
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2022 

Chișinău 
 

 

 

Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul 

de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de 

asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența 

tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Hotărârea Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a 

facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și 

investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care 

Republica Moldova este parte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, 

nr. 52-53, art.308), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) în anexa nr. 1: 

a) la capitolul I: 

pozițiile 6, 16, 179 și 1718 se exclud; 

se completează cu pozițiile 1726 și 1727 cu următorul cuprins: 

„1726.  

  

8721172017076 Îngrijire și 

incluziune 

socială în 

Republica 

Moldova - 

CASIM 

Asociația 

Obștească 

„Asociația 

pentru 

Educație” 

„Neoumanist” 

Asociația 

Obștească 

„Asociația 

pentru 

Educație” 

„Neoumanist” 

Acordul dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul 

Republicii Austria cu 

privire la cooperarea 

de dezvoltare, semnat 

la Viena la 21 

octombrie 2008, 

ratificat prin Legea 

nr.283/2008 și intrat în 

vigoare la 1 aprilie 

2009 

1727.  8721197117490 Future Youth 

Moldova 

Asociația 

Obștească 

„Asociația 

pentru 

Abilitarea 

Copilului și 

Asociația 

Obștească 

„Asociația 

pentru 

Abilitarea 

Copilului și 

Acordul dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul 

Republicii Austria cu 

privire la cooperarea 

de dezvoltare, semnat 

la Viena la 21 
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b) capitolul II: 

pozițiile 18, 271, 272 și 275 se exclud; 

se completează cu poziția 2715 cu următorul cuprins:  

 

c) capitolul III: 

textul din coloana 6 „Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și 

Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru dezvoltare, 

semnat la 10 iulie 2014 la Berlin și ratificat prin Legea nr.58 din 9 aprilie 2015” 

se substituie cu textul: „Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul 

Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru dezvoltare, semnat la 

Berlin la 10 iulie 2014 și ratificat prin Legea nr.58/2015”; 
pozițiile 28 și 39 se exclud; 

se completează cu poziția 4113 cu următorul cuprins:  

 

Familiei „AVE 

Copiii”” 

Familiei „AVE 

Copiii””; 

Asociația 

Obștească 

„Gender – 

Centru” 

octombrie 2008, 

ratificat prin Legea 

nr.283/2008 și intrat în 

vigoare la 1 aprilie 

2009” 

„2715.  

  

8721168917061 Cetățeni activi. 

Comunități 

prospere. Faza II 

Asociația 

Obștească 

„Fundația Est-

Europeană”; 

Centrul 

„Parteneriat 

pentru 

Dezvoltare” 

Asociația 

Obștească 

„Asociația 

Presei 

Independente” 

Asociația 

Obștească 

„Asociația 

Presei 

Independente”; 

Asociația 

Obștească 

„Fundația Est-

Europeană”; 

Centrul 

„Parteneriat 

pentru 

Dezvoltare” 

Acordul dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul 

Confederației 

Elvețiene privind 

asistența umanitară și 

cooperarea tehnică, 

semnat la Chișinău la 

20 septembrie 2001, 

ratificat prin Legea 

nr.789/2001 și intrat în 

vigoare la 30 ianuarie 

2002” 

„4113.  

  

8721193116893 „Consolidarea 

dezvoltării 

durabile a 

zonelor rurale 

prin 

îmbunătățirea 

accesului la 

finanțare pentru 

măsurile de 

adaptare la 

schimbările 

climatice în 

Republica 

Moldova” 

Instituția Privată 

„German 

Sparkassenstiftung 

Moldova” 

Universitatea 

Agrară de Stat 

din Moldova; 

Institutul de 

Cercetări 

pentru 

Culturile de 

Câmp 

„Selecția”; 

Asociația 

Națională 

Centrală a 

Asociațiilor de 

Economii și 

Împrumut 

Acordul între 

Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul 

Republicii Federale 

Germania privind 

cooperarea pentru 

dezvoltare, semnat la 

Berlin la 10 iulie 2014 

și ratificat prin Legea 

nr.58/2015” 
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d) capitolul IV: 

pozițiile 44, 609, 6017, 6019 și  6036 se exclud; 

la poziția 6012, coloana 4, textele: „Asociația Obștească Centrul Național de 

Studii și Informare pentru Problemele Femeii „Parteneriat pentru Dezvoltare” și 

„Asociația Națională a Companiilor din Domeniul Tehnologiilor Informaționale 

și Comunicațiilor (ATIC)” se exclud și se completează cu textul: „;Instituția 

Privată „SEED Forum Moldova””; 

la poziția 6023, coloana 4 se completează cu textul: „;Asociația 

Obștească „Artemida””; 

la poziția 6029, coloana 4, textul: „Asociația pentru Dezvoltarea 

Tehnologiilor Informaționale „EDUCAT”” se exclude și se completează cu textul: 

„;Asociația Obștească „Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale””; 

e) capitolul V se completează cu poziția 65 cu următorul cuprins: 

 

f) la capitolul VI pozițiile 665 și 668 se exclud; 

g) capitolul VII:  

pozițiile 712, 717, 719, 7112 și 7115 se exclud; 

se completează cu pozițiile 7118 și 7119 cu următorul cuprins: 

”65. 

 

8721196717202 Program 

Inovațional 

„Tehnologii 

Curate pentru 

întreprinderile 

mici și mijlocii și 

Sturt-ups” 

Agenția pentru 

Eficiență 

Energetică 

Agenția pentru 

Eficiență 

Energetică 

Acordul de bază 

privind asistența 

acordată de Programul 

Națiunilor Unite pentru 

Dezvoltare Guvernului 

Moldovei, semnat  la 

New York și intrat în 

vigoare  la 2 octombrie 

1992” 

”7118. 

 

8721193917040 Evaluarea 

inițială și 

consolidarea 

capacităților 

pentru 

dezvoltarea 

strategiilor 

naționale de 

management 

ecologic al 

deșeurilor de 

plastic și 

prevenirea și 

reducerea 

generării 

acestora în 

șase țări 

selectate din 

regiunea 

Europei 

Asociația 

Obștească „Asociația 

experților Pro 

Mediu” 

Asociația 

Obștească „Asociația 

experților Pro 

Mediu” 

Acordul de bază 

privind asistența 

acordată de 

Programul 

Națiunilor Unite 

pentru Dezvoltare 

Guvernului 

Moldovei, semnat  

la New York și 

intrat în vigoare  la 

2 octombrie 1992 
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h) capitolul VIII: 

poziția  8010, coloana 4 se completează cu textul „;Agenția Națiunilor Unite 

împotriva Drogurilor și Criminalității”; 

pozițiile 8011 și 8013 se exclud; 

i) capitolul IX: 

poziția 81 se exclude; 

poziția 902, coloana 4 se completează cu textul: „;Centrul Național de 

Prevenire Abuzului față de Copii”; 

la poziția 904, coloana 4 completează cu textul: „;Asociația Obștească 

„FORUM””; 

j) la capitolul XII, pozițiile 944 și 947 se exclud; 

k) capitolul XIV se completează cu poziția 964 cu următorul cuprins: 

Centrale și de 

Est 

7119. 8721197417509 Dezvoltarea 

sistemului de 

cereri și 

oferte 

naționale cu 

privire la 

informațiile 

în domeniul 

biodiversității 

în Pan Europa 

în sprijinirea 

implementării 

și revizuirii 

progreselor 

Cadrului 

Global post-

2020 pentru 

biodiversitate 

în Moldova 

Instituția Publică 

”Unitatea de 

Implementare a 

Proiectelor în 

domeniul Mediului” 

Ministerul Mediului 

 

Acordul de bază 

privind asistența 

acordată de 

Programul 

Națiunilor Unite 

pentru Dezvoltare 

Guvernului 

Moldovei, semnat  

la New York și 

intrat în vigoare  la 

2 octombrie 1992” 

„964. 

