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Cu privire la aprobarea Programului activităţilor  

de reintegrare a ţării pentru anul 2020 

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

 

În temeiul art. 3 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 172/2019 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 393-399, art. 321), Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă Programul activităţilor de reintegrare a ţării pentru anul 2020 

(se anexează). 

 

2. Ministerul Finanţelor va finanţa cheltuielile pentru activităţile de 

reintegrare a ţării pe anul 2020 în baza documentelor confirmative prezentate către 

trezoreriile regionale de beneficiarii mijloacelor financiare din Programul 

nominalizat.  

 

3. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, beneficiari ai 

mijloacelor financiare prevăzute în Programul activităţilor de reintegrare a ţării 

pentru anul 2020, vor întreprinde măsurile de rigoare în vederea realizării 

Programului menţionat conform termenelor stabilite. 

 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 
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Aprobat 

                                                           prin Hotărârea Guvernului nr. 
 

PROGRAMUL 

activităților de reintegrare a ţării pentru anul 2020 

 

Nr. 

crt. Denumirea activităţilor Beneficiarii alocaţiilor 

Termenul-

limită 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 

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.  Procurarea unei unități de transport (autobuz pentru transportarea elevilor) 

pentru Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, oraşul Dubăsari 

Ministerul Educaţiei, Culturii și 

Cercetării 

Trimestrul IV 515,0 

3.  Reparația capitală a acoperișului sălii de festivități și sălii sport ale Liceului 

teoretic „Olimp” din oraşul Rezina 

Consiliul raional Rezina Trimestrul IV 500,0 

4.  Condiții mai bune de studii și creație pentru copiii din Grădinița-gimnaziu 

Telița, raionul Anenii Noi (reparația sălilor instituției) 

Primăria Telița Trimestrul IV 234,1 

5.  Copii de azi – viitorul de mâine (construcția unui gard de protecție la Instituția 

preșcolară „Scufița Roșie” din satul Speia, raionul Anenii Noi) 

Primăria Speia Trimestrul IV 737,6 

6.  Reparația capitală și termoizolarea acoperișului Grădiniței de copii „Licurici” 

(etapa I) din satul Plop-Știubei, raionul Căușeni 

Primăria Plop-Știubei Trimestrul IV 500.00 

7.  Termoizolarea pereților clădirii Grădiniței de copii „Izvorașul” din satul 

Copanca, raionul Căușeni 

Primăria Copanca Trimestrul IV 350,0 



4 

 

F:\006\sedinta 29.04.2020\23-01-1083\23-01-1083-redactat-ro.docx 

1 2 3 4 5 

8.  Reparația sălilor pentru grupele inferioare la Grădinița din satul Hagimus, 

raionul Căușeni 

Primăria Hagimus Trimestrul IV 580,0 

9.  Reparația capitală a sălii de festivități a Gimnaziului Ursoaia, raionul Căușeni Consiliul raional Căușeni Trimestrul IV 269,1 

10.  Reparația capitală a Gimnaziului „Anatol Codru” din comuna Molovata 

Nouă, raionul Dubăsari 

Consiliul raional Dubăsari Trimestrul IV 92,0 

11.  Amenajarea terenului aferent (construcția pavilioanelor în aer liber) la 

Grădinița pentru copii nr. 2 din comuna Coșnița, raionul Dubăsari  

Primăria Coșnița Trimestrul IV 450,0 

Total pe compartiment: 5027,8 mii lei 

2. Reparaţia sau dotarea edificiilor administrative, instituțiilor de cultură, sport și medico-sanitare 

12.  Renovarea grupului sanitar și de igienă personală amplasate în incinta 

Centrului multifuncțional Rezina 

Consiliul raional Rezina Trimestrul IV 158,5 

13.  Reparații curente în oficiile medicilor de familie Leuntea și Grădinița din 

cadrul Centrului de sănătate Copanca, raionul Căușeni 

Consiliul raional Căușeni Trimestrul IV 377,0 

14.  Crearea Centrului de tineret în satul Mălăieștii Noi, raionul Criuleni Primăria Bălăbănești Trimestrul IV 500,0 

15.  Modernizarea Oficiului medicilor de familie Cocieri, raionul Dubăsari 

(dotarea cu utilaj medical) 

Consiliul raional Dubăsari Trimestrul IV 180,0 

16.  Asigurarea condițiilor sanitare în cadrul Căminului cultural din comuna 

Molovata Nouă, raionul Dubăsari 

Primăria Molovata Nouă Trimestrul IV 175,0 

17.  Amenajarea stadionului multifuncțional din satul Holercani, raionul Criuleni Primăria Holercani Trimestrul IV 100,0 

18.  Reparația capitală a acoperișului și lucrări exterioare la Oficiul administrativ 

din satul Sănătăuca, raionul Florești 

Primăria Sănătăuca Trimestrul IV 400,0 

19.  Schimbarea sistemului de încălzire în sediul Inspectoratului de poliție 

Bender 

Inspectoratul General al Poliției Trimestrul IV 500,0 

20.  Schimbarea geamurilor și ușilor în clădirea Statului Major al Batalionului nr.1 

independent al Forțelor de Menținere a Păcii, amplasat în comuna Cocieri, 

raionul Dubăsari 

Ministerul Apărării Trimestrul IV 495,0 

Total pe compartiment: 2885,5 mii lei 
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3. Iluminarea stradală şi reconstrucţia apeductelor 

