
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului-

cadru de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova şi Banca de 

Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului  

privind procurarea ambulanțelor şi acordarea împuternicirilor 

pentru negocierea acestuia 

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

 

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) Legea nr.419-XVI din 22 decembrie 

2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, 397-399, art.704), 

cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

 

1. Se ia act de proiectul Acordului-cadru de împrumut dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru 

realizarea Proiectului privind procurarea ambulanțelor. 

 

2. Se inițiază negocierile asupra proiectului Acordului-cadru de împrumut 

dintre Guvernul Republicii Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei 

pentru realizarea Proiectului  privind procurarea ambulanțelor. 

 

3. Pentru negocierea, conform regulilor de achiziții internaționale, a 

Acordului-cadru de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova şi Banca de 

Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului privind procurarea 

ambulanțelor, se împuternicește delegația oficială în următoarea componență: 

  

Gîlca Boris -  secretar general de stat al Ministerului 

Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale, șef al 

delegației de negociatori 

 

Șveț Andrei -  șef al Secției juridice, Ministerul Sănătății, 

Muncii şi Protecției Social 
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Antoci Ivan -  director al Centrului pentru achiziții publice 

centralizate în sănătate 

 

Carp Angela -  specialist în procurări, Instituția Publică 

„Unitatea de Coordonare, Implementare şi 

Monitorizare a Proiectelor în Domeniul 

Sănătății” 

 

Matveeva Elena -  șef al Direcției datorii publice, Ministerul 

Finanțelor 

 

Pană Viorel -  șef al Direcției investiții publice și asistență 

financiară externă, Ministerul Finanțelor 

 

 

  

4. Șeful delegației de negociatori, Boris Gîlca, se împuternicește să parafeze 

textul negociat al proiectului comun. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Tudor Ulianovschi 

 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Svetlana Cebotari 

 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notă Informativă la proiectul hotărârii de Guvern 

pentru inițierea negocierilor asupra proiectului comun 

între Guvernul Republicii Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului 

Europei cu privire la procurarea ambulanțelor din sursele Băncii de 

Dezvoltare a Consiliului Europei şi acordarea împuternicirilor pentru 

negocierea acestuia 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 

proiectului 

 

Proiectul hotărârii de Guvern pentru inițierea negocierilor asupra 

proiectului comun între Guvernul Republicii Moldova şi Banca de Dezvoltare a 

Consiliului Europei cu privire la procurarea ambulanțelor din sursele Băncii de 

Dezvoltare a Consiliului Europei şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea 

acestuia, a fost elaborat și se înaintează pentru promovare de către Ministerul 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 

 

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

finalităţile urmărite 

 

Conform Programului Național de dezvoltare a asistenței medicale de 

urgență pentru anii 2016–2020 (aprobat prin Hotărâre Guvenului nr. 1238 din 

11 noiembrie 2016) sistemul de asistență medicală urgentă prespitalicească, 

necesită a fi dotat cu 450 ambulanțe tip ’’B” și ’’C”. Actualmente parcul de 

autosanitare al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă 

Prespitalicească (prescurtat – CNAMUP) activează cu 295 ambulanțe 

funcționale cu anii de producție 1996–2013. Majoritatea autosanitarelor (peste 

80%) având uzura de 100 (una sută procente) %. 

Conform Deciziei Guvernului, parcul de ambulanțe din Republica 

Moldova urmează să fie reînnoit în anul 2018. Modernizarea serviciului medical 

de urgență este o prioritate pentru sistemul de sănătate, iar procurarea 

ambulanțelor noi la nivel național va schimba spre bine calitatea și rapiditatea 

serviciilor medicale de urgență.  

Primul pas pentru reutilarea parcului de transport sanitar a fost făcut în 

2017 prin inițierea, de către CNAMUP, a procedurii de achiziționare a unui lot 

de ambulanțe de tip ”B”. Conform licitației, au fost procurate 69 ambulanțe de 

producție rusească ”Soboli”.  

