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Cu privire la  alocarea mijloacelor financiare 

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

 

În temeiul art.36 alin.(1) lit. a) din Legea finanțelor publice şi 

responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2014, nr.223-230, art.519), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

1. Ministerul Finanțelor va aloca, din fondul de rezervă al Guvernului, 

mijloace financiare în sumă de 1000000 lei Cancelariei de Stat pentru finanțarea 

cheltuielilor pentru campania de promovare a imaginii țării și mesajului de pace 

susținut de dl I.Lazarenco, reprezentant al diasporei, sportiv-înotător în ape 

deschise.  

2. Cancelaria de Stat va crea grupul de lucru interministerial, format din 

reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Afacerilor Externe și 

Integrării Europene, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și Ministerul 

Justiției în vederea elaborării Planului de susținere a acțiunilor pentru campania 

de promovare prevăzută la pct. 1. 

3. Planul de acțiuni va fi aprobat de către Cancelaria de stat. 

4.Ministerele și alte autorități publice vor acorda suportul necesar 

Cancelariei de stat în vederea realizării acțiunilor din Plan. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Tudor Ulianovschi 

 

 

Ministrul finanţelor     Ion Chicu 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

I. Condițiile ce au impus elaborarea Proiectului 

Proiectul hotărîrii de Guvern a fost elaborat în scopul alocării mijloacelor 

financiare necesare pentru lansarea și finanțarea unei campanii de promovare a 

imaginii țării, precum și  mesajului de pace susținut de dl I.Lazarenco, reprezentant 

al diasporei, sportiv-înotător în ape deschise.  

Întru intensificarea eforturilor de susținere și avansare a mesajului de pace, se 

impun acțiuni consolidate și coerente. În acest sens, Cancelaria de Stat va crea 

grupul de lucru interministerial, format din reprezentanți ai ministerelor de linie în 

vederea elaborării Planului de susținere a acțiunilor de promovare a imaginii țării și 

a mesajului de pace transmis de către dl I. Lazarenco. 

II. Fundamentarea economico-financiară 

Întrucît inițiativa de elaborare și aprobare a unui plan de acțiuni consolidat în acest 

sens a fost lansată la începutul anului bugetar, iar mijloacele financiare aferente 

implementării măsurilor propuse nu au fost planificate în bugetul instituției, se 

propune alocarea mijloacelor financiare necesare din fondul de rezervă al 

Guvernului. Ca rezultat al unei evaluări estimative a cheltuielilor necesare pentru 

realizarea acțiunilor de promovare, care urmează să includă activități de editări de 

carte, creare de filme tematice, organizare a conferințelor etc., se propune alocarea 

sumei de 1000000 lei.  

III. Impactul aprobării proiectului hotărîrii Guvernului 

Aprobarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la alocarea mijloacelor 

financiare va contribui la sprijinirea financiară a activităților planificate de 

promovare a imaginii Republicii Moldova, a mesajului de pace, precum și la 

încurajarea realizărilor și activităților viitoare ale reprezentanților diasporei care au 

acest scop.  

 

 

 

 

Ministrul finanțelor                                                                               Ion CHICU 
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