
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

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 şi 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) capitolul I se completează cu pozițiile 1722-1725 cu următorul cuprins: 

„1722. 

 

8721190716704 Aripi pentru 

tinerii din 

Transnistria - 

Incluziune 

socială și 

economică, 

pace și 

securitate 

pentru tinerii 

defavorizați de 

pe ambele 

maluri ale 

râului Nistru 

Asociația 

Obștească 

„Demos” 

 

 

Asociația 

Obștească 

„Demos” 

 

 

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 

1723. 8721191616779 ASSIST – 

acțiune de 

fortificare a 

solidarității în 

Moldova și 

Asociația 

Obștească 

„Ajutorul 

Creștin din 

Moldova” 

Asociația 

Obștească 

„Ajutorul 

Creștin din 

Moldova” 

Acordul dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul 

Republicii Austria cu 

privire la cooperarea 
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b) capitolul IV: 

textul din coloana 6 se substituie cu textul: „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”. 

 

c) capitolul VI: 

textul din coloana 6 se substituie cu textul: „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”. 

se completează cu poziția 669 cu următorul cuprins: 

Serbia pentru 

protecția 

sănătății și 

bunăstării a 

persoanelor în 

etate în 

perioada 

Covid-19 

de dezvoltare, 

semnat la Viena la 

21 octombrie 2008, 

ratificat prin Legea 

nr.283/2008 și intrat 

în vigoare la 1 aprilie 

2009 

1724. 8721192116805 Inovație pentru 

Sănătate: 

Abordări 

Durabile în 

Serviciile de 

Îngrijire pentru 

Reducerea 

Impactului 

COVID-19 

Fundația de 

Binefacere 

„Caritas 

Moldova” 

Fundația de 

Binefacere 

„Caritas 

Moldova” 

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” 

1725. 8721193516946 Proiectul de apă 

și sanitație în 

satele din 

Moldova 

(ApaSan+) 

Fundația 

„Centrul 

Moldo-Elvețian 

pentru 

Cooperare 

SKAT” 

Primăria 

satului 

Vărvăreuca; 

Primăria 

satului 

Alexeevca; 

Primăria 

satului 

Ciorești; 

Primăria 

satului 

Micleușeni; 

Primăria 

satului Dolna; 

Primăria 

satului 

Vărăncău; 

Primăria 

orașului 

Florești 

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” 
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d) capitolul VII:  

textul din coloana 6 se substituie cu textul: „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”. 

 

e) capitolul VIII: 

textul din coloana 6 se substituie cu textul: „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”. 

se completează cu poziția 8019 cu următorul cuprins: 

 

f) capitolul IX: 

la poziția 902, coloana 4 se completează cu textul: „Asociația 

Obștească „Asociația Presei Independente””; 

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

Obștească  „Asociația Presei Independente” și „Școala de Management în 

Sănătate Publică””; 

la poziția 905, coloana 4 se completează cu textul: „Școala de Management 

în Sănătate Publică”. 

 

g) capitolul X: 

textul din coloana 6 se substituie cu textul: „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”. 

„669. 8721169016776 Suport pentru 

fermierii mici, 

în particular din 

sectorul 

zootehnic 

Organizația 

pentru 

Alimentație și 

Agricultură a 

Națiunilor 

Unite 

Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare 

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” 

„8019. 

 

8721163316814 Combatem 

stigma cu stil 

Fondul 

Națiunilor 

Unite pentru 

Populație 

 

Ministerul 

Educației și 

Cercetării; 

Producători 

autohtoni din 

industria 

ușoară 

 

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 XIV: 

textul din coloana 6 se substituie cu textul: „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”. 

se completează cu poziția 963 cu următorul cuprins:   

 

i) capitolul XV: 

textul din coloana 6 se substituie cu textul: „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”. 

 

j) capitolul XVII se completează cu pozițiile 11719 și 11720 cu următorul 

cuprins: 

„963. 

 

8721115616841 Generare de 

locuri de muncă 

la nivel local în 

Moldova prin 

adoptarea noii 

Strategii 

Naționale 

pentru 

Ocuparea 

Forței de 

Muncă 

transformatoare 

de gen și 

implementarea 

descentralizată 

a acesteia prin 

Parteneriate 

Locale de 

Ocupare (LEP) 

Organizația 

Internațională a 

Muncii 

Asociația 

Obștească 

”Confederația 

Națională a 

Patronatului 

din Republica 

Moldova”; 

Confederația 

Națională a 

Sindicatelor 

din Moldova; 

Ministerul 

Muncii și 

Protecției 

Sociale;  

Agenția 

Națională 

pentru 

Ocuparea 

Forței de 

Muncă 

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” 

„11719. 

