la îndemîna noastră Consiliul raional Florești Trimestrul IV 135,117 
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47.  Reparația Gimnaziului Japca pentru transferul grădiniței „Japca”, satul Japca, raionul 

Florești 

Primăria satului Japca Trimestrul IV 500,0 

48.  Extinderea remizei postului de salvatori și pompieri din satul Sănătăuca, raionul 

Florești 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Inspectoratul General 

pentru Situații de Urgență 

Trimestrul IV 600,0 

49.  Acordarea suportului financiar pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţii 

Comisiei Unificate de Control 

Ministerul Apărării 

 

Trimestrul IV 200,0 

 TOTAL     15 000,00 
 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul Hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea 

Programului activităţilor de reintegrare a ţării pentru anul 2018”

Prin prezenta hotărîre de Guvern se propune aprobarea Programului activităţilor de reintegrare 

a ţării pentru anul 2018, care îşi propune drept scop finanţarea unor activităţi de dezvoltare şi 

modernizare tehnico-materială a instituţiilor educaţionale, întreţinerea clădirilor şi 

apeductelor, de iluminare a localităţilor precum şi altor activităţi din cadrul procesului de 

reintegrare a ţării.

în temeiul art.3 lit. c) din Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289 din 15 decembrie 

2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 464-470, art. 810), au fost prevăzute 

mijloace financiare în sumă de 15.000,0 mii lei pentru finanţarea activităţilor de reintegrare a 

ţării, urmează repartizarea acestora în conformitate cu mecanismul de finanţare stabilit.

Elaborarea Programului activităţilor de reintegrare a ţării pentru anul 2018 a fost efectuată 

în corespundere cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 131 din 21.02.2014 „Pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de selectare şi evidenţă a proiectelor în cadrul Programului 

activităţilor de reintegrare a ţării”.

Astfel, în perioada 01 ianuarie -  10 februarie 2018 s-a desfăşurat concursul de selectare a 

proiectelor la finele căruia au fost colectate 140 de propuneri de proiecte, parvenite de la 

autorităţile publice locale şi centrale.

Conform criteriilor de eligibilitate stabilite s-au examinat propunerile de proiecte a căror 

implementare urmează a fi asigurată în Zona de securitate şi ale căror activităţi specifice 

contribuie la promovarea măsurilor de consolidare a încrederii între populaţia de pe ambele 

maluri ale Nistrului şi la realizarea obiectivului guvernamental de reintegrare a ţării.

Ulterior, au fost convocate 2 şedinţe a Comisiei de selectare a proiectelor în cadrul 

Programului activităţilor de reintegrare a ţării, la 6 şi 22 martie curent, în cadrul căreia membrii 

acesteia au evaluat propunerile de proiecte admise la etapa de preselecţie şi au propus pentru 

finanţare 49 de proiecte care au acumulat punctaj maxim în baza criteriilor generale de 

evaluare.

Lista propunerilor de proiecte selectate şi repartizarea pe beneficiari a alocaţiilor bugetare 

pentru activităţile de reintegrare a ţării, se propune spre aprobare conform formulelor 

promovate anterior - în cadrul unei tranşe. Proiectele prioritare vor fi identificate şi finanţate 

reieşind din evoluţiile procesului de reglementare şi necesităţile stringente care vor apărea pe 

parcurs în Zona de securitate. în acest sens, autorităţile publice centrale şi locale vizate au 

obligaţia să se angajeze plenar în identificarea problemelor şi pregătirea documentaţiei tehnice 

necesare implementării proiectelor social-economice.

Sub aspectul fundamentării economico-financiare a proiectului menţionăm că implementarea 

acestuia se va efectua în limita alocaţiilor bugetare prenotate supra.

în lumina celor expuse, considerăm oportună aprobarea proiectului de hotărîre. Aceasta va 

permite continuarea bunelor practici de susţinere a proiectelor social-economice menite să 

reintegreze populaţia de pe cele două maluri ale Nistrului

Viceprim-ministru
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