
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

 

Cu privire la aprobarea Programului activităţilor  

de reintegrare a ţării pentru anul 2021 

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

 

În temeiul art.3 lit. a) din Legea bugetului de stat pentru anul 2021 

nr. 258/2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 353-357, 

art. 290), Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

  

1. Se aprobă Programul activităţilor de reintegrare a ţării pentru anul 2021 

(se anexează). 

 

2. Ministerul Finanţelor va finanţa cheltuielile pentru activităţile de 

reintegrare a ţării pentru anul 2021 în baza documentelor de plată prezentate 

către trezoreriile regionale de beneficiarii mijloacelor financiare din Programul 

aprobat.  

 

3. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, beneficiari ai 

mijloacelor financiare prevăzute în Programul activităţilor de reintegrare a ţării 

pentru anul 2021, vor întreprinde măsurile de rigoare în vederea realizării 

Programului menţionat până la finele trimestrului IV al anului 2021 și prezentării 

către Cancelaria de Stat (Biroul politici de reintegrare) a rapoartelor semestriale 

și anuale privind utilizarea mijloacelor alocate prin Programul aprobat. 

 

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

al Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru interimar    AURELIU CIOCOI 
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Aprobat 

                prin Hotărârea Guvernului  

nr._______________ 

 

PROGRAMUL 

activităților de reintegrare a ţării pentru anul 2021 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea activităţilor Beneficiarii 

alocaţiilor 

Costul,  

mii lei 

 

1. 2. 3. 4. 

1. Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor din sistemul educaţional 

1. Îmbunătățirea condițiilor de studii în  

Gimnaziul-grădinița  Telița, raionul Anenii 

Noi (reparația claselor de studii) 

Primăria Telița 400.0 

2. Termoizolarea pereților clădirii Grădiniței 

de copii „Izvorașul” din satul Copanca, 

raionul Căușeni 

Primăria Copanca 

290.0 

3. Construcția unui gard la Grădinița de copii 

„Ghiocel” din satul Coșernița, raionul 

Criuleni  

Primăria  Coșernița 230.0 

4. Acordarea unui ajutor material unic, în 

sumă de 100 mii lei, pentru dotarea liceelor 

teoretice din orașele Tiraspol, Bender, 

Grigoriopol, Râbnița, Dubăsari, a 

Gimnaziului Internat din orașul Bender, a 

gimnaziilor din satele Corjova şi  Roghi, 

raionul Dubăsari 

Ministerul  

Educației, Culturii și 

Cercetării 

 

800.0 

5. Amenajarea terenului și a sălii de sport, 

procurarea echipamentului sportiv pentru 

Liceul Teoretic „Vlad Ioviță” din 

satul Cocieri, raionul Dubăsari  

Consiliul raional 

Dubăsari  

300.0 

6. Reparația sălii de sport și procurarea 

echipamentului sportiv pentru Liceul 

Teoretic „Ion Creangă” din comuna 

Coșnița, raionul Dubăsari  

Primăria Coșnița 

400.0 

7. Reparația capitală a două săli de clasă ale 

Liceului Teoretic „Olimp” din orașul 

Rezina 

Consiliul raional 

Rezina 

400.0 

8. Renovarea pavajului și instalarea unui 

teren de joacă pentru copii la Gimnaziul 

„Dumitru Matcovschi” din comuna Vadul–

Rașcov, raionul Șoldănești 

Consiliul raional 

Șoldănești 

250.0 

9. Amenajarea și dotarea cu echipament 

sportiv  a sălii de sport a Gimnaziului 

Poiana, raionul Șoldănești 

Consiliul raional 

Șoldănești 

400.0 

10. Amenajarea și dotarea cu echipament și 

utilaj necesar pentru  sălile de sport și de 

festivități ale Gimnaziului Marcăuți (filială 

a Liceului Teoretic Holercani), raionul  

Consiliul raional 

Dubăsari 

150.0 
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Dubăsari 

11. Reparația sălii de sport în blocul de studii 

al școlii de tip internat pentru copii orfani 

și cei rămași fără îngrijirea părinților din 

orașul Bender (Liceul Teoretic „Alexandru 

cel Bun”) 

Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării 

400.0 

12. Schimbarea sistemului de încălzire al 

blocului II de studii al Liceului Teoretic 

„Mihai Eminescu”, orașul Dubăsari 

Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării 

400.0 

13. Reparația acoperișului  blocului A al 

clădirii Gimnaziului Ustia, satul Ustia, 

raionul Dubăsari 

Consiliul raional 

Dubăsari 

640.0 

14. Replanificarea și reconstrucția grupului 

sanitar al Gimnaziul Răculești, raionul 

Criuleni 

Consiliul raional 

Criuleni 

300.0 

Total pe compartiment: 5360.0 

                                         

2. Reparaţia sau dotarea edificiilor administrative, instituțiilor de cultură, sport  

și medico-sanitare 

15. Dotarea cu mobilier, tehnică de calcul și 

aparataj medical a Instituției Medico-

Sanitare Publice  Centrul de Sănătate 

Roșcani, raionul Anenii Noi  

Consiliul raional 

Anenii Noi 

90.0 

16. Reparația încăperilor Muzeului de istorie 

și etnografie  al satului Gura Bîcului, 

raionul Anenii Noi 

Primăria Gura Bîcului 

290.0 

17. Reparația imobilului destinat Centrului 

multifuncțional pentru persoane în etate și 

cu dizabilități din satul Ursoaia, raionul 

Căușeni 

Primăria Ursoaia 

300.0 

18. Reconstrucția acoperișului  Oficiului 

Medicului de Familie Slobozia Dușca, 

raionul Criuleni 

Consiliul raional 

Criuleni 

285.0 

19. Procurarea tehnicii de calcul și  

proiectorului pentru Biblioteca Publică 

pentru Copii din comuna Pîrîta, raionul 

Dubăsari  

Primăria Pîrîta 

50.0 

20. Reparația capitală a sistemului de iluminat 

al sălii de sport din cadrul Școlii de tenis 

de masă din orașul Dubăsari 

Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării 
45.0 

21. Îmbunătățirea managementului sistemului 

de epurare și canalizare la Centrul cultural 

multifuncțional din satul Talmaza, raionul 

Ștefan Vodă  

Primăria Talmaza 

220.0 

22. Procurarea echipamentului de laborator 

pentru Instituția Medico-Sanitară Publică  

Centrul de Sănătate Sănătăuca, raionul 

Florești 

Consiliul raional 

Florești 

 

215.0 

23. Reparația clădirii și birourilor de serviciu 

ale Inspectoratului de Poliție  Bender 

Inspectoratul General 

al Poliției 

800.0 
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24. Crearea unui centru regional de instruire în 

domeniul gestionării situațiilor de criză în 

sediul Secției situații excepționale Rezina 

Inspectoratul General 

pentru Situații de 

Urgență  

800.0 

25. Renovarea fostei cazangerii în Centrul de 

Tineret, comuna Bălăbănești, raionul 

Criuleni  

Primăria Bălăbănești 

 

615.0 

26. Izolarea termică a clădirii Instituției 

Medico-Sanitare Publice  Spitalul raional 

Rezina 

Consiliul raional 

Rezina 

1000.0 

27. Dotarea casei de cultură din satul Oxentea, 

raionul Dubăsari cu echipament, costume 

naționale, instrumente muzicale 

Primăria Oxentea 

 

50.0 

28. Îmbunătățirea și facilitarea accesului 

cetățenilor de pe ambele maluri ale 

Nistrului la serviciile poștale prin 

construcția și amenajarea oficiului poștal 

în satul Japca, raionul Florești 

Agenția Proprietății 

Publice 

200.0 

29. Îmbunătățirea și facilitarea accesului 

cetățenilor de pe ambele maluri ale 

Nistrului la serviciile poștale prin 

construcția și amenajarea oficiului poștal 

în satul Ustia, raionul Dubăsari 

Agenția Proprietății 

Publice 

250.0 

Total pe compartiment: 5210.0 

                                         