 

8721183216715 Activitatea de 

Susținere a 

Competitivității 

în Industria 

Ușoară și cea a 

Turismului 

International 

Development 

Group 

Advisory 

Services, LLC 

Dover 

Sucursala 

Chișinău 

Asociația 

Națională 

pentru Turism 

Receptor și 

Intern din 

Moldova; 

Asociația 

Patronală din 

Industria 

Ușoară; 

Ziphouse 

Design Hub 

Acordul dintre 

Guvernul Statelor 

Unite ale Americii şi 

Guvernul Republicii 

Moldova cu privire 

la cooperare în 

vederea facilitării 

acordării asistenței, 

semnat la Chișinău 

la 21 martie 1994 şi 

intrat în vigoare la 

21 martie 1994 

11720. 8721183216646 Proiectul 

Tehnologiile 

Viitorului 

Compania 

Chemonics 

International 

Asociația 

Națională a 

Companiilor 

Acordul dintre 

Guvernul Statelor 

Unite ale Americii şi 
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k) capitolul XVIII se completează cu poziția 1214 cu următorul cuprins: 

 

l) capitolul XX se completează cu poziția 12928 cu următorul cuprins: 

din Domeniul 

Tehnologiilor 

Informaționale 

și al 

Comunicațiilor; 

Camera de 

Comerț și 

Industrie a 

Republicii 

Moldova; 

TEKWILL; 

Organizația 

pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici şi 

Mijlocii; 

Universitatea 

Tehnică a 

Moldovei; 

Universitatea 

Pedagogică de 

Stat Ion 

Creangă; 

Universitatea 

de Stat ”Alecu 

Russo” din 

Bălți;  

Agenția de 

Investiții; 

Universitatea 

de Stat din 

Moldova 

Guvernul Republicii 

Moldova cu privire 

la cooperare în 

vederea facilitării 

acordării asistenței, 

semnat la Chișinău 

la 21 martie 1994 şi 

intrat în vigoare la 

21 martie 1994” 

„1214. 

 

8721179816732 Îmbunătățirea 

condițiilor 

Dispeceratului 

Direcției de 

Poliție mun. 

Chișinău 

SRL 

ENERGOTEL-

GRUP  

Inspectoratul 

General al 

Poliției 

 

Acordul dintre 

Guvernul Statelor 

Unite ale Americii şi 

Guvernul Republicii 

Moldova cu privire 

la cooperare în 

vederea facilitării 

acordării asistenței, 

semnat la Chişinău la 

21 martie 1994 şi 

intrat în vigoare la 

21 martie 1994” 

„12928. 

 

8721131216885 Efectuarea 

lucrărilor de 

dezvoltare a 

Societatea 

Comercială 
Ministerul 

Apărării 

Acordul dintre 

Guvernul Statelor 

Unite ale Americii și 
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m) capitolul XXI: 

la poziția 1309, coloanele 4 și 5 se completează cu textul: „Î.C.S. 

REFORMA ART S.R.L.”. 
se completează cu poziția 13019 cu următorul cuprins: 

 

n) capitolul XXII se completează cu pozițiile 13730 și 13731 cu următorul 

cuprins: 

infrastructurii și 

sporire a 

nivelului de 

siguranță și 

securitate la 

complexele 

Ministerului 

Apărării de 

păstrare a 

patrimoniului 

militar, 

armamentului 

și munițiilor de 

la Florești și 

Cahul, 

Republica 

Moldova, faza 

V 

”Prestigiu-AZ” 

S.R.L. 
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” 

„13019. 

