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PARTEA I
Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,
decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
612

LEGE
privind finanţele publice locale*

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni
principale:
finanțe publice locale – ansamblu al relațiilor economice
aferente formării și administrării resurselor bugetelor locale,
a datoriei unităților administrativ-teritoriale și a altor active
publice;
bugete locale – totalitate a veniturilor, a cheltuielilor și
a surselor de finanțare destinate exercitării funcțiilor care
sînt în competența autorităților administrației publice locale
conform legislației și a funcțiilor delegate de Parlament la
propunerea Guvernului;
autoritate reprezentativă şi deliberativă – consiliul local,
consiliul raional, Adunarea Populară a unităţii teritoriale
autonome cu statut juridic special şi consiliile municipale
Bălţi şi Chişinău;
autoritate executivă – primarul unităţii administrativteritoriale de nivelul întîi, preşedintele raionului, Guvernatorul
şi Comitetul executiv al unităţii teritoriale autonome cu statut
juridic special, primarul general al municipiului Chişinău,
primarul municipiului Bălţi;
decizie bugetară anuală – act juridic al consiliului
local prin care se aprobă bugetul local și se stabilesc
reglementări specifice bugetului local pentru anul bugetar
respectiv;
direcţia finanţe – direcţiile finanţe ale unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea;
sold bugetar – diferența dintre veniturile și cheltuielile
bugetului. Soldul negativ al bugetului reprezintă deficit,
soldul pozitiv – excedent, iar soldul zero reprezintă echilibru
bugetar;
sold în cont – suma mijloacelor bănești înregistrate în
conturile bugetelor locale;
venituri proprii – venituri ale bugetelor locale, formate,
conform Codului fiscal şi al altor acte legislative, din
impozitele, taxele şi alte plăţi care se încasează direct şi
integral la bugetele respective;
normative de defalcări de la impozitele şi taxele de stat –
cote procentuale de defalcări de la impozitele şi taxele de
stat la bugetele locale, stabilite prin prezenta lege;
transferuri cu destinaţie generală - mijloace financiare
alocate, conform prevederilor legale, în sumă absolută, cu
titlu definitiv, de la bugetul de stat la bugetele locale pentru
finanţarea domeniilor proprii de activitate ale autorităţilor
administraţiei publice locale;
transferuri cu destinaţie specială – mijloace financiare
alocate, conform prevederilor legale, în sumă absolută,
cu titlu condiţionat, de la bugetul de stat şi/sau de la alte
bugete la bugetele locale pentru asigurarea exercitării
funcţiilor publice sau în alte scopuri speciale;

împrumut – mijloace financiare rambursabile, acordate
pe un anumit termen (scadenţă), cu calcularea, de regulă,
a unei dobînzi, cu respectarea prevederilor legale;
administrator de buget – autoritate executivă a unității
administrativ-teritoriale care este împuternicită cu dreptul
de gestionare a bugetului local respectiv în conformitate
cu competențele și responsabilitățile prevăzute de prezenta
lege;
autoritate/instituție bugetară – entitate de drept public
care, conform actelor de constituire, este finanțată de la
bugetul local;
venituri colectate – venituri obținute de către autoritățile/
instituțiile bugetare de la efectuarea lucrărilor și prestarea
serviciilor contra plată, din chiria sau darea în arendă a
patrimoniului public, precum și din donații, sponsorizări și
alte mijloace bănești intrate legal în posesia autorităților/
instituțiilor bugetare;
proiect finanțat din surse externe – ansamblu de
activități finanțate din granturi și/sau împrumuturi
acordate autorităților administrației publice locale de către
organizațiile internaționale și de către alți donatori externi
pentru atingerea unui obiectiv general și/sau mai multor
obiective specifice.
Articolul 2. Bugetele locale
(1) Bugetele locale cuprind:
a) bugetele locale de nivelul întîi, care reprezintă
bugetele satelor (comunelor), ale orașelor (municipiilor, cu
excepția municipiilor Bălți și Chișinău);
b) bugetele locale de nivelul al doilea, care reprezintă
bugetele raionale, bugetul unității teritoriale autonome cu
statut juridic special, bugetele municipale Bălți și Chișinău.
(2) Bugetele locale de nivelul întîi și bugetul local de
nivelul al doilea formează sinteza consolidată a bugetelor
locale din cadrul raionului, unității teritoriale autonome cu
statut juridic special, municipiului Chișinău și municipiului
Bălți.
(3) Totalitatea bugetelor locale formează bugetul local
consolidat.
Articolul 3. Garanţiile autonomiei financiare
(1) Bugetele locale constituie elemente independente care se elaborează, se aprobă şi se execută în
condiţii de autonomie financiară, în conformitate cu
prevederile prezentei legi şi ale Legii finanțelor publice și
responsabilității bugetar-fiscale, precum și ale Legii privind
administraţia publică locală.
(2) Suma veniturilor aprobate (prognozate) şi neîncasate
în bugetul local, precum şi cheltuielile efectuate suplimentar
de la bugetul respectiv nu se recuperează de la bugetul
de alt nivel.
(3) Veniturile încasate, în procesul de executare a
bugetului, suplimentar la cele aprobate, precum şi economiile de cheltuieli rămîn la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice respective.

* Republicată în temeiul art.LXXXVI al Legii nr. 172 din 27 iulie 2018 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.321-332, art.529
Modificată şi completată prin legile Republicii Moldova :
LP172 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.529
LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808
LP225 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.790; în vigoare 29.12.17
LP24 din 10.03.17, MO92-102/31.03.17 art.135; în vigoare 01.01.17
LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16
LP242 din 29.12.15, MO20-24/29.01.16 art.48
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(4) Orice delegare de competenţe suplimentare din
partea statului în persoana Parlamentului trebuie să fie
însoţită de alocarea de resurse financiare, necesare pentru
a acoperi costul exerciţiului competenţei delegate.
(5) Autorităţile administraţiei publice locale urmează a fi
consultate în modul corespunzător asupra procedurilor de
redistribuire a resurselor ce urmează a fi alocate acestora,
precum şi asupra modificărilor operate în legislaţie referitor
la funcţionarea sistemului finanţelor publice locale.
Capitolul II
STRUCTURA BUGETELOR LOCALE
Articolul 4. Resursele bugetelor locale
(1) Resursele bugetelor locale cuprind totalitatea veniturilor și a surselor de finanțare ale bugetelor respective.
(2) Veniturile bugetelor locale se constituie din impozite,
taxe, alte venituri prevăzute de legislație și se formează din:
1) venituri generale:
a) venituri proprii;
b) defalcări, conform cotelor procentuale, de la
impozitele și taxele de stat, stabilite prin prezenta lege;
c) transferuri prevăzute la art. 11 și art.12 din prezenta
lege;
d) granturi pentru susținerea bugetului;
2) venituri colectate;
3) granturi pentru proiecte finanțate din surse externe.
(3) Sursele de finanțare ale bugetelor locale se formează
din:
a) operațiuni cu împrumuturi;
b) operațiuni aferente vînzării și privatizării patrimoniului
public;
c) operațiuni cu soldurile în conturile bugetului;
d) alte operațiuni cu activele financiare și cu datoriile
bugetului.
Articolul 5. Repartizarea veniturilor
între bugetele locale
(1) Veniturile bugetelor satelor (comunelor), orașelor
(municipiilor, cu excepția municipiilor Bălți și Chișinău) se
formează din:
1) venituri generale:
a) venituri proprii:
– impozitul pe bunurile imobiliare;
– taxa pentru patenta de întreprinzător;
– impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară
activitate independentă în domeniul comerțului cu
amănuntul;
– impozitul privat (conform apartenenței patrimoniului);
– taxele locale, aplicate conform Codului Fiscal;
– încasări din arenda terenurilor și locațiunea bunurilor
domeniului privat al unității administrativ-teritoriale;
– alte venituri prevăzute de legislație;
b) defalcări de la impozitul pe venit al persoanelor fizice,
excepție făcînd bugetele satelor (comunelor) și ale orașelor
(municipiilor) din componența unității teritoriale autonome
cu statut juridic special:
– pentru bugetele satelor (comunelor) și ale orașelor
(municipiilor), cu excepția orașelor-reședință de raion
(municipiilor-reședință de raion) – 75% din volumul
total colectat pe teritoriul unității administrativ-teritoriale
respective;
– pentru bugetele orașelor-reședință de raion – 20%
din volumul total colectat pe teritoriul unității administrativteritoriale respective;
– pentru bugetele municipiilor-reședință de raion – 35%
din volumul total colectat pe teritoriul unității administrativteritoriale respective;
c) transferuri prevăzute la art. 11 și art. 12 din prezenta
lege, excepție făcînd bugetele satelor (comunelor) și ale
orașelor (municipiilor) din componența unității teritoriale
autonome cu statut juridic special;
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d) granturi pentru susținerea bugetului;
2) venituri colectate;
3) granturi pentru proiecte finanțate din surse externe.
(2) În baza deciziilor autorității reprezentative și deliberative a unității teritoriale autonome cu statut juridic special,
veniturile bugetelor satelor (comunelor) și ale orașelor
(municipiilor) din componența unității teritoriale autonome
cu statut juridic special pot include defalcări de la impozitele
și taxele de stat, lăsate prin prezenta lege la dispoziția
bugetului central al unității teritoriale autonome cu statut
juridic special, precum și transferuri de la bugetul central al
unității teritoriale autonome cu statut juridic special.
(3) Veniturile bugetelor raionale se formează din:
1) venituri generale:
a) venituri proprii:
– taxele pentru resursele naturale;
– impozitul privat (conform apartenenței patrimoniului);
– alte venituri prevăzute de legislație;
b) defalcări de la impozitul pe venit al persoanelor
fizice – 25% din volumul total colectat pe teritoriul unității
administrativ-teritoriale respective;
c) transferuri prevăzute la art. 11 și art. 12 din prezenta
lege;
d) granturi pentru susținerea bugetului;
2) venituri colectate;
3) granturi pentru proiecte finanțate din surse externe.
(4) Veniturile bugetului central al unității teritoriale
autonome cu statut juridic special se formează din:
1) venituri generale:
a) venituri proprii:
– taxele pentru resursele naturale;
– impozitul privat (conform apartenenței patrimoniului);
– alte venituri prevăzute de legislație;
b) defalcări de la următoarele tipuri de impozite și taxe
de stat:
– impozitul pe venit al persoanelor fizice – 100%
din volumul total colectat pe teritoriul unității teritoriale
autonome;
– impozitul pe venit al persoanelor juridice – 100%
din volumul total colectat pe teritoriul unității teritoriale
autonome;
– taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse și la
serviciile prestate pe teritoriul unității teritoriale autonome
cu statut juridic special – 100% din volumul total colectat
pe teritoriul unității teritoriale autonome;
– accizele la mărfurile supuse accizelor, fabricate
pe teritoriul unității teritoriale autonome cu statut juridic
special – 100% din volumul total colectat pe teritoriul unității
teritoriale autonome;
c) transferuri prevăzute la art. 12 din prezenta lege;
d) granturi pentru susținerea bugetului;
2) venituri colectate;
3) granturi pentru proiecte finanțate din surse externe.
(5) Veniturile bugetului municipal Bălți și bugetului
municipal Chișinău se formează din:
1) venituri generale:
a) venituri proprii:
– impozitul pe bunurile imobiliare;
– taxa pentru patenta de întreprinzător;
– impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară
activitate independentă în domeniul comerțului cu
amănuntul;
– taxele pentru resursele naturale;
– impozitul privat (conform apartenenței patrimoniului);
– taxele locale aplicate conform Codului fiscal;
– încasări din arenda terenurilor și locațiunea bunurilor
domeniului privat al unității administrativ-teritoriale;
– alte venituri prevăzute de legislație;
b) defalcări de la impozitul pe venitul persoanelor fizice:
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– pentru bugetul municipal Bălți – 45% din volumul total
colectat pe teritoriul municipiului Bălți (cu excepția unităților
administrativ-teritoriale de nivelul întîi din componența
municipiului);
– pentru bugetul municipal Chișinău – 50% din volumul
total colectat pe teritoriul municipiului Chișinău (cu
excepția unităților administrativ-teritoriale de nivelul întîi din
componența municipiului);
c) transferuri prevăzute la art. 12 din prezenta lege;
d) granturi pentru susținerea bugetului;
2) venituri colectate;
3) granturi pentru proiecte finanțate din surse externe.
Articolul 6. Veniturile colectate de autoritățile/
instituțiile bugetare
(1) Veniturile colectate de autoritățile/instituțiile bugetare
se utilizează pe măsura încasării lor pentru finanțarea cheltuielilor aprobate în bugetele acestora, fără a fi condiționate
pentru anumite cheltuieli.
(2) Nomenclatorul lucrărilor și serviciilor contra plată,
efectuate și/sau prestate de către autoritățile/instituțiile
bugetare, și mărimea tarifelor la servicii se stabilesc de
către autoritățile administrației publice locale, conform
competenței lor.
(3) Dacă pe parcursul anului bugetar autoritățile/
instituțiile bugetare colectează venituri peste volumul
aprobat, veniturile ce depășesc volumul aprobat se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor în volumul aprobat.
(4) Dacă pe parcursul anului bugetar autoritățile/
instituțiile bugetare colectează venituri în volum mai mic
decît cel aprobat, acestea vor efectua cheltuieli în volum
diminuat cu suma respectivă a veniturilor neîncasate.
(5) Soldurile de mijloace bănești din venituri colectate
înregistrate în conturile autorităților/instituțiilor bugetare la
finele anului bugetar se închid.
Articolul 7. Resursele aferente proiectelor finanțate
din surse externe
(1) Resursele aferente proiectelor finanțate din surse
externe se administrează în conformitate cu prevederile
acordurilor încheiate între părți, în limitele alocațiilor
bugetare aprobate.
(2) Mijloacele bănești prevăzute la alin. (1) neutilizate
pînă la data încheierii anului bugetar sînt accesibile pentru
utilizare în aceleași scopuri în anul bugetar următor doar
dacă acestea sînt prevăzute în bugetele respective.
Articolul 8. Cheltuielile bugetelor locale
(1) În bugetele locale se prevăd alocații necesare pentru
realizarea funcțiilor autorităților administrațiilor publice
locale.
(2) Cheltuielile bugetare se efectuează doar prin intermediul autorităților/instituțiilor bugetare.
(3) Cheltuielile autorităților/instituțiilor bugetare se aprobă,
se execută și se raportează fără divizare pe surse de acoperire.
(4) Cheltuielile bugetelor locale efectuate din contul
transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat
pentru finanțarea domeniilor proprii de activitate și/sau
a competențelor partajate pot fi suplimentate de către
autoritățile reprezentative și deliberative din contul altor
venituri ale bugetelor respective.
(5) Cheltuielile aprobate (modificate pe parcursul anului
bugetar) în bugetele locale reprezintă limite maxime care
nu pot fi depășite. Contractarea de lucrări, servicii, bunuri
materiale și efectuarea de cheltuieli se realizează de către
autoritățile/instituțiile bugetare doar cu respectarea prevederilor legale și în cadrul limitelor aprobate (modificate).
Articolul 9. Competenţe în efectuarea cheltuielilor
Competenţele în efectuarea cheltuielilor bugetelor
locale pe domenii de activitate sînt delimitate prin legislaţia privind administraţia publică locală şi descentralizarea
administrativă.