 

8721115616908 Programul de țară 

privind munca 

decentă 2021-

2024 

Organizația 

Internațională a 

Muncii 

 

Ministerul 

Muncii și 

Protecției 

Sociale; 

Asociația 

Obștească 

Confederația 

Națională a 

Patronatului 

din Republica 

Moldova; 

Confederația 

Națională a 

Acordul de bază 

privind asistența 

acordată de Programul 

Națiunilor Unite pentru 

Dezvoltare Guvernului 

Moldovei, semnat la 

New York și intrat în 

vigoare la 2 octombrie 

1992” 
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l) capitolul XV se completează cu poziția 982 cu următorul cuprins: 

 

m) la capitolul XVI, poziția 99 se exclude; 

n) la capitolul XVII: 

poziția 1175 se exclude; 

poziția 11719, coloana 5 se completează cu textul: „;persoanele juridice cu 

scop lucrativ și ne-lucrativ din domeniul industriei turismului și serviciilor 

hoteliere”; 

poziția 11720 , coloana 5 se completează cu textul: „;industria ușoară și 

prelucrătoare: tehnologia informațiilor și comunicațiilor, inginerie, industrii 

creative, media digitală, educație, economie verde și circulară, comerțul 

electronic, economie digitală”; 

o) la capitolul XVIII, poziția 1211 se exclude; 

p) la capitolul XX, pozițiile 12910, 12914, 12916, 12917, 12918, 12924, 12925 și 

12927 se exclud; 

q) capitolul XXI: 

textul din coloana 6 „Acordul dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii 

și Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperare în vederea facilitării 

acordării asistenței, semnat la Chișinău la 21 martie 1994 și intrat în vigoare la 

21 martie 1994” se substituie cu textul: „Acordul între Guvernul Statelor Unite ale 

Americii și Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperare în vederea 

facilitării acordării asistenței, semnat la Chișinău la 21 martie 1994 și intrat în 

vigoare la 21 martie 1994”; 

Sindicatelor 

din Moldova; 

Agenția 

Națională 

pentru 

Ocuparea 

Forței de 

Muncă; 

Ministerul 

Educației și 

Cercetării 

”982. 8721194416978 ONU. Blocarea 

impunității 

traficanților și 

sprijinirea 

justiției pentru 

victimele 

traficului de 

persoane în sud-

estul Europei 

Biroul 

Națiunilor Unite 

pentru Droguri 

și Criminalitate 

Centrul pentru 

Combaterea 

Traficului de 

Persoane 

Acordul de bază 

privind asistența 

acordată de Programul 

Națiunilor Unite pentru 

Dezvoltare Guvernului 

Moldovei, semnat la 

New York și intrat în 

vigoare la 2 octombrie 

1992” 
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se completează cu pozițiile 13020 și 13021 cu următorul cuprins: 

 

r) la capitolul XXII, poziția 13716 se exclude; 

s) la capitolul XXV, poziția 149 se exclude; 

t) capitolul XXVI: 

pozițiile 1589, 15814, 15818, 15821 și 15825 se exclud; 

se completează cu pozițiile 15843 și 15844 cu următorul cuprins: 

”13020. 

 

8721195417031 Consolidarea 

Cercetării, 

Scrierii și 

Argumentării 

Juridice în 

Moldova 

„National 

Center for State 

Courts 

Williamsburg” 

Sucursala 

Chișinău 

„National 

Center for 

State Courts 

Williamsburg” 

Sucursala 

Chișinău 

Acordul între Guvernul 

Statelor Unite ale 

Americii și Guvernul 

Republicii Moldova cu 

privire la cooperare în 

vederea facilitării 

acordării asistenței, 

semnat la Chișinău la 

21 martie 1994 și intrat 

în vigoare la 21 martie 

1994 

13021 87211287306 

 

Consolidarea 

presei 

independente și a 

educației 

mediatice în 

Republica 

Moldova 

Asociația 

Obștească 

„Reprezentanța 

în Republica 

Moldova a 

Asociației 

IREX Europe” 

Asociația 

Obștească 

„Asociația 

bibliotecarilor 

din Republica 

Moldova”; 

jurnaliștii din 

structurile 

mass-mediei 

regionale, 

organizațiile 

societății 

civile, 

comunitățile 

locale 

Acordul între Guvernul 

Statelor Unite ale 

Americii și Guvernul 

Republicii Moldova cu 

privire la cooperare în 

vederea facilitării 

acordării asistenței, 

semnat la Chișinău la 

21 martie 1994 și intrat 

în vigoare la 21 martie 

1994” 

”15843. 8721127217122 Pilotarea soluției 

de diagnosticare 

în scopul 

îmbunătățirii 

asistenței 

primare și 

monitorizării la 

distanță a 

pacienților 

Agenția 

Slovacă pentru 

Cooperare 

Internațională 

și Dezvoltare; 

 ICS „Health 

Forever 

International” 

SRL  

ICS „Health 

Forever 

International” 

SRL 

Acordul dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul 

Republicii Slovace 

privind cooperarea 

pentru dezvoltare, 

semnat la Bratislava la 

16 octombrie 2013, 

ratificat prin Legea 

nr.14/2014 și intrat în 

vigoare la 22 mai 2014 

15844. 8721127217136 „Interesul 

public” - 

participarea 

cetățenilor la 

dezvoltarea 

comunității  

Agenția 

Slovaca pentru 

Cooperare 

Internațională 

și Dezvoltare; 

Compania 

Regională 

Compania 

Regională 

Teleradio 

Găgăuzia  

 

Acordul dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul 

Republicii Slovace 

privind cooperarea 

pentru dezvoltare, 

semnat la Bratislava la 
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u) la capitolul XXVII pozițiile 1658, 1659, 16510, 16515, 16517, 16519, 16522  

și 16528 se exclud; 

v) la capitolul XXIX pozițiile 173, 174, 182, 187,  19213, 19225 – 19229, 19231 

și 19233 se exclud; 

w) capitolul XXX: 

pozițiile 1971, 1981, 199, 200, 2011, 2013 și 2014 se exclud; 

se completează cu poziția 2016 cu următorul cuprins: 

 

x) la capitolul XXXI poziția 2021 se exclude; 

y) capitolul XXXII: 

pozițiile 229, 250, 285, 289, 291, 2933, 29332, 29346, 29347, 29352, 29361, 

29364, 29365, 29366, 29370, 29379 – 29382, 29384, 29395, 293103, 293105, 293113, 293122, 

293124, 293126, 293141 , 293155, 293173, 293177, 293183, 293184 și 293194 se exclud; 

la poziția 293140, coloana 4 se completează cu textul: „;Asociația 

Obștească „Artemida””; 

la poziția 293172, coloana 4, textul: „Asociația pentru Dezvoltarea 

Tehnologiilor Informaționale „EDUCAT”” se exclude și se completează cu textul: 

„;Asociația Obștească „Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale””; 

la poziția 293210, coloana 5 se completează cu textul: „;Asociația 

Obștească „Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină din Moldova 

(ASRMM)”; Asociația Obștească „TARSMI”, Taraclia; Asociația 

Obștească „Tineretul Găgăuziei””; 

la poziția 293242, coloanele 4 și 5,  textul: „Asociația Obștească „Urban Lab 

Chișinău”” se exclude și se completează cu textul: „Direcția Generală Arhitectură, 