 

8721172116678 Moldova: 

Crearea 

Conexiunilor 

între Diaspora 

Moldovenească 

Asociația 

Obștească 

”Reprezentanța 

din Moldova a 

International 

Republican 

Institute din 

SUA” 

Asociația 

Obștească 

”Reprezentanța 

din Moldova a 

International 

Republican 

Institute din 

SUA” 

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”; 

„13730. 8721130116844 Elaborarea 

documentelor 

de proiectare 

şi estimare 

(deviz) pentru 

Sistemul de 

alimentare cu 

apă potabilă a 

or. Vulcăneşti 

Agenția Turcă de 

Cooperare 

Internațională; 

SRL 

”FLUXPROIECT” 

Primăria 

orașului 

Vulcănești 

Protocolul de 

cooperare dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova și 

Guvernul Republicii 

Turcia privind 

termenele și 

condițiile generale 

pentru dezvoltare, 

semnat la Chișinău 

la 2 aprilie 2015, 

ratificat prin Legea 

nr.112/2015 și intrat 



7 

 

 

 

o) capitolul XXIII se completează cu pozițiile 14312 și 14313 cu următorul 

cuprins: 

 

în vigoare la 18 

noiembrie 2016” 

13731. 8721130116992 Amenajarea a 

zonei 

pietonale 

modelate 

după motivul 

covorului 

tradițional în 

mun. 

Chișinău 

”TOTALSTROY 

COM” SRL 

Primăria mun. 

Chișinău 

Protocolul de 

cooperare dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova și 

Guvernul Republicii 

Turcia privind 

termenele și 

condițiile generale 

pentru dezvoltare, 

semnat la Chișinău 

la 2 aprilie 2015, 

ratificat prin Legea 

nr.112/2015 și intrat 

în vigoare la 18 

noiembrie 2016” 

„14312. 8721166115631 Creăm valoare 

pentru alții: 

Instituțiile de 

Învățământ 

profesional 

Tehnic oferă 

competențe 

profesionale 

relevante 

(CREATIVO) 

Asociaţia 

Obştească 

”Centrul pentru 

Educație 

Antreprenorială 

şi Asistență în 

Afaceri” 

Asociaţia 

Obştească 

”Centrul pentru 

Educație 

Antreprenorială 

şi Asistență în 

Afaceri” 

Acordul dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova și 

Guvernul 

Principatului 

Liechtenstein privind 

asistenta umanitară 

și cooperarea 

tehnică, semnat la 

Bruxelles la 5 

septembrie 2007, 

ratificat prin Legea 

nr.312/2007 și intrat 

în vigoare la 13 

martie 2008 

14313. 8721166115680 GirlsGoIt Asociația 

pentru 

Dezvoltarea 

Tehnologiilor 

Informaționale 

”EDUCAT” 

Asociația 

pentru 

Dezvoltarea 

Tehnologiilor 

Informaționale 

”EDUCAT” 

Acordul dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova și 

Guvernul 

Principatului 

Liechtenstein privind 

asistenta umanitară 

și cooperarea 

tehnică, semnat la 

Bruxelles la 5 

septembrie 2007, 

ratificat prin Legea 

nr.312/2007 și intrat 

în vigoare la 13 

martie 2008”; 
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p) capitolul XXVI se completează cu pozițiile 15832-15842 cu următorul 

cuprins: 

„15832. 8721127216295 Reîncărcarea 

comportamentului 

de 

responsabilitate 

socială 

 

Agenția Slovacă 

pentru 

Cooperare 

Internațională și 

Dezvoltare; 

Asociația 

Obștească 

”EDUPAC” 

 

Asociația 

Obștească 

”EDUPAC” 

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 

15833. 8721127216648 Construim pentru 

un viitor mai bun 

Agenția Slovacă 

pentru 

Cooperare 

Internațională și 

Dezvoltare; 

Primăria satului 

Trifești 

Primăria 

satului Trifești 

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 

15834. 8721127216651 Proiect de 

screening pentru 

vederea copiilor 

Agenția Slovacă 

pentru 

Cooperare 

Internațională și 

Dezvoltare; 

Asociația 

Obștească 

”Asociația de 

Cercetare a 

Maladiilor 

Cronice” 

Asociația 

Obștească 

”Asociația de 

Cercetare a 

Maladiilor 

Cronice” 

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 

15835. 8721127216652 SPERANȚA - În 

spatele unui 

diagnostic 

incurabil 

Agenția Slovacă 

pentru 

Cooperare 

Internațională și 

Dezvoltare; 

Instituția 

Privată 

”Reprezentanța 

în Republica 

Moldova a 

Hospice of 

Hope România 

Limited din 

Marea Britanie”  

Instituția 

Privată 

”Reprezentanța 

în Republica 

Moldova a 

Hospice of 

Hope România 

Limited din 

Marea 

Britanie”  

 

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 
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15836. 8721127216653 Extinderea 

centrului de 

reabilitare socială 

și psihologică a 

copiilor 

Agenția Slovacă 

pentru 

Cooperare 

Internațională și 

Dezvoltare; 

Asociația 

Obștească 

”Dătătorul de 

Speranță” 

Asociația 

Obștească 

”Dătătorul de 

Speranță” 

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 

15837. 8721127216649 Asigurarea 

condițiilor de igienă 

și igienizare în 

Grădinița nr. 