Articolul 10. Transferurile
(1) Se stabilesc următoarele tipuri de transferuri
efectuate de la bugetul de stat către bugetele locale:
a) transferuri cu destinaţie generală;
b) transferuri cu destinaţie specială.
(2) Volumul transferurilor indicate la alin. (1) se stabileşte
expres în legea bugetului de stat pentru fiecare unitate
administrativ-teritorială. În cazurile expres prevăzute de
legislaţie, transferurile indicate la alin. (1) lit. b) pot fi repartizate şi prin alte acte normative.
(3) Prin decizia autorităţilor reprezentative şi deliberative,
între bugetele locale pot fi efectuate transferuri cu destinaţie
specială în scopuri de interes comun.
Articolul 11. Transferuri cu destinaţie generală
(1) Transferurile cu destinaţie generală se efectuează
din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativteritoriale, care se formează din impozitul pe venitul persoanelor fizice, nealocat sub formă de defalcări la bugetele
locale, pe baza datelor din ultimul an pentru care există
execuţie bugetară definitivă.
(2) Fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale (FSF) se divizează în:
a) fondul de echilibrare a bugetelor locale de nivelul
întîi (FEB1);
b) fondul de echilibrare a bugetelor locale de nivelul al
doilea (FEB2).
(3) Divizarea în cele două fonduri specificate la alin. (2) se
face conform parametrului de divizare (Pd) după cum urmează:
FEB1 = FSF x (100% – Pd)
FEB2 = FSF × Pd,
unde Pd = 55%.
(4) Repartizarea fondului de echilibrare a bugetelor
locale de nivelul întîi se face în funcţie de capacitatea fiscală
pe locuitor, de populaţia şi suprafaţa unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, iar repartizarea fondului de
echilibrare a bugetelor locale de nivelul al doilea se face
în funcţie de populaţia şi suprafaţa unităţilor administrativteritoriale de nivelul al doilea.
(5) Calculul transferurilor cu destinaţie generală pentru
echilibrarea bugetelor locale de nivelul întîi, cu excepţia
bugetelor locale de nivelul întîi din componenţa unităţii
teritoriale autonome cu statut juridic special, se face invers
proporţional cu capacitatea fiscală pe locuitor numai pentru
bugetele locale de nivelul întîi care au o capacitate fiscală
pe locuitor mai mică decît pragul calculat pe baza capacităţii fiscale naţionale medii pe locuitor, multiplicată cu un
parametru supraunitar Pe = 1,3, şi direct proporţional cu
populaţia şi suprafaţa unităţilor administrativ-teritoriale
respective, conform formulei:

unde:
TEi – transferul de echilibrare pentru unitatea administrativ-teritorială de nivelul întîi;
FEB1 – fondul de echilibrare a bugetelor locale de
nivelul întîi;
CFLi – capacitatea fiscală pe locuitor a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi, calculată ca raport între
veniturile colectate din impozitul pe venitul persoanelor
fizice pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective
şi numărul de locuitori ai acesteia;
CFLn – capacitatea fiscală naţională medie pe locuitor,
calculată ca raport între veniturile colectate din impozitul
pe venitul persoanelor fizice, cumulate din toate unităţile
administrativ-teritoriale de nivelul întîi, şi numărul de locuitori
cumulat ai acestor unităţi;
Pi – populaţia unităţii administrativ-teritoriale de nivelul
întîi;
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Pn – populaţia totală a unităţilor administrativ-teritoriale
de nivelul întîi;
Si – suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale de nivelul
întîi;
Sn – suprafaţa totală a unităţilor administrativ-teritoriale
întîi;Ġ
pde nivelul
Ġ

Pe – parametrul supraunitar. Pe = 1,3.
(6) Calculul transferurilor cu destinaţie generală pentru
echilibrarea bugetelor locale de nivelul al doilea (cu excepţia
bugetului central al unităţii teritoriale autonome cu statut
juridic special, a bugetelor municipale Bălţi şi Chişinău, care
nu se califică pentru echilibrare) se face direct proporţional
cu populaţia şi suprafaţa unităţilor administrativ-teritoriale
de nivelul al doilea calificate pentru echilibrare, conform
formulei:

unde:
TEj – transferul de echilibrare pentru unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea;
FEB2 – fondul de echilibrare a bugetelor locale de
nivelul al doilea;
Pj – populaţia unităţii administrativ-teritoriale de nivelul
al doilea;
Pn – populaţia totală a unităţilor administrativ-teritoriale
de nivelul al doilea calificate pentru echilibrare;
Sj – suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale de nivelul
al doilea;
Sn – suprafaţa totală a unităţilor administrativ-teritoriale
de nivelul al doilea calificate pentru echilibrare;

(7) Repartizarea fondurilor de echilibrare a bugetelor
locale de nivelul întîi şi al doilea şi calculul transferurilor
cu destinaţie generală pentru echilibrarea acestora se fac
pe baza datelor din ultimul an pentru care există execuţie
bugetară definitivă şi a datelor oficiale privind populaţia şi
suprafaţa.
Articolul 12. Transferuri cu destinaţie specială
(1) Transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de
stat se alocă bugetelor locale pentru finanţarea:
a) învăţămîntului preşcolar, primar, secundar general,
special şi complementar (extraşcolar);
b) infrastructurii drumurilor publice locale;
c) competenţelor delegate autorităţilor administraţiei
publice locale de către Parlament la propunerea Guvernului;
d) investițiilor capitale;
e) altor măsuri speciale.
(2) Transferurile cu destinație specială stipulate la alin.
(1) lit. b) din prezentul articol pentru bugetele locale de
nivelul întîi, inclusiv pentru bugetele municipale Bălți și
Chișinău, sînt calculate și distribuite proporțional numărului
populației din teritoriul unităţii administrativ-teritoriale
respective, în baza datelor oficiale existente la momentul
calculării acestora, în cuantumul de 50% din volumul total
al taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele
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înmatriculate în Republica Moldova, aprobat în legea
anuală a bugetului de stat, și se vor utiliza exclusiv pentru
infrastructura drumurilor comunale și a străzilor. Mijloacele
aferente bugetelor satelor (comunelor) şi ale oraşelor
(municipiilor) din componenţa unităţii teritoriale autonome
cu statut juridic special vor fi virate la bugetul central al
unității teritoriale autonome cu statut juridic special.
Pentru bugetele locale de nivelul al doilea și al unității
teritoriale autonome cu statut juridic special, transferurile cu
destinație specială pentru finanțarea infrastructurii drumurilor publice locale sînt calculate și distribuite în funcție
de numărul de kilometri echivalenți administrați, conform
legislației privind fondul rutier.
(3) Transferurile cu destinaţie specială, stipulate la
alin.(1) din prezentul articol, utilizate contrar destinaţiei se
virează, pînă la sfîrşitul anului bugetar, în mărimea sumei
respective în bugetul de la care au fost primite. În cazul
în care suma corespunzătoare nu este virată de bugetul
respectiv, Ministerul Finanţelor, în baza dării de seamă
anuale, este în drept să restabilească forţat la bugetul de
stat sumele transferurilor utilizate contrar destinaţiei prin
intermediul relaţiilor interbugetare.
(4) Transferurile cu destinaţie specială de la bugetul
unei unităţi administrativ-teritoriale la bugetul altei unităţi
administrativ-teritoriale se alocă pentru finanţarea măsurilor
şi activităţilor de interes comun.
Articolul 13. Balanţa bugetului
(1) Bugetele locale nu pot fi aprobate şi executate cu
deficit bugetar.
(2) Prevederea alin.(1) din prezentul articol nu se aplică
numai în cazul angajării împrumuturilor prevăzute la art.15
din prezenta lege şi implicării, la finanţarea cheltuielilor, a
încasărilor mijloacelor din vînzarea şi privatizarea bunurilor
proprietate publică ale unităţilor administrativ-teritoriale şi
a soldurilor în conturile bugetelor locale, constituite în urma
executării bugetului în anul precedent.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale sînt obligate
să întreprindă toate măsurile necesare pentru menţinerea
echilibrului bugetar.
(4) În cazul în care nu se încasează venituri în mărimea
sumei aprobate, autoritatea reprezentativă şi deliberativă
respectivă este obligată să reducă cheltuielile ce includ
obligaţiile şi plăţile stabilite în scopul încheierii anului cu un
buget echilibrat, prin modificarea bugetului local respectiv.
Articolul 14. Împrumuturi pentru acoperirea
decalajelor temporare de casă
(1) Autorităţile executive, în baza deciziilor autorităţilor
reprezentative şi deliberative respective, au dreptul:
a) să angajeze împrumuturi pentru acoperirea decalajelor temporare de casă, cu scadenţă în acelaşi an bugetar,
de la instituţiile financiare şi de la alţi creditori atît din ţară,
cît şi de peste hotare;
b) să angajeze de la bugetele/să acorde bugetelor gestionate prin Contul Unic Trezorerial, pe bază contractuală,
împrumuturi pentru acoperirea decalajelor temporare de
casă, cu scadenţă în acelaşi an bugetar.
(2) Volumul total al împrumuturilor pentru acoperirea
decalajelor temporare de casă, cu scadenţă în acelaşi an
bugetar, nu trebuie să depăşească 5% din totalul veniturilor
aprobate (modificate) ale bugetului local căreia i se acordă
împrumutul, cu excepția transferurilor cu destinație specială,
aceasta fiind o condiţie obligatorie pentru angajarea împrumuturilor conform alin.(1).
Articolul 15. Împrumuturi contractate pentru
investiții capitale
(1) Autorităţile executive, în baza deciziilor autorităţilor
reprezentative şi deliberative respective, au dreptul:
a) să contracteze, pentru investiții capitale, împrumuturi
interne pe termen scurt şi pe termen lung de la instituţiile
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financiare şi de la alţi creditori din ţară şi împrumuturi
externe pe termen lung de la instituţiile financiare internaţionale;
b) să acorde, în limita veniturilor proprii, întreprinderilor
municipale şi societăţilor comerciale cu capital integral
sau majoritar municipal, pentru investiții capitale, garanţii
pentru împrumuturi interne de la instituţiile financiare şi de
la alţi creditori din ţară şi pentru împrumuturi externe de la
instituţiile financiare internaţionale;
c) să contracteze datorie pe termen lung pentru refinanţarea datoriei pe termen lung contractate anterior, în conformitate cu art. 45 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 419-XVI din
22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public,
garanţiile de stat şi recreditarea de stat.
(2) Documentele care se perfectează la contractarea
sau garantarea unui împrumut pe termen scurt sau pe
termen lung pentru investiții capitale vor include clauze prin
care autoritatea executivă şi autoritatea reprezentativă şi
deliberativă respectivă se obligă să ramburseze împrumutul,
să plătească dobînzile aferente acestui împrumut (în cazul
în care contractul de împrumut prevede achitarea dobînzilor) şi să onoreze garanţia acordată numai din veniturile
bugetului respectiv. Contractele care nu conţin astfel de
clauze se consideră nule.
(3) Autorităţile executive la decizia autorităţilor reprezentative şi deliberative respective şi conform prevederilor
Legii nr. 171/2012 privind piaţa de capital, pot contracta,
prin emitere de obligaţiuni, împrumuturi pe termen scurt
şi pe termen lung pentru investiții capitale. Pe teritoriul
Republicii Moldova, plăţile şi transferurile ce ţin de cumpărarea şi răscumpărarea obligaţiunilor emise de autorităţile
menţionate se efectuează în monedă naţională.
(4) Prevederile alin. (1) şi (3) sînt aplicabile în cazul
în care suma totală a plăţilor anuale (rambursarea sumei
de principal, achitarea dobînzilor şi altor plăţi aferente)
legate de deservirea datoriilor bugetelor locale la împrumuturile contractate sau garantate şi/sau care urmează a
fi contractate sau garantate nu va depăşi 20% din totalul
veniturilor anuale ale bugetelor respective, cu excepția
transferurilor cu destinație specială.
Articolul 16. Garantarea rambursării împrumutului
(1) Împrumutul reprezintă o obligaţie care urmează a fi
onorată din veniturile bugetului local respectiv în conformitate cu clauzele contractului de împrumut.
(2) Deservirea datoriei unităţilor administrativ-teritoriale
are prioritate faţă de alte obligaţii pecuniare din contul
bugetelor respective şi toate plăţile aferente se efectuează
în termenele şi în condiţiile angajamentelor asumate,
indiferent de suma aprobată în buget pentru acest scop.
(3) Guvernul, autoritatea administraţiei publice centrale
nu au nici o obligaţie pentru plata mijloacelor conform
contractelor de împrumut încheiate de autorităţile administraţiei publice locale, dacă legea nu prevede altfel. Guvernul,
autoritatea administraţiei publice centrale nu pot fi invocate
drept garanţi ai rambursării datoriei conform contractului
de împrumut încheiat de autoritatea administraţiei publice
locale.
Articolul 17. Evidenţa datoriei şi garanţiilor unităţilor
administrativ-teritoriale
În scopul ţinerii evidenţei tuturor obligaţiilor directe şi
condiţionale ale unităţilor administrativ-teritoriale, direcţia
finanţe şi/sau subdiviziunea financiară a autorităților
executive ale unităţilor administrativ-teritoriale ține evidența
contabilă în conformitate cu normele stabilite de Ministerul
Finanțelor pentru sectorul bugetar și întocmește raportul
privind datoria şi raportul privind garanţiile unităţilor
administrativ-teritoriale în conformitate cu art. 49 din Legea
nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria
sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat.

