
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOTĂRÂR E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

 

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

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

 

În temeiul art. 19 lit. g) și art. 36 alin. (1) lit. a)
 
din Legea finanțelor 

publice și responsabilității bugetar fiscale nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2014, nr. 223-230, art. 519), cu modificările ulterioare, 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se alocă, din fondul de rezervă al Guvernului, 60 000,0 mii de lei 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru procurarea vaccinului 

împotriva COVID-19. 

 

2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.  

 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

 

Prim-ministru interimar    AURELIU CIOCOI 

 

 

 

 

  



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii Guvernului 

 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” 

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

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” 

a fost elaborat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 

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

urmărite 

Proiectul în cauză este elaborat în scopul reducerii morbidității și mortalității 

provocate de COVID-19. 

La data de 28.02.2021 au fost înregistrate  185.453 cazuri de COVID-19, din 

ele cazuri active – 15.326, incidența în ultimele 14 zile – 439 cazuri la 100 mii 

persoane, incidența totală – 5.338 cazuri la 100 mii persoane, mortalitatea în 

ultimele 14 zile – 8.6 decese la 100 mii persoane, mortalitatea totală – 113 

decese la 100 mii persoane, rata fatalității în ultimele 14 zile – 2 decese la 100 de 

cazuri, rata fatalității totală – 2.1 decese la 100 de cazuri. Forme grave reprezintă 

– 8.3 %, forme medii – 13%, forme ușoare și asimptomatici – 78.8%.  

Sporirea incidenței, creșterea ratei contagiozității, creșterea numărului de 

teritorii clasificate în cod roșu de alertă, creșterea formelor grave, creșterea 

numărului de decese, sporirea ratei de pozitivitate a testelor la virusul SARS-

CoV-2, creșterea numărului de forme asimptomatice, răspândirea comunitară 

atestă tendințe de agravare a procesului epidemic a infecției cu COVID-19 în 

Republica Moldova. 

În acest context, pentru diminuarea pandemiei asupra populației, pe lîngă 

respectarea măsurilor de profilaxie, este important asigurarea imunizării 

populației cu vaccin împotriva COVID-19.  

Totodată este necesar de menționat despre insuficiența alocațiilor în bugetul 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale necesare pentru scopul dat.  

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

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Proiectul respectiv nu are scop armonizarea legislației naționale cu legislația 

Uniunii Europene 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Prin proiectul respectiv se propune alocarea mijloacelor financiare din fondul 

de rezervă al Guvernului pentru procurarea parțială a necesarului de doze de 

antiCOVID-19. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Sub aspect financiar, cheltuielile pentru realizarea prezentei hotărâri vor 



constitui 60 000,0 mii lei pentru 338 600 doze (preț estimativ 10 USD), ceea ce 

constituie  circa 24,4% din necesarul de 1 386 115 doze. 

Conform estimărilor efectuate de către Agenția Națională pentru Sănătate 

Publică, pentru atingerea țintei de 70% populație vaccinată sunt necesare 4 851 

403 doze. Luînd în considerație, că 1 386 115 doze (pentru 20% populație) for fi 

obținute gratuit prin COVAX, 2 079 173 doze (pentru 30% populație) vor fi 

necesare de procurat prin COVAX la preț preferential, restul 1 386 115 doze 

(pentru  20% populație) necesită a fi procurate  de către țară.  

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Obiecțiile și propunerile Ministerului Finanțelor au fost luate în 

considerație. 

7. Constatările expertizei anticorupţie 

 

8. Constatările expertizei juridice 

 

 

 

 

 

 

Secretar de stat                                              Tatiana ZATÎC 
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