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

de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de 

asistență tehnică şi investițională în derulare, care cad sub incidența 

tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

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

facilităţilor fiscale şi vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi 

investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care 

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

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

 

1) în anexa nr. 1: 

a)  la capitolul I: 

pozițiile 3, 5, 7 și 11-13 se exclud; 

poziția 16 va avea următorul cuprins: 
„16. 872113758899 Consolidarea 

cadrului 

instituțional în 

sectorul 

alimentării cu apă 

și sanitație din 

Republica 

Moldova 

Instituția publică 

„Unitatea de 

implementare a 

proiectelor în 

domeniul mediului”; 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului; 

Agenția „Apele 

Moldovei” 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului; 

Agenția 

„Apele 

Moldovei” 

Acordul 

dintre 

Guvernul 

Republicii 

Moldova şi 

Guvernul 

Republicii 

Austria cu 

privire la 

cooperarea 

de 

dezvoltare, 

semnat la 

Viena la 

21 octombrie 

2008, 

ratificat prin 

Legea 

nr.283/2008 
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și intrat în 

vigoare la 

1 aprilie 

2009”; 

 

se completează cu poziția 1713 cu următorul cuprins: 
„1713. 8721149612304 Promovarea 

măsurilor de 

reducere a 

riscurilor 

climatice și de 

dezastre în 

sectoarele 

apei și 

protecției 

civile pentru 

sporirea 

rezilienței 

localităților 

rurale 

 

 

Programul Națiunilor 

Unite pentru 

Dezvoltare 

Inspectoratul 

General pentru 

Situații de 

Urgență 

Acordul 

dintre 

Guvernul 

Republicii 

Moldova şi 

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”; 

 

b) la capitolul II: 

pozițiile 19, 21 și 25 se exclud; 

poziția 272 va avea următorul cuprins: 
„272. 872113758899 Consolidarea 

cadrului 

instituțional în 

sectorul 

alimentării cu 

apă și sanitație 

din Republica 

Moldova 

Instituția publică 

„Unitatea de 

implementare a 

proiectelor în 

domeniul mediului”; 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului; 

Agenția „Apele 

Moldovei” 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului; 

Agenția 

„Apele 

Moldovei” 

Acordul dintre 

Guvernul 

Republicii 

Moldova şi 

Guvernul 

Confederației 

Elvețiene 

privind 

asistența 

umanitară şi 

cooperarea 

tehnică, semnat 

la Chișinău la 

20 septembrie 

2001, ratificat 

prin Legea 

nr.789/2001 şi 

intrat în vigoare 

la 30 ianuarie 

2002”; 

 

c) la capitolul III, poziția 31 se exclude; 
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d) la capitolul IV: 

poziția 47 se exclude; 

poziția 57 va avea următorul cuprins: 
„57. 87211215824 Proiectul global 

pentru 

implementarea 

Registrului 

emisiilor și al 

transferului de 

poluanți (PRTR) 

ca instrument de 

raportare, 

diseminare și de 

sensibilizare a 

POP în Belarus, 

Cambodgia, 

Ecuador, 

Kazahstan, 

Republica 

Moldova și Peru 

Programul de Mediu 

al Națiunilor Unite; 

Institutul Națiunilor 

Unite pentru Formare 

și Cercetare; 

Instituția publică 

„Unitatea de 

implementare a 

proiectelor în 

domeniul mediului” 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Acordul-tip 

de asistență 

tehnică dintre 

Guvernul 

Republicii 

Moldova şi 

Programul 

Naţiunilor 

Unite pentru 

Dezvoltare, 

semnat la 

2 octombrie 

1992 și intrat 

în vigoare la 

2 octombrie 

1992”; 

la poziția 6015, coloana 4 se completează cu textul „ ; Organizația 

Internațională pentru Migrație (OIM)”; 

se completează cu poziția 6018 cu următorul cuprins: 
„6018. 8721165712301 Modernizarea 

Sistemului 

operațional 

ASYCUDA 

WORLD al 

Serviciului 

Vamal de pe 

lîngă Ministerul 

Finanțelor al 

Republicii 

Moldova 

Conferința 

Națiunilor Unite 

pentru Comerț și 

Dezvoltare; 

Serviciul Vamal 

Serviciul 

Vamal 

Acordul-tip 

de asistenţă 

tehnică 

dintre 

Guvernul 

Republicii 

Moldova şi 

Programul 

Naţiunilor 

Unite pentru 

Dezvoltare, 

semnat la 2 

octombrie 

1992 și intrat 

în vigoare la 

2 octombrie 

1992”; 

 

e) la capitolul V, poziția 61 se exclude; 
 

f) la capitolul VII, pozițiile 715 și 718 vor avea următorul cuprins: 
„715. 872112110175 Structura 

instituțională 

pentru 

implementarea 

Protocolului de 

la Montreal în 

Moldova (faza 

9) 

Instituția publică 

„Unitatea de 

implementare a 

proiectelor în 

domeniul mediului” 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Acordul de 

bază privind 

asistența 

acordată de 

Programul 

Naţiunilor 

Unite pentru 

Dezvoltare 

Guvernului 
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Moldovei, 

semnat la 

2 octombrie 

1992 și intrat 

în vigoare la 

2 octombrie 

1992”; 

