
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

D I S POZ I ȚI E  nr. ____ 

din    2022 

Chișinău 

 

Cu privire la instituirea Grupului național de lucru 

 pentru coordonarea implementării Programelor de cooperare 

 transfrontalieră și transnațională finanțate de Uniunea Europeană 

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

În scopul implementării eficiente a Programelor de cooperare 

transfrontalieră și transnațională finanțate de Uniunea Europeană, Guvernul 

DISPUNE: 

1. Se instituie Grupul național de lucru pentru coordonarea implementării

Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de Uniunea 

Europeană, care va fi constituit din reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, 

Cancelariei de Stat, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, 

Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerului Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale, Ministerului Mediului, Ministerului Economiei, 

Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului 

Educației și Cercetării, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Culturii, 

Agențiilor de Dezvoltare Regională, I.P. Consiliul de Supraveghere Publică a 

Auditului, I.P. Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă, precum 

și din reprezentanți delegați în calitate de observatori de către Curtea de Conturi 

și Centrul Național Anticorupție. 

2. Autoritățile vizate vor desemna, în termen de 10 zile de la publicarea

prezentei dispoziții, membrii Grupului național de lucru și supleanții acestora. 

Nominalizarea reprezentanților în Grupul național de lucru se va face prin 

demers oficial către Ministerul Finanțelor. În calitate de membri de bază se vor 

desemna persoane cu funcții de conducere de nivel mediu (șef de subdiviziune), 

iar în calitate de membri supleanți se acceptă desemnarea persoanelor cu funcții 

de execuție.  

3. În funcție de necesitate, Grupul național de lucru va antrena în

activitatea sa reprezentanți ai autorităților administrației publice locale, ai 
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Grupului național de lucru pentru coordonarea implementării programelor de 

cooperare transfrontalieră și transnațională, finanțate de Uniunea Europeană 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 272-277, art. 908) și 

Dispoziția Guvernului nr. 84-d/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2017, nr. 301-315, art. 756). 

societății civile, experți în domeniu, inclusiv experți din cadrul altor autorități 

publice centrale, pentru aspecte ce țin de competența lor. 

4. În caz de transfer, suspendare sau eliberare din funcție a unui membru al

Grupului național de lucru, în lipsa altor propuneri din partea autorităților vizate, 

acesta va fi înlocuit de persoana nou-desemnată în funcția respectivă. 

5. Grupul național de lucru:

1) va contribui la asigurarea implementării Programelor de cooperare

transfrontalieră și transnațională din perioadele 2014-2020 și 2021-2027 în 

aspecte de management, audit, control, recuperare a fondurilor Uniunii Europene 

obținute/utilizate cu iregularități, prin fraude sau corupție, precum și la 

prevenirea și combaterea acestor fenomene; 

2) va participa la examinarea și aprobarea conținutului documentelor de

programare din cadrul Programelor de cooperare transfrontalieră și 

transnațională „Interreg NEXT 2021-2027” și va prezenta propuneri la acestea;   

3) va examina recomandările și solicitările structurilor de management ale

Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională în vederea asigurării 

implementării acestora; 

4) va înainta propuneri privind ajustarea cadrului normativ și instituțional

național la cerințele Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională și 

implementarea acestora în Republica Moldova; 

5) va monitoriza funcționalitatea sistemului național de management și

control pentru Programele de cooperare transfrontalieră și transnațională și va 

interveni cu propuneri de fortificare a acestuia;  

6) va exercita alte atribuții conform necesităților de coordonare a

Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională pe teritoriul 

Republicii Moldova. 

6. Ministerul Finanțelor, în calitate de Autoritate Națională de

Management, va asigura coordonarea activității Grupului național de lucru, iar 

subdiviziunea responsabilă de coordonarea Programelor de cooperare 

transfrontalieră și transnațională din cadrul Instituției Publice Oficiul de 

Gestionare a Programelor de Asistență Externă va efectua lucrările de secretariat 

ale acestuia și va elabora regulile de procedură privind modul de organizare și 

funcționare a Grupului național de lucru. 