Obligațiile directe și condiționale ale unităților administrativteritoriale se reflectă anual în rapoartele financiare.
Articolul 18. Inadmisibilitatea acordării împrumuturilor
şi garanţiilor pentru împrumuturi
Autorităţile reprezentative şi deliberative, precum şi
cele executive, nu sînt în drept să acorde împrumuturi sau
garanţii pentru împrumuturi persoanelor fizice şi persoanelor
juridice, cu excepţia cazurilor specificate la art.14 şi 15 din
prezenta lege.
Articolul 19. Fondurile de rezervă ale autorităţilor
administraţiei publice locale
(1) Autoritatea reprezentativă şi deliberativă poate
decide constituirea unui fond de rezervă în mărime de cel
mult 2% din volumul cheltuielilor bugetului local.
(2) Fondul de rezervă se administrează în baza unui
regulament, aprobat de autoritatea reprezentativă și deliberativă respectivă, în scopul finanțării cheltuielilor urgente
care survin pe parcursul anului bugetar și care nu au fost
posibil de anticipat și, prin urmare, de prevăzut în bugetul
aprobat.
Capitolul III
ELABORAREA ŞI APROBAREA
BUGETELOR LOCALE
Articolul 20. Elaborarea bugetelor locale
(1) Autoritățile administrației publice locale elaborează
bugetele proprii conform prevederilor legale, în baza
clasificației bugetare și a metodologiei bugetare aprobate
de Ministerul Finanțelor.
(2) Proiectul bugetului local cuprinde indicatorii realizați
în ultimii doi ani bugetari, rezultatele estimate pentru anul
bugetar curent, propunerile de buget pentru anul viitor și
estimările pentru doi ani ulteriori.
(3) La elaborarea proiectului bugetului local, autoritățile
administrației publice locale vor ține cont de:
a) regulile bugetare și obiectivele politicii bugetarfiscale;
b) planurile strategice/programele de dezvoltare socialeconomică ale unității administrativ-teritoriale;
c) politicile locale și naționale;
d) performanța realizată/asumată în cadrul programelor
autorităților administrației publice locale;
e) circulara privind elaborarea proiectelor de buget;
f) limitele transferurilor interbugetare;
g) alte particularități specifice.
(4) Activitățile intermediare ale calendarului bugetar
privind elaborarea bugetelor locale și termenele de realizare
a acestora se stabilesc de autoritatea executivă, ținînd cont
de metodologia aprobată de Ministerul Finanțelor.
(5) Autoritățile executive ale unităților administrativteritoriale de nivelul întîi prezintă direcției finanțe proiectele
bugetelor locale respective pentru analiza corectitudinii
întocmirii acestora, în partea ce ține de respectarea
prevederilor alin. (3) lit. a) și lit. f), a metodologiei privind
elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, precum
și pentru întocmirea sintezei consolidate a proiectelor
bugetelor locale de nivelul întîi și al doilea.
(6) Sinteza consolidată a proiectelor bugetelor locale
de nivelul întîi și al doilea se prezintă de către direcția
finanțe Ministerului Finanțelor, în termenele stabilite, pentru
consultare și includere în bugetul public național.
(7) Sinteza consolidată a proiectelor bugetelor locale de
nivelul întîi și al doilea se examinează de către Ministerul
Finanțelor sub aspectul respectării regulilor bugetare, a
obiectivelor politicii bugetar-fiscale, precum și a limitelor
de transferuri de la bugetul de stat.
(8) Ministerul Finanțelor, în urma examinării sintezelor
consolidate ale proiectelor bugetelor locale de nivelul întîi
și al doilea, organizează, în caz de necesitate, consultări
bugetare cu direcția finanțe și/sau, după caz, cu autoritățile
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administrației publice locale.
(9) Autoritățile administrației publice locale, ajustează
proiectele bugetelor locale ținînd cont de propunerile Ministerului Finanțelor conform alin. (7) din prezentul articol,
precum și de rezultatele consultărilor bugetare.
Articolul 21. Examinarea și aprobarea bugetelor locale
(1) Autoritatea executivă prezintă autorității reprezentative și deliberative respective, cel tîrziu la data de
20 noiembrie, proiectul deciziei bugetare anuale spre
examinare și aprobare.
(2) Proiectul deciziei bugetare anuale, însoțit de o notă
informativă, prezentat spre aprobare autorității reprezentative și deliberative respective, include:
a) proiectul deciziei bugetare anuale;
b) anexele la proiectul deciziei, în care se vor reflecta:
– sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare
ale bugetului local;
– componența veniturilor bugetului local;
– resursele și cheltuielile bugetului local conform
clasificației funcționale și pe programe;
– nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra
plată de către autoritățile/instituțiile bugetare;
– transferurile de la/către alte bugete;
– sinteza proiectelor de investiții capitale finanțate de
la bugetul local, inclusiv din contul transferurilor de la alte
bugete, precum și lista proiectelor finanțate din surse
externe;
– efectivul-limită al statelor de personal din autoritățile/
instituțiile bugetare finanțate de la bugetul respectiv;
– programul anual al împrumuturilor;
c) cuantumul fondului de rezervă;
d) plafonul datoriei unității administrativ-teritoriale și
plafonul garanțiilor acordate de autoritățile administrației
publice locale;
e) alte prevederi.
(3) Nota informativă la proiectul deciziei bugetare anuale
cuprinde informații de fundamentare a proiectului de buget,
inclusiv performanța în cadrul programelor incluse în buget,
factorii care au influențat alocarea resurselor, precum și
explicații cu privire la estimările de venituri și cheltuieli.
Informația prezentată în nota informativă la proiectul de
buget reflectă rezultatele ultimilor doi ani bugetari, rezultatele estimate pentru anul bugetar curent, indicatorii
planificați pentru anul bugetar viitor și estimările pentru cel
puțin doi ani ulteriori.
(4) Autoritatea reprezentativă și deliberativă examinează
proiectul bugetului local în două lecturi:
a) în prima lectură: se audiază raportul autorității
executive respective privind proiectul bugetului local și
se aprobă indicatorii generali ai bugetului: veniturile și
cheltuielile, soldul bugetar și sursele de finanțare, precum
și plafonul datoriei unității administrativ-teritoriale și plafonul
garanțiilor acordate de autoritățile administrației publice
locale;
b) în lectura a doua: proiectul deciziei bugetare anuale
se examinează și se votează pe articole sau, după caz, în
ansamblu.
(5) Autoritatea reprezentativă și deliberativă aprobă
decizia bugetară anuală cel tîrziu la data de 10 decembrie.
(6) În termen de 5 zile de la aprobarea deciziei bugetare
anuale, autoritatea executivă prezintă direcției finanțe
o copie a deciziei respective, legalizată de secretarul
autorității reprezentative și deliberative.
(7) Direcția finanțe prezintă sinteza consolidată a
bugetelor locale de nivelul întîi și al doilea aprobate, precum
și alte materiale conform cerințelor și în termenele stabilite
de Ministerul Finanțelor.
Articolul 22. Publicarea bugetelor locale
Bugetele locale aprobate de către autoritățile repre-
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zentative și deliberative respective și modificările la aceste
bugete se fac publice.
Articolul 23. Bugetul provizoriu
(1) Dacă decizia bugetară anuală nu a fost adoptată
cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea anului bugetar,
administratorul de buget emite dispoziția privind aplicarea
bugetului provizoriu.
(2) Bugetul provizoriu se formează și se execută în
corespundere cu prevederile deciziei bugetare din anul
precedent, luînd în considerare modificările operate pe
parcursul anului și ținînd cont de următoarele particularități:
a) excluderea sau reducerea volumului programelor de
cheltuieli finalizate sau care urmează a fi finalizate în anul
bugetar curent;
b) stabilirea soldului bugetului la un nivel ce nu va depăși
valoarea acestuia aprobată în buget pe anul precedent.
(3) În perioada aplicării bugetului provizoriu nu se
permite efectuarea cheltuielilor pentru acțiuni sau măsuri
noi comparativ cu anul precedent.
(4) Finanțarea cheltuielilor bugetului provizoriu se
efectuează cu respectarea procedurilor generale privind
executarea bugetului. Excepție fac cheltuielile legate de
serviciul datoriei unităților administrativ-teritoriale, care se
efectuează în conformitate cu angajamentele asumate.
(5) În bugetul provizoriu se stabilesc transferuri în
volumul prevăzut în bugetul de stat aprobat pe anul
respectiv. În cazul în care administratorul de buget nu
stabilește volumul transferurilor prevăzut în bugetul de stat
aprobat pe anul respectiv, finanțarea acestora se efectuează
în limita transferurilor aprobate în bugetul de stat.
(6) Odată cu adoptarea deciziei bugetare anuale, valabilitatea bugetului provizoriu încetează și toate operațiunile
efectuate în contul bugetului provizoriu se transferă în contul
bugetului aprobat pe anul curent.
Articolul 24. Corelarea bugetelor locale cu legea
bugetară anuală
(1) În termen de cel mult 30 de zile de la data publicării
legii bugetului de stat pe anul respectiv sau a legii privind
modificarea acesteia, autoritatea reprezentativă şi deliberativă aduce bugetul aprobat sau, după caz, modificat, în
concordanţă cu prevederile legii menţionate.
(2) În caz de nerespectare a prevederilor alin.(1) din
prezentul articol, efectuarea transferurilor cu destinaţie
generală la bugetele locale respective se suspendă.
Articolul 25. Repartizarea bugetelor locale
În termen de 15 zile de la publicarea deciziei bugetare
anuale, administratorul de buget asigură repartizarea
bugetului local în conformitate cu metodologia stabilită de
Ministerul Finanțelor.
Articolul 26. Redistribuirea alocațiilor bugetare
(1) Pe parcursul anului bugetar, fără afectarea indicatorilor aprobați prin decizia bugetară anuală, redistribuirea
alocațiilor bugetare se permite:
a) cu acordul administratorului de buget – între categoriile economice de cheltuieli, fără majorarea cheltuielilor de
personal și fără modificarea cheltuielilor pentru investiții
capitale și a transferurilor interbugetare;
b) autorităților bugetare – între instituțiile bugetare
din subordine în cadrul unui subprogram, cu respectarea
limitelor stabilite de administratorul de buget;
c) instituțiilor bugetare – alte redistribuiri de alocații
care nu afectează limitele stabilite de autoritatea bugetară
ierarhic superioară.
(2) Alocațiile rezultate din transferurile cu destinație
specială primite de la alte bugete nu pot fi redistribuite în
alte scopuri.
(3) Redistribuirea alocațiilor bugetare se efectuează pînă
la 30 noiembrie a anului bugetar.
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Articolul 27. Regimul alocațiilor repartizate
pe parcursul anului bugetar
(1) Alocațiile repartizate, prin decizia autorității reprezentative și deliberative, din fondul de rezervă specificat la
art. 19 din prezenta lege se includ în programele respective
de cheltuieli în baza dispoziției administratorului de buget.
(2) Transferurile cu destinație specială de la bugetul de
stat la bugetele locale, repartizate prin alte acte normative
decît legea bugetului de stat, se includ în bugetul local în
baza dispoziției administratorului de buget.
Articolul 28. Modificarea bugetelor locale
(1) Orice modificare a bugetului local care afectează
indicatorii aprobați prin decizia bugetară anuală, cu excepția
cazurilor prevăzute la art. 26 și art. 27, se aprobă de către
autoritățile reprezentative și deliberative.
(2) Drept temei pentru modificarea bugetului sînt
următoarele situații:
a) apariția necesității de revizuire a cheltuielilor;
b) atestarea tendințelor de înrăutățire a soldului
bugetului.
(3) Procedurile de elaborare, prezentare și adoptare a
deciziei privind modificarea bugetului local sînt similare cu
cele pentru deciziile bugetare anuale.
(4) Orice propunere de modificare a deciziei bugetare
anuale trebuie să fie însoțită de o notă informativă, care va
cuprinde concluziile privind executarea bugetului respectiv
în perioada precedentă și estimările privind executarea
scontată a bugetului pînă la finele anului bugetar în curs,
precum și impactul financiar al modificărilor pentru următorii
trei ani.
(5) În cadrul unui an bugetar pot fi efectuate, de regulă,
cel mult două modificări ale bugetului local, care se aprobă
nu mai degrabă de 1 iulie și nu mai tîrziu de 15 noiembrie, cu
excepția cazurilor prevăzute la art. 24 și la art. 30 alin. (4).
Capitolul IV
EXECUTAREA BUGETELOR LOCALE
Articolul 29. Executarea de casă a bugetelor locale
(1) Executarea bugetelor locale se efectuează prin
sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor conform
metodei de casă.
(2) Conturile pentru gestionarea veniturilor și a cheltuielilor bugetelor locale, precum și conturile autorităților/
instituțiilor bugetare finanțate de la aceste bugete sînt
deschise în trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.
(3) În termen de 30 de zile de la data adoptării deciziei
bugetare anuale, dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie a anului
bugetar, administratorul de buget elaborează, în conformitate cu metodologia stabilită de Ministerul Finanțelor,
prognozele de lichidități ale bugetului local pe an, cu
repartizare lunară.
(4) În procesul executării bugetelor locale, autoritățile/
instituțiile bugetare efectuează plăți în limitele alocațiilor
bugetare aprobate și în conformitate cu prognozele de
lichidități ale bugetelor, specificate la alin. (3).
(5) Finanțarea cheltuielilor se efectuează pe măsura
încasării mijloacelor bănești la conturile bugetului, cu
respectarea următoarelor priorități:
a) onorarea angajamentelor de deservire a datoriei
unităților administrativ-teritoriale;
b) cheltuielile de personal, de achitare a indemnizațiilor,
a compensațiilor, a alocațiilor și a ajutoarelor sociale;
c) cheltuielile pentru resursele termoenergetice;
d) cheltuielile din fondul de rezervă al autorității
administrației publice locale.
(6) La efectuarea altor cheltuieli decît cele stipulate
la alin. (5), prioritățile de cheltuieli se stabilesc de către
conducătorul autorității/instituției bugetare.
(7) Evidența încasărilor și a plăților bugetare prin
sistemul trezorerial se asigură prin conturi trezoreriale