Urbanism și Relații Funciare a Consiliului Municipal Chișinău”;  

Teleradio 

Găgăuzia  

 

16 octombrie 2013, 

ratificat prin Legea 

nr.14/2014 și intrat în 

vigoare la 22 mai 2014” 

”2016. 8721150617488 Proiectul de 

susținere a 

Consiliului 

Național de 

Coordonare 

TB/SIDA 

(Grant: 

MOL-

CFUND-

2207) 

Instituția Publică 

„Unitatea de 

coordonare, 

implementare și 

monitorizare a 

proiectelor în 

domeniul 

sănătății” 

Consiliul 

Național de 

Coordonare 

TB/SIDA 

Acordul cu privire la 

oferirea privilegiilor 

și imunităților 

Fondului Global de 

Luptă împotriva 

HIV/SIDA, 

Tuberculozei și 

Malariei, semnat la 

Geneva la 13 

septembrie 2010, 

ratificat prin Legea 

nr.207/2011 și intrat 

în vigoare la 17 aprilie 

2019” 
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la poziția 293252, coloana 5 textul „Cancelaria de Stat;” se exclude; 

se completează cu pozițiile 293314 - 293335 cu următorul cuprins: 

”293314. 

 

8721194917017 Infrastructura 

de Rețea 

Transfrontalier

ă Comună a 

Universităților 

Tehnice din 

Iași și Moldova 

Universitatea 

Tehnică a 

Moldovei 

Universitatea 

Tehnică a 

Moldovei 

Acordul-cadru dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova și Comisia 

Comunităților 

Europene privind 

asistența externă, 

semnat la Bruxelles la 

11 mai 2006 și 

ratificat prin Legea 

nr.426/2006, intrat în 

vigoare la 11 iunie 

2012 

293315. 8721182417045 Talente pentru 

Moldova: 

Program de 

mobilitate și 

avansare în 

carieră pentru 

studenții și 

absolvenții TIC 

între Slovacia 

și Republica 

Moldova 

Asociația 

Națională a 

Companiilor din 

Domeniul 

Tehnologiilor 

Informaționale și 

al Comunicațiilor 

Asociația 

Națională a 

Companiilor din 

Domeniul 

Tehnologiilor 

Informaționale 

și al 

Comunicațiilor 

Acordul-cadru dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova și Comisia 

Comunităților 

Europene privind 

asistența externă, 

semnat la Bruxelles la 

11 mai 2006 și 

ratificat prin Legea 

nr.426/2006, intrat în 

vigoare la 11 iunie 

2012 

293316. 8721195517021 Sistem de 

instruire pe 

segmentul 

tehnologiilor 

inovatoare într-

un mediu 

virtual sigur și 

controlat 

(LAW-GAME) 

Serviciul de 

Protecție și Pază 

de Stat 

Serviciul de 

Protecție și Pază 

de Stat 

Acordul-cadru dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova și Comisia 

Comunităților 

Europene privind 

asistența externă, 

semnat la Bruxelles la 

11 mai 2006 și 

ratificat prin Legea 

nr.426/2006, intrat în 

vigoare la 11 iunie 

2012 

293317. 8721174017168 EU4Moldova – 

Comunități 

locale 

Agenția de 

Dezvoltare a 

Austriei; 

Agenția de 

Cooperare 

Internațională a 

Germaniei (GIZ) 

Cancelaria de 

Stat;  

Ministerul 

Finanțelor; 

Ministerul Muncii 

și Protecției 

Sociale; 

Ministerul 

Economiei; 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare; 

Ministerul 

Infrastructurii și 

Dezvoltării 

Acordul-cadru dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova și Comisia 

Comunităților 

Europene privind 

asistența externă, 

semnat la Bruxelles la 

11 mai 2006 și 

ratificat prin Legea 

nr.426/2006, intrat în 

vigoare la 11 iunie 

2012 
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Regionale; 

Ministerul 

Educației și 

Cercetării 

293318. 8721174017140 Parteneriate 

pentru servicii 

de cantină 

socială 

incluzive și 

durabile 

Asociația 

Obștească 

„Keystone 

Moldova” 

Asociația 

Obștească 

„Keystone 

Moldova”; 

Asociația 

Obștească 

„Concordia. 

Proiecte Sociale”; 

Asociația 

Obștească 

„Misiunea 

Socială 

„Diaconia”” 

Acordul-cadru dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova și Comisia 

Comunităților 

Europene privind 

asistența externă, 

semnat la Bruxelles la 

11 mai 2006 și 

ratificat prin Legea 

nr.426/2006, intrat în 

vigoare la 11 iunie 

2012 

293319. 8721161216702 Consolidarea 

sistemului de 

gestionare a 

migrației în 

Republica 

Moldova 

Inspectoratul 

General al Poliției 

de Frontieră 

 

Inspectoratul 

General al 

Poliției de 

Frontieră; 

Biroul Migrație 

și Azil 

 

Acordul-cadru dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova și Comisia 

Comunităților 

Europene privind 

asistența externă, 

semnat la Bruxelles la 

11 mai 2006 și 

ratificat prin Legea 

nr.426/2006, intrat în 

vigoare la 11 iunie 

2012 

293320. 8721174017094 Acțiuni 

durabile pentru 

creștere 

economică prin 

turism 

Primăria orașului 

Ungheni 

Primăria 

orașului 

Ungheni; 

Asociația 

Obștească 

„Centrul 

Regional de 

Dezvoltare 

Durabilă” 

Acordul-cadru dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova și Comisia 

Comunităților 

Europene privind 

asistența externă, 

semnat la Bruxelles la 

11 mai 2006 și 

ratificat prin Legea 

nr.426/2006, intrat în 

vigoare la 11 iunie 

2012” 

293321. 8721174017091 Căușeni Agri-

Hub: 

Comunitate. 

Infrastructura 

de răcire și 

procesare a 

fructelor și 

legumelor 

Primăria orașului 

Căușeni 

Primăria 

orașului Căușeni 

Acordul-cadru dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova și Comisia 

Comunităților 

Europene privind 

asistența externă, 

semnat la Bruxelles la 

11 mai 2006 și 

ratificat prin Legea 

nr.426/2006, intrat în 

vigoare la 11 iunie 

2012 
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293322. 8721174017095 Piața 

Regională 

Agricolă 

Șoldănești 

(SARM) 

SRL „Sisteme 

Inteligente în 

Energetică”; 

Primăria orașului 

Șoldănești 

SRL „Sisteme 

Inteligente în 

Energetică”; 

Primăria 

orașului 

Șoldănești 

Acordul-cadru dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova și Comisia 

Comunităților 

Europene privind 

asistența externă, 

semnat la Bruxelles la 

11 mai 2006 și 

ratificat prin Legea 

nr.426/2006, intrat în 

vigoare la 11 iunie 

2012 

293323. 8721174017082 Valorificam 

potențialul 

societății civile 

pentru 

promovarea și 

dezvoltarea 

antreprenoriatu

lui social în 

Republica 

Moldova 

Asociația 

Obștească 

„Keystone 

Moldova”; 

Asociația 

Obștească 

„Centrul Național 

de Asistență și 

Informare a ONG-

urilor din 

Moldova 

CONTACT”; 

Asociația 

Obștească 

„Fundația Est-

Europeană” 