„718. 8721153110693 Suport pentru 

elaborarea celui 

de-al 6-lea 

Raport Național 

la Convenția 

privind 

diversitatea 

biologică (CBD) 

Instituția publică 

„Unitatea de 

implementare a 

proiectelor în 

domeniul mediului” 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Acordul de 

finanțare la 

scară mică 

pentru 

proiectul 

„Suport 

pentru 

elaborarea 

celui de-al 6-

lea Raport 

Național la 

Convenția 

privind 

diversitatea 

biologică 

(CBD)”, 

semnat la 

30 martie 

2018”; 

 

g) la capitolul IX, pozițiile 83, 87 și 89 se exclud; 
 

h)  la capitolul XII: 

poziția 94 se exclude; 

se completează cu poziția 945 cu următorul cuprins: 
„945. 8721119412315 Consolidarea 

eforturilor 

naționale în 

vederea 

prevenirii 

traficului de 

persoane și 

reabilitării 

victimelor 

traficului de 

persoane în 

Republica 

Moldova  

Asociația Obștească 

„La Strada”; 

Asociația Obștească 

„Artemida”; 

Organizația 

Internațională pentru 

Migrație; 

Asociația Obștească 

„Centrul Național de 

Formare, Asistenţă, 

Consiliere şi Educaţie 

din Moldova”  

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale 

Acordul de 

cooperare 

dintre Guvernul 

Republicii 

Moldova şi 

Organizaţia 

Internaţională 

pentru 

Migraţiuni, 

încheiat la 

21 martie 2002, 

ratificat prin 

Legea 

nr.1411/2002 şi 

intrat în vigoare 

la 20 decembrie 

2002”; 

 

i) la capitolul XIII, poziția 95 se exclude; 
 

j) la capitolul XVII, poziția 1171 va avea următorul cuprins: 
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„1171. 872113899632  Programul 

pentru Justiţie 

Transparentă  

Millennium DPI 

Partners, LLC 

Ministerul 

Justiţiei; 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Acordul 

dintre 

Guvernul 

Statelor 

Unite ale 

Americii şi 

Guvernul 

Republicii 

Moldova cu 

privire la 

cooperare în 

vederea 

facilitării 

acordării 

asistenţei, 

semnat la 

Chişinău la 

21 martie 

1994”; 

 

k) capitolul XXI se completează cu poziția 13010 cu următorul cuprins: 
„13010. 

 

 

8721162211605 Programul 

Controlul 

Exporturilor și 

Securitatea 

Frontalieră 

Departamentul de Stat 

al Statelor Unite ale 

Americii 

Serviciul 

Vamal 

Acordul 

dintre 

Guvernul 

Statelor 

Unite ale 

Americii şi 

Guvernul 

Republicii 

Moldova cu 

privire la 

cooperare în 

vederea 

facilitării 

acordării 

asistenţei, 

semnat la 

Chişinău la 

21 martie 

1994 şi intrat 

în vigoare la 

21 martie 

1994”;  

 

l) la capitolul XXII, poziția 137 se exclude; 
 

m) la capitolul XXIII, pozițiile 138, 139, 141 și 142 se exclud; 
 

n) la capitolul XXVII, pozițiile 159-163, 165, 1651-1654, 1657 și 16511 se 

exclud; 
 

o) la capitolul XXIX: 

pozițiile 191 și 19218 se exclud; 

se completează cu poziția 19219 cu următorul cuprins: 
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„19219. 8721112912311 Asigurarea calității 

și accesibilității 

serviciilor de 

îngrijire medico-

sociale la domiciliu 

în Republica 

Moldova, 2019-

2022 

 

Asociația 

Obștească 

„Caritas” 

Republica Cehă; 

Asociația 

Obștească „Pro-

Development”;  

Asociația 

Obștească 

„Homecare” 

Asociația 

Obștească 

„Casmed”; 

Primăria 

oraşului 

Vulcăneşti;  

Asociația 

Obștească 

„Ajutorul 

Creştin din 

Moldova”; 

Primăria 

orașului 

Soroca; 

Unitatea 

teritorială 

autonomă 

Găgăuzia; 

Primăria 

raionului 

Ocnița; 

Asociația 

Obștească 

„Misiunea 

Catolică 

Religioasă 

„Caritas” 

Moldova”; 

Asociația 

Obștească 

„Aripile 

Speranței”;  

Asociația 

Obștească 

„Asociația 

pentru 

Educație 

Neoumanist”; 

Fundația 

Agapedia; 

Asociația 

Obștească 

„Asociația 

Creștină de 

Caritate 

„Bethania” 

Acordul dintre 

Guvernul 

Republicii 

Moldova şi 

Guvernul 

Republicii 

Cehe privind 

cooperarea 

pentru 

dezvoltare, 

semnat la 

Chișinău la 23 

noiembrie 

2012, ratificat 

prin Legea 

nr.9/2013 şi 

intrat în 

vigoare la 18 

aprilie 2013”; 