bazate pe clasificația bugetară și pe planul de conturi
contabile.
(8) Ministerul Finanțelor, în baza prezentei legi și a
legii anuale a bugetului de stat, efectuează defalcări de la
impozitele și taxele de stat și transferuri de la bugetul de
stat la bugetele locale.
(9) Transferurile de la bugetul de stat la bugetele locale
vor fi repartizate și alocate lunar.
(10) La solicitarea autorităților executive și în baza
deciziilor autorităților reprezentative și deliberative
respective, Ministerul Finanțelor poate plasa mijloacele
soldurilor temporar libere ale bugetelor locale, gestionate
prin intermediul Contului Unic Trezorerial, în depozite la
Banca Națională a Moldovei.
(11) În baza deciziilor autorităților reprezentative și
deliberative respective, autoritățile executive pot plasa
mijloacele soldurilor temporar libere ale bugetelor locale
în valori mobiliare de stat.
(12) Metodologia de executare a bugetelor locale se
elaborează și se aprobă de către Ministerul Finanțelor în
conformitate cu actele normative în vigoare.
Articolul 30. Blocarea alocațiilor bugetare
(1) În procesul executării bugetului local, administratorul de buget este autorizat să blocheze temporar
anumite alocații de la bugetul respectiv, cu excepția plăților
pentru deservirea datoriei unității administrativ-teritoriale
respective, în următoarele situații:
a) dacă analiza executării scontate a bugetului atestă
înrăutățirea soldului bugetar, aprobat prin decizia bugetară
anuală;
b) dacă limitele de alocații în proiectul bugetului care
urmează a fi aprobat sînt mai mici decît cele din bugetul
provizoriu care se execută;
c) dacă sînt inițiate propuneri de reducere a alocațiilor
fie prin redistribuire, fie prin modificarea bugetului.
(2) În perioada de blocare a alocațiilor, autoritățile/
instituțiile bugetare nu își pot asuma noi angajamente de
cheltuieli.
(3) Blocarea alocațiilor poate fi efectuată pe o perioadă
ce nu depășește 60 de zile, cu informarea autorităților/
instituțiilor bugetare și a autorităților reprezentative și
deliberative despre circumstanțele ce au determinat această
acțiune.
(4) În cazul în care acțiunile aferente blocării alocațiilor
nu asigură menținerea soldului bugetar în limitele stabilite
de decizia bugetară anuală, administratorul de buget, în
termen de cel puțin 20 de zile pînă la expirarea perioadei de
blocare, întocmește și prezintă autorității reprezentative și
deliberative proiectul deciziei privind modificarea bugetului
local respectiv.
(5) Blocarea alocațiilor efectuată în condițiile alin. (1)
se aplică pînă la adoptarea deciziei privind modificarea
bugetului local respectiv.
Articolul 31. Rapoartele privind executarea
bugetelor locale
(1) Direcția finanțe și/sau subdiviziunea financiară
a unităților administrativ-teritoriale întocmesc rapoarte
semianuale, pe 9 luni ale anului în curs și anuale privind
executarea bugetelor respective.
(2) Rapoartele semianuale privind executarea bugetelor
locale se audiază la ședința autorității reprezentative și
deliberative.
(3) În termen de pînă la 15 martie, autoritatea executivă
prezintă, spre examinare și aprobare, autorității reprezentative și deliberative respective raportul anual privind
executarea bugetului local, care se aprobă cel tîrziu pînă
la 1 aprilie.
(4) În termenele stabilite de Ministerul Finanțelor,
direcția finanțe întocmește sinteza consolidată a rapoartelor
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semianuale, pe 9 luni ale anului în curs și anuale privind
executarea bugetelor locale de nivelul întîi și al doilea,
pentru a fi incluse în raportul privind executarea bugetului
public național.
Capitolul V
COMPETENȚE ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL
FINANȚELOR PUBLICE LOCALE
Articolul 32. Rolul autorităților reprezentative
și deliberative
În domeniul finanțelor publice locale, autoritățile reprezentative și deliberative ale unităților administrativ-teritoriale
au următoarele competențe și responsabilități de bază:
a) adoptă decizia bugetară anuală, precum și decizii
privind modificarea bugetului local, în condițiile prevăzute
de prezenta lege;
b) decid punerea în aplicare, modificarea și anularea, în
limitele competenței lor, a taxelor locale, stabilesc mărimea
cotelor acestora și cotele impozitului pe bunurile imobiliare
ale persoanelor fizice și juridice în limita celor prevăzute de
legislație, precum și acordarea de înlesniri fiscale;
c) decid asupra constituirii fondului de rezervă al
autorităților administrației publice locale și aprobă regulamentul privind modul de utilizare a acestuia;
d) aprobă nomenclatorul lucrărilor și serviciilor contra
plată efectuate și/sau prestate de către autoritățile/
instituțiile bugetare și mărimea tarifelor aferente acestora;
e) iau decizii privind angajarea sau acordarea împrumuturilor în/din contul bugetului local, precum și privind aplicarea
altor instrumente financiare, în condițiile stabilite de prezenta
lege și de Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului
public, garanțiile de stat și recreditarea de stat;
f) audiază raportul semianual privind executarea
bugetului local și aprobă raportul anual privind executarea
bugetului local, în condițiile prevăzute de prezenta lege;
g) exercită alte competențe stabilite de legislație.
Articolul 33. Rolul autorităților executive
În domeniul finanțelor publice locale, autoritățile
executive exercită funcția de administrator al bugetului local
și au următoarele competențe și responsabilități de bază:
a) elaborează și prezintă spre aprobare autorității
reprezentative și deliberative respective proiectul deciziei
bugetare anuale și proiectele de decizii privind modificarea
bugetului local, în condițiile prevăzute de prezenta lege;
b) elaborează prognoze bugetare și întreprind, în limitele
competențelor, măsuri pentru creșterea bazei fiscale a
unității administrativ-teritoriale și asigurarea sustenabilității
bugetelor locale pe termen mediu și lung;
c) asigură buna desfășurare a procesului bugetar în limita
unității administrativ-teritoriale, stabilesc activitățile intermediare și monitorizează respectarea calendarului bugetar;
d) asigură corectitudinea și veridicitatea datelor, ale
indicilor și ale altor informații în baza cărora a fost elaborat
bugetul respectiv;
e) contribuie la încasarea veniturilor în buget conform
prevederilor legale;
f) repartizează alocațiile bugetare aprobate pe autorități/
instituții bugetare subordonate și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele respective;
g) asigură utilizarea conform destinației a alocațiilor
bugetare aprobate;
h) respectă termenele de plată a salariilor către angajații
autorităților/instituțiilor bugetare finanțate de la buget și
pentru lucrările, serviciile și bunurile materiale contractate
în limitele aprobate în bugetul respectiv;
i) asigură gestionarea eficientă și transparentă a fondului
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

de rezervă al autorităților administrației publice locale;
j) asigură administrarea datoriei unității administrativteritoriale;
k) asigură organizarea și ținerea contabilității în conformitate cu actele normative și prezentarea în termen a
rapoartelor lunare, trimestriale și anuale;
l) înaintează, prin intermediul asociațiilor reprezentative ale
autorităților administrației publice locale, propuneri la elaborarea politicii bugetar-fiscale și a politicilor sectoriale, precum
și participă la consultările privind relațiile interbugetare;
m) conlucrează cu autoritățile publice centrale și implementează la nivel local programele și politicile cuprinse în
documentele de planificare strategică de nivel național;
n) asigură gestionarea resurselor bugetare și administrarea patrimoniului public în conformitate cu principiile
bunei guvernări;
o) prezintă autorității reprezentative și deliberative
raportul semianual și raportul anual privind executarea
bugetului local, în condițiile prevăzute de prezenta lege;
p) publică bugetele locale și rapoartele privind executarea acestora, inclusiv privind performanța în cadrul
programelor la nivel local;
q) efectuează monitoringul financiar al activității
instituțiilor publice la autogestiune, a întreprinderilor
municipale și a societăților comerciale în care autoritățile
administrației publice locale au calitate de fondator sau
dețin cota majoritară în capitalul social;
r) exercită alte competențe stabilite de legislație.
Articolul 34. Rolul autorităților/instituțiilor bugetare
(1) În domeniul finanțelor publice locale, autoritățile/
instituțiile bugetare finanțate din bugetele locale au
următoarele competențe și responsabilități:
a) elaborează și prezintă propuneri de buget;
b) repartizează limitele de alocații bugetare conform
clasificației bugetare și, după caz, pe instituții subordonate;
c) colectează venituri în condițiile stabilite la art. 6;
d) își asumă angajamente bugetare și efectuează
cheltuieli în scopurile și în limitele alocațiilor bugetare
aprobate;
e) implementează și raportează programele în conformitate cu obiectivele și indicatorii de performanță asumați;
f) asigură gestionarea alocațiilor bugetare și administrarea patrimoniului public în conformitate cu principiile
bunei guvernări;
g) întocmesc și prezintă în termenele și componența
stabilite rapoarte financiare privind executarea bugetului;
h) exercită alte competențe prevăzute de legislație.
(2) Competențele și responsabilitățile direcției finanțe a
unității administrativ-teritoriale în domeniul finanțelor publice
locale sînt stabilite de către Guvern.
Capitolul VI
CONTROLUL ASUPRA
PROCESULUI DE EXECUŢIE A BUGETELOR LOCALE
Articolul 35. Controlul asupra procesului de elaborare
și execuție a bugetelor locale
(1) Ministerul Finanţelor şi/sau direcţia finanţe sînt în
drept să efectueze controale tematice privind corectitudinea
elaborării şi execuţiei bugetelor locale.
(2) Inspectările/controalele asupra execuţiei bugetelor
locale se efectuează periodic de către Inspecţia financiară
din subordinea Ministerului Finanţelor.
(3) Rezultatele inspectărilor/controalelor execuţiei
bugetelor locale sînt examinate de către autorităţile reprezentative şi deliberative respective, cu adoptarea deciziilor
corespunzătoare şi publicarea lor în mod obligatoriu.
Eugenia OSTAPCIUC