7. Se abrogă Dispoziția Guvernului nr. 143-d/2020 cu privire la instituirea
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8. Prezenta dispoziție intră în vigoare la data publicării în Monitorul

Oficial al Republicii Moldova. 

Prim-ministru   NATALIA GAVRILIȚA 
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NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul dispoziției Guvernului cu privire la instituirea Grupului național de 

lucru pentru coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră 

și transnațională, finanțate de Uniunea Europeană 

Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

      Proiectul dispoziției Guvernului cu privire la instituirea Grupului național de lucru 

pentru coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și 

transnațională, finanțate de Uniunea Europeană, a fost elaborat de Ministerul Finanțelor în 

calitate de Autoritate Națională de Management pentru programele de cooperare 

transfrontalieră și transnațională (Hotărârea Guvernului nr. 576/2017 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră şi 

transnațională  finanțate de Uniunea Europeană). 

Condițiile ce au impus elaborarea proiectului 

 şi finalitățile urmărite 

 Ministerul  Finanțelor, în calitate de Autoritate Națională de Management pentru 

Programele de cooperare transfrontalieră și transnațională, este responsabil inclusiv pentru 

organizarea activităților Grupului național de lucru pentru coordonarea implementării 

Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională, finanțate de Uniunea 

Europeană, instituit prin Dispoziția Guvernului nr. 143-d din 21.10.2020.  

Actualul proiect a fost elaborat reieșind din faptul, că majoritatea instituțiilor care au 

delegat membri în grupul de lucru actual nu mai există, dată fiind restructurarea administrației 

publice centrale de specialitate conform Hotărârii Guvernului nr. 117 din 12.08.2021, în 

vigoare  din 13.08.2021. Astfel, a apărut necesitatea creării unui grup nou cu funcții similare, 

care să includă reprezentanții autorităților publice centrale din care este format guvernul 

actual. Suplimentar, reieșind din obiectivele de politici selectate pentru finanțare în cadrul 

viitoarelor programe Interreg NEXT 2021-2027, Ministerul Finanțelor  consideră necesară 

includerea în componența Grupului național de lucru a reprezentanților ministerelor care 

gestionează domeniile incluse spre finanțare în viitoarele Programe de cooperare 

transfrontalieră și transnațională.  

     Prin prezentul proiect de dispoziție se propun în calitate de membri reprezentanții a 20 

autorități/instituții publice, dintre care reprezentanții a 2 instituții cu statut de observator. 

Această  componență  asigură o reprezentativitate suficient de largă a autorităților/instituțiilor 

publice implicate în procesele de programare și coordonare a implementării Programelor de 

cooperare transfrontalieră și transnațională. 

 Emiterea unei noi dispoziții de instituire a Grupul național de lucru pentru coordonarea 

implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională, finanțate de 

Uniunea Europeană cu o reprezentativitate suficient de largă va contribui la o mai bună 

implementare a acestora pe teritoriul Republicii Moldova. 

Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

Prezentul proiect nu contravine legislației Uniunii Europene. Acesta are scopul de a mări 

numărul autorităților/instituțiilor implicate în coordonarea Programelor de cooperare 
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transfrontalieră și transnațională pentru a include reprezentanții ministerelor care gestionează 

domeniile incluse spre finanțare în Programele de cooperare transfrontalieră și transnațională 

Interreg NEXT 2021-2027. Proiectul nu prevede armonizarea legislației naționale cu 

legislația UE. 

Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

Principalele prevederi se referă la:  

a) instituirea Grupului național de lucru care va include reprezentanți ai 20 

autorități/instituții publice, dintre care reprezentanții a 2 instituții vor avea statut de 

observator. Aceste autorități/instituții publice sunt: Ministerul Finanțelor, Cancelaria de Stat, 

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Agriculturii și Industriei 

Alimentare, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Mediului, 

Ministerul Economiei, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, 

Ministerul Educației și Cercetării, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Culturii, 

Agențiile de Dezvoltare Regională, I.P. „Consiliul Național de Supraveghere Publică a 

Auditului”, I.P. „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă, precum și   

Curtea de Conturi și Centrul National Anticorupție (cu statut de observatori);    

b) proiectul dispoziției include atribuțiile de bază ale Grupului național de lucru. 