3. Amenajarea zonelor de agrement și altor spații publice 

30. Amenajarea complexului de joacă și sport 

pentru copii din satul Doroțcaia, raionul 

Dubăsari   

Primăria Doroțcaia 

200.0 

31. Amenajarea unui teren de joacă pentru 

copii din satul Oxentea, raionul Dubăsari  
Primăria Oxentea 

300.0 

32. Construcția terenului de minifotbal cu 

acoperire artificială din satul Cîrnățeni, 

raionul Căușeni 

Primăria Cîrnățeni 

500.0 

33. Instalarea unui teren de joacă  și 

amenajarea terenului adiacent în preajma 

stației de așteptare a Bacului Molovata, din 

comuna Molovata Nouă, raionul Dubăsari 

Primăria Molovata 

Nouă 

280.0 

34. Reconstrucția terenurilor de joacă și de 

odihnă pentru copii, persoane cu 

dizabilități și persoane în etate în satul 

Corjova, raionul Dubăsari 

Primăria Corjova 

190.0 

35. Renovarea scărilor de la podul de peste 

râul Nistru pe segmentul Rîbnița-Rezina și 

construcția unei stații auto în  orașul 

Rezina 

Primăria Rezina 

200.0 

36. Amenajarea terenului adiacent 

monumentului istoric de importanță 

națională din vatra veche a satului 

Slobozia Dușca, raionul Criuleni 

Primăria  Slobozia-

Dușca 

290.0 
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37. Restaurarea, reparația și amenajarea 

complexului memorial „Capul de Pod 

Șerpeni” 

Ministerul Apărării 

300.0 

38. Amenajarea a 2 blocuri sanitare publice în 

stațiile de așteptare a bacului peste Nistru 

în localitățile Molovata și Molovata Nouă, 

raionul Dubăsari 

Agenția Proprietății 

Publice 

170.0 

39. Amenajarea spațiului public cultural din 

comuna Răscăieți, raionul Ștefan Vodă 

Primăria Răscăieți 

 

200.0 

                                                               Total pe compartiment: 2630.0 

 

4. Alte activităţi  

 

40. Acordarea suportului financiar pentru 

asigurarea activității delegației Republicii 

Moldova în Comisia Unificată de Control 

Ministerul Apărării 

200.0 

41. Achiziționarea și instalarea echipamentelor 

tehnice în vederea asigurării accesului la 

spațiul audiovizual național a populației 

din localitățile aflate în „zonele de umbră” 

de pe ambele maluri ale râului Nistru, care 

din cauza reliefului nu poate recepționa 

semnalul multiplexului A de televiziune 

digitală terestră cu acoperire națională 

Ministerul Economiei 

și Infrastructurii 

1600.0 

Total pe compartiment: 1800.0 

 

 TOTAL: 15 000,0 

    

 

 

 
 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea  

Programului activităţilor de reintegrare a ţării pentru anul 2021  

 

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

Biroul politici de reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat 

 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite  

Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului prevede aprobarea Programului 

activităţilor de reintegrare a ţării pentru anul 2021. Programul îşi propune drept scop 

finanţarea unor proiecte de interes comunitar în localităţile din Zona de Securitate, 

care au menirea să contribuie la promovarea măsurilor de consolidare a încrederii 

între populaţia de pe ambele maluri ale Nistrului şi la realizarea obiectivului 

guvernamental de reintegrare a ţării. Procedura de elaborare a Programului 

activităţilor de reintegrare a ţării pe anul 2021 a fost transparentă și efectuată în 

corespundere cu mecanismul stabilit de Regulamentul cu privire la modul de 

selectare şi evidenţă a proiectelor în cadrul Programului activităţilor de reintegrare a 

ţării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.131/2014. Anunţul de lansare a 

concursului privind colectarea propunerilor de proiecte pentru anul 2021 a fost 

public și plasat pe https://gov.md/ro/advanced-page-type/programul-activitatilor. 

Etapa de depunere a proiectelor a avut loc în perioada 18 ianuarie – 19 februarie 

2021. Proiectele incluse în acest Program au fost selectate de o comisie, a cărei 

componență nominală a fost aprobată prin Dispoziția Guvernului nr.24-d/2021. 

Comisia a fost formată din reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului 

Economiei și Infrastructurii, Ministerului Justiției, Cancelariei de Stat și Centrului 

Național Anticorupție. În acest an la concurs au fost înscrise 143 propuneri de 

proiect cu un buget total de 72.08 mln. lei. Comisia de selectare a evaluat 

propunerile de proiecte depuse de autoritățile publice centrale și locale, prin prisma 

criteriilor de eligibilitate stabilite în Regulamentul prenotat şi a recomandat pentru 

finanțare o listă de 41 de proiecte. Valoarea totală a proiectelor selectate se 

încadrează în suma de 15 milioane de lei, alocată în acest scop din bugetul de stat 

pentru anul 2021.  