Nr. 397-XV. Chişinău, 16 octombrie 2003.
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HOTĂRÎRE
pentru modificarea articolului 2 din Hotărîrea
Parlamentului nr. 126/2018 cu privire la efectuarea
unei analize ample, evaluări și expertize a legislației
electorale care a stat la baza invalidării alegerilor
locale noi în municipiul Chişinău

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art. I. – La articolul 2 din Hotărîrea Parlamentului
nr. 126/2018 cu privire la efectuarea unei analize ample,
evaluări și expertize a legislației electorale care a stat la
baza invalidării alegerilor locale noi în municipiul Chişinău

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 277–284,
art. 426), textul „în termen de 60 de zile” se substituie cu
textul „pînă la data de 31 octombrie 2018”.
Art. II. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data
adoptării.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Andrian CANDU

Nr. 199. Chişinău, 27 septembrie 2018.

614

HOTĂRÎRE
pentru modificarea articolului 3 din Hotărîrea
Parlamentului nr. 7/2015 privind componența
numerică și nominală a Biroului permanent
al Parlamentului

În temeiul art. 12 alin. (1) din Regulamentul Parlamentului,
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art. I. – Articolul 3 din Hotărîrea Parlamentului
nr. 7/2015 privind componența numerică și nominală a
Biroului permanent al Parlamentului (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2015, nr. 22–28, art. 18), cu modificările
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

ulterioare, se modifică după cum urmează:
poziția „CARPOV Eugen – Grupul Parlamentar Popular
European din Moldova” se substituie cu poziția:
„GRIȘCIUC Simion – Grupul Parlamentar Popular
European”.
Art. II. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data
adoptării.
Andrian CANDU

Nr. 200. Chişinău, 27 septembrie 2018.

615

DECRET
privind conferirea de distincții
de stat unor cadre didactice

În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova
şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii
Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Art. 1. - Pentru muncă îndelungată și prodigioasă în
domeniul învățămîntului, contribuţie la perfecționarea procesului instructiv-educativ și merite în promovarea valorilor
general-umane, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
BEJAN Vera
- profesoară la Liceul Teoretic
„Ștefan cel Mare”, satul Molovata,
raionul Dubăsari
BOGACIUC Irina
- director al Liceului Teoretic
„N. Gheorghiu”, municipiul Chișinău
BUNIȚKAIA Govhar
- director al Liceului Teoretic
„N. M. Spătaru”, municipiul Chișinău
COLOMAN Nadejda
- director interimar al Gimnaziului
„A. Pușkin”, orașul Cantemir
CRAPIVNAIA Nina
- director al Liceului Teoretic
„T. Maiorescu”, municipiul Chișinău
NEGARĂ Nina
- profesoară la Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii
Informaționale, municipiul Chișinău
- profesoară la Liceul Teoretic
STERNIOALĂ Daria
„M. Eminescu”, orașul Florești
ȘAPOVALOV Boris
- profesor la Liceul Teoretic
„D. Cantemir”, municipiul Chișinău

TIHOLAZ Raisa

- director al Liceului Teoretic
„A. Pușkin”, orașul Anenii Noi
VOLCOV Eduard
- conferențiar universitar la Institutul de Relaţii Internaţionale din
Moldova;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
BARBAROVA Silvia
- profesoară la Liceul Teoretic
„M. Guboglo”, municipiul CeadîrLunga
CALACIOVA Tatiana
- profesoară la Liceul Teoretic
„G. A. Gaidarji”, municipiul Comrat
COSNICEAN Efimia
- profesoară la Liceul Teoretic
„C. Stere”, municipiul Soroca
GHERMAN Ala
- director al Liceului Teoretic
„L. Deleanu”, municipiul Chișinău
LAHMAN Victor
- director al gimnaziului din
satul Agronomovca, raionul Ungheni
MANDAJI Evghenia
- șef al Direcției Educație, Tineret
și Sport, raionul Taraclia
PETROVSCAIA Elena - profesoară la Liceul Teoretic
„M. Sadoveanu”, orașul Ocnița;
Titlul onorific „Maestru în Artă” următorilor:
CIAUSOV Denis
- dirijor al Corului de juniori
„Cantemus” al Centrului de Activitate Extrașcolară „Curcubeul”,
municipiul Chișinău
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MATIUȘENSCAIA Irina - profesoară la Colegiul Național
de Coregrafie
ȘCHIOPU Constantin - profesor universitar interimar la
Academia de Muzică, Teatru și Arte
Plastice.
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

12 octombrie 2018

Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data
semnării.

Igor DODON

Nr. 894-VIII. Chişinău, 5 octombrie 2018.

616

DECRET
privind conferirea de distincții de stat

În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova
şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii
Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Art. 1. - Pentru îndeplinirea ireproșabilă a datoriei
de serviciu, profesionalismul manifestat în combaterea
criminalității și contribuție la educarea tinerei generații
în spiritul patriotismului, se conferă:
Ordinul „Credință Patriei” clasa I
domnului
Andrei VATAMAN
- colonel de poliție în rezervă;
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

Ordinul „Credință Patriei” clasa II
domnului
Ion CIOLAN
- maior de poliție în rezervă;
Ordinul „Credință Patriei” clasa III
doamnei
Olga CATARAGA
- colonel în rezervă
domnului
Ion OSOIANU
- colonel de justiție în rezervă.
Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data
semnării.
Igor DODON

Nr. 895-VIII. Chişinău, 5 octombrie 2018.
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PARTEA II
Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
1020

HOTĂRÎRE
pentru aprobarea Regulamentului
cu privire la evaluarea, administrarea
şi valorificarea bunurilor infracţionale
(sechestrate)

În temeiul art. 11 alin. (1) din Legea nr. 48/2017 privind
Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251)
și al art. 2292 alin. (2), art. 2296 alin. (2) și art. 2297
alin. (11) din Codul de procedură penală al Republicii
Moldova nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al

Republicii Moldova, 2013, nr. 248-251, art. 699), Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la evaluarea,
administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale
(sechestrate) (se anexează).
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

PRIM-MINISTRU

Pavel FILIP

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor

Octavian Armaşu

Nr. 684. Chişinău, 11 iulie 2018.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 684/2018
REGULAMENT
cu privire la evaluarea, administrarea şi valorificarea
bunurilor infracţionale (sechestrate)
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Prezentul Regulament stabileşte principiile, organizarea şi desfăşurarea activităţii de evaluare, administrare
și valorificare a bunurilor infracţionale.
2. Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale
(în continuare – Agenție) este o subdiviziune autonomă
specializată din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, care
îşi exercită atribuţiile cu privire la evaluarea, administrarea
și valorificarea bunurilor infracţionale în conformitate cu
prevederile art. 2, 5 și 11 din Legea nr. 48/2017 privind
Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, art. 6
pct. 44), art. 2071, 2292, 2296 și 2297 din Codul de procedură
penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 şi ale prezentului
Regulament, în comun cu Ministerul Finanțelor prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat (în continuare – Serviciul
Fiscal de Stat).
3. Principiile de desfăşurare a activităţii de evaluare,
administrare și valorificare a bunurilor infracţionale sînt:
1) legalitatea;
2) respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale
participanţilor la procesul de evaluare, administrare şi
valorificare a bunurilor infracţionale;
3) oportunitatea;
4) eficiența;
5) inofensivitatea;
6) eficacitatea.
II. EVALUAREA BUNURILOR INFRACŢIONALE
4. Agenţia efectuează evaluarea bunurilor infracţionale
aflate pe teritoriul Republicii Moldova sau în afara teritoriului
ei în cazul în care acestea urmează a fi puse sub sechestru,
în conformitate cu prevederile art. 2, 5 și 11 din Legea
nr. 48/2017 privind Agenţia de Recuperare a Bunurilor
Infracţionale şi art. 204 şi art. 2292 alin. (2) din Codul de
procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003.
Evaluarea bunurilor reprezintă determinarea valorii acestora
conform preţurilor medii de piaţă din localitatea respectivă,
fără aplicarea vreunui coeficient.
5. Pentru stabilirea prezenţei situaţiilor stipulate în art.
2071 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova
nr. 122/2003, Agenţia efectuează evaluarea bunurilor
sechestrate, determinînd costul bunului sechestrat la o