 

p) la capitolul XXX, pozițiile 193 și 195-198 se exclud;  
 

q) la capitolul XXXII: 

pozițiile 207, 215-217, 222, 231, 245, 256, 260, 261, 274 și 284 se 

exclud; 

poziția 2931 va avea următorul cuprins: 
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„2931. 87211219612 Iniţiativa 

Uniunii 

Europene „Apă 

Plus pentru 

țările 

Parteneriatului 

Estic” 

(EUWI+4EaP) 

Consorţiul statelor 

membre ale UE 

(Austria şi Franţa); 

Comisia 

Economică ONU 

pentru Europa; 

Organizația pentru 

Cooperare şi 

Dezvoltare 

Economică 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului; 

Agenţia „Apele 

Moldovei”; 

Serviciul 

Hidrometeorologic 

de Stat;  

Agenţia pentru 

Geologie şi Resurse 

Minerale; 

Întreprinderea de 

Stat „Expediţia 

Hidrogeologică din 

Moldova”, 

Întreprinderea de 

Stat „Direcţia 

Bazinieră de 

Gospodărire a 

Apelor”; 

Agenția de Mediu 

Acordul-cadru 

dintre 

Guvernul 

Republicii 

Moldova şi 

Comisia 

Comunităţilor 

Europene 

privind 

asistenţa 

externă, 

semnat la 

Bruxelles la 

11 mai 2006, 

ratificat prin 

Legea 

nr.426/2006 și 

intrat în 

vigoare la 

11 iunie 

2012”; 

 

pozițiile 2935, 29312 și 29313 se exclud; 

se completează cu pozițiile 293116-293123 cu următorul cuprins: 
„293116. 8721154711482 Împuternicire prin 

monitorizarea 

progresului 

 

Asociația 

Obștească 

„Promo-LEX” 

Asociația 

Obștească 

„Promo-LEX” 

Acordul-cadru 

dintre 

Guvernul 

Republicii 

Moldova şi 

Comisia 

Comunităţilor 

Europene 

privind 

asistenţa 

externă, semnat 

la Bruxelles la 

11 mai 2006, 

ratificat prin 

Legea 

nr.426/2006 și 

intrat în 

vigoare la 11 

iunie 2012 

293117. 8721158811116 Cooperare 

transnațională a 

clusterelor active 

în domeniul 

agroalimentar, 

bazată pe 

abordarea 

specializării 

inteligente în 

regiunea Dunării 

 

 

Asociația 

Obștească 

„Rețeaua de 

Transfer 

Tehnologic a 

Moldovei” 

Asociația 

Obștească 

„Rețeaua de 

Transfer 

Tehnologic a 

Moldovei” 

Acordul-cadru 

dintre 

Guvernul 

Republicii 

Moldova şi 

Comisia 

Comunităţilor 

Europene 

privind 

asistenţa 

externă, semnat 

la Bruxelles la 
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11 mai 2006, 

ratificat prin 

Legea 

nr.426/2006 și 

intrat în 

vigoare la 

11 iunie 2012 

293118. 8721165412265 Dezvoltarea de 

acțiuni colective în 

sectorul agricol 

European (BOND) 

Asociația 

Obștească 

„ProEntranse” 

Asociația 

Obștească 

„ProEntranse” 

Acordul-cadru 

dintre 

Guvernul 

Republicii 

Moldova şi 

Comisia 

Comunităţilor 

Europene 

privind 

asistenţa 

externă, semnat 

la Bruxelles la 

11 mai 2006, 

ratificat prin 

Legea 

nr.426/2006 și 

intrat în 

vigoare la 

11 iunie 2012 

293119. 8721165212259 CONNEXIONs-

Platformă 

interconectată 

pentru detectarea, 

anticiparea, 

prevenirea și 

investigarea 

crimelor și 

amenințărilor 

teroriste 

Serviciul de 

Protecție și 

Pază de Stat 

Serviciul de 

Protecție și 

Pază de Stat 

Acordul-cadru 

dintre 

Guvernul 

Republicii 

Moldova şi 

Comisia 

Comunităţilor 

Europene 

privind 

asistenţa 

externă, semnat 

la Bruxelles la 

11 mai 2006, 

ratificat prin 

Legea 

nr.426/2006 și 

intrat în 

vigoare la 

11 iunie 2012 

293120. 8721164812185 Suport pentru 

implementarea 

Misiunii Înalților 

Consilieri UE 

2019-2021 

Delegația UE 

în Moldova 

Cancelaria de 

Stat 

Acordul-cadru 

dintre 

Guvernul 

Republicii 

Moldova şi 

Comisia 

Comunităţilor 

Europene 

privind 

asistenţa 

externă, semnat 
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la Bruxelles la 