21.  Extinderea rețelelor de iluminat stradal în satul Varnița, raionul Anenii Noi Primăria Varnița Trimestrul IV 695,5 

22.  Continuarea extinderii rețelei de iluminare stradală prin utilizarea 

tehnologiilor noi în satul Hîrbovăț, raionul Anenii Noi 

Primăria 

Hârbovăț 

Trimestrul IV 873,0 

23.  Reparația capitală a sistemului de iluminat stradal în satul Ursoaia, raionul 

Căușeni 

Primăria Ursoaia Trimestrul IV 284,0 

24.  Extinderea rețelelor de iluminare stradală (etapa finală) în comuna Fîrlădeni, 

raionul Căușeni  

Primăria Fârlădeni Trimestrul IV 400,0 

25.  Iluminarea stradală (etapa finală) în satul Jevreni, raionul Criuleni Primăria Jevreni Trimestrul IV 190,0 

26.  Extinderea sistemului de iluminat public stradal cu plafoane LED în comuna 

Slobozia-Dușca, raionul Criuleni 

Primăria Slobozia-Dușca Trimestrul IV 270,0 

27.  Renovarea iluminării stadionului din satul Onițcani, raionul Criuleni Primăria Onițcani Trimestrul IV 29,8 

28.  Renovarea rețelelor electrice de iluminare stradală în comuna Bălăbănești, 

raionul Criuleni 

Primăria Bălăbănești Trimestrul IV 180,2 

29.  Dezvoltarea durabilă a comunei Boșcana, raionul Criuleni, prin reabilitarea 

rețelelor de iluminat public 

Primăria Boșcana Trimestrul IV 300,0 

30.  Extinderea rețelei de iluminare stradală în satul Doroțcaia, raionul Dubăsari Primăria Doroțcaia Trimestrul IV 200,0 

31.  Instalarea unui turn de apă potabilă în satul Doroțcaia, raionul Dubăsari Primăria Doroțcaia Trimestrul IV 300,0 

32.  Extinderea și modernizarea sistemului public de iluminat stradal în satul 

Molovata, raionul Dubăsari  

Primăria Molovata Trimestrul IV 200,0 

33.  Extinderea sistemului de iluminare stradală în comuna Pîrîta, raionul 

Dubăsari 

Primăria Pîrîta Trimestrul IV 326,6 

34.  Extinderea iluminării stradale în comuna Molovata Nouă, raionul Dubăsari Primăria Molovata Nouă Trimestrul IV 200,0 

35.  Iluminarea stradală în comuna Cocieri, raionul Dubăsari Primăria Cocieri Trimestrul IV 700,0 

36.  Renovarea sistemului de iluminat public în comuna Vadul-Rașcov, raionul 

Șoldănești 

Primăria Vadul-Rașcov Trimestrul IV 183,6 

37.  Sistem de iluminare pentru Tabăra de odihnă „Poiana-Nistru”, raionul 

Șoldănești 

Primăria Poiana Trimestrul IV 266,1 
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38.  Extinderea sistemului de iluminat în satul Cioburciu, raionul Ștefan Vodă Primăria Cioburciu Trimestrul IV 175,3 

39.  Extinderea sistemului de iluminare publică în satul Talmaza, raionul Ștefan 

Vodă 

Primaria Talmaza Trimestrul IV 220,4 

40.  Modernizarea sistemului de iluminare stradală în satul Napadova, raionul 

Florești 

Primăria Napadova Trimestrul IV 232,2 

Total pe compartiment: 6226,7 mii lei 

4. Alte activităţi 

41.  Acordarea suportului financiar pentru asigurarea activităţii delegației 

Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control  

Ministerul Apărării Trimestrul IV 200,0 

42.  Dotarea cu mobilier și containere sanitare a unităților militare ale Forțelor de 

Menținere a Păcii ale Republicii Moldova amplasate în Zona de Securitate 

Ministerul Apărării Trimestrul IV 660,0 

Total pe compartiment: 860,0 mii lei 

 TOTAL     15 000,0 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea  

Programului activităţilor de reintegrare a ţării pentru anul 2020”  

 

Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului  

Biroul politici de reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat 

 

Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile 

urmărite  

Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului prevede aprobarea Programului activităţilor 

de reintegrare a ţării pe anul 2020. Programul îşi propune drept scop finanțarea unor 

proiecte de dezvoltare şi modernizare tehnico-materială a instituţiilor educaţionale, 

medico-sanitare, de cultură și de sport, de întreţinere a clădirilor şi apeductelor, de 

iluminat public în localităţile din Zona de Securitate, precum şi altor activităţi care 