dată concretă, ţinîndu-se cont de factorii fizici, economici,
sociali şi de altă natură, inclusiv de indicii evoluției în timp,
care influenţează asupra valorii.
6. Agenţia poate contracta persoane fizice şi juridice, de
drept public sau privat, a căror specializare va asigura cea
mai eficientă realizare a atribuţiilor de evaluare a bunurilor
infracţionale.
Serviciile prestate de persoanele respective se achită
din contul surselor financiare alocate din bugetul Centrului
Național Anticorupție.
7. Pînă la soluţionarea contestaţiilor privind punerea
sub sechestru, bunurile se păstrează la proprietari/titulari,
persoane contractate sau, după caz, la Centrul Naţional
Anticorupţie, în funcție de natura bunului şi condiţiile
necesare pentru păstrare.
III. ADMINISTRAREA BUNURILOR INFRACŢIONALE
INDISPONIBILIZATE (SECHESTRATE)
8. Administrarea bunurilor sechestrate reprezintă
depozitarea, întreţinerea şi gestionarea acestora și se
organizează de către Agenţie.
9. În caz de necesitate, Agenţia organizează gestionarea
bunurilor sechestrate amplasate în ţară, precum şi peste
hotarele ţării prin exercitarea conducerii, administrării şi
supravegherii, în baza desemnării unui administrator în
vederea recuperării prejudiciului cauzat.
Desemnarea administratorului se efectuează în baza
unei instrucţiuni elaborate de Agenţie.
10. Condiţiile şi cazurile speciale de administrare a
bunurilor sechestrate în funcție de natura lor:
1) numerarul în monedă naţională şi valută străină
sechestrat urmează a fi transferat pe conturile trezoreriale
gestionate de Agenţie;
2) moneda electronică sechestrată deţinută în ţară
şi peste hotare va fi transformată în monedă naţională
sau în valută străină convertibilă, după caz, prin intermediul persoanelor juridice naţionale şi/sau internaţionale
autorizate, ulterior fiind transferate pe conturile trezoreriale
gestionate de Agenţie.
11. Agenţia poate contracta persoane fizice şi juridice,
de drept public sau privat, a căror specializare va asigura
cea mai eficientă realizare a atribuţiilor de administrare a
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bunurilor sechestrate.
Cheltuielile pentru contractarea persoanelor fizice şi
juridice, de drept public sau privat se asigură din bugetul
Centrului Național Anticorupție.
IV. VALORIFICAREA SPECIALĂ
A BUNURILOR SECHESTRATE
12. Valorificarea bunurilor sechestrate constituie înstrăinarea acestora prin vînzarea la preţ egal sau mai mare
decît cel evaluat în conformitate cu prevederile art. 11
din Legea nr. 48/2017 privind Agenţia de Recuperare
a Bunurilor Infracţionale, art. 2071 și 2297 din Codul de
procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 şi ale
prezentului Regulament, în cadrul unei licitaţii publice. Dacă
bunurile sechestrate nu au fost vîndute după organizarea a
două licitaţii publice, vînzarea lor are loc în cadrul licitaţiilor
publice cu diminuarea treptată a preţului sau, în cazul unui
singur cumpărător, prin negocieri directe.
Valorile mobiliare se expun spre comercializare în modul
stabilit de legislaţia privind piaţa de capital.
13. După evaluarea bunului sechestrat părţile sînt în
drept să achite contravaloarea bunului sechestrat la contul
trezorerial gestionat de Agenţie, în termenul indicat de
aceasta. După atestarea achitării părţile solicită eliberarea
bunului sechestrat.
14. În cazul în care părţile nu solicită sau nu achită
contravaloarea bunurilor sechestrate la preţul evaluat de
către Agenţie, bunurile se expun spre comercializare de
către Serviciul Fiscal de Stat. Comercializarea se organizează de către Serviciul Fiscal de Stat prin licitație cu
strigare sau cu reducere.
15. Comercializarea bunurilor demarează la solicitarea
Agenției.
16. În baza materialelor de evaluare și/sau a expertizei bunurilor prezentate de Agenție, Serviciul Fiscal de
Stat asigură publicarea comunicatului informativ despre
desfășurarea licitației.
Comunicatul informativ despre desfăşurarea licitaţiei
se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe
pagina web a Serviciului Fiscal de Stat şi trebuie să conţină:
1) data, ora, locul înregistrării şi desfășurării licitației;
2) specificarea bunurilor, principalelor caracteristici
tehnico-economice și a locului aflării lor;
3) informații suplimentare;
4) condițiile de comercializare a bunurilor;
5) informații despre forma de plată;
6) modul de familiarizare prealabilă cu bunurile expuse
la licitație;
7) condițiile de înaintare a cererilor de participare la
licitație;
8) termenul final de primire a cererilor, propunerilor și
altor documente pentru participare la licitație;
9) informația despre necesitatea depunerii unui acont de
10% din prețul inițial de comercializare a bunurilor și contul
trezorerial la care acesta urmează a fi depus;
10) datele de contact ale comisiei de licitație, ale Serviciului Fiscal de Stat și ale altor organizatori ai licitației;
11) alte informații necesare.
17. Licitația urmează să aibă loc după expirarea a cel
puțin 15 zile de la data publicării comunicatului informativ
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
18. Persoana la care se află la păstrare bunurile care
urmează a fi valorificate este obligată să asigure publicului
acces la acestea.
19. Licitația cu strigare are loc dacă sînt înscriși cel
puțin doi participanți.
20. Pentru comercializarea bunurilor, la fiecare licitație
Serviciul Fiscal de Stat formează o comisie din cel puțin
5 membri. Componența comisiei se aprobă prin ordin al
directorului Serviciului Fiscal de Stat. Licitantul nu este
membru al comisiei de licitație.
Membrii comisiei semnează, pe propria răspundere,
o declaraţie de imparţialitate, prin care se angajează să
respecte necondiţionat prevederile prezentului Regulament
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şi care instituie răspunderea acestora în eventualitatea
comiterii conflictului de interese şi/sau a favoritismului,
precum şi a oricăror altor manifestări de corupţie.
21. Ședința comisiei de licitație este deliberativă dacă la
ea participă cel puțin 2/3 din membri. Hotărîrea se adoptă
prin vot deschis, cu simpla majoritate de voturi. În cazul
parității de voturi, cel al președintelui comisiei este decisiv.
22. Comisia de licitație are următoarele atribuții:
1) în baza prețului bunului sechestrat evaluat de Agenţie,
stabileşte preţul iniţial de expunere la licitație;
2) primește și verifică dosarele loturilor scoase la
licitație, alte documente;
3) perfectează documentele aferente licitației;
4) organizează familiarizarea prealabilă a participanților
cu bunurile scoase la licitație;
5) eliberează bilete de participant, înregistrează
participanții la licitație;
6) desfășoară licitația;
7) exercită controlul asupra îndeplinirii condițiilor de
participare la licitație și asigură respectarea drepturilor
participanţilor;
8) reduce treptat preţul bunului sechestrat expus
spre comercializare. Pasul reducerii nu poate fi mai mare
cumulativ de 10% din preţul inițial de expunere la licitație;
9) desemnează cîștigătorul licitaţiei;
10) scoate bunurile de la licitaţie sau suspendă licitaţia;
11) perfectează procesele-verbale privind rezultatele
licitaţiilor şi ale deciziei comisiei, cu transmiterea lor în
termen de 5 zile Serviciului Fiscal de Stat pentru încheierea
contractului.
23. La licitație au dreptul să participe persoanele care
au depus la timp cererea de participare și care au plătit în
modul stabilit acontul de 10% din prețul inițial al bunurilor
sechestrate pe contul trezorerial specificat în comunicatul
informativ despre desfășurarea licitației.
24. La licitație pot participa:
1) persoane fizice și juridice din Republica Moldova;
2) persoane fizice și juridice străine private, apatrizii,
în condițiile legii.
Nu pot participa la licitaţie persoanele fizice şi juridice
străine înregistrate în jurisdicţii care nu implementează
standarde internaţionale de transparenţă, precum şi cele
aflate în jurisdicţii care sînt supuse unor sancţiuni, embargouri sau măsuri similare în privinţa persoanelor fizice
şi juridice, instituite de către organizaţiile internaţionale
de profil conform angajamentelor asumate de Republica
Moldova.
25. Doritorii de a participa la licitație vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat următoarele documente:
1) cererea de participare în modul stabilit;
2) copia de pe documentul de plată care confirmă
depunerea acontului pe contul trezorerial indicat în comunicatul informativ despre desfășurarea licitației;
3) procură, în cazul participării prin reprezentanți.
26. Participanții la licitație se identifică prin:
1) în cazul persoanelor juridice autohtone – extrasul din
Registrul de stat al persoanelor juridice;
2) în cazul persoanelor juridice străine – documentele
privind înregistrarea persoanei juridice;
3) în cazul persoanelor fizice – copia buletinului de
identitate sau alt document de identitate valabil pe teritoriul
Republicii Moldova.
27. Primirea cererilor și a documentelor se încheie cu
3 zile înainte de data licitației.
28. Datele despre persoanele care au depus cereri de
participare la licitație reprezintă date cu caracter personal.
29. Cu cel puțin 2 zile înainte de data licitației, Serviciul
Fiscal de Stat va prezenta, iar comisia de licitație va examina
documentele indicate în pct. 25. După examinare comisia
de licitație înregistrează în calitate de participant la licitație
persoana care a depus cerere sau poate respinge cererea
dacă persoana nu a respectat cerințele referitoare la
întocmirea și prezentarea documentelor. Comisia indică
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distinct motivul respingerii cererii în hotărîrea pe care o
comunică persoanei vizate. În acest caz, persoanei i se
restituie acontul achitat.
30. Persoana care a depus cerere de participare la
licitație are dreptul să își retragă cererea de participare,
adresînd în acest sens un demers, în scris, cu 3 zile înainte
de data licitației. În acest caz, persoanei i se restituie
acontul achitat.
31. În ziua licitației, concomitent cu înmînarea biletelor
de participant, comisia de licitație înregistrează participanții
prezenți. Înregistrarea se încheie cu 10 minute înainte de
începutul procesului de licitare. Participanții întîrziați nu
sînt admiși.
32. Serviciul Fiscal de Stat, în calitate de organizator
al licitaţiei, desemnează în bază de contract licitantul care
conduce licitaţia.
33. Licitarea fiecărui lot de bunuri sechestrate expuse
la licitația cu strigare începe cu anunțarea de către licitant a
prețului inițial și a pasului de majorare a prețului. Persoana
care acceptă prețul ridică biletul de participant. După ce
unul dintre participanți a ridicat biletul, ceilalți pot pretinde
la lot propunînd un preț mai mare cu unul sau mai mulți
pași de majorare. Dacă nimeni nu oferă un preț mai mare
decît cel acceptat, licitantul strigă prețul de 3 ori și fixează
faptul vînzării lotului printr-o lovitură de ciocan.
34. Participantul la licitație care a cîștigat lotul este
obligat să semneze procesul-verbal privind rezultatele
licitației.
35. Participantul care a cîştigat lotul la licitaţia cu
strigare, dar care a refuzat să semneze procesul-verbal
privind rezultatele licitaţiei este privat de dreptul de a
participa la această licitaţie, iar licitarea va reîncepe de la
preţul oferit de participantul anterior. Participantului care a
refuzat să semneze procesul-verbal nu i se restituie acontul.
36. Dacă bunurile nu au fost vîndute după organizarea
a două licitaţii publice cu strigare, vînzarea lor are loc în
cadrul licitaţiilor publice, cu diminuarea treptată a preţului
lor. Pasul reducerii nu poate fi mai mare cumulativ de 10%
din preţul iniţial de expunere.
37. Licitantul reduce preţul pînă cînd unul dintre participanţi este de acord cu preţul propus, cerînd acestuia să
confirme oferta și numind suma pentru care este de acord
să cumpere lotul. În cazul confirmării, licitantul strigă preţul
de 3 ori, fixînd faptul vînzării printr-o lovitură de ciocan. Dacă
un alt participant doreşte să cumpere lotul, el are dreptul
să ridice preţul cu unul sau mai mulţi pași, declarîndu-și
intenţia în timpul repetării preţului, pînă la lovitura de ciocan,
şi confirmîndu-și oferta cu ridicarea biletului de participant.
În acest caz, licitaţia cu reducere trece în licitaţie cu strigare.
38. În cazul înregistrării la licitația cu reducere a unui
singur participant, comisia este în drept să îi vîndă acestuia
prin negocieri directe bunul solicitat la prețul de expunere.
39. Participantul la licitaţia cu reducere care a cîştigat
lotul este obligat să semneze procesul-verbal privind rezultatele licitaţiei. Dacă refuză să îl semneze, participantul este
privat de dreptul de a participa la această licitaţie, care va
reîncepe de la preţul acceptat de el. Participantului care a
refuzat să semneze procesul-verbal nu i se restituie acontul.
40. Dacă licitantul, preşedintele sau vreun membru
al comisiei de licitaţie constată încălcarea procedurii de
licitaţie, el suspendă licitaţia în orice moment, pînă cînd
comisia de licitaţie ia o decizie privind continuarea licitaţiei
sau scoaterea lotului de la licitaţie.
41. Dacă licitarea unui lot este declarată nulă, se
întocmește un proces-verbal al licitaţiei nule. În acest caz,
participanţii din a căror vină licitaţia a fost declarată nulă nu
vor fi admişi la licitaţiile ulterioare la care va fi expus lotul a
cărui licitare a fost declarată nulă. Acestor participanți nu
li se restituie acontul.
42. Sumele aconturilor nerestituite conform pct. 35,
39 și 41 se transferă de către Agenție la bugetul de stat.
43. La încheierea licitării unui lot, cumpărătorul va

achita integral preţul lotului, în termen de 7 zile de la data
semnării procesului-verbal al rezultatelor licitaţiei, pe contul
trezorerial gestionat de Agenție.
44. La cumpărarea lotului, acontul depus de cumpărător este inclus în suma stabilită în contractul de vînzarecumpărare, iar celorlalţi participanţi li se restituie acontul
în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii licitaţiei.
45. Dacă după expirarea termenului de 7 zile de la data
semnării procesului-verbal al rezultatelor licitaţiei cîştigătorul
licitaţiei nu achită preţul lotului, comisia de licitaţie anulează
rezultatele licitaţiei. În acest caz, bunurile se expun la o nouă
licitaţie publică cu strigare sau, respectiv, cu reducere, iar
acontul nu se restituie.
46. După semnarea procesului-verbal despre rezultatele licitaţiei, comisia de licitație expediază materialele
Serviciului Fiscal de Stat, care va încheia contractul de
vînzare-cumpărare în cazul vînzării şi va expedia pe adresa
Agenţiei un exemplar al contractului şi dovada achitării.
47. Contractul de vînzare-cumpărare se încheie după
achitarea integrală a preţului lotului, după care Agenţia
asigură ridicarea sechestrului și predarea bunului cumpărătorului.
48. Dacă la licitația cu reducere nu s-a înscris niciun
reprezentant sau dacă bunurile nu au putut fi comercializate,
Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 30 de zile de la data
expirării termenului de înscriere la licitația la care nu s-a
înscris niciun participant sau de la data efectuării licitației,
anunță o licitație repetată. Dacă și de data aceasta nu se
înscrie niciun participant sau dacă bunurile nu sînt comercializate, aceste bunuri urmează a fi administrate conform
principiilor generale ale prezentului Regulament.
49. Litigiile apărute în urma licitaţiilor pot fi soluţionate
pe cale amiabilă de către comisia de licitaţie. Litigiile care
nu au fost soluţionate pe cale amiabilă se soluționează
de către instanţa de judecată care a dispus valorificarea
bunurilor infracţionale sechestrate, în condiţiile Codului
de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003.
50. Bunurile contrafăcute, falsificate, denaturate,
alterate, suprauzate, armamentul, munițiile, substanțele
explozive, radioactive, drogurile, precursorii, etnobotanicele
şi analogii acestora, produsele chimice şi substanţele
nocive, precum şi alte bunuri care potrivit legislaţiei au un
alt mod de utilizare, inclusiv al căror circuit civil este limitat
sau interzis prin lege, nu sînt parte a licitaţiei publice.
51. După comercializarea bunurilor sechestrate şi
intrarea banilor în contul trezorerial, Agenția consemnează
sumele de bani pe numele bănuitului, învinuitului, inculpatului. Recipisa de consemnare a sumei respective se predă
organului de urmărire penală care a solicitat punerea sub
sechestru în termen de cel mult 3 zile de la data comercializării bunurilor.
52. Recipisa de consemnare a sumei respective este
întocmită de către Agenție, care conţine: numărul contului
trezorerial; numele, prenumele, IDNP-ul beneficiarului;
suma consemnată; data consemnării sumei; codul valutei.
53. Mijloacele financiare obţinute din valorificarea
bunurilor sechestrate, precum şi mijloacele financiare
sechestrate aflate în conturile trezoreriale gestionate de
Agenţie vor fi transferate conform prevederilor Codului de
procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003, în
baza unei instrucțiuni elaborate în acest sens.
54. Regimul bunurilor sechestrate administrate de către
Agenţie, la pronunțarea unei hotărîri definitive de către
instanţa de judecată, urmează a fi reglementat conform
prevederilor Codului de executare al Republicii Moldova
nr. 443/2004 şi ale Regulamentului cu privire la modul
de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate,
fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de
păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute
în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 972/2001.
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HOTĂRÎRE
pentru modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 594/2011 cu privire la aprobarea Cerinţelor
speciale pentru introducerea şi circulaţia plantelor,
produselor vegetale şi pe teritoriul Republicii Moldova

