
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
 

 

 

Y:\006\ANUL 2018\HOTARIRI\anulare ordin\anulare ordin-redactat-ro.docx 

Cu privire la anularea Ordinului ministrului agriculturii,  

dezvoltării regionale și mediului nr. 146/2018  

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

 

În temeiul art.7 lit.g) din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412) și în vederea 

asigurării respectării prevederilor Acordului, încheiat prin schimb de note, dintre 

Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind acordarea grantului 

de asistență tehnică pentru proiectul de îmbunătățire a echipamentului Centrului 

național de perfecționare în domeniul mecanizării agriculturii din 12 noiembrie 

2007, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se anulează Ordinul ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și 

mediului nr.146/2018 cu privire la transmiterea unor unități de tehnică agricolă 

în gestiunea economică a stațiunilor didactico-experimentale subordonate 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.  

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la anularea Ordinului ministrului 

agriculturii, dezvoltării regionale și mediului nr. 146 din 18 iunie 2018 

 
 

          Prezentul proiect de hotărîre elaborat de către Cancelaria de Stat în temeiul 

art.7 lit. g) din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern și în conformitate cu 

prevederile pct.266 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.610/2018, ca urmare a verificării de către Corpului de Control, în 

baza deciziei Prim-ministrului,  a situației create la  Instituţia Publică „Centrul de 

perfecţionare în domeniul mecanizării agriculturii”, în legătură cu emiterea 

Ordinului ministrului agriculturii, dezvoltării regionale şi mediului nr.146/2018 

cu privire la transmiterea unor unităţi de tehnică agricolă în gestiunea economică 

a staţiunilor didactico-experimentale care se aflau în subordinea Ministerului 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului. 

 Proiectul de hotătîre are drept scop asigurarea respectării prevederilor 

Acordului, încheiat prin schimb de Note, dintre Guvernul Republicii Moldova și 

Guvernul Japoniei privind acordarea grantului de asistență tehnică pentru 

proiectul de îmbunătățire a echipamentului Centrului național de perfecționare în 

domeniul mecanizării agriculturii din 12 noiembrie 2007. 

 Menționăm că Instituţia publică „Centrul de perfecţionare în domeniul 

mecanizării agriculturii” a fost creată prin Ordinul ministrului agriculturii și 

industriei alimentare nr.226/2010, conform recomandărilor formulate în studiul 

de fezabilitate efectuat, la solicitarea Guvernului Japoniei, de către Agenţia 

Japoneză de Cooperare Internaţională, avînd ca obiectiv principal implementarea 

eficientă a proiectului de îmbunătăţire a echipamentului Centrului de 

perfecţionare în domeniul mecanizării agriculturii, în vederea asigurării instruirii 

şi perfecţionării cadrelor în domeniul mecanizării agriculturii. 

Conform conceptului prezentat de donator, IP „Centrul de perfecţionare în 

domeniul mecanizării agriculturii” a încheiat contracte de societate civilă cu cele 

6 (şase) centre regionale, prin intermediul cărora au fost transmise asociaţilor 

regionali maşini agricole din grantul japonez, iar asociaţii urmau să presteze, în 

schimb, servicii de organizare a instruirilor pentru mecanizatori (tractorişti, 

combaineri etc), studenţi, manageri, acoperind toate cheltuielile pentru instruire 

(cazare, hrană, instructori, reparaţia maşinilor agricole etc). În prezent, în aceste 

centre regionale au fost instruiţi circa 1409 de audienţi.  

La 18 iunie 2018, prin odinul nr.146, ministrul agriculturii, dezvoltării 

regionale și mediului, fără a efectua vreun studiu de evaluare al impactului acestui 

act administrativ, a dispus ca IP „Centrul de perfecţionare în domeniul mecanizarii 

agriculturii” să rezilieze contractele de societate civilă cu centrele regionale și să 



transmită, cu titlu gratuit, tehnica agricolă la trei întreprinderi de stat care se aflau 

la acea etapă în subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului (Staţiunile didactico-experimentale Stăuceni, Criuleni şi Petricani). 

 

În acest mod, nu au fost respectate prevederile Acordului și Protocoalele 

convenite asupra detaliilor procedurale încheiate între Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul Japoniei, care prevăd expres, în pct. 4, că  atunci când planul 

şi/sau structura Proiectului va fi modificată, Guvernul Republici Moldova va 

purta o consultație preliminară cu Guvernul Japoniei și va primi acordul acestuia 

pentru modificări. 

Prin Ordinul de a transmite, patrimoniul IP „Centrul de perfecţionare în 

domeniul mecanizării agriculturii” la întreprinderile de stat (Staţiunile didactico-

experimentale Stăuceni, Criuleni şi Petricani),  nu s-a ținut cont nici de dispozițiile 

Statutului instituției, care prevăd că instituția respectivă nu poate folosi 

patrimoniul său și nici chiar o parte din el în interesul angajaţilor sau fondatorului 

(pct.5.8), patrimoniul instituției nu poate fi distribuit între fondatori nici în perioada 

de activitate, nici în perioada de reorganizare sau lichidare (pct. 5.9) și că 

patrimoniul acesteia va fi folosit doar în scopurile stabilite în Statut (pct. 5.10). 

De asemenea, la emiterea Ordinului nu s-a ținut cont că, potrivit 

prevederilor art.32 din Legea nr. 98/2012 privind administraţia publică centrală 

de specialitate, instituţiile publice se constituie pentru realizarea unor funcţii de 

administrare, sociale, de învătămînt și altor funcţii de interes public cu caracter 

necomercial, de care este responsabil ministerul sau altă autoritate administrativă 

centrală. 

Este necesar de menţionat că, în pofida faptului că Prim-ministrul a solicitat, 

în cadrul şedinţei operative din 10 septembrie 2018, anularea Ordinului 

ministrului agriculturii, dezvoltării regionale şi mediului nr. 146/2018, ministrul 

nu s-a conformat indicaţiei Prim-ministrului, limitîndu-se doar la suspendarea 

ordinului pe perioada efectuării verificărilor de către Corpul de Control al Prim-

ministrului. 

În aceste condiții, se propune spre examinare Guvernului proiectul de 

hotărîre cu privire la anularea Ordinului ministrului agriculturii, dezvoltării 

regionale și mediului nr. 146/2018. 

               

 

 

 

          Secretar general de stat                                         Lilia PALII 
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