
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2020 

Chișinău 
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Cu privire la transmiterea unor bunuri  

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

 

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) și art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea  

nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările 

ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se transmit, cu titlu gratuit, cu acordul consiliilor locale, din 

proprietatea statului, administrarea Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării, 

în proprietatea unităților administrativ-teritoriale, bunurile pentru repartizare 

copiilor din familiile social vulnerabile din instituțiile de învățământ general din 

teritoriul administrat, conform anexei. 

 

2. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în comun cu autoritățile 

administrației publice locale vor institui comisii de transmitere a bunurilor și vor 

asigura, în termen de 90 de zile, transmiterea bunurilor menționate în 

conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a 

bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015.  

 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.  

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul educației, 

culturii și cercetării     Igor Șarov 
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Aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 

 

LISTA  

bunurilor care se transmit din proprietatea statului, administrarea Ministerului Educației, 

Culturii și Cercetării, în proprietatea unităților administrativ-teritoriale 
 

Nr. 

crt. 

Destinatar Denumirea bunurilor 

distribuite 

Preț unitar, 

lei 

Cantitatea, 

kg 

Valoarea 

totală, lei 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Anenii Noi lot de materiale școlare, 

caiete, caiete de desen, 

carnețele de notițe 

19,62 527 10339,74 

2. Basarabeasca lot de materiale școlare, 

caiete, caiete de desen, 

carnețele de notițe 

19,62 155 3041,10 

3. Bălţi lot de materiale școlare, 

caiete, caiete de desen, 

carnețele de notițe 

19,62 539 10575,18 

4. Briceni lot de materiale școlare, 

caiete, caiete de desen, 

carnețele de notițe 

19,62 528 10359,36 

5. Cahul lot de materiale școlare, 

caiete, caiete de desen, 

carnețele de notițe 

19,62 628 12321,36 

6. Cantemir lot de materiale școlare, 

caiete, caiete de desen, 

carnețele de notițe 

19,62 555 10889,10 

7. Călăraşi lot de materiale școlare, 

caiete, caiete de desen, 

carnețele de notițe 

19,62 511 10025,82 

8. Căuşeni lot de materiale școlare, 

caiete, caiete de desen, 

carnețele de notițe 

19,62 550 10791,00 

9. Chişinău lot de materiale școlare, 

caiete, caiete de desen, 

carnețele de notițe 

19,62 702 13773,24 

10. Cimişlia lot de materiale școlare, 

caiete, caiete de desen, 

carnețele de notițe 

19,62 359 7043,58 

11. Criuleni lot de materiale școlare, 

caiete, caiete de desen, 

carnețele de notițe 

19,62 535 10496,70 

12. Donduşeni lot de materiale școlare, 

caiete, caiete de desen, 

carnețele de notițe 

19,62 359 7043,58 

13. Drochia lot de materiale școlare, 

caiete, caiete de desen, 

carnețele de notițe 

19,62 563 11046,06 

14. Dubăsari lot de materiale școlare, 

caiete, caiete de desen, 

carnețele de notițe 

19,62 277 5434,74 

15. Edineţ lot de materiale școlare, 19,62 579 11359,98 
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1 2 3 4 5 6 