În temeiul art.3 şi 22 din Legea nr.228/2010 cu privire
la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.241-246, art.748),
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Hotărîrea Guvernului nr. 594/2011 cu privire la
aprobarea Cerinţelor speciale pentru introducerea şi circulaţia plantelor, produselor vegetale și pe teritoriul Republicii
Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011,
nr. 131-133, art. 665) se modifică după cum urmează:
1) în denumirea hotărîrii, după cuvintele „produselor
vegetale”, cuvîntul „şi” se exclude;
2) în anexă:
a) preambulul se completează în final cu textul:
„ , pct. 4 din anexa la Directiva de punere în aplicare (UE)
2017/1279 a Comisiei din 14 iulie 2017 de modificare a
anexelor I-IV la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind
măsurile de protecţie împotriva introducerii în Comunitate
a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor
vegetale şi împotriva răspîndirii lor în Comunitate, publicată
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 184 din 15 iulie
2017 şi Directiva de punere în aplicare (UE) 2017/1920 a
Comisiei din 19 octombrie 2017 de modificare a anexei IV
la Directiva 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce priveşte
libera circulaţie a seminţelor de plante din specia Solanum
tuberosum L. originare din Uniune, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 271 din 20 octombrie 2017.”;
b) secţiunea 1:
la poziţia 2, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Materialul ambalajului din lemn:

„7.4.

Indiferent dacă este sau nu inclus în
codurile poziĠiei tarifare din anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr. 356/2012,
lemnul de Amelanchier Medik., Aronia
Medik.,
Cotoneaster
Medik.,
Crataegus L., Cydonia Mill., Malus
Mill., Prunus L., Pyracantha M.
Roem., Pyrus L. ܈i Sorbus L., în alte
forme decît:
- a܈chii, rumegu܈ ܈i tala܈, ob܊inut
integral sau par܊ial de la aceste plante;
- material al ambalajului din lemn, sub
formă de casete, cutii, lăzi, cilindri ܈i
alte ambalaje similare, pale܊i, boxpale܊i
܈i alte platforme de încărcare, suporturi
de pale܊i, dunaje, indiferent dacă sînt
sau nu în uz efectiv în transportul de
obiecte de orice tip, cu excep܊ia
dunajului de sprijinire a transporturilor

20

a) este confecţionat din lemn decojit, astfel cum se
specifică în anexa nr. 1 la Standardul Internaţional privind
măsurile fitosanitare nr. 15 „Îndrumar privind reglemetarea
materialelor de ambalaj din lemn în comerţul internaţional”;
b) este supus unuia dintre tratamentele specificate în
anexa nr. 1 la Standardul internațional menționat;
şi
c) are aplicat marcajul astfel cum se specifică în anexa
nr. 2 la Standardul internațional menţionat, care indică
faptul că materialul ambalajului din lemn a fost supus unui
tratament fitosanitar în conformitate cu standardul în cauză”;
la poziţia 5, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Lemn de Platanus L., cu excepția celui sub formă de:
a) așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri și resturi
de lemn;
b) material al ambalajului din lemn, sub formă de casete,
cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți
și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje,
indiferent dacă sînt sau nu în uz efectiv în transportul de
obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a
transporturilor de lemn, care este construit din lemn de
același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și
care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii
cu cele îndeplinite de lemnul transportat, inclusiv lemnul
care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, originar din
Armenia, Elveția sau SUA”;
se completează cu poziţiile 7.4. şi 7.5 cu următorul
cuprins:

O declara܊ie oficială din care să reiasă că
lemnul:
a) este originar dintr-o zonă indemnă de
Saperda candida Fabricius, stabilită ca atare
de organizaĠia naĠională pentru protecĠia
plantelor din Ġara de origine, în conformitate
cu Standardul internaĠional privind măsurile
fitosanitare nr. 15, informaĠie care figurează
pe certificatele fitosanitare la rubrica
„DeclaraĠie suplimentară”;
sau
b) a fost supus unui tratament termic la o
tempereatură de cel puĠin 56°C timp de cel
puĠin 30 minute fără întrerupere, în întreg
profilul lemnului, fapt ce se indică în
certificatele fitosanitare;
sau
c) a fost supus unei radiĠii ionizate pentru a
se obĠine o doză absorbită de cel puĠin
1 kGy în întreaga masă a lemnului, ceea ce
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Indiferent dacă este sau nu inclus în
codurile poziĠiei tarifare din anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr. 356/2012,
lemn sub formă de aúchii obĠinut
integral sau parĠial de la Amelanchier
Medik., Aronia Medik., Cotoneaster
Medik., Crataegus L., Cydonia Mill.,
Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M.
Roem., Pyrus L. úi Sorbus L., originar
din Canada úi SUA

b) a fost prelucrat în bucă܊i de cel mult
2,5 cm grosime ܈i lă܊ime,
a fost supus unui tratament termic la o
temperatură de cel pu܊in 56°C timp de cel
pu܊in 30 de minute în întreg profilul
a܈chiilor, ceea ce trebuie indicat pe
certificatele fitosanitare”;

O declaraĠie oficială din care să reiasă că
lemnul:
a) este originar dintr-o zonă stabilită de
organizaĠia naĠională de protecĠie a plantelor
din Ġara de origine ca fiind indemnă de
Saperda candida Fabricius în conformitate
cu Standardul internaĠional privind măsurile
fitosanitare nr. 15, informaĠie care figurează
pe certificatele fitosanitare la rubrica
„DeclaraĠie suplimentară”;
sau

plantelor din anexa nr. 21 secĠiunea 1 poziĠiile
8 úi 18 úi celor anexa nr. 21 secĠiunea 2
poziĠiile 1 úi 2 la Hotărîrea Guvernului nr.
356/2012 sau prezenta anexă secĠiunea 1
poziĠiile 16, 19, 19.1, 20, se prezintă, după caz,
o declaraĠie oficială care atestă că plantele:
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decît altoii, buta܈ii, plantele în
cultură de ܊esuturi, polenul ܈i
semin܊ele de Amelanchier Medik.,
Aronia Medik., Cotoneaster Medik.,
Crataegus L., Cydonia Mill., Malus
Mill., Prunus L., Pyracantha M.

„14.1. Plante destinate plantării, altele Fără a aduce atingere dispoziĠiilor aplicabile

se completează cu poziĠia 14.1 cu următorul cuprins:

la poziĠia 14, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Fără a aduce atingere dispoziĠiilor aplicabile plantelor din prezenta anexă
secĠiunea 1 poziĠia 11.4., se prezintă o declaraĠie oficială care atestă că nu au fost
observate simptome ale prezenĠei Candidatus Phytoplasma ulmi la locul de
producĠie sau în imediata sa vecinătate, de la începutul ultimului ciclu complet
de vegetaĠie”;

7.5.
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- complet protejat din punct de vedere fizic
împotriva introducerii Saperda candida
Fabricius;
sau
- în care se aplică tratamente preventive ܈i
care este înconjurat de o zonă-tampon cu o
lă܊ime de cel pu܊in 500 m, unde absen܊a
Saperda candida Fabricius a fost confirmată în
cadrul controalelor oficiale efectuate anual, în
faza de dezvoltare a organismului dăunător;
úi
(d) imediat înainte de a fi exportate, plantele
au fost supuse unei inspec܊ii pentru depistarea
prezen܊ei Saperda candida Fabricius, în
special în tulpinile plantelor, inclusiv, dacă
este cazul, prelevării de e܈antioane prin metoda

(c) în care plantele au fost cultivate într-un loc:

(a) care este înregistrat ܈i monitorizat de
organiza܊ia na܊ională pentru protec܊ia plantelor
din ܊ara de origine;
úi
(b) care a făcut anual obiectul a două inspec܊ii
oficiale în vederea depistării oricăror semne
ale prezen܊ei Saperda candida Fabricius,
efectuate în fazele de dezvoltare ale
organismului dăunător;
úi

Roem., Pyrus L. ܈i Sorbus L. a) au fost cultivate pe parcursul întregii lor
originare din Canada ܈i SUA
vie܊i într-o zonă indemnă de Saperda candida
Fabricius, stabilită ca atare de organiza܊ia
na܊ională pentru protec܊ia plantelor din ܊ara de
origine, în conformitate cu Standardul
internaĠional pentru măsuri fitosanitare nr. 4,
informaĠie care figurează pe certificatele
fitosanitare
la
rubrica
„DeclaraĠie
suplimentară”;
sau
b) au fost cultivate pe o perioadă de cel pu܊in
doi ani înainte de export sau, în cazul plantelor
mai tinere de doi ani, că au fost cultivate pe
parcursul întregii lor vie܊i într-un loc de
produc܊ie stabilit ca fiind indemn de Saperda
candida Fabricius în conformitate cu
Standardul internaĠional pentru măsuri
fitosanitare nr. 4:

de lemn, care este construit din lemn trebuie indicat pe certificatele fitosanitare
de acela܈i tip ܈i calitate cu cele ale
lemnului
transportat
܈i
care
îndepline܈te
acelea܈i
cerin܊e
fitosanitare ale Uniunii cu cele
îndeplinite de lemnul transportat;

dar inclusiv lemnul care nu ܈i-a păstrat
suprafa܊a sa rotundă naturală, originar
din Canada ܈i SUA
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Swingle, Poncirus Raf. úi hibrizii fructelor din prezenta anexă secĠiunea 1
lor, originare din Ġările noneuropene poziĠiile 15, 15.2, 15.3, 15.4 úi 15.5, o
declaraĠie oficială din care să reiasă:
a) fructele sînt originare dintr-o ܊ară
recunoscută ca fiind indemnă de Xanthomonas
citri pv. citri ܈i Xanthomonas citri pv.
aurantifolii în conformitate cu Standardul
internaĠional pentru măsuri fitosanitare nr. 4,
cu condi܊ia ca respectiva indemnitate să fi fost
comunicată Comisiei în avans, în scris, de către
autoritatea naĠională în domeniul fitosanitar din
Ġara de export;
sau
b) fructele sînt originare dintr-o zonă stabilită
de organiza܊ia na܊ională pentru protec܊ia
plantelor din ܊ara de origine ca fiind indemnă
de Xanthomonas citri pv. citri ܈i Xanthomonas
citri pv. aurantifolii în conformitate cu
Standardul internaĠional pentru măsuri
fitosanitare nr. 4, informa܊ie care figurează pe
certificatele fitosanitare la rubrica „DeclaraĠie
suplimentară”, cu condi܊ia ca respectiva
indemnitate să fi fost comunicată Comisiei în
avans, în scris, de către autoritatea naĠională în
domeniul fitosanitar din Ġara de export;
sau
c) fructele sînt originare dintr-un loc de
produc܊ie stabilit de organiza܊ia na܊ională
pentru protec܊ia plantelor din ܊ara de origine ca
fiind indemn de Xanthomonas citri pv. citri ܈i
Xanthomonas citri pv. aurantifolii în
conformitate cu Standardul internaĠional pentru
măsuri fitosanitare nr. 4, informa܊ie care
figurează pe certificatele fitosanitare la rubrica
„DeclaraĠie suplimentară”;
sau
d) locul de produc܊ie ܈i vecinătatea imediată
fac obiectul unor tratamente fitosanitare ܈i unor
practici de cultură împotriva Xanthomonas citri
pv. citri ܈i Xanthomonas citri pv. aurantifolii,

„15.1. Fructele de Citrus L., Fortunella Fără a se aduce atingere dispoziĠiilor aplicabile

poziĠiile 15.1, 15.2 úi 15.3 vor avea următorul cuprins:

distructivă”;

5

Fructele de Citrus L., Fortunella Fără a se aduce atingere dispozi܊iilor aplicabile
Swingle, Poncirus Raf. úi hibrizii fructelor din prezenta anexă sec܊iunea 1
lor, originare din alte state
poziĠiile 15, 15.1, 15.3 ܈i 15.4, se declară
oficial că:
D:\MONITOR 2018\ROM\384\text\PARTEA II\890\15099-redactat-ro.docx

15.2.

