
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Privind modificarea Regulamentului cu privire la modul  

de finanțare din bugetul de stat a proiectelor desfășurate  

de comitetele sectoriale pentru formare profesională, aprobat  

prin Hotărîrea Guvernului nr. 253/2018 

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

 

 

În temeiul art. 12 alin. (2) lit. b) și art. 14 alin. (6) din Legea nr. 244/2017 

cu privire la comitetele sectoriale pentru formare profesională (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2017, nr.441-450, art.748), cu modificările ulterioare, 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Regulamentul cu privire la modul de finanțare din bugetul de stat a 

proiectelor desfășurate de comitetele sectoriale pentru formare profesională, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 253/2018 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2018, nr.108-112, art.288), se modifică după cum urmează: 

 

1) la punctul 6, cuvintele „selecției de oferte” se substituie cu cuvintele 

„concursului de dosare”, cuvintele „o singură dată în cadrul unui exercițiu 

financiar” se substituie cu cuvintele „o dată pe an”, iar textul „nu mai tîrziu de 

data de 1 august pentru anul financiar următor” se exclude; 

 

2) la punctul 7, textul „ , formularele și alte acte relevante necesare pentru 

prezentare” se exclude; 

 

3) punctul 10: 

la subpunctul 2), cuvîntul „proiectul” se substituie cu cuvintele „propunerea 

de proiect”; 

subpunctele 4) și 6) se abrogă; 

subpunctul 8) va avea următorul cuprins: 

 „8) declarația de cofinanțare a proiectului, semnată de președintele 

Comitetului sectorial”; 
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la subpunctul 9), cuvintele „Serviciului informațional al rapoartelor 

financiare de pe lîngă Biroul Național de Statistică” se substituie cu cuvintele 

„Biroului Național de Statistică”; 

 

4) la punctul 11, prima propoziție se exclude; 

 

5) punctul 12 va avea următorul cuprins: 

„12. Propunerile de proiecte vor conține în mod obligatoriu: descrierea 

problemei abordate și justificarea proiectului, scopul și obiectivele, rezultatele 

scontate, impactul și durabilitatea proiectului.”; 

 

6) la punctul 14, după cuvintele „veniturilor proprii ale solicitantului” se 

introduce textul „și/sau contribuțiilor persoanelor terțe în proporție de cel puțin 

10% din valoarea proiectului”; 

 

7) la punctul 16, cuvintele „activități individuale” se substituie cu cuvîntul 

„acțiuni”; 

 

8) la punctul 17, cuvîntul „activități” se substituie cu cuvîntul „acțiuni”; 

 

9) punctul 18 va avea următorul cuprins: 

„18. În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data-limită de prezentare 

a dosarelor, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale face publice pe 

pagina sa web oficială denumirile propunerilor de proiecte ale comitetelor 

sectoriale și suma mijloacelor financiare solicitate din bugetul de stat.”; 

 

10) la punctul 21: 

textul „instituie, prin ordin, pentru o perioadă de un an, dar nu mai tîrziu de 

1 august” se substituie cu textul „instituie anual, prin ordin,”; 

a doua propoziție va avea următorul cuprins: „Comisia de experți este 

formată din 7 membri – 2 reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale și cîte 1 reprezentant al Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de 

Muncă și al Camerei de Comerț și Industrie.”; 

 

11) punctele 24–26 vor avea următorul cuprins: 

„24. Comisia de experți examinează propunerile de proiecte și, în baza 

criteriilor de evaluare stabilite în anexa nr. 6, aprobă lista proiectelor selectate. Nu 

sînt selectate propunerile de proiecte care au acumulat mai puțin de 80 de puncte. 

Rezultatele activității comisiei de experți sînt consemnate într-un proces-verbal. 
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25. Selectarea propunerilor de proiecte pentru finanțare se va efectua în 

limita bugetului disponibil, în ordine descrescătoare a punctajului de evaluare 

acumulat. 

26. Lista proiectelor selectate pentru finanțare din bugetul de stat se 

plasează pe pagina web oficială a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale și în mass-media.”; 

 

12) punctul 28 va avea următorul cuprins: 

„28. La contract se anexează proiectul (anexa nr. 2) și bugetul de venituri și 

cheltuieli (anexa nr. 3).”; 

 

13) la punctul 29: 

în prima propoziție, cuvintele „rezultatelor concursului” se substituie cu 

cuvintele „listei proiectelor selectate”; 

în a doua propoziție, textul „de la finanțare, mijloacele eliberate fiind 

distribuite altor solicitanți participanți la concurs, conform acelorași proceduri” se 

substituie cu textul „din lista proiectelor selectate pentru finanțare, iar mijloacele 

financiare sînt distribuite următorului solicitant din listă”; 

 

14) anexele nr. 1 și nr. 2 vor avea următorul cuprins: 