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. Procedura de elaborare a Programului activităţilor de reintegrare a ţării pe anul 

2020 a fost efectuată în corespundere cu mecanismul stabilit de  Regulamentul cu privire 

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

reintegrare a ţării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.131/2014. Proiectele incluse în 

acest Program au fost selectate de o comisie, a cărei componență nominală a fost 

aprobată prin Dispoziția Guvernului nr.59-d/2020. Comisia a fost formată din 

reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și Infrastructurii, 

Ministerului Justiției, Cancelariei de Stat și Centrului Național Anticorupție. Etapa de 

depunere a proiectelor a avut loc în perioada 1 ianuarie – 10 februarie 2020, autoritățile 

administrației publice centrale și locale înaintând pentru concurs 120 propuneri de 

proiect. Ulterior, la 13 martie și 13 aprilie curent, au fost convocate 2 şedinţe ale 

Comisiei de selectare menționate mai sus, în cadrul cărora membrii acesteia au evaluat 

propunerile de proiecte prin prisma criteriilor de eligibilitate stabilite în Regulamentul 

prenotat şi au recomandat pentru finanțare o listă din  42 cele mai competitive proiecte. 

Valoarea totală a proiectelor selectate se încadrează în suma de 15 milioane de lei, 

alocată în acest scop din bugetul de stat pentru anul 2020.  

Prezentul proiect de hotărâre este elaborat în conformitate cu art.3 lit. a) din Legea 

bugetului de stat pe anul 2020 nr.172/2019 și pct. 19 al Regulamentului aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.131/2014, potrivit cărora lista propunerilor de proiecte selectate 

de Comisie şi repartizarea pe beneficiari ai alocațiilor bugetare prevăzute pentru 

activitățile de reintegrare a ţării se aprobă de Guvern. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi  

Proiectul Programului activităţilor de reintegrare a ţării pe anul 2020 cuprinde 42 

proiecte pentru dezvoltarea şi modernizarea instituiților din sistemul educaţional, din 

domeniul culturii și sportului, de reabilitare a apeductelor, de iluminare stradală, precum 
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şi alte activităţi conexe realizării obiectivului guvernamental de reintegrare a ţării, 

termenul-limită de realizare fiind trimestrul IV 2020. Conform prezentului proiect de 

hotărâre, Ministerul Finanțelor va finanța cheltuielile pentru activitățile de reintegrare în 

baza documentelor confirmative pe care beneficiarii mijloacelor financiare le vor 

prezenta către trezoreriile regionale. Totodată, autoritățile administrației publice centrale 

și locale care vor beneficia de mijloace financiare prin acest Program au obligația de a le 

valorifica conform destinației  până la încheierea exercițiului bugetar din anul curent. 

Pentru a asigura accesul beneficiarilor la sursele alocate în vederea implementării 

proiectelor în termen și în volum deplin, se propune specificarea într-un punct distinct că 

hotărârea va intra în vigoare la data publicării.  

Fundamentarea economico-financiară  

Mijloacele financiare în sumă de 15.000,0 mii lei pentru finanțarea activităţilor de 

reintegrare a ţării sunt prevăzute la art.3 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 

nr.172/2019.  

Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  

Proiectul are destinația de a pune în aplicare prevederile art.3 lit. a) din Legea bugetului 

de stat pe anul 2020 nr.172/2019 și pct. 19 al Regulamentului aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.131/2014. Procedurile de monitorizare și de raportare privind activitățile 

care se propun spre aprobare sunt prevăzute la pct.30 al aceluiași Regulament. Astfel, ca 

urmare a aprobării proiectului de hotărâre, nu va fi necesară amendarea altor acte 

normative ale Guvernului.  

Avizarea şi consultarea publică a proiectului  

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul 

decizional, proiectul a fost supus consultării publice pe pagina web 

www.particip.gov.md, nefiind recepționate propuneri, obiecții sau recomandări.  

În conformitate cu Legea nr.100/2017 privind actele normative și Regulamentul 

Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.610/2018, proiectul a fost avizat și 

expertizat de către autoritățile și instituțiile interesate, propunerile cărora vor fi luate în 

considerare la definitivarea acestuia și sunt reflectate în sinteza corespunzătoare.  

Constatările expertizei anticorupție 

Potrivit avizului Centrului Național Anticorupție nr.06/2-2410 din 27.04.2020, proiectul 

reprezintă un document de politici și nu se supune expertizei anticorupție. Concomitent, 

CNA comunică lipsa propunerilor și obiecțiilor asupra proiectului. 

Constatările expertizei juridice 

În conformitate cu procedura regulamentară, proiectul a fost supus expertizei juridice. 

Potrivit avizului nr.04/3369 din 27.04.2020, Ministerul Justiției a expus lipsa obiecțiilor 

și propunerilor de ordin conceptual asupra proiectului. 

 

 

Viceprim-ministru       Cristina  LESNIC 

 