caiete, caiete de desen, 

carnețele de notițe 

16. Făleşti lot de materiale școlare, 

caiete, caiete de desen, 

carnețele de notițe 

19,62 578 11340,36 

17. Floreşti lot de materiale școlare, 

caiete, caiete de desen, 

carnețele de notițe 

19,62 622 12203,64 

18. Glodeni lot de materiale școlare, 

caiete, caiete de desen, 

carnețele de notițe 

19,62 499 9790,38 

19. Hînceşti lot de materiale școlare, 

caiete, caiete de desen, 

carnețele de notițe 

19,62 610 11968,20 

20. Ialoveni lot de materiale școlare, 

caiete, caiete de desen, 

carnețele de notițe 

19,62 554 10869,48 

21. Leova lot de materiale școlare, 

caiete, caiete de desen, 

carnețele de notițe 

19,62 526 10320,12 

22. Nisporeni lot de materiale școlare, 

caiete, caiete de desen, 

carnețele de notițe 

19,62 523 10261,26 

23. Ocniţa lot de materiale școlare, 

caiete, caiete de desen, 

carnețele de notițe 

19,62 483 9476,46 

24. Orhei lot de materiale școlare, 

caiete, caiete de desen, 

carnețele de notițe 

19,62 699 13714,38 

25. Rezina lot de materiale școlare, 

caiete, caiete de desen, 

carnețele de notițe 

19,62 500 9810,00 

26. Rîşcani lot de materiale școlare, 

caiete, caiete de desen, 

carnețele de notițe 

19,62 557 10928,34 

27. Sîngerei lot de materiale școlare, 

caiete, caiete de desen, 

carnețele de notițe 

19,62 587 11516,94 

28. Soroca lot de materiale școlare, 

caiete, caiete de desen, 

carnețele de notițe 

19,62 662 12988,44 

29. Străşeni lot de materiale școlare, 

caiete, caiete de desen, 

carnețele de notițe 

19,62 547 10732,14 

30. Şoldăneşti lot de materiale școlare, 

caiete, caiete de desen, 

carnețele de notițe 

19,62 467 9162,54 

31. Ştefan Vodă lot de materiale școlare, 

caiete, caiete de desen, 

carnețele de notițe 

19,62 509 9986,58 

32. Taraclia lot de materiale școlare, 

caiete, caiete de desen, 

carnețele de notițe 

19,62 288 5650,56 
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1 2 3 4 5 6 

33. Teleneşti lot de materiale școlare, 

caiete, caiete de desen, 

carnețele de notițe 

19,62 552 10830,24 

34. Ungheni lot de materiale școlare, 

caiete, caiete de desen, 

carnețele de notițe 

19,62 666 13066,92 

35. UTA Gagauzia lot de materiale școlare, 

caiete, caiete de desen, 

carnețele de notițe 

19,62 672 13184,64 

 TOTAL   18468 362342,16 
 

 

 



Notă informativă la Proiectul Hotărârii de Guvern 

cu privire la transmiterea unor bunuri (număr unic 841/MECC/2019) 

 

1.  Autorul 

Proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la transmiterea unor bunuri” este 

elaborat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în temeiul 

prerogativelor cu care este împuternicit la art. 139 din Codul educației al 

Republicii Moldova nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, 

nr. 319-324, art. 634). 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

În baza Memorandumului de parteneriat dintre Guvernul Republicii Moldova și 

Societatea Filantropică United Medical Forces ”PRO HUMANITATE” din 

Germania semnat la 16.08.2010, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a 

recepționat un lot de produse de birotică umanitare (lot de materiale școlare, caiete, 

caiete de desen, carnețele de notițe). Donația este destinată elevilor din familiile 

social-vulnerabile. 

 Donația urmează a fi repartizată în 35 raioane/municipii din Republica 

Moldova, proporțional numărului de elevi și instituții deținut.  

Proiectul Hotărârii de Guvern a fost elaborat în scopul transmiterii către 

organele locale de specialitate  în domeniul învățământului din Republica 

Moldova a donației primite de la Asociația filantropică United Medical Forces – 

MFOR ”Pro Umanitate” din Germania. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislației naționale cu legislația Unuiunii Europene 

Nu necesită 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la transmiterea unor bunuri” prevede 

transmiterea către organele locale de specialitate  în domeniul învățământului din 

Republica Moldova a unui lor de produse de birotică umanitare (lot de materiale 

școlare, caiete, caiete de desen, carnețele de notițe) donate Ministerului Educației, 

Culturii și Cercetării de către Asociația filantropică United Medical Forces – 

MFOR ”Pro Umanitate” din Germania. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Pentru implementarea Hotărârii Guvernului nu implică crearea de noi structuri 

specializate și nu necesită mijloace financiare de la bugetul de stat. 

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

Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative. 

Proiectul menționat este elaborat în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) și art. 14 

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi 

deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, 

nr. 90-93, art. 401), cu modificările și completările ulterioare și art. 8 din Legea 

nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităților 
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administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 124-

125, art. 611) cu modificările și completările ulterioare.  

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

La data de 13.09.2019, pe site-ul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, 

a fost plasat Anunțul privind inițierea procesului de elaborare a proiectului 

Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri. 

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

procesul decizional, proiectul Hotărîrii de Guvern a fost plasat la data de 

25.09.2019 pe pagina web oficială a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării 

www.mecc.gov.md, compartimentul Transparență, directoriul Transparență 

decizională, secțiunea Modul de participare. 

De asemenea, proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la transmiterea unor 

bunuri (număr unic 841/MECC/2019) a fost avizat de Ministerul Finanțelor, 

Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Sănătății, Muncii și Potecției 

Sociale. Toate propunerile au fost acceptate. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

Obiecții nu sunt 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Nu necesită  

10. Constatările expertizei juridice 

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la transmiterea unor bunuri (număr unic 

841/MECC/2019) a fost expertizat de Ministerul Justiției. Toate propunerile au 

fost acceptate. 

11. Constatările altor expertize 

Nu necesită 
 

 

 

 

Ministru                                                                Igor ȘAROV 