 

 

„Anexa nr. 1 

la Regulamentul cu privire la modul de finanțare 

din bugetul de stat a proiectelor desfășurate 

de comitetele sectoriale pentru formare profesională 

  

Model 

  

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

 

Solicitare de participare la concurs 

 

I. Informații generale despre solicitant: 

Denumirea comitetului sectorial 

Date de contact (telefon, e-mail, adresă juridică) 

Conducătorul comitetului sectorial (nume, prenume, telefon) 

Contul bancar în lei 

Experiența comitetului sectorial (acțiunile desfășurate în ultimii 2 ani), după caz 

Proiectele anterioare finanțate din bugetul de stat, cu indicarea alocărilor financiare, 

după caz 

 

II. Informații generale despre propunerea de proiect: 

Titlul propunerii de proiect 

Durata proiectului 
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Coordonatorul proiectului (nume, prenume, telefon) 

Suma solicitată din bugetul de stat _____________ pentru anul__________ 

Rezumatul propunerii de proiect (maximum o pagină) 

 

Conducătorul comitetului sectorial 

  

Data ________________  

 

______________________ 
              (numele, prenumele, semnătura) 

 

 

 

Anexa nr. 2 

la Regulamentul cu privire la modul de finanțare 

din bugetul de stat a proiectelor desfășurate 

de comitetele sectoriale pentru formare profesională 

  

Structura propunerii de proiect 

  

1. Titlul propunerii de proiect 

2. Descrierea problemei abordate și justificarea propunerii de proiect 

3. Scopul și obiectivele SMART ale propunerii de proiect 

4. Planul de acțiuni (obiective, acțiuni, indicatori de progres, perioada și 

responsabilul de implementare) 

5. Rezultatele scontate (cantitative și calitative) 

6. Impactul asupra sectorului 

7. Durabilitatea proiectului 

8. Bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului”; 

 

15) la anexa nr. 3: 

textul „Data și locul desfășurării _____” se exclude; 

la poziția 5, cuvîntul „activității” se substituie cu cuvîntul „acțiunilor”; 

poziția 12 se completează cu textul „(se vor enumera)”; 

cuvîntul „Ștampila” se exclude; 

 

16) anexa nr. 4 se abrogă; 

 

17) anexa nr. 6 va avea următorul cuprins: 

 

„Anexa nr. 6 

la Regulamentul cu privire la modul de finanțare 

din bugetul de stat a proiectelor desfășurate 

de comitetele sectoriale pentru formarea profesională 
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Criteriile de evaluare a propunerilor de proiecte 

 
Nr. 

crt. 

Criterii de evaluare Caracteristici Maximum de  

puncte 

1. Importanța propunerii de 

proiect (problema pe care 

proiectul își propune să o 

rezolve) 

Obiectivele sînt SMART 

Există corelare între scop, obiective, acțiuni 

și indicatori 

Obiectivele contribuie la realizarea misiunii 

comitetelor sectoriale 

30 

2. Argumentarea bugetului Conține calcule explicite 

Costurile sînt realiste 

20 

3. Impactul asupra sectorului Măsura în care proiectul contribuie la 

formarea și dezvoltarea forței de muncă din 

sectorul respectiv 

Măsura în care proiectul contribuie la 

dezvoltarea dialogului între piața muncii și 

sistemul de formare profesională la nivel de 

sector (număr de agenți economici din 

sector atrași în dialog continuu) 

30 

4. Durabilitatea proiectului Capacitatea comitetului sectorial de a 

asigura continuitatea acțiunilor proiectului 

20 

 
Maximum de puncte 

 
100”; 

 

18) anexa nr. 8: 

textul „Data și locul desfășurării _____” se exclude; 

la poziția 5, cuvîntul „activității” se substituie cu cuvîntul „acțiunilor”; 

poziția 12 se completează cu textul „(se vor enumera)”; 

cuvîntul „Ștampila” se exclude. 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor     Serghei PUȘCUȚA 

 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecției sociale    Viorica Dumbrăveanu 

 

 

 



Notă informativă
la proiectul hotărârii de guvern privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de 

finanţare din bugetul de stat a proiectelor desfăşurate de comitetele sectoriale pentru 

formare profesională, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 253/2018

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

Ministerul Sănătăţii, Muncii si Protecţiei Sociale

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

Proiectul hotărîrii de guvern privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de 

finanţare din bugetul de stat a proiectelor desfăşurate de Comitetele sectoriale pentru 

formare profesională, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 253/2018, a fost iniţiat cu 

scopul optimizării procesului de depunere şi selectare a propunerilor de proiecte elaborate 

de Comitetele sectoriale, precum şi cu scopul asigurării sporirii impactului proiectelor 

implementate de către Comitetele sectoriale._____________________________________

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

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene.__________________

Nu este aplicabil pentru prezentul proiect.

