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Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor  

ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 131  

din 21 februarie 2014 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea 

Guvernului nr. 131 din 21 februarie 2014 „Pentru aprobarea Regulamentului cu 

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

activităţilor de reintegrare a ţării” (se anexează). 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 
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 Aprobate 

prin Hotărîrea Guvernului nr.  

din                               2018 

 

 

MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE 

ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 131  

din 21 februarie 2014 

 

Hotărîrea Guvernului nr. 131 din 21 februarie 2014 „Pentru aprobarea 

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

cadrul Programului activităţilor de reintegrare a ţării” (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2014, nr. 47-48, art. 146) se modifică şi se completează 

după cum urmează: 

1) în preambul, textul „art.12 pct.12) din Legea cu privire la Guvern nr. 

64-XII din 31 mai 1990 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările și completările ulterioare” se 

substituie cu textul „art. 4 lit.e) din Legea cu privire la Guvern nr.136 din 7 iulie 

2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412)”; 
 

 2) pe tot parcursul textului, cuvintele „Biroul pentru reintegrare”, la orice 

formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Biroul politici de reintegrare”, la 

forma gramaticală corespunzătoare; 
 

3) la punctul 3 din hotărîre: 

textul „5 membri” se substituie cu textul „7 membri”, textul „(2 persoane)” 

se substituie cu textul „(2 persoane, inclusiv 1 persoană din cadrul Biroului 

politici de reintegrare)”, iar cuvintele „Ministerului Economiei” se substituie cu 

cuvintele „Ministerului Economiei şi Infrastructurii”; 

după textul „Ministerului Justiţiei (1 persoană)” se introduce textul 

„ , Centrului Naţional Anticorupţie (1 persoană)”; 
 

4) anexa nr. l: 

la punctul 1, cuvintele „selectare şi finanţare a” se substituie cu textul 

„finanţare, evidenţă şi monitorizare a implementării”;  

punctul 5 se completează cu 3 noţiuni noi: 

„8) impact – efecte pozitive şi negative, primare şi secundare, produse 

direct sau indirect datorită implementării proiectului; 

9) durabilitate – continuarea beneficierii de pe urma rezultatelor 

proiectului; 

10) monitorizare – sistem de colectare sistematică a informaţiei pe 

parcursul perioadei de implementare a proiectului, creat în scopul analizei 

relevanţei, eficienţei, eficacităţii, impactului şi durabilităţii proiectului”; 

punctul 7 se completează cu litera j) cu următorul cuprins: 

„j) declaraţia privind lipsa altor proiecte sau investiţii pe acelaşi subiect 
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sau privind neînaintarea aceluiaşi proiect pentru finanţare din alte surse 

prevăzute conform legii”; 

punctul 9 se completează în final cu textul „ , impactul social-economic şi 

durabilitatea proiectului” ;  

la punctul 11: 

cuvintele „şeful Biroului pentru reintegrare al Cancelariei de Stat” se 

substituie cu cuvintele „viceprim-ministrul responsabil de realizarea politicilor 

de reintegrare”; 

cuvintele „din cadrul Biroului” se substituie cu cuvintele „din cadrul 

Biroului politici de reintegrare”; 

la punctul 13, textul „3/5 din numărul membrilor săi” se substituie cu 

textul „5 membri”; 

la punctul 14, după cuvîntul „desemnează” se introduc cuvintele „prin 

ordin”; 

la punctul 22, subpunctul 1) se completează cu litera f) cu următorul 

cuprins: 

„f) inexistenţa altor proiecte în derulare cu acelaşi scop şi obiect pentru 

aceeaşi localitate sau regiune”; 

denumirea capitolului VI va avea următorul cuprins: 

„VI. IMPLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA PROIECTELOR. 