11 mai 2006, 

ratificat prin 

Legea 

nr.426/2006 și 

intrat în 

vigoare la 

11 iunie 2012 

293121. 8721149612303 EU4Climate Programul 

Națiunilor 

Unite pentru 

Dezvoltare 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Acordul-cadru 

dintre 

Guvernul 

Republicii 

Moldova şi 

Comisia 

Comunităţilor 

Europene 

privind 

asistenţa 

externă, semnat 

la Bruxelles la 

11 mai 2006, 

ratificat prin 

Legea 

nr.426/2006 și 

intrat în 

vigoare la 

11 iunie 2012 

293122. 8721147812286 Dezvoltarea 

capacităților de 

prim ajutor în 

cadrul 

Departamentului 

de pompieri din 

Moldova 

 

Inspectoratul 

General 

pentru Situații 

de Urgență 

Inspectoratul 

General 

pentru Situații 

de Urgență 

Acordul-cadru 

dintre 

Guvernul 

Republicii 

Moldova şi 

Comisia 

Comunităţilor 

Europene 

privind 

asistenţa 

externă, semnat 

la Bruxelles la 

11 mai 2006, 

ratificat prin 

Legea 

nr.426/2006 și 

intrat în 

vigoare la 

11 iunie 2012 

293123. 8721165512289 Comerț și inovare 

în industria 

vinicolă WINET 

Agenția de 

Investiții 

Agenția de 

Investiții 

Acordul-cadru 

dintre 

Guvernul 

Republicii 

Moldova şi 

Comisia 

Comunităţilor 

Europene 

privind 

asistenţa 
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externă, semnat 

la Bruxelles la 

11 mai 2006, 

ratificat prin 

Legea 

nr.426/2006 și 

intrat în 

vigoare la 

11 iunie 2012”; 

 

r) la capitolul XXXIII, poziția 300 se exclude; 
 

s) la capitolul XXXIV, pozițiile 303 și 304 se exclud; 
 

t) la capitolul XXXVI, poziția 306 se exclude; 
 

u) capitolul XXXVIII se completează cu pozițiile 3081 și 3082 cu 

următorul cuprins: 
„3081. 8721150610990 Elaborarea 

Programului și 

Strategiei 

controlului 

radonului în 

Republica 

Moldova 

MOL/9/007 

Agenția Națională 

pentru Sănătate 

Publică 

Agenția 

Națională 

pentru Sănătate 

Publică 

Hotărîrea 

Parlamentului 

nr.1267/1997 

privind 

aderarea 

Republicii 

Moldova la 

Statutul 

Agenţiei 

Internaţionale 

pentru Energia 

Atomică 

3082. 8721150610996 Stabilirea 

Departamentului 

de radioterapie, 

MOL6010 

IMSP Institutul 

Oncologic 

IMSP Institutul 

Oncologic 

Hotărîrea 

Parlamentului 

nr.1267/1997 

privind 

aderarea 

Republicii 

Moldova la 

Statutul 

Agenţiei 

Internaţionale 

pentru Energia 

Atomică”; 

 

v) capitolul XXXIX se completează cu pozițiile 3091 și 3092 cu 

următorul cuprins: 
„3091. 8721150011470 Suport 

instituțional 

pentru 

dezvoltarea 

organizației 

 

 

Asociația 

Obștească „Centrul 

de Resurse 

Juridice” (CRJM) 

Universitatea de Stat 

„Bogdan Petriceicu 

Hașdeu” din Cahul; 

Universitatea de Stat 

din Moldova; 

Universitatea de Stat 

„Alecu Russo” din 

Bălți; 

Consiliul Superior al 

Magistraturii; 

Acordul 

dintre 

Republica 

Moldova și 

Suedia 

privind 

termenele și 

condițiile 

generale ale 

cooperării 
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Consiliul Superior al 

Procurorilor; 

Procuratura 

Generală; 

Procuratura 

Anticorupție 

pentru 

dezvoltare, 

semnat la 

2 iulie 2018, 

ratificat prin 

Legea 

nr.222/2018 

și intrat în 

vigoare la 

2 aprilie 

2019 

3092. 8721152812297 Dezvoltarea 

capacităților 

de export pe 

malurile 

Nistrului 

 

 

 

 

 

Programul 

Națiunilor Unite 

pentru Dezvoltare 

Biroul Politici de 

Reintegrare 

Acordul 

dintre 

Republica 

Moldova şi 

Suedia 

privind 

termenele şi 

condițiile 

generale ale 

cooperării 

pentru 

dezvoltare, 

semnat la 

2 iulie 2018, 

ratificat prin 

Legea 

nr.222/2018 

şi intrat în 

vigoare la 

2 aprilie 

2019”; 

 

2) în anexa nr. 2: 
 

a) la poziția 2, coloana 3, textul „Acordul de finanțare şi de proiect dintre 

KfW, Republica Moldova şi Fondul de Investiţii Sociale din 15 decembrie 

2010” se exclude; 
 

b) la poziția 111, coloana 2 se completează cu textul „ ; Agenția Națională 

pentru Sănătate Publică”; 
 

c) poziția 16 va avea următorul cuprins: 
„16. Unitatea consolidată 

pentru implementarea și 

monitorizarea proiectelor 

în domeniul energeticii 

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul României privind implementarea 