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi____________

Proiectul hotărîrii propune:

- Conform subpunctelor 1), 4) şi 10) a proiectului hotărîrii se prevede excluderea 

termenilor de anunţare a concursului pentru a asigura flexibilitate în planificarea şi 

organizarea concursului de proiecte;

- La subpunctul 2) din proiect propunem excluderea „formularelor şi altor acte 

relevante necesare pentru prezentare” deoarece acestea dublează Anexele Hotărîrii 

Guvernului nr. 253/2018;

- Subpunctul 3) din proiect prevede optimizarea procesului de depune a dosarelor 

prin excluderea unor acte care se dublează sau sunt irelevante la completarea 

dosarului de participare la concursul de proiecte, totodată se propun unele 

modificări de tip redacţional;

- Conform subpunctelor 5) şi 14) al proiectului se propune simplificarea structurii 

propunerii de proiect (conţinutul proiectului);

- Subpunctul 10) al proiectului propune revizuirea componenţei Comisiei de experţi 

prin includerea în componenţa acesteia a reprezentantului Camerei de Comerţ şi 

Industrie, precum şi unele modificări de tip redacţional reieşind din modificările 

efectuate prin prezentul proiect;

- Prin subpunctul 11) al proiectului s-a propus mărirea punctajului de evaluare de la 

70 la 80 puncte cu scopul sporirii calităţii propunerilor de proiecte. Totodată, 

proiectul prevede excluderea cuantumului maxim a bugetului de 100Lmii iei per

proiect. Urmare a implementării în anii 2018-2019 b^umeeanismul
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finanţare a proiectelor Comitetelor sectoriale s-a constatat că, cuantumul maxim de 

100 mii lei per proiect este un buget insuficient pentru a obţine rezultate tangibile, 

cu impact pe termen mediu şi lung şi este necesară scoaterea acestei limite de buget. 

Totodată, dat fiind faptul că a fost exclus cuantumul de 100 mii lei şi bugetul este 

limitat se propune selectarea proiectelor în ordine descrescătoare a punctajului de 

evaluare;

- Subpunctul 14) din proiect propune simplificarea structurii „Solicitării de 

participare la concurs”, precum şi comasarea acesteia cu Anexa nr. 4 a Hotărîrii 

Guvernului nr. 253/2018;

- Subpunctul 16) din proiect propune abrogarea Anexei nr. 4 a Hotărîrii Guvernului 

nr. 253/2018 aceasta fiind comasată la Anexa nr. 1;

- Subpunctul 17) al proiectului prevede revizuirea criteriilor şi caracteristicilor de 

evaluare a propunerilor de proiecte. Pentru a asigura elaborarea unor propuneri de 

proiecte competitive s-a constatat necesitatea revizuirii criteriilor de evaluare a 

propunerilor de proiecte;

- Subpunctele 1), 6), 7), 8), 9), 12), 13) 15) şi 18) din proiectul hotărîrii prevăd 

modificări redacţionale de tehnică legislativă.

În vederea organizării concursului de proiecte în anul 2019 cu desfăşurare în anul 2020 

şi aplicarea pct. 6 din Hotărîrea Guvernului nr. 253/2018 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor 

desfăşurate de Comitetele sectoriale pentru formare profesională, proiectul de modificare 

va intra în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

5. Fundamentarea economico-financiară______________________________________

Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare suplimentare

din bugetul de stat. În scopul finanţării proiectelor Comitetelor sectoriale pentru anul 2020 

în CBTM au fost planificate 2,1 milioane lei._____________________________________

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

Drept urmare a aprobării prezentului proiect de hotărîre de Guvern nu va fi necesară

modificarea altor acte normative.______________________________________________

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului________________________________

Anunţul privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii privind

modificarea Regulamentului cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a 

proiectelor desfăşurate de comitetele sectoriale pentru formare profesională, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 253/2018 a fost plasat pe portalul guvernamental 
http: //particip .gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6509, conform prevederilor Legii

nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional.

Totodată, proiectul a fost plasat pe portalul guvernamental 

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6701.___________________________

8. Constatările expertizei anticorupţie________________________________________

În normele proiectului supus expertizei anticorupţie n-au fost identificaţi careva factori

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6509
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6701


sau riscuri de corupţie.______________________________________________________

9. Constatările expertizei de compatibilitate___________________________________

Proiectul nu a fost supus expertizei de compatibilitate____________________________

10. Constatările expertizei juridice___________________________________________

Obiecţii şi propuneri de ordin conceptual asupra proiectului nu au fost. Obiecţiile ce ţin 

de tehnica legislativă au fost luate în calcul.

11. Constatările altor expertize______________________________________________

Proiectul nu a fost supus altor expertize

MINISTRU Viorica DUMBRĂVEANU
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