Asociația 

Obștească 

„Keystone 

Moldova”; 

Asociația 

Obștească 

„Centrul 

Național de 

Asistență și 

Informare a 

ONG-urilor din 

Moldova 

CONTACT”; 

Asociația 

Obștească 

„Fundația Est-

Europeană” 

Acordul-cadru dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova și Comisia 

Comunităților 

Europene privind 

asistența externă, 

semnat la Bruxelles la 

11 mai 2006 și 

ratificat prin Legea 

nr.426/2006, intrat în 

vigoare la 11 iunie 

2012 

293324. 8721174017090 Parteneriat 

Multidimensio

nal pentru 

Dezvoltare 

Economică 

Durabilă și 

Incluzivă în 

Comuna 

Cărpineni 

Asociația 

Obștească 

Cutezătorul; 

Primăria satului 

Cărpineni, raionul 

Hîncești 

Primăria satului 

Cărpineni, 

raionul Hîncești 

Acordul-cadru dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova și Comisia 

Comunităților 

Europene privind 

asistența externă, 

semnat la Bruxelles la 

11 mai 2006 și 

ratificat prin Legea 

nr.426/2006, intrat în 

vigoare la 11 iunie 

2012 

293325. 8721171617195 Vizibilitatea 

UE și a 

asistenței UE în 

Republica 

Moldova în 

2022 

Particip GmbH Delegația 

Uniunii 

Europene în 

Moldova 

Acordul-cadru dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova și Comisia 

Comunităților 

Europene privind 

asistența externă, 

semnat la Bruxelles la 

11 mai 2006 și 

ratificat prin Legea 

nr.426/2006, intrat în 

vigoare la 11 iunie 

2012 
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293326. 8721154717220 Advocacy 

pentru un nou 

Cod Electoral 

în Moldova 

Asociația 

Obștească 

„Promo-LEX” 

Asociația 

Obștească 

„Promo-LEX” 

Acordul-cadru dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova și Comisia 

Comunităților 

Europene privind 

asistența externă, 

semnat la Bruxelles la 

11 mai 2006 și 

ratificat prin Legea 

nr.426/2006, intrat în 

vigoare la 11 iunie 

2012 

293327. 8721182316875  CASTEL - 

Copiii lăsați 

acasă de 

migrația forței 

de muncă: 

sprijinirea 

familiilor 

transnaționale 

moldovenești 

și ucrainene în 

Uniunea 

Europeana 

Asociația 

Obștească „Terre 

des Hommes” 

Moldova; 

Academia de 

Studii Economice 

din Moldova  

Ministerul 

Muncii și 

Protecției 

Sociale  

 

Acordul-cadru dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova și Comisia 

Comunităților 

Europene privind 

asistența externă, 

semnat la Bruxelles la 

11 mai 2006 și 

ratificat prin Legea 

nr.426/2006, intrat în 

vigoare la 11 iunie 

2012 

293328. 8721182317087 MYCS - 

Societatea 

Civilă pentru 

Tineret în 

Moldova: un 

apel pentru o 

participare a 

tinerilor mai 

puternică și 

incluzivă 

Asociația 

Obștească „Terre 

des Hommes” 

Moldova; 

Centrul 

„Parteneriat 

pentru 

Dezvoltare” 

 

Asociația 

Obștească 

„Terre des 

Hommes” 

Moldova; 

 

Acordul-cadru dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova și Comisia 

Comunităților 

Europene privind 

asistența externă, 

semnat la Bruxelles la 

11 mai 2006 și 

ratificat prin Legea 

nr.426/2006, intrat în 

vigoare la 11 iunie 

2012 

293329. 8721154717084 CSO Meter: O 

busolă pentru 

un mediu 

favorabil și 

împuternicirea 

OSC 

Asociația 

Obștească 

„Promo-LEX” 

Asociația 

Obștească 

„Promo-LEX” 

Acordul-cadru dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova și Comisia 

Comunităților 

Europene privind 

asistența externă, 

semnat la Bruxelles la 

11 mai 2006 și 

ratificat prin Legea 

nr.426/2006, intrat în 

vigoare la 11 iunie 

2012 

293330. 8721193317189 Cooperare 

pentru 

prevenirea 

dezastrelor și 

monitorizarea 

mediului în 

Inspectoratul 

General pentru 

Situații de 

Urgență 

Inspectoratul 

General pentru 

Situații de 

Urgență 

Acordul-cadru dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova și Comisia 

Comunităților 

Europene privind 

asistența externă, 
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Bazinul Mării 

Negre / Co-

PREVENT 

semnat la Bruxelles la 

11 mai 2006 și 

ratificat prin Legea 

nr.426/2006, intrat în 

vigoare la 11 iunie 

2012 

293331. 8721174017456 Sporirea 

transparenței, 

responsabilități

i și accesului la 

sistemul 

judecătoresc 

• Expertise 

France; 

• Agenția 

Centrală de 

Management a 

proiectelor 

 

• Institutu

l Național al 

Justiției; 

• Minister

ul Justiției; 

• Centrul 

de Instruire al 

Uniunii 

Avocaților; 

• Agenția 

de administrare 

a instanțelor 

judecătorești; 

• Consiliu

l Superior al 

Magistraturii; 

• Uniunea 

Avocaților din 

Republica 

Moldova 

Acordul-cadru dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova și Comisia 

Comunităților 

Europene privind 

asistența externă, 

semnat la Bruxelles la 

11 mai 2006 și 

ratificat prin Legea 

nr.426/2006, intrat în 

vigoare la 11 iunie 

2012 

293332. 8721174017160 EU4Accountab

ility- 

Societatea 

civilă 

împuternicită 

pentru o mai 

mare 

responsabilitat

e socială în 

Moldova 

ONG „Parteneriatul 

European pentru 

Democrație”; 

Asociația 

Europeană pentru 

Democrație Locală; 

• Asociația 

Obștească 

„People in Need”, 

Moldova 

ONG 

„Parteneriatul 

European pentru 

Democrație”; 

Asociația 

Europeană pentru 

Democrație 

Locală; 

• Asociați

a Obștească 

„People in 

Need”, Moldova 

Acordul-cadru dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova și Comisia 

Comunităților 

Europene privind 

asistența externă, 

semnat la Bruxelles la 

11 mai 2006 și 

ratificat prin Legea 

nr.426/2006, intrat în 

vigoare la 11 iunie 

2012 

293333. 8721174017218 Împreună 

susținem 

populația 

vulnerabilă 

afectată de 

criza 

energetică 

Asociația 

Obștească „People 

in need” 

Asociația 

Obștească 

„Centrul Psiho-

Social, 

Vulcănești”; 

Asociația 

Obștească 

„Misiunea 

Socială 

„Diaconia””; 

Asociația 

Obștească 

„People in 

need”; 

Asociația 

Obștească 

„NEEMIA”; 

Acordul-cadru dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova și Comisia 

Comunităților 

Europene privind 

asistența externă, 

semnat la Bruxelles la 

11 mai 2006 și 

ratificat prin Legea 

nr.426/2006, intrat în 

vigoare la 11 iunie 

2012 
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z) capitolul XXXIII:  

pozițiile 3011 și 3019 se exclud; 

la poziția 3015, coloana 4 se completează cu textul: „;Asociația Obștească 

„Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din 

Moldova””; 

se completează cu pozițiile 30118 și 30119 cu următorul cuprins: 

Asociația 

Obștească 

„Asociația 

Raională de 

Educare a 

Adulților 

„Prutul de 

Sus””; 
Asociația 

Obștească 

„Asociatia 

Femeilor de 

Afaceri din mun. 