Prezentul proiect de hotărâre este elaborat în conformitate cu art.3 lit. a) din Legea 

bugetului de stat pentru anul 2021 nr.258/2020 și pct. 19 al Regulamentului, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.131/2014, potrivit cărora lista propunerilor de proiecte 

selectate de Comisie şi repartizarea pe beneficiari ai alocațiilor bugetare prevăzute 

pentru activitățile de reintegrare a ţării se aprobă de Guvern. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi  

Proiectul Programului activităţilor de reintegrare a ţării pentru anul 2021 cuprinde 41 

de proiecte pentru dezvoltarea şi modernizarea instituțiilor medico-sanitare, celor din 

sistemul educaţional, din domeniul culturii și sportului, amenajarea zonelor de 

agrement, precum şi alte activităţi conexe realizării obiectivului guvernamental de 

reintegrare a ţării. Conform prezentului proiect de hotărâre, Ministerul Finanțelor va 

finanța cheltuielile pentru activitățile de reintegrare în baza documentelor 

https://gov.md/ro/advanced-page-type/programul-activitatilor


confirmative pe care beneficiarii mijloacelor financiare le vor prezenta către 

trezoreriile regionale. Totodată, autoritățile administrației publice centrale și locale 

care vor beneficia de mijloace financiare prin acest Program au obligația de a le 

valorifica conform destinației  până la încheierea exercițiului bugetar din anul 2021 

(trimestrul IV 2021) și de a prezenta către Cancelaria de Stat (Biroul politici de 

reintegrare) rapoartele semestriale și anuale privind utilizarea mijloacelor alocate 

prin Programul aprobat. 

 

Fundamentarea economico-financiară  

Mijloacele financiare în sumă de 15.000,0 mii lei pentru finanțarea activităţilor de 

reintegrare a ţării sunt prevăzute la art.3 lit. a) din Legea bugetului de stat pentru 

anul 2021 nr.258/2020.  

Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  

Proiectul are destinația de a pune în aplicare prevederile art.3 lit. a) din Legea 

bugetului de stat pe anul 2021 nr.258/2020 și pct. 19 al Regulamentului aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.131/2014. Procedurile de monitorizare și de raportare 

privind activitățile care se propun spre aprobare sunt prevăzute la pct.30 al aceluiași 

Regulament. Astfel, ca urmare a aprobării proiectului de hotărâre, nu va fi necesară 

amendarea altor acte normative ale Guvernului. 

 

Avizarea şi consultarea publică a proiectului  

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

decizional, proiectul a fost propus spre consultare publică, fiind plasat pe pagina web 

www.particip.gov.md. În cadrul consultării publice, a fost recepționată o 

recomandare (din partea primăriei Coșnița), care a fost acceptată și reflectată în 

sinteza obiecțiilor și recomandărilor. 

În conformitate cu Legea nr.100/2017 privind actele normative și Regulamentul 

Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.610/2018, proiectul a fost 

expediat spre avizare și expertizare autorităților și instituțiilor interesate, propunerile 

cărora au fost luate în considerare la definitivarea acestuia, fiind reflectate în sinteza 

obiecțiilor și recomandărilor. 

Constatările expertizei anticorupţie 

Potrivit avizului Centrului Național Anticorupție, proiectul reprezintă un document 

de politici în sensul Hotărârii Guvernului nr.386/2020 și nu se supune expertizei 

anticorupție în conformitate cu art.28 alin.(2) lit.a) Legea integrității nr.82/2017.  

Constatările expertizei juridice 

În conformitate cu Legea nr.100/2017 privind actele normative și Regulamentul 

Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.610/2018, proiectul a fost 

prezentat pentru expertizare juridică de către Ministerul Justiției, rezultatul fiind 

reflectate în sinteza obiecțiilor și recomandărilor. 

 

 

Viceprim-ministru 

în exercițiu                                                                                Olga CEBOTARI 
                      

http://www.particip.gov.md/
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