Programului de asistenţă tehnică şi financiară în 

baza unui ajutor financiar nerambursabil în 

valoare de 100 milioane de euro acordat de 

România Republicii Moldova, ratificat prin Legea 

nr.133/2010 

Integral 
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Proiectul „Îmbunătățirea 

eficienței sectorului de 

alimentare centralizată cu 

energie termică (SACET) 

 

 

Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și 

Banca Internațională pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de 

îmbunătățire a eficienței sectorului de alimentare 

centralizată cu energie termică, semnat la 

Chișinău la 15 aprilie 2015 și ratificat prin Legea 

nr.148/2015 

Integral 

Unitatea consolidată 

pentru implementarea şi 

monitorizarea proiectelor 

în domeniul energeticii 

Proiectul „Piața 

energetică competitivă” 

ID AMP: 

8721162311518 

Acordul de grant nr. TF0A6821 dintre Guvernul 

Republicii Moldova și Banca Internațională pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare/Asociația 

Internațională pentru dezvoltare în vederea 

realizării Proiectului „Piața energetică 

transparentă”, semnat la 24 octombrie 2018 și 

intrat în vigoare la 20 noiembrie 2018 

Integral”; 

 

d) poziția 19 va avea următorul cuprins: 
„19. Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției 

Sociale 

Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi 

Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în 

vederea realizării Proiectului „Modernizarea 

sectorului sănătăţii în Republica Moldova”, Legea 

nr.35/2015 

Integral”; 

 

e) poziția 20 va avea următorul cuprins: 
„20. Proiectul „Introducerea 

energiei curate prin 

intermediul sistemului 

solar de generare a 

energiei electrice” 

Acordul de grant privind Proiectul „Introducerea 

energiei curate prin intermediul sistemului solar 

de generare a energiei electrice” dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi JICA, semnat la 18 iulie 

2011 

Integral 

Grantul nr.TF 012263-MD Integral”; 
 

f) poziția 24 va avea următorul cuprins: 
24. Academia de Științe a 

Moldovei 

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 IncoNet EECA, nr.212226, „S&T 

International Cooperation Network for Eastern 

European and Central Asian Countries” 

Integral 

FP7 EXTEND, nr.231137, „Extending ICT 

research cooperation between the European Union, 

Eastern Europe and the Southern Caucasus” 

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 IncoNet CA/SC, nr.244417, „International 

Cooperation Network for Central Asian and South 

Caucasus Countries” 

Integral 

Academia de Științe a Moldovei FWC Ben-LOT 

nr.9: Culture, Education, Employment and Social 

Europe Aid/127054/C/SER/multi „Support to the 

Academy of Sciences of Moldova in better 

integration into the ERA” 

Parțial 

ERA-Net Rus Plus, nr.609556, „Further linking Parțial 

lex:LPLP20150730148
lex:LPLP20150730148
lex:LPLP2015031935
lex:LPLP2015031935
lex:LPLP20061227426
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Russia to ERA” 

FP7-INCO-2010-6, Project 266515 „Preparation 

for Moldova’s integration into the European 

Research Area and into the Community R&D 

Framework Programs on the basis of scientific 

excellence – MOLD-ERA” 

Integral 

FP7-PEOPLE-2012-IRSES NUTRILAB, 

nr.318946, „Nutritional Labeling Study in Black 

Sea Region Countries” 

Parțial 

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 

FP7-ENERGY-2012-1-2STAG H2ESOT, 

nr.308768-2, „Waste Heat to Electrical Energy via 

Sustainable Organic Thermoelectric Devices” 

Integral 

FP7-PEOPLE-2012-IRSES NUTRILAB, 

nr.318946, „Nutritional Labeling Study in Black 

Sea Region Countries” 

Parțial 

FP7 EECAlink, nr.223359, „Promotion and 

facilitation of International cooperation with 

Eastern European and Central Asian countries” 

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 

FP 7 EGI-InSPIRE, nr.261323, „European Grid 

Initiative: Integrated Sustainable Pan-European 

Infrastructure for Researchers in Europe” 

Integral 

FP7-HP-SEE CSA-INFRA, nr.261499, „High-

Performance Computing Infrastructure for South 

East Europe” 

Integral 

FP7-INFRASTRUCTURES-2013 GN3plus, 

nr.605243, „Multi-Gigabit European Research and 

Education Network and Associated Services” 

Parțial 

FP7 PICTURE. ICT-2011-7, nr.288279, „Policy 

dialogue in ICT to an Upper level for Reinforced 

EU-EECA Cooperation” 

Integral 

EURAXESS, nr.295345, „Enhancing The 

Outreach and Effectiveness of the EURAXESS 

Network Partners. EURAXESS T.O.P II” 

Parțial 

More4U-Moldovan Research for YOUth, 

nr.609836, „Researchers Night evenimentul pentru 

promovarea imaginei științei” 

Parțial 

FP7-INCO-2013-1-IncoNet EaP, nr.609528, „STI 

International Cooperation Network for EAP 

countries for the Eastern Partnership region” 

Parțial 

FP7-INCO-2013-1-Danube-INCO.NET, 

nr.609497, „International Cooperation Network for 

the Danube Region” 