12 din municipiul 

Bălți 

 

Agenția Slovacă 

pentru Cooperare 

Internațională și 

Dezvoltare; 

Direcția 

învățământ, 

tineret și sport, 

municipiul Bălți 

Direcția 

învățământ, 

tineret și 

sport, 

municipiul 

Bălți 

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 

15838. 8721127216650 Traseu turistic 

marcat  de mers pe 

jos: Nisporeni  

Agenția Slovacă 

pentru Cooperare 

Internațională și 

Dezvoltare;  

Primăria 

orașului 

Nisporeni 

Primăria 

orașului 

Nisporeni 

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 

15839. 8721127216654 Apă curată pentru 

dezvoltare durabilă 

 

Agenția Slovacă 

pentru Cooperare 

Internațională și 

Dezvoltare; 

Asociația 

Obștească 

„Stoianovca 

ZaEdno” 

Asociația 

Obștească 

”Stoianovca 

ZaEdno” 

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 

15840. 8721127216655 Promotori ai 

schimbării în 

Tănătari 

 

Agenția Slovacă 

pentru Cooperare 

Internațională și 

Dezvoltare; 

Primăria satului 

Tănătari 

Primăria 

satului 

Tănătari 

Acordul dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul 

Republicii Slovace 

privind cooperarea 

pentru dezvoltare, 
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q) capitolul XXVII se completează cu poziția 16539 cu următorul cuprins: 

 

r) capitolul XXIX se completează cu pozițiile 19233 și 19234 cu următorul 

cuprins: 

semnat la Bratislava 

la 16 octombrie 

2013, ratificat prin 

Legea nr.14/2014 și 

intrat în vigoare la 22 

mai 2014 

15841. 8721127216656 

 

Colectarea 

deșeurilor 

electronice 

(WEEE), cu 

eliminarea 

ulterioară, 

reducând 

impactul dăunător 

și povara asupra 

mediului și 

dezvoltarea 

orașului 

Agenția Slovacă 

pentru 

Cooperare 

Internațională și 

Dezvoltare; 

Asociația 

Obștească 

”Vitality” 

Asociația 

Obștească 

„Vitality” 

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 

15842. 8721127216719 Dezvoltarea unui 

sistem funcțional 

și sustenabil de 

gestiune a 

deșeurilor în 

Criuleni 

Agenția Slovacă 

pentru 

Cooperare 

Internațională și 

Dezvoltare; 

Asociația 

Obștească ”Pro-

Development” 

 

 

Asociația 

Obștească 

„Pro-

Development” 

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” 

„16539. 

 

8721150616804 Proiectul pentru 

modernizarea 

echipamentului 

medical în 

cadrul Centrului 

Republican de 

Diagnosticare 

Medicală din 

municipiul 

Chișinău 

IMSP „Centrul 

Republican de 

Diagnosticare 

Medicală” 

 

 

IMSP 

„Centrul 

Republican 

de 

Diagnosticare 

Medicală” 

Acordul dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova și 

Guvernul Japoniei 

privind cooperarea 

tehnică, semnat la 

Chișinău la 14 mai 

2008, ratificat prin 

Legea nr.225/2008 

și intrat în vigoare la 

5 decembrie 2008”; 

„19233. 

 

8721112916923 Livrarea și 

instalarea 

accesoriilor 

pentru utilizarea 

completă a 

Ambasada 

Republicii Cehe 

în Republica 

Moldova; 

”Medlux 

Group” SRL  

Ministerul 

Sănătății 

Acordul dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova şi 

Guvernul Republicii 

Cehe privind 

cooperarea pentru 
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s) capitolul XXXII: 

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

„HAI MOLDOVA””. 

se completează cu pozițiile 293303 - 293313 cu următorul cuprins: 

ventilatoarelor 

pulmonare 

dezvoltare, semnat 

la Chişinău la 23 

noiembrie 2012, 

ratificat prin Legea 

nr.9/2013 şi intrat în 

vigoare la 18 aprilie 

2013 

19234. 8721112916921 

 