RĂSPUNDEREA”; 

punctul 30 va avea următorul cuprins: 

„30. Autorităţile care au beneficiat de alocaţii din Programul activităţilor 

de reintegrare a ţării asigură: 

a) implementarea eficientă şi transparentă a proiectului; 

b) evidenţa şi utilizarea conformă a mijloacelor financiare alocate din 

Programul activităţilor de reintegrare a țării; 

c) vizibilitatea proiectelor finanţate din Programul activităţilor de 

reintegrare a țării, utilizînd pagina web a instituţiei, emisiuni radio şi TV, 

prezentări publice, panouri stradale şi alte instrumente disponibile în 

conformitate cu legislaţia; 

d) prezentarea către Cancelaria de Stat (Biroul politici de reintegrare) 

şi Ministerul Finanţelor a rapoartelor semestriale și anuale privind utilizarea 

mijloacelor alocate din Programul activităţilor de reintegrare a țării; 

e) prezentarea către Cancelaria de Stat (Biroul politici de reintegrare) 

şi publicarea pe pagina web a instituţiei, pînă la data de 20 ianuarie a anului în 

curs, a rapoartelor privind impactul social-economic al proiectelor finanţate 

din Programul activităţilor de reintegrare a ţării implementate în anul 

precedent.”; 

5) anexa nr. 2 va avea următorul cuprins: 
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„Anexa nr.2  

la Hotărîrea Guvernului nr. 131  

din 21 februarie 2014 

 

COMPONENȚA NOMINALĂ 

a Comisiei de selectare a proiectelor în cadrul 

Programului activităților de reintegrare a țării 

 

Lesnic Cristina – viceprim-ministru, preşedinte al 

Comisiei 
   

Vragaleva Veronica – secretar de stat al Ministerului Finanţelor 

(domeniile politici fiscale, vamale, 

reglementarea contabilității și auditului 

în sectorul corporativ) 
   

Drăgălin Iuliana – secretar de stat al Ministerului 

Economiei şi Infrastructurii (domeniul 

infrastructurii calității și cooperării 

internaționale) 
   

Eşanu Nicolae – secretar de stat al Ministerului Justiţiei 

(domeniul creației și perfecționării 

legislației, profesiilor și serviciilor 

juridice, reprezentării Guvernului în 

Parlament și la Curtea Constituțională) 
   

Cojocaru Vadim – director adjunct al Centrului Naţional 

Anticorupţie 
   

 – şef al Biroului politici de reintegrare, 

Cancelaria de Stat  
   

Hanganu Domniţa – consultant principal, Cancelaria de Stat”; 

 

6) anexa nr. 4 va avea următorul cuprins: 

 

„Anexa nr. 4  

la Hotărîrea Guvernului nr. 131  

din 21 februarie 2014 
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FORMULAR DE APLICARE  

privind finanţarea proiectului din alocaţiile pentru  

activităţile de reintegrare a ţării 
 

 

Denumirea proiectului   

 

Secţiunea 1. Informaţii generale 

Aplicant Denumirea instituţiei  

 

Numele şi prenumele persoanei de contact  

 

Telefon 

 

Fax  

 

E-mail 

Localitatea   

Raionul   

 

 

Secţiunea a 2-a. Scopul și obiectivele proiectului 

  

  

  

  

 

 

Secţiunea a 3-a. Descrierea succintă a proiectului şi justificarea 

necesităţii de promovare 

  

  

  

  

 

 

Secțiunea a 4-a. Relația proiectului cu actele normative sau 

documentele de politici publice în vigoare 
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Secţiunea a 5-a. Beneficiarii şi partenerii proiectului 

  

  

  

  

 

Secţiunea a 6-a. Rezultatele scontate şi impactul proiectului 

  

  

  

  

 

 

Secțiunea a 7-a. Decizii și documente din faza pre-proiect 

  

  

  

  

 

 

Secțiunea a 8-a. Durata proiectului 

Data de începere: 

 

Data de încheiere: 

  

  

 

 

Secţiunea a 9-a. Durabilitatea proiectului 

 Se va descrie mecanismul de asigurare a continuităţii proiectului după finalizarea finanţării. 

  

 

  

  
 

 

Secţiunea a 10-a. Bugetul proiectului 

Costul total al proiectului _______________________ lei 

  

1. Contribuţia financiară solicitată de la Programul activităţilor de 

reintegrare a ţării ____________ lei  

  

2. Contribuţia aplicantului ________________________ lei  
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3. Contribuţii din alte fonduri ________________________ lei 

 
 

Secţiunea a 11-a. Riscuri ce ar putea să pericliteze implementarea  

proiectului şi opţiunile de depăşire a acestora 

  

  

  

  

 

 

Secțiunea a 12-a. Planul de acțiuni  

pentru realizarea obiectivelor proiectului   

Nr. 

crt. 
Activitatea 

Termenul de 

realizare 
Responsabili 

Bugetul 

activităţii,  

lei 

Sursa de 

finanţare,  

lei 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
  

Data _________________________________ 

  

Semnătura aplicantului __________________  

 

 

Notă: Formularul se completează de către aplicant, cu indicarea clară şi 

concisă a informaţiei. 