Parțial 

FP7-PEOPLE-MoNetAccess, nr.619163, „Set-up Parțial 
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EURAXESS Services Network in Moldova” 

EECA-2-HORIZON, Nr.610793, „Bringing the 

EU_EECA cooperation and policy dialog in ICT in 

the HORIZON 2020 ERA” 

Parțial 

EAST-HORIZON, nr.611063, „Fostering Dialogue 

and Cooperation between the EU and EECA in the 

HORIZON 2020 perspective” 

Parțial 

FP7 ICT. Idealist 2014, nr.288598, „Trans-

National cooperation among ICT NCPs” 

Integral 

FP7 MOLD-NANONET, nr.294953, „Enhancing 

the capacities of the ELIRI Research Institute in 

applied research to enable the integration of 

Moldova in the European Research Area on the 

basis of scientific excellence” 

Integral 

FP7-HEALTH-2012-INNIOVATION-1, 

nr.304810-2, „RAIDs-Ratyional 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 preaccession process” 

Parțial 

FP7-PEOPLE-IRSES-FLUMEN, nr.318969, 

„Procesele fluviale și dinamica sedimentelor pe 

sistemul versanți: Impactul modificărilor 

socioeconomice și climatice asupra 

caracteristicilor bazinelor hidrografice și a zonelor 

conexe” 

Parțial 

FP7-SSH-2012-2, nr.320214, ARABTRANS 

„Political and Social Transformations in the Arab 

World” 

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 

FP7-KBBE-2013-7, AGRICISTRADE, nr.612755, 

„Exploring the potential for agricultural and 

biomass trade in the Commonwealth of 

Independent States” 

Parțial 

FP7-EUinDepth – IRSES, nr.612619, „European 

Identity, Cultural Diversity and Political Change” 

Parțial 

No.21370007 V4EaP Extended Standard Grant 

„Introducing EU standards in Moldova: towards a 

new model of cooperation and planning” 

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 

lex:TR1020010920ACORD
lex:TR1020010920ACORD
lex:TR1020010920ACORD
lex:TR1020010920ACORD
lex:LPLP20011228789
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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 

EAP.NIG 982517, „Silk Network Academies 

Alliance” 

Integral 

Legea nr.531/2003 privind aderarea Republicii 

Moldova la Acordul de constituire a Centrului 

Științifico-Tehnologic din Ucraina 

Integral 

Nr.9902 „Consolidarea capacităților în sprijinul 

creării unei rețele regionale în domeniul 

criminalisticii nucleare din Azerbaidjan, Georgia, 

Republica Moldova și Ucraina” 

Integral 

Nr.5998 „Producerea biogazului cu conținut 

calorific înalt ca sursă de „energie verde” din 

deșeurile agroindustriale: tehnologia intensificată 

și bioreactor combinat” 

Integral 

Nr.5989 „Senzori chimici și biosenzori în baza 

nanostructurilor de oxizi semiconductori” 

Integral 

Nr.5993 „Dinamica complexă a laserelor și 

amplificatoarelor cu puncte cuantice” 

Integral 

Nr.5982 „Studiul experimental al efectului de 

proximitate în structurile stratificate hibride de 

tipul supraconductor/feromagnet” 

Integral 

Nr.5986 „Elaborarea dispozitivelor termoelectrice 

anizotrope pe bază de microfire semimetalice” 

Integral 

Nr.5391 „Utilizarea compozițiilor de 

microelemente și microorganisme pentru 

ameliorarea fertilității solului în plantațiile 

Integral 

lex:HGHG20100818746
lex:HGHG20100818746
lex:LPLP20031218531
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viticole” 

Nr.5845 „Elaborarea unui sistem de combatere a 

bolilor și dăunătorilor pentru producerea ecologică 

a viței-de-vie” 

Integral 

Nr.5344 „Technology improvement and synthesis 

of Tetrathiotetracene-iodile quasi-one-dimensional 

crystals with high thermoelectric performance” 

Integral 

Nr.5833 „Nanostructuri în bază de oxizi metalici 

pentru aplicații în dispozitive senzorice, 

Universitatea Tehnică din Moldova” 

Integral 

Nr.5384 „Modele de calcul de înaltă performanță 

bazate pe abordări biologice și cuantice” 

Integral 

Nr.5807 „Elaborarea suportului instrumental 

pentru implementarea aplicațiilor complexe în 

infrastructura regională HPC” 

Integral 

Nr.5832 „Stimularea biochimică a proceselor 

anaerobe și elaborarea reactorului multifuncțional 

pentru obținerea și condiționarea hidrogenului 

molecular și a biometanului” 

Integral 

Nr.5854 „Sisteme de așteptare cu priorități, 

tranzacții semi-Markov și probleme de control în 

rețele complexe” 

Integral 

Nr.5808 „Dezvoltarea metodelor microscopiei 

holografice tradiționale și digitale pe baza 

fasciculelor coerente de lumină interferometric 

rasterizate” 

Integral 

Nr.5841 „Testarea dinamică a generatoarelor de 

aerosoli de mărimea naturală a rachetelor utilizate 

pentru impactul asupra proceselor atmosferice” 

