
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

Cu privire la transmiterea unor unități de transport 

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

 

În temeiul art. 8 alin. (2) din Legea nr. 523/1999 cu privire la proprietatea 

publică a unităților administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 1999, nr. 124-125, art. 611), cu modificările ulterioare, al art. 6 alin. (1) 

lit. a) și al art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și 

deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, 

nr. 90-93, art. 401), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se transmit, cu acordul Consiliilor raionale Dubăsari, Glodeni și al 

Comitetului executiv al unității teritoriale autonome Găgăuzia, din proprietatea 

statului, administrarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

(gestiunea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui), în proprietatea raioanelor 

Dubăsari, Glodeni și a unității teritoriale autonome Găgăuzia unitățile de transport, 

conform anexei. 

 

2. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în comun cu Consiliile 

raionale Dubăsari, Glodeni și Comitetul executiv al unității teritoriale autonome 

Găgăuzia vor institui comisiile de transmitere şi vor asigura, în termen de 60 de 

zile, transmiterea unităților de transport menționate în anexă conform prevederilor 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015. 

 

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

al Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru interimar    AURELIU CIOCOI 
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Anexă 

la Hotărârea Guvernului nr. 

 

LISTA 

unităților de transport care se transmit din proprietatea statului, administrarea Ministerului Sănătății,  

Muncii și Protecției Sociale (gestiunea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui), în proprietatea  

raioanelor Dubăsari, Glodeni și a unității teritoriale autonome Găgăuzia 

 
Nr . 

crt. 

Unitatea 

administrativ- 

teritorială 

Instituția medico-sanitară 

publică în gestiunea 

economică a căreia se 

transmite unitatea de 

transport 

Model Anul 

fabricării 

Numărul de 

identificare al 

autovehiculului 

(VIN cod) 

Numărul de 

înmatriculare 

1. Raionul Dubăsari IMSP „Centrul de sănătate 

Dubăsari”, raionul Dubăsari 

Škoda Octavia 2006 TMBKD41Z578020340 CLP 899 

2. Raionul Glodeni IMSP „Centrul de sănătate 

Hîjdieni”, raionul Glodeni 

Škoda Octavia 2006 
TMBKD41Z378021793 

IRH 502 

3. Unitatea teritorială 

autonomă Găgăuzia 

IMSP „Centrul de sănătate 

Dezghingea”, Comitetul 

executiv al unității teritoriale 

autonome Găgăuzia 

VAZ 21214, 

Niva 

2006 XTA21214061818580 CLF 795 

 

 

 

 



Notă informativă 

la proiectul hotărîrii Guvernului 

,,Cu privire la transmiterea unor unități de transport” 

 

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

proiectului 

Proiectul de hotărîre a Guvernului ,,Cu privire la transmiterea unor unități de 

transport” (în continuare – proiect) este elaborat de Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale. 

 

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

urmărite  

În urma renovării parcului auto a Centrului Național de Transfuzie a 

Sângelui au fost identificate 3 unități de transport, care pot fi utilizate în continuare 

de către instituții din asistența medicală primară din sectorul rural.  

La desemnarea prestatorilor de servicii din asistența medicală primară  

pentru recepționarea unităților de transport s-a ținut cont de faptul că, medicii de 

familie din aceste localități deservesc un număr mare de populație în localități pe 

arii geografice extinse și dispun de transport auto, cu o exploatare într-un termen 

mai mare de 10 ani și evaluare cu 100% grad de uzură.  

Proiectul de act normativ prenotat este elaborat în baza prevederilor art. 6 

alin. (1) lit. a
1
) şi art. 14 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 121/2007 privind 

administrarea şi deetapizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările şi completările ulterioare, 

conform art. 8 alin. (1) din Legea nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a 

unităților administrativ-teritoriale. 

 

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

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene  

Nu se aplică 

 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul hotărîrii Guvernului prevede transmiterea cu titlu gratuit a 

unităților de transport de tip Școda Octavia și VAZ-21214, Niva din administrarea 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, gestionar Centrul Național de 

Transfuzie a Sîngelui, în administrarea Consiliilor Raionale Dubăsari, Glodeni și a 

Comitetului Executiv al Găgăuziei, gestionari IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari, 

raionul Dubăsari, IMSP Centrul de Sănătate Hîjdieni, raionul Glodeni, IMSP 

Centrul de Sănătate Dezghingea, raionul Comrat (în temeiul deciziilor autorităților 

publice locale (se anexează). Actualmente instituțiile nominalizate nu dispun de 

suficiente unități de transport pentru prestarea serviciilor medicale în toate 

localitățile deservite.  

Aprobarea proiectului de act normativ va asigura crearea condițiilor mai 

bune pentru acordarea asistenței medicale populației în localitățile rurale, deservite 

de instituțiile medico-sanitare nominalizate, prin utilizarea după destinație a 

unităților de transport transmise în gestiune.  



Acestea vor fi antrenate la deplasarea medicilor de familie în subdiviziunile 

sale pentru asigurarea operativității organizării serviciilor medicale populației, 

inclusiv în perioada pandemiei COVID -19: prelevarea probelor biologice la 

COVID - 19 și prestarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu, după indicații 

medicale.  

 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect de hotărîre de Guvern nu implică cheltuieli 

financiare suplimentare din bugetul de stat.  

 

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

Aprobarea proiectului nu va genera modificări în textul altor acte normative. 

 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului.  

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

procesul decizional, proiectul și nota informativă au fost plasate pe portalul 

guvernamental www.particip.gov.md, precum și pe pagina – web oficială a 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale www.msmps.gov.md la 

compartimentul „Transparență” secțiunea Proiecte supuse consultărilor publice. 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a urmat etapele principale în 

procesul de elaborare a deciziei și anume:  

          Proiectul hotărîrii Guvernului ,,Cu privire la transmiterea unor unități de 

transport” a fost avizat pozitiv fără propuneri și obiecții de către Ministerul 

Economiei și Infrastructurii și Agenția Servicii Publice. Ministerul Finanțelor, 

Comitetul Executiv al Găgăuziei, Centrul Național Anticorupție și Ministerul 

Justiției au avizat proiectul cu obiecții și propuneri, de care s-a ținut cont la  

definitivarea acestuia.  

      

8. Constatările expertizei anticorupție 

       Proiectul de act normativ a fost definitivat urmare recomandărilor expertizei 

anticorupție, prezentat de către Centrul Național Anticorupție (se anexează). 
 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Nu se aplică. 

 

10. Constatările expertizei juridice 

Proiectul a  fost completat urmare avizării de către Ministerul Justiției. 

 

11. Constatările altor expertize 

Nu se aplică. 

 

 

 

 Secretar de stat     Tatiana ZATÎC 

 

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