Bălți” 

293334. 8721193317532 Răspunsul 

comun eficient 

în situații de 

urgență 

transfrontaliere 

Inspectoratul 

General pentru 

Situații de Urgență 

Inspectoratul 

General pentru 

Situații de 

Urgență 

Acordul-cadru dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova și Comisia 

Comunităților 

Europene privind 

asistența externă, 

semnat la Bruxelles la 

11 mai 2006 și 

ratificat prin Legea 

nr.426/2006, intrat în 

vigoare la 11 iunie 

2012 

293335. 8721168317520 Alinierea 

țărilor politicii 

europene de 

vecinătate la 

Mecanismul de 

protecție civilă 

și 

instrumentele 

UE prin serii de 

exerciții 

(EURO-MED-

REACT) 

Inspectoratul 

General pentru 

Situații de Urgență 

Inspectoratul 

General pentru 

Situații de 

Urgență 

Acordul-cadru dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova și Comisia 

Comunităților 

Europene privind 

asistența externă, 

semnat la Bruxelles la 

11 mai 2006 și 

ratificat prin Legea 

nr.426/2006, intrat în 

vigoare la 11 iunie 

2012” 

”30118. 

 

8721141417144 Protecția copiilor 

împotriva 

violenței și 

prevenirea 

acesteia, inclusiv 

în mediul online 

Consiliul 

Europei 

 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne;  

Ministerul 

Sănătății;  

Acordul General cu 

privire la privilegiile și 

imunitățile Consiliului 

Europei, adoptat la 2 

septembrie 1949, la 

Paris și Protocolul 
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aa) la capitolul XXXIV, poziția 3043 se exclude; 

bb) capitolul XXXVII se completează cu poziția 3071 cu următorul cuprins: 

 

cc) la capitolul XXXVIII, poziția 3084 se exclude; 

dd) capitolul XXXIX: 

poziția 309 se exclude; 

în Republica 

Moldova  

Ministerul 

Muncii și 

Protecției 

Sociale; 

Ministerul 

Justiției;  

Ministerul 

Educației și 

Cercetării;  

Administrația 

Națională a 

Penitenciarelor;  

Oficiul 

Avocatului 

Poporului; 

Centrul pentru 

Drepturile 

Omului din 

Moldova  

Adițional la Acordul 

General cu privire la 

privilegiile și 

imunitățile Consiliului 

Europei, adoptat la 6 

noiembrie 1952, la 

Strasbourg. Republica 

Moldova a aderat la 

acestea prin Hotărârea 

Parlamentului nr. 

1172/1997 și au intrat 

în vigoare la 2 

octombrie 1997 

30119. 8721196317176 Suportul în 

domeniul 

pluralismului 

media și a 

libertății de 

exprimare în 

Republica 

Moldova  

Consiliul 

Europei  

 

Parlamentul 

Republicii 

Moldova; 

Consiliul 

Audiovizualului; 

Avocatul 

Poporului; 

Compania 

„Teleradio-

Moldova” 

Acordul General cu 

privire la privilegiile și 

imunitățile Consiliului 

Europei, adoptat la 2 

septembrie 1949, la 

Paris și Protocolul 

Adițional la Acordul 

General cu privire la 

privilegiile și 

imunitățile Consiliului 

Europei, adoptat la 6 

noiembrie 1952, la 

Strasbourg. Republica 

Moldova a aderat la 

acestea prin Hotărârea 

Parlamentului nr. 

1172/1997 și au intrat 

în vigoare la 2 

octombrie 1997” 

”3071. 8721190316954 Îmbunătățirea 

cooperării între 

agenții în 

răspunsul la 

evenimentele de 

securitate 

nucleară 

Asociația 

Obștească 

„Invest Consult 

Group” 

Agenția 

Națională de 

Reglementare a 

Activităților 

Nucleare și 

Radiologice 

Legea nr.531/2003 

privind aderarea 

Republicii Moldova la 

Acordul de constituire 

a Centrului Științifico-

Tehnologic din 

Ucraina” 
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se completează cu poziția 30917 cu următorul cuprins: 

 

2) anexa nr. 2: 

a) la poziția 1, Proiectul „Agricultura Competitivă” se completează o 

subpoziție cu următorul cuprins: 

 

„1 Proiectul 

„Agricultura 

Competitivă” 

Acordul de finanțare (a treia finanțare adițională) dintre 

Republica Moldova și Asociația Internațională pentru 

Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Agricultura 

competitivă” (credit nr. 6749-MD), semnat la 01.10.2020, 

ratificat prin Legea nr. 199 din 20.11.2020 și intrat în 

vigoare la 25 ianuarie 2021 

Integral” 

 

b) pozițiile 6, 16, 36 și 62 se exclud; 

c) poziția 14 va avea următorul cuprins: 

 

 

d) poziția 15, se completează cu o subpoziție cu următorul cuprins: 

”30917. 8721196117075 Suport pentru 

activitatea 

Centrului 

Național de 

Mediu 

Asociația 

Obștească 

„Centrul 

Național de 

Mediu” 

Asociația 

Obștească 

„Centrul 

Național de 

Mediu” 

Acordul dintre 

Republica Moldova și 

Suedia privind 

termenele și condițiile 

generale ale cooperării 

pentru dezvoltare, 

semnat la Chișinău la 2 

iulie 2018, ratificat 

prin Legea nr.222/ 

2018 și intrat în 

vigoare la 2 aprilie 

2019” 

„14. Unitatea consolidată 

pentru 

implementarea 

Programelor 

Fondului 

Internațional pentru 

Dezvoltare Agricolă 

Acordul de finanțare (nr.2000001702, 

nr.2000001703 și nr.2000001701) dintre 

Republica Moldova, Fondul Internațional pentru 

Dezvoltarea Agricolă și Fondul fiduciar al 

Programului de adaptare a micilor producători în 

vederea realizării Proiectului de Reziliență Rurală 

(IFAD VII), semnat la Roma la 11 aprilie 2017, 

ratificat prin Legea nr. 138 din 13 iulie 2017 și 

intrat în vigoare la 31 ianuarie 2021 

Integral 

Acordul de finanțare (nr. 2000003413 și nr. 

2000003414) dintre Republica Moldova și Fondul 

Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă în 

vederea realizării Proiectului „Îmbunătățirea 

capacităților pentru transformarea zonei rurale 

(IFAD VIII)”, semnat la 26 iulie 2020,  ratificat 

prin Legea nr. 194/2020 și  intrat în vigoare la 

13.01.2021.  ID AMP: 8721169015976 

Integral” 
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„Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru 

Dezvoltare  în vederea realizării proiectului „Învățământul Superior în Moldova” 

(credit nr. 6542-MD), semnat la 19.05.2020, ratificat prin Legea nr. 103 din 

18.06.2020 și intrat în vigoare la 15.09.2020. ID AMP: 8721152514657 

Integral” 

 

e) la poziția 17 se exclude următoarea  subpoziție: 

 

„Proiectul „Ciclul 

combustibilului facilitat prin 

intermediul mecanismului de 

cumpărare cu plata în rate 

pentru furnizori locali de 

combustibil” 

Acordul vizând Partea Responsabilă nr.1/MEBP din 7 

iunie 2012 dintre Ministerul Economiei și “Unitatea 

de Implementare și Administrare a Proiectului 

Creșterii Producției Alimentare” (semnat în baza 

Documentului de Proiect între PNUD și Ministerul 

Economiei din 29 decembrie 2010) 