Ulterior, conform Dispoziției aprobate, instituțiile vizate vor desemna reprezentanții săi 

în componența Grupului național de lucru prin demers oficial înaintat Ministerului 

Finanțelor, iar  Instituția Publică „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă” 

va elabora regulile de procedură privind modul de organizare și funcționare a Grupului 

național de lucru.  

Fundamentarea economico-financiară 

Aprobarea proiectului de dispoziție de Guvern nu va necesita alocări financiare de la 

bugetul de stat. 

Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Adoptarea prezentului proiect de dispoziție de Guvern nu presupune adoptarea sau 

modificarea altor acte normative. 

Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Proiectul dispoziției Guvernului cu privire la instituirea Grupului național de lucru pentru 

coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională, 

finanțate de Uniunea Europeană,  a fost supus avizării din partea instituțiilor  prin adresarea 

Cancelariei de Stat nr.18-23-336-8289 din 27 octombrie 2021. În rezultat, au fost recepționate 

avize de la toate autoritățile/instituțiile vizate, majoritatea cărora au susținut proiectul 

dispoziției fără obiecții sau propuneri. Cinci (5) instituții, și anume: Cancelaria de Stat, 

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării 

Regionale, Ministerul Afacerilor Interne și  Ministerul Justiției au înaintat propuneri, care au 

fost luate în considerare și majoritatea reflectate în proiectul definitivat al dispoziției și în 

notă. Propunerile respective s-au referit la: includerea în proiectul dispoziției a prevederilor 

referitoare la modul de organizare a activității Grupului de lucru întru realizarea 

competențelor prevăzute la pct.5; completarea dispoziției cu reglementări privind intrarea in 

vigoare a dispoziției și abrogarea Dispoziției Guvernului nr. 143-d din 21.10.2020; 

completarea  punctului 2 al proiectului dispoziției cu referințe la nivelul funcției persoanelor 

care urmează a fi desemnate de instituții; redactarea textului din pct. 4 al dispoziției și 

alineatul 4) din pct. 5, pentru a le reda într-un limbaj mai concis și a evita interpretări 

neuniforme.  
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În avizul său, Curtea de Conturi  a dat aviz pozitiv proiectului dispoziției, dar a remarcat, că   

exercitarea activității de audit este incompatibilă cu oricare alte activități în cadrul 

programelor. Astfel, calitatea de observator poate fi exercitată de Curtea de Conturi numai 

dacă aceasta se va limita la monitorizarea activităților Grupului național de lucru, la 

participarea în cadrul ședințelor fără a interfera în desfășurarea acestora, neparticiparea la 

luarea deciziilor, garantându-se astfel obiectivitatea și independența reprezentanților Curții 

în momentul realizării auditurilor specifice programelor transfrontaliere și transnaționale și 

exprimării concluziilor/ opiniilor corespunzătoare. 

Constatările expertizei juridice 

          Proiectul dispoziției Guvernului cu privire la instituirea Grupului național de lucru 

pentru coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și 

transnațională, finanțate de Uniunea Europeană, a fost supus expertizei juridice în cadrul 

procesului de avizare. Ministerul Justiției a precizat, că din punct de vedere conceptual nu 

are observații de formulat.  

         Referitor la textul propriu zis al proiectului, Ministerul Justiției a propus ca acesta să 

fie completat cu un punct referitor la intrarea in vigoare a dispoziției, în conformitate cu art.36 

alin (3) Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern. 

  

 

 

 

 

 

Ministrul finanțelor         Dumitru BUDIANSCHI 

                    

 