Tehnologii 

pentru viitor – 

telemedicină în 

îngrijiri la 

domiciliu în 

Moldova 

Agenția Cehă 

pentru 

Dezvoltare; 

Charitas CR, 

Republica Cehă; 

Asociația 

Obștească ”Pro 

Development”;  

Asociația 

Obștească 

”Homecare” 

Ministerul 

Sănătății 

Acordul dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova şi 

Guvernul Republicii 

Cehe privind 

cooperarea pentru 

dezvoltare, semnat 

la Chişinău la 23 

noiembrie 2012, 

ratificat prin Legea 

nr.9/2013 şi intrat în 

vigoare la 18 aprilie 

2013”; 

„293303. 

 

8721183016616 Eminescu: o 

cultură – o rută 

în zona 

transfrontalieră 

Botoșani – 

Bălți 

I.P. Liceul 

Teoretic 

”Mihai 

Eminescu”, 

mun. Bălți; 

Primăria mun. 

Bălți 

I.P. Liceul 

Teoretic 

”Mihai 

Eminescu”, 

mun. Bălți; 

Primăria mun. 

Bălți 

Acordul-cadru 

dintre Guvernul 

Republicii Moldova 

şi Comisia 

Comunităților 

Europene privind 

asistența externă, 

semnat la Bruxelles 

la 11 mai 2006 şi 

ratificat prin Legea 

nr.426-XVI din 27 

decembrie 2006, 

intrat în vigoare la 

11 iunie 2012 

293304. 8721191416707 Legături de 

speranță pentru 

sănătate și 

îngrijire între 

România și 

Moldova 

IMSP Spitalul 

Raional Orhei; 

Asociația 

Obștească 

Asociația 

Umanitară 

”Filantropia 

Creștină” 

IMSP Spitalul 

Raional Orhei; 

Asociația 

Obștească 

Asociația 

Umanitară 

”Filantropia 

Creștină” 

Acordul-cadru 

dintre Guvernul 

Republicii Moldova 

şi Comisia 

Comunităţilor 

Europene privind 

asistenţa externă, 

semnat la Bruxelles 

la 11 mai 2006 şi 

ratificat prin Legea 

nr.426-XVI din 27 

decembrie 2006, 

intrat în vigoare la 

11 iunie 2012 
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293305. 8721188916647 ROBOți 

dedicați 

eficienței 

valoroase 

neuroMOtrice 

IMSP Institutul 

de Neurologie 

și 

Neurochirurgie 

”Diomid 

Gherman” 

IMSP Institutul 

de Neurologie 

și 

Neurochirurgie 

”Diomid 

Gherman” 

Acordul-cadru 

dintre Guvernul 

Republicii Moldova 

şi Comisia 

Comunităţilor 

Europene privind 

asistenţa externă, 

semnat la Bruxelles 

la 11 mai 2006 şi 

ratificat prin Legea 

nr.426-XVI din 27 

decembrie 2006, 

intrat în vigoare la 

11 iunie 2012 

293306. 8721156816777 

 

PLAT4FOOD 

 

Organizaţia 

pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici şi Mijlocii 

Organizaţia 

pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici şi Mijlocii 

Acordul-cadru 

dintre Guvernul 

Republicii Moldova 

şi Comisia 

Comunităţilor 

Europene privind 

asistenţa externă, 

semnat la Bruxelles 

la 11 mai 2006 şi 

ratificat prin Legea 

nr.426-XVI din 27 

decembrie 2006, 

intrat în vigoare la 

11 iunie 2012 

293307. 8721156816778 Apel creativ 

pentru soluții 

inovative 

Organizația 

pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici şi Mijlocii 

Organizația 

pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici şi Mijlocii 

Acordul-cadru 

dintre Guvernul 

Republicii Moldova 

şi Comisia 

Comunităţilor 

Europene privind 

asistenţa externă, 

semnat la Bruxelles 

la 11 mai 2006 şi 

ratificat prin Legea 

nr.426-XVI din 27 

decembrie 2006, 

intrat în vigoare la 

11 iunie 2012 

293308. 8721174016681 UE pentru 

Moldova: 

Dezvoltarea 

comunităților 

rurale 

(LEADER) 