 



NOTA INFORMATIVĂ

la proiectul hotărîrii Guvernului 

„ Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor

ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 131 din 21 februarie 2014 ”

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului

Anual, prin Legea bugetului de stat sunt prevăzute surse financiare pentru 

realizarea Programului activităţilor de reintegrare a ţării. Regulamentul cu privire la 

modul de selectare şi evidenţă a proiectelor în cadrul Programului, precum şi 

componenţa nominală a Comisiei de selectare a acestor proiecte sunt aprobate prin 

Hotărîrea Guvernului nr.131 din 21 februarie 2014. Practica implementării actului 

normativ prenotat impune necesitatea operării unor modificări şi completări în 

vederea dezvoltării mecanismului privind utilizarea optimă a alocaţiilor de la 

bugetul de stat pentru activităţile de reintegrare a ţării.

Scopul propus

Principalul obiectiv al prezentului proiect, elaborat de către Biroul politici de 

reintegrare, constă în consolidarea şi transparentizarea mecanismului existent de 

evaluare, selectare şi finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor care 

contribuie la promovarea măsurilor de întărire a încrederii între populaţia de pe 

ambele maluri ale Nistrului şi la realizarea obiectivului guvernamental de reintegrare 

a ţării.

Principalele prevederi, evidenţierea elementelor noi

Prin operarea amendamentelor prevăzute de acest proiect, nivelul de 

reprezentare a autorităţilor în Comisia de selectare a proiectelor va creşte, iar 

componenţa acesteia va fi completată cu factori de decizie ai Centrului Naţional 

Anticorupţie şi Cancelariei de Stat. Desemnarea membrilor supleanţi va fi 

formalizată prin emiterea unui ordin de către conducătorul autorităţii publice în care 

activează.
a

In vederea excluderii cazurilor de dublare a asistenţei acordate pentru 

implementarea proiectelor, dosarul pentru solicitarea finanţării se va completa cu 

declaraţia privind lipsa altor proiecte sau investiţii pe acelaşi subiect sau privind 

neînaintarea aceluiaşi proiect pentru finanţare din alte surse prevăzute conform legii.

Pentru asigurarea coerenţei politicilor aprobate şi acţiunilor implementate, 

solicitanţii de asistenţă vor specifica în mod distinct relaţia proiectului propus cu 

actele normative şi documentele de politici publice în vigoare.

Totodată, se propune completarea Regulamentului cu prevederi menite să 

sporească transparenţa şi monitorizarea utilizării mijloacelor alocate prin Programul 

activităţilor de reintegrare a ţării, dar şi vizibilitatea proiectelor finanţate din



Program, utilizînd pagina web a instituţiei, emisiuni radio şi TV, prezentări publice, 

panouri stradale şi alte instrumente disponibile în conformitate cu legislaţia.
A

In acest sens, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, care au 

beneficiat de asemenea alocaţii, pe lîngă prezentarea către Cancelaria de Stat (Biroul 

politici de reintegrare) şi Ministerul Finanţelor a rapoartelor semestriale şi anuale 

privind utilizarea mijloacelor alocate din Programul activităţilor de reintegrare, vor 

avea obligaţia să prezinte şi să publice anual pe paginile sale web rapoarte privind 

impactul social-economic al proiectelor implementate.

Fundamentarea economico-flnanciară a proiectului

Aprobarea proiectului de hotărîre a Guvernului nu va necesita surse financiare 

suplimentare, iar finanţarea proiectelor selectate se va efectua în continuare în limita 

alocaţiilor prevăzute în acest scop în legea bugetului de stat pe anul respectiv.

A

In lumina celor expuse, considerăm oportună aprobarea proiectului de hotărîre 

a Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.131 

din 21 februarie 2014”, care va permite continuarea şi impulsionarea bunelor practici 

de susţinere şi monitorizare a activităţilor social-economice care se înscriu 

obiectivului de reintegrare a ţării.

Viceprim-ministru
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