Achiziția susmenționată a fost doar prima etapă de modernizare a 

asistenței medicale de urgență prespitalicească. În corespundere cu prevederile 

Programului național de dezvoltare a asistenței medicale de urgență 2016–2020 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a solicitat prioritizarea în 2018 

a achizițiilor de Ambulanțe ca o precondiție pentru reforma de asistență 

medicală spitalicească. Astfel, în buget au fost programate 273 mln. lei pentru 



aceste achiziții. 

Proiectul va fi implementat de către Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale. Este estimată procurarea a cca 133 ambulante de tip B (preț 

estimativ 60–70 mii euro per unitate) și cca 35 ambulante de tip C (preț 

estimativ 100–105 mii euro per unitate).  

Ambulanțele vor fi procurate conform regulilor de achiziție 

internațională, cu certificat de conformitate CE în corespundere cu Norma 

Europeană privind vehiculele si echipamentele medicale. 

Odată cu reînnoirea parcului de ambulanțe a asistenței medicale de 

urgență va crește capacitatea de intervenții a Serviciului de Asistență Medicală 

Urgentă, va spori rapiditatea serviciilor medicale acordate pacienților și va 

contribui la furnizarea serviciilor de urgență de calitate, integrată cu alte servicii 

de urgență, pentru a minimiza impactul urgențelor medicale-chirurgicale asupra 

sănătății populației, în scopul de a crește șansele de supraviețuire.  

Activitățile desfășurate vor contribui pe termen mediu la dezvoltarea 

performanțelor CNAMUP în conformitate cu cerințele UE și, pe termen lung, la 

optimizarea funcționalității CNAMUP, utilizarea eficientă a resurselor umane și 

tehnice, dar și la reducerea costurilor serviciilor medicale de urgență. 

CNAMUP urmărește să atingă următoarele obiective: reducerea cu 10% a 

mortalității în primele 24 de ore de spitalizare, creșterea capacității de 

intervenție a Serviciului de asistență medicală de urgență și operarea integrată 

cu alte servicii specializate de urgență; competențe diversificate ale personalului 

medical, paramedical și operativ implicat în asistența medicală de urgență; 

consolidarea sistemului de management, coordonarea și monitorizarea 

activităților serviciului de asistență medicală de urgență, inclusiv serviciul mobil 

de urgență, serviciul de reanimare și livrare. 

Beneficiarii finali ai Proiectului vor fi, în general, populația din Republica 

Moldova care va beneficia de o mai bună dotare și mai mare disponibilitate a 

asistenței medicale de urgență. În special, populația din zonele rurale 

îndepărtate care se află mai departe de instituțiile medicale și în special de 

asistența medicală terțiară care este concentrată în capitală.  

Prin Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 392 

din 13 martie 2018 a fost creat grupul de lucru care a elaborat specificațile 

tehnice pentru achiziționarea transportului sanitar destinat CNAMUP. 

Responsabil de implementarea proiectului este Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale. Achizițiile publice de sănătate în Republica 

Moldova se efectuează de către Centrul pentru Achiziții Centralizate în 

Sănătate, responsabil pentru derularea procedurilor de achiziție publică, 

elaborarea planului de achiziții, a documentației de achiziții publice și pregătirea 

specificațiilor tehnice, stabilirea evaluării în comisie etc. Achiziția va avea 

sprijinul unui specialist în achiziții din cadrul "Unității pentru coordonarea, 

implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul asistenței medicale" 

(UCIMP). 



Implementarea Proiectului va contribui la îmbunătățirea accesului 

populației la asistența de urgență pre-spitalicească și la calitatea serviciilor 

medicale. Această îmbunătățire va minimiza impactul urgențelor medico-

chirurgicale asupra sănătății populației și va crește șansele de supraviețuire. 