Fondul de 

Solidaritate 

Poloneză 

Fondul de 

Solidaritate 

Poloneză 

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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293309. 8721121916809 Susținerea IMM-

urilor sectorului 

economiei 

circulare din UE 

pentru 

participarea la 

sistemul 

achizițiilor 

publice din țările 

Europei de Est – 

P2GreenEST 

Camera de 

Comerț și 

Industrie a 

Republicii 

Moldova 

Camera de 

Comerț și 

Industrie a 

Republicii 

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 

293310. 8721158416937 Valorificarea 

patrimoniului 

cultural și 

încurajarea 

turismului 

durabil prin 

intermediul unei 

moșteniri 

comune vii a 

țărmurilor 

Dunării ca bază 

pentru un traseu 

cultural - Living 

Danube Limes 

(DTP3-359-2.2) 

Primăria 

orașului 

Ungheni 

Primăria 

orașului 

Ungheni 

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” 

293311. 8721179816957 Crime împotriva 

bunurilor 

culturale și 

siturilor 

(CrimART) 

Inspectoratul 

General al 

Poliției 

Inspectoratul 

General al 

Poliției 

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 

293312. 8721147816941 Îmbunătățirea 

capacităților de 

comunicare 

bazate pe TIC în 

zona 

transfrontalieră a 

României de 

Nord-Est și 

Republica 

Moldova 

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 
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t) capitolul XXXIII:  

textul din coloana 6 se substituie cu textul: „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”. 

se completează cu poziția 30117 cu următorul cuprins: 

 

u) capitolul XXXIX se completează cu pozițiile 30915 și 30916 cu următorul 

cuprins: 

293313. 8721159116666 Reabilitarea 

infrastructurii de 

transport în 

regiunea 

transfrontalieră 

Ungheni-Iași, în 

vederea 

fluidizării 

traficului către 

punctul de 

trecere a 

frontierei 

Sculeni 

Consiliul 

raional 

Ungheni 

Consiliul 

raional 

Ungheni 

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” 

„30117. 

 

8721192016766 Consolidarea 

diversității și 

egalității în 

Republica 

Moldova 

Consiliul 

Europei 

 

 

Autorități 

Publice Locale 

din Republica 

Moldova; 

Parlamentul 

Republicii 

Moldova; 

Inspectoratul 

General de 

Poliție  

 

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”; 

„30915. 8721154816784 O justiție verde 

pentru un 

mediu protejat 

și comunități 

Asociația 

Obștească 

„EcoContact” 

Asociația 

Obștească 

„EcoContact” 

Acordul dintre 

Republica Moldova 

și Suedia privind 

termenele și 
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2) anexa nr. 2: 

se completează cu poziția 66 cu următorul cuprins: 
„66. Guvernul Japoniei ID AMP: 

8721150616803 Ministerul 

Sănătății IMSP Institutul Mamei și 

Copilului IMSP Spitalul Clinic 

Municipal de Copii nr.1 IMSP 

Spitalul Clinic Municipal pentru 

Copii ”V. Ignatenco” 

Acordul de grant, întocmit prin schimb de note, 

dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul 

Japoniei privind furnizarea de echipament 

medical în cadrul Programului de dezvoltare 

economică și socială, semnat la Chișinău la 

22 decembrie 2020, ratificat prin Legea 

nr.97/2021 și intrat în vigoare la 

5 octombrie 2021. 

Integral”. 

 

 

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

al Republicii Moldova.  

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

  

durabile în 

Moldova – 

Justiția Verde 

STEPS 

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 

30916. 8721190516810 Suport 

Instituțional 

pentru Centrul 

Național de 

Asistență și 

Informare a 

ONG-urilor din 

Moldova 

CONTACT 

Asociația 

Obștească 

”Centrul 

Național de 

Asistență și 

Informare a 

ONG-urilor din 

Moldova 

CONTACT” 

Asociația 

Obștească 

”Centrul 

Național de 

Asistență și 

Informare a 

ONG-urilor 

din Moldova 

CONTACT” 

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”  



 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 și 

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 45 de proiecte noi de asistență externă pe teritoriul Republicii 

Moldova, precum și includerea a noilor beneficiari și/sau implementatori pentru 5 proiecte de 

asistență externă în 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. 

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 45 de 

proiecte noi de asistență externă pe teritoriul Republicii Moldova, precum și includerea a noilor 

beneficiari și/sau implementatori pentru 5 proiecte de asistență externă în derulare.  

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 