Integral” 

 

f) la poziția 21 se exclude următoarea subpoziție: 

 

„Grantul nr. ENPI/2007/019549-MD-02 semnat la 9 decembrie 2008 Integral” 

 

g) la poziția 22 se exclud următoarele subpoziții: 

 

„Granturi:  

STEP Science Technology Entreprenership Program Integral 

GAP – Programul de asistență a granturilor Integral 

Nonproliferation Program, CRDF Global Integral 

Preventing Nuclear Smuggling Program Integral” 

 

h) la poziția 23 se exclud următoarele subpoziții: 

 
„Granturi:  

GAP – Programul de asistență a granturilor Integral 

Nonproliferation Program, CRDF Global Integral 

Preventing Nuclear Smuggling Program Integral” 

 

i) poziția 24 va avea următorul cuprins: 

 

Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Comunității 

Europene privind asistența externă, semnat la 11 mai 2006 și ratificat prin Legea 

nr.426/2006 

Integral 

 

FP7 CHIRALIX, nr.235018, „Heterometallic and mixed valence "Chirale magnetic 

bricks" in assembler of Single Molecule and Single Chain Magnets for nano-

dimension magnetic materials” 

Integral 

FP7 TransNEW, nr.234330, „Support for realising new Member and Associate 

States′ potentials in transport research” 

Integral 

FP-7 EEGS-2, nr.287179, EGNOS „Extinderea sistemului EGNOS în Europa de 

Est: Aplicații” 

Parțial 
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FP7-ENERGY-2012-1-2STAG H2ESOT, nr.308768-2, „Waste Heat to Electrical 

Energy via Sustainable Organic Thermoelectric Devices” 

Integral 

FP7 HEALTH ESPOIR, nr.278453, „European clinical study for the application of 

regenerative heart valves” 

Integral 

FP7 PROMIT-HEAS-4, nr.265182, „Knowledge transfer and research needs for 

preparing mitigation/adaptation policy portfolios” 

Integral 

FP7-HEALTH-2012-INNIOVATION-1, nr.304810-2, „RAIDs-Rational molecular 

Assessments and Innovative Drugs Selection” 

Parțial 

FP7-PEOPLE-2012-IRSES-EUPREACC, nr.318911, „Possibilities and limits, 

challenges and obstacles of transferring CEE EU pre-accession best practices and 

experience to Moldova′s and Georgia's pre-accession process” 

Parțial 

FP7-INCO-2013-9-ENER2I, nr.609532, „Energy Research to Innovation” Parțial 

FP7 RERAM-INCO-2013-9, nr.609573, „Bridging gaps between R2I in Resource 

Efficiency and Raw Materials” 

Parțial 

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Confederației Elvețiene 

privind asistența umanitară și cooperarea tehnică, semnat la Chișinău la 20 

septembrie 2001 și ratificat prin Legea nr.789/2001 

Integral 

IZ73ZO-152346/1 „Radical mediated modifications of natural products” Integral 

EST.CLG 982852 „Mitigation of water stress in agricultural soils by bio-indicators” Integral 

IZ74Z0-128381 „Violence and repression as discourse and practice in South Eastern 

Europe: an historical and comparative perspective” 

Integral 

„Modernizarea sistemului perinatologic în Republica Moldova”, faza a III-a Integral 

IZ73Z0-128019 „Coupled VCSEL arrays for gas sensing and environmental 

control” 

Integral 

IZ73Z0-127968 „Functional Nanowires” Integral 

IZ76ZO_147549/1 „Connecting the scientific diaspora from the Republic of 

Moldova to the scientific and economic development of the home country” 

Integral 

IZ73Z0-128042 „Markets for executives and nonexecutives in Western and Eastern 

Europe” 

Integral 

IZ73Z0-128158 „Connecting the scientific diaspora of the Republic of Moldova to 

the scientific and economic development of the home country” 

Integral 

IZ73Z0-128047 „Nanopatterned materials for the improvement of terahertz 

quantum cascade lasers and laser-driven solid-state terahertz emitters” 

Integral 

IZ73Z0-128037 „Fabrication and investigation of carbon nanotube based sensors 

and (bio)nanocomposite materials” 

Integral 

IB7320-110720 „New priority disciplines and algorithms in queueing analysis” Integral 

Planul Individual de Acțiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO, 

Hotărîrea Guvernului nr.736/2017 

Integral 

BSEC-HDF/RES 2011-02. TESUWKERC „Technological system based on the 

utilization of water kinetikal energy for rural consumers” 

Integral 

2.2.1.74459.339 „BSB Net-Eco”, „Research networking for the environmental 

monitoring and mitigation of adverse ecological effects in the Black Sea Basin” 

Parțial 

2.2.1. 73767.309 BSB SciNetNatHazPrev, „A Scientific network for earthquake, 

landslide and flood hazard prevention” 

Parțial 

2.2.3.72546.202 MIS-ETC 2177, 445238 CISWastewater „Continous improvement 

strategy for increasing the efficiency of wastewaters treatment facilities in the Black 

Sea coastal states” 

Parțial 

MIS-ETC 937 nr.1/3/128 „Cross-border initiative for developing playful topiary art 

for education and leisure” 

Integral 

MIS-ETC 933, „Cross-border educational exchanges in European studies-

favourable framework in the diminishing of the border effects at the eastern frontier 

of the EU” 

Integral 

MIS – ETC: 946, HES – CODE „Cross-border cooperation for common needs: 

Health, Environment, Sport” 

Integral 
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MIS ETC 1676 UE „Cross border interdisciplinary cooperation for the prevention 

of natural disasters and mitigation of environmental pollution in Lower Danube 

Euroregion” 

Integral 

CE/5203/675 „Resources pilot centre for cross border preservation of the aquatic 

biodiversity of Prut River” 

Integral 

SfP EAP.SFPP-9884403 „Technical Advances to Detect and Remove Contaminants 

in Water for Safety and Security” 

Integral 

SFP-981186 „Clean-up of Chemicals in Moldova” Integral 

SfP-983287 „Landslide Susceptibility Assessment in the Central Part of the 

Republic of Moldova” 

Integral 

FN 30633z „Development of an integrated transboundary River Basin Management 

Plan of the Prut Basin within the limits of Ukraine and Moldova” 

Parțial 

Dezvoltarea unui laborator lingofonic în USMF „Nicolae Testemițanu”, 07/11/M Integral 

Matra/MD/11/6 „Abordarea multidisciplinară și atitudine adecvată către procesul 

de îmbătrînire în Republica Moldova” 

Integral 

IZ73ZO – 152265 REART „Capitalization of the natural potential of several 

medicinal and aromatic species in the Artemisia genus with economical and 

ecological value in Moldova” 

Integral 

IZ73Z0_152273/1 „Development and characterization of utra-thin membranes of 

GaN and related nitride materials for sensor and piezo/acoustophotonic 

applications” 

Integral 

Acordul dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea 

Republicii Moldova la Programul-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și 

inovare (2014-2020) – Orizont 2020, ratificat prin Legea nr.142/2014 

 

BioHorizon nr.652637 „Cooperation between NCPs for Horizon 2020 Societal 

Challenge 2 on „Food security, Sustainable Agriculture, Marine and Maritime 

Research and the Bioeconomy” and the Key Enabling Technology” 

Parțial 

IZ73ZO – 152265 REART „Capitalization of the natural potential of several 

medicinal and aromatic species in the Artemisia genus with economical and 

ecological value in Moldova” 