Integral 

Nr.5842 „Convertoare electronice de putere cu 

modulare sincronizată pentru transport electric și 

pentru sisteme fotovoltaice” 

Integral 

Nr.5933 „Dezvoltarea litografiei fără mască pentru 

nanostructurarea tridimensională a nitrurii de galiu 

(GaN)” 

Integral 

Nr.5937 „Convertarea termoelectrică eficientă a 

energiei în baza nanofirelor cristalin-amorfe cu 

secțiune transversală variabilă pentru asigurarea 

unei securități energetice” 

Integral 

Nr.5948 „Elaborarea unor metode biologice de 

protecție a legumelor de seră împotriva 

nematodelor parazite periculoase” 

Integral 

P461 „Enhancing National Capabilities and 

Expertise in Nuclear Forensics” 

Integral 

BSEC-HDF/RES 2011-02. TESUWKERC 

„Technological system based on the utilization of 

water kinetikal energy for rural consumers” 

Integral 

BSEC/PDF/0025/08.2012 „Experimental 

Deployment of an Integrated Grid and Cloud 

Enabled Environment in BSEC Countries on the 

Base of g-Eclipse” – BSEC gEclipseGrid 

Parțial 

2.2.1.74459.339 „BSB Net-Eco”, „Research 

networking for the environmental monitoring and 

mitigation of adverse ecological effects in the 

Parțial 
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Black Sea Basin” 

2.2.1 73767.309 BSB SciNetNatHazPrev, „A 

Scientific network for earthquake, landslide and 

flood hazard prevention” 

Parțial 

2.3.1. 77580.343, MIC-ETC 2632, BSB, 

Nr.48956/18.06.2013, CULTURe EXchange 

Platform (CULTUR-EXP) 

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 

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 

MIS-ETC 1549 „Promovarea producției 

sustenabile și implementarea bunelor practici în 

fermele de bovine din regiunea transfrontalieră 

RO-MD-UK” 

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 

CISCO SYSTEMS Inc., USA; Best Practice 

Sharing 3023643/02/14/01, „Supporting Ministry 

of Education Strategy for Developing ICT 

Education” 

Integral 

CISCO SYSTEMS Inc., USA; Best Practice 

Sharing 3023643/02/14/02, „CCNA D Studies for 

IT Teachers in Underserved Zones (North and 

Integral 
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South of Moldova)” 

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 

No 21470031 International Visegrad Funds V4EaP 

Extendend Standart Grant „Agribusiness 

association model in V4 countries – a new 

perspective for Moldova competitiveness” 

Parțial 

No 36060356 International Visegrad Fund IVF 

„Discussion on Information Society Building 

Issues Platform” 

Parțial 

EU EA CG Nr. 2014/ 346-992 European 

Commission „Financial support to the participation 

of the Republic of Moldova in the EU programme 

Horizon 2020” 

Parțial 

BLACK SEA HORIZON nr.645785 „Enchanced 

bi-regional STI cooperation between the EU and 

the Black Sea Region” 

Parțial 

Ideal-ist 2018, nr.645216 „Transnational 

Cooperation among ICT NCPs” 

Parțial 

WaterWorks2014, 641715 „Water Works 2014-

2019 in Support of the Water JPI” 

Parțial 

NCPs CaRE 642025 „National Contact Points for 

Climate action, Raw materials, Environment and 

Resource Efficiency” 

Parțial 

„H2020-TWIN-2015, HOLO 687328, „Stimularea 

excelenței științifice și capacitatea de inovare în 

microscopie holografică digitală a Institutului de 

Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei 

Parțial 

EC, DG NEAR-2015/356-353, EaP Connect 

„Proiectul (EaPConnect) pentru țările membre ale 

Parteneriatului Estic” 

Parțial 

lex:TR1020140701ACORD
lex:TR1020140701ACORD
lex:TR1020140701ACORD
lex:TR1020140701ACORD
lex:TR1020140701ACORD
lex:LPLP20140717142
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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” 

Parțial 

H2020-GALILEO-2014-1, BEYOND, 641607, 

(2014/04/03) „Dezvoltarea capacităților EGNSS a 

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 

984890 NATO EAP SFPP, „Decontaminarea 

energetic-eficientă cu UV și plasmă rece utilizînd 

metamateriale” 

Integral 

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”; 

 

g) pozițiile 28 și 29 vor avea următorul cuprins: 
„28. Proiectul „Îmbunătăţirea 

echipamentului în Casa-

internat pentru copii cu 

deficienţe mintale din 

or.Orhei” 

Acordul de grant dintre Ambasada Japoniei în 

Republica Moldova şi Casa-internat pentru copii 

cu deficienţe mintale din or.Orhei din 27 ianuarie 

2012 

Integral 

Proiectul „Dezvoltarea 

capacităţilor statistice pe 

baza datelor ce ţin de 

abilităţi” 