Având în vedere că ambulanțele achiziționate vor fi distribuite pe întreg 

teritoriul țării, Proiectul va contribui, de asemenea, la reducerea inegalităților de 

acces la serviciile de urgență între zonele rurale și cele urbane. 

Dezvoltarea și consolidarea asistenței medicale de urgență pre-

spitalicească, este o condiție prealabilă pentru reforma spitalelor din R. 

Moldova, iar implementarea proiectului va facilita implementarea reformei 

spitalelor. 

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (prescurtat – CEB) este 

solicitată să acorde un împrumut de 12 milioane Euro, în timp ce Guvernul a 

contribuit în 2017 cu achiziționarea ambulanțelor în valoare de 2,7 milioane 

Euro. 

În contextul susmenționat, se propune inițierea negocierilor asupra 

proiectului comun între Guvernul Republicii Moldova şi Banca de Dezvoltare a 

Consiliului Europei cu privire la procurarea ambulanțelor din sursele CEB. 

 

3. Principalele prevederi ale proiectului, evidenţierea elementelor noi, 

rezultatele scontate prin aprobarea proiectului propus 

 

Proiectul hotărârii de Guvern pentru inițierea negocierilor asupra 

proiectului comun între Guvernul Republicii Moldova şi Banca de Dezvoltare a 

Consiliului Europei cu privire la procurarea ambulanțelor din sursele Băncii de 

Dezvoltare a Consiliului Europei şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea 

acestuia, prevede inițierea proiectului comun între Guvernul Republicii 

Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei cu privire la 

modernizarea parcului de ambulanțe al Centrului Național de Asistență 

Medicală Urgentă Prespitalicească, prin procurarea unor ambulanțe noi, 

conform regulilor de achiziții internaționale, și negocierilor în acest sens cu 

CEB. 

Pentru negocierea proiectului comun între Guvernul Republicii Moldova 

şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei cu privire la procurarea 

ambulanțelor din sursele CEB, prin proiect se stabilește componența delegației 

oficiale din partea Guvernului Republicii Moldova, precum și acordarea șefului 

delegației de negociatori, dlui Boris Gîlca, Secretar general de stat, Ministerul 

Sănătății, Muncii Protecției Sociale, să parafeze textul negociat al proiectului 

comun. 

 

4. Fundamentarea economico–financiară 

 

Implementarea proiectului hotărârii de Guvern pentru inițierea 



negocierilor asupra proiectului comun între Guvernul Republicii Moldova şi 

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei cu privire la procurarea 

ambulanțelor din sursele Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei şi 

acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia, va avea drept posibil 

impact financiar ulterior acordarea Guvernului Republicii Moldova de către 

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei a unui împrumut de 12 milioane 

Euro, necesar modernizării parcului de ambulanțe al Centrului Național de 

Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, prin procurarea unor ambulanțe 

noi necesare pentru instituția medicală prenotată. 

 

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

 

Aprobarea proiectului hotărârii de Guvern pentru inițierea negocierilor 

asupra proiectului comun între Guvernul Republicii Moldova şi Banca de 

Dezvoltare a Consiliului Europei cu privire la procurarea ambulanțelor din 

sursele Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei şi acordarea împuternicirilor 

pentru negocierea acestuia, nu va necesita modificarea sau completarea unor 

alte acte normative în vigoare. 

 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

 

Proiectul hotărârii de Guvern pentru inițierea negocierilor asupra 

proiectului comun între Guvernul Republicii Moldova şi Banca de Dezvoltare a 

Consiliului Europei cu privire la procurarea ambulanțelor din sursele Băncii de 

Dezvoltare a Consiliului Europei şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea 

acestuia, a fost avizat de către Ministerul Finanțelor. 

De asemeni, proiectul respectiv a fost plasat spre consultare publică de 

către Ministerul Sănătății, Muncii și protecției Sociale în ordinea prevederilor 

Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional. 

 

 

 

Ministru                                                          Svetlana CEBOTARI 
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