Integral 

IZ73Z0 – 152273/1 "Development and characterization of utra-thin membranes of 

GaN and related nitride materials for sensor and piezo/acoustophotonic 

applications” 

Integral 

Ideal-ist 2018, nr.645216, „Transnational Cooperation among ICT NCPs” Parțial 

WaterWorks2014, 641715, „Water Works 2014-2019 in Support of the Water JPI” Parțial 

H2020-INT-INCO-2015, EaP PLUS, 692471, „Rețeaua pentru cooperarea 

internațională a țărilor membre din Parteneriatul Estic în domeniul știință-

tehnologie-inovare” 

Parțial 

H2020-INT-INCO-2015, RI-LINKS2UA, 692476, „Fortificarea cooperării în 

cercetare-inovare cu Ucraina” 

 

H2020-GALILEO-2014-1, BEYOND, 641607, (2014/04/03) „Dezvoltarea 

capacităților EGNSS ale domeniilor multimodale în țările vecine ale UE” 

Parțial 

H2020-EINFRA-2014-2, Excellent Science (EU.1.), GEANT2020, 653998 

(2014/09/02 Infrastructura de cercetare (EU.1.4., EINFRA-8-2014, FPA), „Rețeaua 

GÉANT pentru cercetare și educație” 

Parțial 

H2020-GÉANT-EINFRA-9-2014, VI-SEEM, 675121, „Parteneriatul pentru 

comunitățile interdisciplinare în Europa de Est și Mediterana de Est” 

Parțial 

H2020-MSCA-RISE-2016, SPINSWITCH, NO.734322, „Multifunctional Spim 

Crossover Materials” 

Parțial 

CRDF, No 3000-15-61844-1 „Atragerea persoanelor dependente de droguri în 

farmacoterapia cu metadonă pentru tratamentul dependenței de opioide în procesul 

de tranziție din sistemul penitenciar în comunitate” 

Integral 
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j) poziția 27 va avea următorul cuprins: 

 

27 Instituția Publică 

„Unitatea 

consolidată 

pentru 

implementarea și 

monitorizarea 

Programului de 

restructurare a 

sectorului 

vitivinicol” 

Contract de finanțare dintre Republica Moldova și 

Banca Europeană de Investiții, FI nr. 83.887 (MD) 

Serapis nr. 2014-0041 semnat la 31.07.2014 între 

Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană 

de Investiții, în vederea implementării Proiectului de 

Restructurare a Sectorului Horticol „Livada 

Moldovei”, ratificat prin Legea nr. 46 din 2 aprilie 

2015 și Legea nr. 146 din 21.10.2021 pentru 

ratificarea  Amendamentului nr.3 la Contractul de 

Finanțare Contractul de finanțare dintre Republica 

Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea 

implementării Proiectului "Livada Moldovei" și 

Amendamentul al doilea la Scrisoarea de însoțire a 

acestuia FI nr. 83.887 (MD) Serapis nr. 2014-0041, 

semnat la 21.09.2021 

Integral” 

 

k) la poziția 28 se exclude următoarea subpoziție: 

 

„Proiectul 

„Îmbunătățirea 

echipamentului în 

Casa-internat pentru 

copii cu deficiențe 

mintale din 

or. Orhei” 

Acordul de grant dintre Ambasada Japoniei în Republica 

Moldova și Casa-internat pentru copii cu deficiențe mintale 

din or. Orhei din 27 ianuarie 2012 

Integral” 

 

l) la poziția 29, coloana 2, sintagma: „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului” se substituie cu sintagma „Ministerul Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale” 

m) se va completa după cum urmează: 

 

„65  Acordul de Grant (Asistență tehnică) dintre Î.M. 

„Regia Autosalubritate” și Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare nr. 2021.003903 din 

25.11.2021 în vederea realizării Proiectului deșeuri 

solide Chișinău-Programul de Dezvoltare Durabilă 

cu Participarea Partenerilor de Program 

Integral 

Acordul de Grant (Asistență tehnică) dintre Î.M. 

„Regia Autosalubritate” și Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare nr. 2021.004211 din 

25.11.2021 în vederea realizării Proiectului deșeuri 

solide Chișinău –Susținerea Implementării 

Proiectului 

Integral 

Acordul de Împrumut dintre Î.M. Regia 

„Autosalubritate” și Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare, pentru implementarea 

Integral 
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proiectului „Deșeuri Solide Chișinău”, (47314) 

semnat la 16.12.2020 

67 Proiectul „Deșeuri Solide  

în Republica Moldova”; 

Instituția Publică 

„Unitatea de 

implementare a 

proiectelor în domeniul 

mediului”; 

Ministerul Mediului 

ID AMP: 

8721197417527 

Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și 

Banca Europeană de Investiții privind 

implementarea proiectului „Deșeuri solide în 

Republica Moldova”, semnat la 18 octombrie 2019, 

ratificat prin Legea nr. 89 din 11.06.2020 și intrat în 

vigoare la 17.09.2021 

Integral 

68 Proiectul „Abordarea 

schimbărilor climatice 

prin acordarea libertății 

energetice în 

Parteneriatul Estic în 

Republica Moldova prin 

instalarea unei centrale 

solare de 420kWp și 

transferul experienței 

Lituaniei”; 

Agenția de management 

al proiectelor de mediu a 

Ministerului Mediului 

din Republica Lituania; 

Primăria orașului Ocnița, 

Căminul cultural N. 

Sulac, IMSP Spitalul 

Raional Cantemir, Școala 

de arte „Valeriu 

Hanganu”, I.P. Colegiul 

„Mihail Ciachir”, IMSP 

Spitalul clinic de boli 

infecțioase „Toma 

Ciorba”: 

ID AMP: 

8721176817424 

Memorandumurile de Cooperare între UAB Solet 

Technics, S.C Ellvica SRL și Primăria orașului 

Ocnița, Căminul cultural N. Sulac, IMSP Spitalul 

Raional Cantemir, Școala de arte „Valeriu 

Hanganu”, I.P. Colegiul „Mihail Ciachir”, IMSP 

Spitalul clinic de boli infecțioase „Toma Ciorba” în 

vederea realizării proiectului „Abordarea 

schimbărilor climatice prin acordarea libertății 

energetice în Parteneriatul Estic în Republica 

Moldova prin instalarea unei centrale solare de 

420kWp și transferul experienței Lituaniei”, semnate 

la 15.07.2021 

Integral 

69 Proiectul „Abordarea 

schimbărilor climatice 

prin acordarea libertății 

energetice în 

Parteneriatul Estic în 

Regiunea Autonomă 

Găgăuzia din Republica 

Moldova prin instalarea 

unei centrale solare de 

559 kWp și transferul 

experienței Lituaniei”; 

Agenția de management 

al proiectelor de mediu a 

Ministerului Mediului 

din Republica Lituania; 

Liceul Teoretic D. 

Chelengira, sat. 

Memorandum de Cooperare între UAB Solet 

Technics, Oguzenergy SRL și Comitetul Executiv al 

UAT Găgăuzia în vederea realizării proiectului 

„Abordarea schimbărilor climatice prin acordarea 

libertății energetice în Parteneriatul Estic în 

Regiunea Autonomă Găgăuzia din Republica 

Moldova prin instalarea unei centrale solare de 559 

kWp și transferul experienței Lituaniei”, semnat la 

11.06.2021 

Integral” 
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Avdarma; Liceul 

Teoretic din sat. Baurci; 

Liceul Teoretic din sat. 

