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Cu privire la transmiterea unor bunuri  

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

 

În temeiul art. 14 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 121/2007 privind 

administrarea și deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările ulterioare, Guvernul 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se transmit, cu titlu gratuit, bunurile proprietate publică a statului, din 

gestiunea Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate 

Cibernetică” în gestiunea Ministerului Apărării, conform anexei. 

 

2. Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate 

Cibernetică” în comun cu Ministerul Apărării vor institui comisia de transmitere 

şi vor asigura transmiterea, în termen de 30 de zile, a bunurilor menţionate în 

anexă, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de 

transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.901/2015. 

 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul apărării      Alexandru Pînzari 
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               Anexă  

la Hotărârea Guvernului nr. 

 

 

LISTA  

bunurilor, proprietate publică a statului, care se transmit cu titlu gratuit 

din gestiunea  Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și 

Securitate Cibernetică” în gestiunea Ministerului Apărării 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

şi marca mijlocului fix 

Cantitate

a 

Prețul, 

lei 

Suma, 

lei 

Gradul 

amortizarii/ 

uzurii, % 

1. Sistem HP T510 WES7E DC 4GF/2GR ES TC 

(inclusiv tastatura şi mouse), HP LE1711 

17LCD Monitor 

95 9105,94 865 

064,30 

100 

2. Sistem de rezervă HP T510 WES7E DC 

4GF/2GR ES TC (inclusiv tastatura şi mouse) 

8 7670,76 61 

366,08 

100 

 Total: 103 
 926 

430,38 
 

 

 



NOTA INFORMATIVĂ 
la proiectul hotărârii Guvernului 

„Cu privire la transmiterea unor bunuri”. 
 
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Prezentul proiect a fost elaborat de către Cancelaria de Stat de comun cu Instituția Publică 
„Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

Necesitatea elaborării proiectului rezidă în contextul solicitării Ministerului Apărării de a 
transmite bunurile proprietate publică a statului (terminalele de tip VDI - Virtual Desktop 
Infrastructure), din gestiunea Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate 
Cibernetică”  în gestiunea Ministerului Apărării (scrisoarea nr.40/301 din 12.11.2019).  

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 
legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Proiectul nu are ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul prevede transmiterea, cu titlu gratuit, bunurilor proprietatea publică a statului, din 
gestiunea Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” în 
gestiunea Ministerului Apărării conform anexei, și anume: 

1) Sistem HP T510 WES7E DC 4GF/2GR ES TC (inclusiv tastatură și mouse), monitor HP LE 
1711 17 LCD – 95 bucăți; 

2) Sistem de rezervă HP T510 WES7E DC 4GF/2GR ES TC (inclusiv tastatură și mouse) – 8 
bucăți. 

Solicitarea respectivă are ca scop ulterior, implementarea unei infrastructuri de rețea locală 
atribuită la secretul de stat, pentru asigurarea unui nivel de protecție avansat necesar pentru 
prelucrarea și stocarea informațiilor. La fel, echipamentele solicitate vor fi utilizate în cadrul 
punctului de comandă al Armatei Naționale, pentru stimularea și desfășurarea exercițiilor militare, 
precum și în cadrul nodurilor de comunicații și informatică în sprijinul punctelor de comandă mobile 
ale unităților mobile. 

5. Fundamentarea economico-financiară  

Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare suplimentare de la 
bugetul de stat. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Ca urmare a adoptării proiectului nu se impune modificarea sau abrogarea altor acte normative. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, 
pe pagina web oficială a Cancelariei de Stat (www.cancelaria.gov.md), secțiunea – Transparența 
decizională a fost asigurată plasarea: 

- anunțului privind inițiativa de elaborare a proiectului, precum și 
- proiectului, împreună cu Nota informativă. 
Ca urmare a avizării/expertizării proiectului, a fost asigurată transmiterea acestuia spre 

avizare/expertizare repetată, în conformitate cu prevederile pct.201 din Regulamentul Guvernului, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.610/2018. 

Digitally signed by Iaconi Liliana
Date: 2020.03.12 12:43:47 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

http://www.cancelaria.gov.md/


În rezultat, prin avizele participanților la avizare/expertizare repetată, se comunică despre lipsa 
obiecțiilor și recomandărilor. 

8. Constatările expertizei de compatibilitate 

Proiectul hotărîrii de Guvern nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu 
legislația Uniunii Europene.  

9. Constatările expertizei juridice 

Proiectul a fost supus expertizei juridice, Ministerul Justiției comunicând, prin avizul               
nr. 04/1658 din 18.02.2020, despre anumite propuneri și observații de ordin juridic, care au fost luate 
parțial în considerare și reflectate în Sinteza obiecțiilor și recomandărilor. 

10. Constatările expertizei anticorupție 

Reieșind din obiectul de reglementare a proiectului, acesta nu se supune expertizei anticorupție.  

11. Constatările altor expertize 

Proiectul nu reglementează activitatea de întreprinzător, nu conține reglementări cu impact 
asupra bugetului public naţional sau a unor componente din cadrul acestuia și nu prevede 
reorganizări şi reforme structurale sau instituţionale ale autorităţilor ori ale instituţiilor publice – 
prin urmare, proiectul nu cade sub incidența Metodologiei de analiză a impactului în procesul de 
fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.23/2019. 

 
 
 
Secretar general al Guvernului                                                 Liliana IACONI 
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