Grantul TFOA2984 Integral 

29. Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului  

Proiectul de construcţie a 

locuinţelor pentru 

păturile socialmente 

vulnerabile II 

Acordul-cadru de împrumut dintre Republica 

Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului 

Europei întru realizarea Proiectului de construcţie 

a locuinţelor pentru păturile socialmente 

vulnerabile II (nr.F/P 1756(2011)), ratificat prin 

Legea nr.182/2012 

Integral”; 

 

h) poziția 39 va avea următorul cuprins: 
„39. Ministerul Culturii Acordul dintre Guvernul României și Guvernul 

Republicii Moldova cu privire la cadrul general 

și condițiile pentru cooperarea în domeniul 

dezvoltării, semnat la București la 28 august 

2013 

Integral 

lex:TR1020130828ACORD
lex:TR1020130828ACORD
lex:TR1020130828ACORD
lex:TR1020130828ACORD
lex:TR1020130828ACORD
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Proiectul privind 

Teatrul Muzical-

Dramatic 

„B.P. Hașdeu”, 

Ministerul Culturii 

Memorandumul de Înțelegere dintre Ministerul 

Afacerilor Externe al României și Ministerul 

Culturii al Republicii Moldova în domeniul 

cooperării pentru dezvoltare privind Teatrul 

Muzical-Dramatic „B.P. Hașdeu” 

Integral”; 

 

i) poziția 43 va avea următorul cuprins: 
„43. SA „CET-Nord” 

Proiectul „Sistemul 

termoenergetic al 

mun. Bălţi” 

ID AMP: 872113689611 

 

 

Acordul de finanțare dintre Republica Moldova şi 

Banca Europeană pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare în vederea realizării Proiectului 

„Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți 

(SA „CET-Nord”)”, semnat la 30 octombrie 2014, 

ratificat prin Legea nr.15/2015 și intrat în vigoare 

la 26 aprilie 2017 

Integral 

Acordul de grant dintre Republica Moldova, SA 

„CET-Nord” şi Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare privind grantul 

investițional acordat din Fondul Regional al 

Parteneriatului Europei de Est pentru Eficiență 

Energetică şi Mediu (E5P) pentru realizarea 

proiectului „Sistemul termoenergetic al 

municipiului Bălți (SA „CET-Nord”)”, semnat la 

1 aprilie 2016, ratificat prin Legea nr.163/2016 și 

intrat în vigoare la 26 aprilie 2017 

Integral 

Acordul de grant dintre Republica Moldova, SA 

CET-Nord și Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare în vederea acordării 

grantului investițional din contul Fondului Special 

al acționarilor BERD în scopul realizării 

Proiectului „Sistemul termoenergetic al 

municipiului Bălți (SA „CET-Nord”), semnat la 

22 ianuarie 2019, intrat în vigoare la 15 aprilie 

2019 

Integral”; 

 

j) se completează cu poziția 48 cu următorul cuprins: 
„48. Municipiul Cahul 

ID AMP: 

8721165912379 

Acordul de finanțare și proiect dintre Banca 

Germană Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), 

Republica Moldova și Primăria municipiului 

Cahul în vederea realizării proiectului 

„Aprovizionarea cu apă și sanitație în Raionul 

Cahul”, semnat la 1 august 2018 

Integral”. 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.  

 

 

Prim-ministru      MAIA SANDU 

  
 

Contrasemnează: 

 
 

Ministrul finanţelor     Natalia Gavrilița 

 



NOTA INFORMATIVĂ

la proiectul Hotărârii Guvernului „Privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.246 din 8
aprilie 2010”

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

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.246 din 8 
aprilie 2010” a fost elaborat de către Ministerul Finanţelor.

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

Un aspect esenţial care a condus la elaborarea prezentului proiect de act normativ 
constituie actualizarea Listei proiectelor de asistenţă tehnică în derulare, care cad sub incidenţa 
tratatelor internaţionale, 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 şi concomitent a Listei împrumuturilor şi frânturilor acordate 
Guvernului Republicii Moldova/Republicii Moldova sau acordate cu garanţie de stat, din contul 
împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a 
Guvernului), din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, destinate realizării 
proiectelor de asistenţă investiţională, din contul cărora vor f i  importate sau achiziţionate 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.l şi Anexei nr.2 din Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 
2010, se propune în contextul demarării unor noi proiecte de asistenţă externă pe teritoriul 
Republicii Moldova, precum şi excluderea proiectelor finalizate.

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.l00 din 22 
decembrie 2017, este necesară prin prisma evitării tergiversării importului bunurilor/serviciilor 
necesare bunei implementări a proiectelor de asistenţă externă, care se află în plin proces de 
demarare.

3. Fundamentarea economico-financiară
Adoptarea proiectului de Hotărâre nu va implica cheltuieli financiare suplimentare asupra 

bugetului public naţional.

4 Avizarea şi consultarea publică a proiectului
în vederea respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, proiectul Hotărârii Guvernului a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului 
Finanţelor, la compartimentul Transparenţă Decizională. Totodată, în conformitate cu prevederile 
Legii nr.l00 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, Ministerul Finanţelor a consultat 
prezentul proiect de act normativ cu părţile interesate şi îl prezintă Guvernului pentru aprobare.

I\CMINISTRU Natalia GAVRILIŢA
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