Svetlîi; Grădinița 

„Dostluk”; IMSP Spitalul 

Raional Ceadîr-Lunga; 

IMSP spitalul Raional 

Vulcănești; IMSP 

spitalul Raional Comrat; 

Comitetul Executiv al 

UAT Găgăuzia; 

ID AMP: 

8721176817353 

 

 

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

al Republicii Moldova.  
 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

  



NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.246/2010 

 

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

Proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.246 din 8 aprilie 

2010 a fost elaborat de către Ministerul Finanțelor.  

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 

urmărite 

Un aspect esențial care a condus la elaborarea prezentului proiect de act normativ constituie 

actualizarea Listei proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența tratatelor 

internaționale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, taxe pentru 

efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea 

mediului, precum şi aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile şi serviciile 

destinate acestora și concomitent a Listei granturilor acordate Guvernului Republicii 

Moldova/Republicii Moldova și instituțiilor finanțate de la buget, destinate realizării proiectelor  de 

asistenta investițională, din contul cărora vor fi importate sau achiziționate mărfuri (lucrări, servicii) 

scutite de TVA cu drept de deducere, scutite de accize, plata taxei vamale, a taxei pentru  efectuarea 

procedurilor vamale, a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului.  

Actualizarea Anexei nr.1 și Anexei nr.2 din Hotărârea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010, 

se propune în contextul demarării a 47 de proiecte noi de asistență externă pe teritoriul Republicii 

Moldova, includerii a noilor beneficiari și/sau implementatori pentru 14 proiecte de asistență externă 

în derulare, dar și excluderii cca. 168 de proiecte finalizate și confirmate în acest sens de către donatori 

și beneficiari. 

Totodată, Anexa nr. 2 la HG 246/2010 prevede includerea proiectelor investiționale 

finanțate din resursele de împrumut „Învățămîntul Superior în Moldova”, „Agricultura competitivă 

(MAC-P, a treia finanțare adițională )”,  „Deșeuri Solide Chișinău” și „Deșeuri Solide  în Republica 

Moldova”. Proiectele în cauză sunt eligibile a fi incluse prin prisma prevederii tranzitorii art. LV alin. 

4 al Legii nr. 257 din 16.12.20201 și respectiv a prevederii pct.7 din cadrul HG 246/20102, ținând cont 

de faptul că:  

- pentru proiectul „Învățămîntul Superior în Moldova”, Acordul de finanțare dintre 

Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (credit nr. 6542-MD) a fost semnat 

la 19.05.2020 și ratificat prin Legea nr. 103 din 18.06.2020,   

- pentru proiectul „Agricultura competitivă (MAC-P, a treia finanțare adițională )”, 

Acordul de finanțare (a treia finanțare adițională) dintre Republica Moldova şi Asociația Internațională 

pentru Dezvoltare (credit nr. 6749-MD) a fost semnat la 01.10.2020 și ratificat prin Legea nr. 199 din 

20.11.2020,  

- pentru proiectul „Deșeuri Solide Chișinău”, Acordul de Împrumut dintre Î. M. Regia 

„Autosalubritate” și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (47314) a fost semnat la 

16.12.2020, și 

- pentru proiectul „Deșeuri Solide  în Republica Moldova”, Contractul de finanțare dintre 

Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții a fost semnat la 18 octombrie 2019, ratificat prin 

Legea nr. 89 din 11.06.2020 și intrat în vigoare la 17.09.2021. 

Proiectele în cauză la situația din 01.01.2021 se aflau în stadiu de derulare. 

Intrarea în vigoare a acestei Hotărâri prin derogare de la art.56 alin. (1) „actele normative 

intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau la 

data indicată în textul actului normativ” din Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22 

decembrie 2017, este necesară prin prisma evitării tergiversării importului bunurilor/serviciilor 

necesare bunei implementări a proiectelor de asistență externă, care se află în plin proces de demarare. 

                                                           
1 Proiectele de asistenţă investiţională finanţate din contul împrumuturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din 

contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului) care, la data de 1 

ianuarie 2021, se află în stadiu de derulare, beneficiază de facilităţile fiscale şi vamale aplicate, potrivit cadrului legislativ, la data 

de 31 decembrie 2020. 
2 inclus prin HG nr. 19 din 12.02.2021 



Concomitent, obținerea statutului de „proiect scutit de taxe”, reprezintă o pre-condiție 

pentru unii donatori pentru a efectua transferul avansului/primei tranșe de grant către beneficiar. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au scop armonizarea 

legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

Proiectul de hotărâre nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii 

Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.246 din 8 aprilie 

2010 are drept scop actualizarea Anexei nr.1 și Anexei nr.2 în contextul demarării 47 de proiecte noi 

de asistență externă pe teritoriul Republicii Moldova, precum și includerea a noilor beneficiari și/sau 

implementatori pentru 14 proiecte de asistență externă în derulare, dar și excluderea cca. 168 proiecte 

finalizate și confirmate în acest sens de donatori și beneficiari. Totodată, Anexa nr.2 la HG 246/2010 

prevede includerea proiectelor investiționale finanțate din resursele de împrumut care la data de 

01.01.2021 se aflau în stadiu de derulare:  

- proiectul „Învățămîntul Superior în Moldova”, a cărui Acord de finanțare dintre 

Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (credit nr. 6542-MD) a fost semnat 

la 19.05.2020 și ratificat prin Legea nr. 103 din 18.06.2020; 

- proiectul „Agricultura competitivă (MAC-P, a treia finanțare adițională )” a cărui 

Acord de finanțare (a treia finanțare adițională) dintre Republica Moldova şi Asociația Internațională 

pentru Dezvoltare (credit nr. 6749-MD) a fost semnat la 01.10.2020 și ratificat prin Legea nr. 199 din 

20.11.2020;  

- proiectul „Deșeuri Solide Chișinău” a cărui Acord de Împrumut dintre Î.M. Regia 

„Autosalubritate” și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (47314) a fost semnat la 

16.12.2020, și; 

- pentru proiectul „Deșeuri Solide  în Republica Moldova”, Contractul de finanțare dintre 

Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții a fost semnat la 18 octombrie 2019, ratificat prin 

Legea nr. 89 din 11.06.2020 și intrat în vigoare la 17.09.2021. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Adoptarea proiectului de Hotărâre nu va implica cheltuieli financiare suplimentare asupra 

bugetului public național.  

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

Adoptarea proiectului de Hotărâre va conduce la modificarea Hotărârii Guvernului nr.246 

din 8 aprilie 2010. 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

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

decizional, proiectul Hotărârii Guvernului a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului 

Finanțelor, la compartimentul Transparență Decizională și particip.gov.md. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

Proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.246 din 8 aprilie 

2010 a fost remis spre expertiza anticorupție în cadrul procesului de avizare. Informația privind 

rezultatele expertizei anticorupție nu a fost prezentată în termenul solicitat. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 
Nu necesită efectuarea expertizei de compatibilitate, dat fiind faptul că proiectul de hotărâre 

nu prezintă relevanță UE. 

10. Constatările expertizei juridice 

Proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.246 din 8 aprilie 

2010 a fost supus expertizei juridice în cadrul procesului de avizare. Informația referitoare la 

concluziile expertizei privind compatibilitatea proiectului de hotărâre cu alte acte normative în vigoare, 

precum și respectarea normelor de tehnică legislativă a fost inclusă în sinteza obiecțiilor și 

propunerilor/recomandărilor la prezentul proiect de hotărâre. 

      

 MINISTRU                                                  Dumitru BUDIANSCHI 
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