úi
fructele au fost supuse unui tratament cu
ortofenilfenat de sodiu sau altui tratament
eficient men܊ionat pe certificatele fitosanitare,
cu condi܊ia ca metoda de tratament să fi fost
comunicată Comisiei în avans, în scris, de către
autoritatea naĠională în domeniul fitosanitar din
Ġara de export;
úi
inspec܊iile oficiale efectuate înainte de export
au arătat că fructele nu manifestă simptomele
prezen܊ei Xanthomonas citri pv. citri ܈i
Xanthomonas citri pv. aurantifolii;
úi
informaĠiile privind trasabilitatea se înscriu în
certificatele fitosanitare;
sau
e) în cazul fructelor destinate prelucrării
industriale, inspec܊iile oficiale efectuate înainte
de export au arătat că fructele nu manifestă
simptomele prezen܊ei Xanthomonas citri pv.
citri ܈i Xanthomonas citri pv. aurantifolii;
úi
locul de producĠie úi vecinătatea imediată fac
obiectul unor tratamente fitosanitare úi unor
practici de cultură împotriva Xanthomonas citri
pv. citri ܈i Xanthomonas citri pv. aurantifolii
úi
transportul, depozitarea ܈i prelucrarea au loc în
condi܊ii înscrise în certificatele fitosanitare,
fiind precizată substan܊a activă, temperatura
minimă a lemnului, densitatea (g/m3) úi durata
expunerii (h);
úi
fructele au fost transportate în ambalaje
individuale care poartă o etichetă ce con܊ine un
cod de trasabilitate ܈i indica܊ia că fructele sînt
destinate prelucrării industriale;
úi
informaĠiile privind trasabilitatea sînt incluse în
certificatele fitosanitare
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Fructele de Citrus L., Fortunella
Swingle, Poncirus Raf. úi hibrizii
lor, altele decît fructele de Citrus
aurantium L. úi Citrus latifolia
Tanaka, originare din alte state

a) fructele provin dintr-o Ġară recunoscută ca
fiind indemnă de Phyllosticta citricarpa
(McAlpine) Van der Aa, în conformitate cu
standardele internaĠionale privind măsurile
fitosanitare, cu condiĠia ca respectiva
indemnitate să fi fost comunicată Comisiei în
avans, în scris, de către autoritatea naĠională în
domeniul fitosanitar din Ġara de export;
sau
b) fructele provin dintr-o zonă stabilită de
organiza܊ia na܊ională pentru protec܊ia plantelor
din ܊ara de origine ca fiind indemnă de
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15.3.

sau
b) fructele provin dintr-o zonă recunoscută ca
fiind indemnă de Cercospora angolensis Carv.
et Mendes, în conformitate cu Standardul
internaĠional pentru măsuri fitosanitare nr. 4,
informaĠie care figurează pe certificatele
fitosanitare
la
rubrica
„DeclaraĠie
suplimentară”, cu condi܊ia ca respectiva
indemnitate să fi fost comunicată Comisiei în
avans, în scris, de către autoritatea naĠională în
domeniul fitosanitar din Ġara de export;
sau
c) niciun simptom de Cercospora angolensis
Carv. et Mendes nu a fost observat la locul de
produc܊ie ܈i în imediata sa vecinătate de la
începutul ultimului ciclu de vegeta܊ie ܈i
niciunul dintre fructele recoltate la locul de
produc܊ie nu a manifestat, în urma unei
examinări oficiale, simptomele prezen܊ei
acestui organism
Fără a se aduce atingere dispozi܊iilor aplicabile
fructelor din prezenta anexă sec܊iunea 1
poziĠiile 15, 15.1, 15.2, 15.4 ܈i 15.5, se declară
oficial că:

a) fructele provin dintr-o ܊ară recunoscută ca
fiind indemnă de Cercospora angolensis Carv.
et Mendes în conformitate cu Standardul
internaĠional pentru măsuri fitosanitare nr. 4, cu
condi܊ia ca respectiva indemnitate să fi fost
comunicată Comisiei în avans, în scris, de către
autoritatea naĠională în domeniul fitosanitar din
Ġara de export;

7
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Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
în conformitate cu Standardul internaĠional
pentru măsuri fitosanitare nr. 4, informaĠie care
figurează pe certificatele fitosanitare la rubrica
„DeclaraĠie suplimentară”, cu condi܊ia ca
respectiva indemnitate să fi fost comunicată
Comisiei în avans, în scris, de către autoritatea
naĠională în domeniul fitosanitar din Ġara de
export;
sau
c) fructele sînt originare dintr-un loc de
produc܊ie stabilit de organiza܊ia na܊ională de
protec܊ie a plantelor din ܊ara de origine ca fiind
indemn de Phyllosticta citricarpa (McAlpine)
Van der Aa în conformitate cu Standardul
internaĠional pentru măsuri fitosanitare nr. 4,
informaĠie care figurează pe certificatele
fitosanitare
la
rubrica
„DeclaraĠie
suplimentară”;
܈i
fructele nu manifestă simptomele prezen܊ei
Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
în urma unei inspec܊ii oficiale efectuate pe un
e܈antion reprezentativ, astfel cum este definit
în conformitate cu Standardul internaĠional
pentru măsuri fitosanitare nr. 7;
sau
d) fructele sînt originare dintr-un loc de
produc܊ie care a făcut obiectul unor tratamente
fitosanitare ܈i al unor măsuri culturale
împotriva Phyllosticta citricarpa (McAlpine)
van der Aa,
úi
au fost efectuate inspec܊ii oficiale la locul de
produc܊ie în timpul perioadei de vegeta܊ie de la
începutul ultimului ciclu de vegeta܊ie ܈i fructele
nu prezentau niciun simptom determinat de
prezen܊a Phyllosticta citricarpa (McAlpine)
van der Aa;
úi
fructele recoltate de la locul de produc܊ie
respectiv nu manifestă simptomele prezen܊ei
Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
în urma unei inspec܊ii oficiale efectuate înainte
de export pe un e܈antion reprezentativ, definit
în conformitate cu Standardul internaĠional

8

12 octombrie 2018
Nr. 384-395 (6779-6790)

23

24

www.monitorul.md

D:\MONITOR 2018\ROM\384\text\PARTEA II\890\15099-redactat-ro.docx

L., altele decît de Citrus limon (L.) fructelor din prezenta anexă sec܊iunea 1
Osbeck. úi Citrus aurantiifolia poziĠiile 15, 15.1, 15.2, 15.3 ܈i 15.4, se declară
(Christm.) Swingle, Prunus persica oficial că:
(L.) Batsch ܈i Punica granatum L.

„15.5. Fructele de Capsicum (L.), Citrus Fără a se aduce atingere dispozi܊iilor aplicabile

se completează cu poziĠia 15.5 cu următorul cuprins:

pentru măsuri fitosanitare nr. 7;
úi
informaĠiile privind trasabilitatea sînt incluse la
rubrica
„DeclaraĠie
suplimentară”
din
certificatele fitosanitare;
sau
e) în cazul fructelor destinate prelucrării
industriale, fructele nu manifestau simptomele
prezen܊ei Phyllosticta citricarpa (McAlpine)
Van der Aa înainte de export, în timpul unei
inspec܊ii oficiale efectuate pe un e܈antion
reprezentativ, astfel cum este definit în
conformitate cu Standardul internaĠional pentru
măsuri fitosanitare nr. 7;
܈i
o declara܊ie conform căreia fructele sînt
originare dintr-un loc de produc܊ie care face
obiectul unor tratamente fitosanitare împotriva
Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
efectuate în faza de dezvoltare a organismului
dăunător ܈i este inclusă în certificatele
fitosanitare
la
rubrica
„DeclaraĠie
suplimentară”;
úi
transportul, depozitarea úi prelucrarea au loc în
condiĠii înscrise în certificatele fitosanitare,
fiind precizată substanĠa activă, temperatura
minimă a lemnului, densitatea (g/m3) úi durata
expunerii (h);
úi
fructele au fost transportate în ambalaje
individuale care poartă o etichetă care con܊ine
un cod de trasabilitate ܈i indica܊ia că fructele
sînt destinate prelucrării industriale;
úi
informaĠiile privind trasabilitatea sînt incluse în
certificatele fitosanitare”;

9

úi
au fost efectuate inspec܊ii oficiale la locul de
produc܊ie în cursul perioadei de vegeta܊ie,
inclusiv o examinare vizuală pe e܈antioane
reprezentative de fructe, din care a rezultat că
sînt indemne de Thaumatotibia leucotreta
(Meyrick);
sau
d) au fost supuse unui tratament eficient la
temperaturi joase pentru a se asigura absen܊a
Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) sau unui
alt tratament eficient pentru a se asigura
absen܊a Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),
iar datele referitoare la tratament trebuie
indicate pe certificatele fitosanitare la rubrica
„DeclaraĠie suplimentară”, cu condi܊ia ca
metoda de tratament să fi fost comunicată
Comisiei în avans, în scris, de către autoritatea
naĠională în domeniul fitosanitar din Ġara de
export”;

sau
c) sînt originare dintr-un loc de produc܊ie
stabilit de autoritatea naĠională în domeniul
fitosanitar din Ġara de export ca fiind indemn de
Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) în
conformitate cu Standardul internaĠional pentru
măsuri fitosanitare nr. 4, informaĠie care
figurează pe certificatele fitosanitare la rubrica
„DeclaraĠie suplimentară”;

a) sînt originare dintr-o Ġară recunoscută ca
fiind indemnă de Thaumatotibia leucotreta
(Meyrick) în conformitate cu Standardul
internaĠional pentru măsuri fitosanitare nr. 4;
sau
b) sînt originare dintr-o zonă stabilită de
autoritatea naĠională în domeniul fitosanitar din
Ġara de export ca fiind indemnă de
Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), în
conformitate cu Standardul internaĠional pentru
măsuri fitosanitare nr. 4, informa܊ie care
figurează pe certificatele fitosanitare la rubrica
„DeclaraĠie suplimentară”;
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originare din ܊ări de pe continentul
african, Capul Verde, Sfînta Elena,
Madagascar, Reunion, Mauritius ܈i
Israel
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Plantele speciilor de Solanum L., cu
tuberculi sau cu stoloni sau hibrizii
lor, destinate plantării, altele decît
acei tuberculi de Solanum tuberosum
L. men܊iona܊i la poziĠiile 18, 18.1 sau
18.2, altele decît materialul pentru
între܊inerea culturii care este păstrat
în bănci de gene ܈i colec܊ii stocgenetice, altele decît semin܊ele
plantelor din specia Solanum
tuberosum L. men܊ionate la poziĠia

a) Plantele au fost ܊inute în condi܊ii de
carantină ܈i au fost găsite indemne de
organisme dăunătoare pe parcursul testelor de
carantină;
b) testele de carantină men܊ionate la litera a):
(a) sînt supravegheate de o organiza܊ie oficială
pentru protec܊ia plantelor din ܊ara de export ܈i
sînt efectuate de personal tehnic de
specialitate al organiza܊iei respective sau al
unui organism desemnat în mod oficial;
(b) sînt efectuate într-un loc prevăzut pentru a
re܊ine organismele dăunătoare ܈i pentru a
păstra materialul, inclusiv plantele indicatoare,

din prezenta anexă sec܊iunea 1 poziĠiile 18 úi
18.2, se declară oficial că:
a) plantele sînt originare dintr-o ܊ară unde
Trioza erytreae Del Guercio este absentă;
sau
b) plantele sînt originare dintr-o zonă indemnă
de Trioza erytreae Del Guercio, stabilită ca
atare de organiza܊ia na܊ională pentru protec܊ia
plantelor în conformitate cu Standardul
internaĠional pentru măsuri fitosanitare nr. 4,
informaĠie care figurează pe certificatele
fitosanitare
la
rubrica
„DeclaraĠie
suplimentară”;
sau
c) plantele au fost cultivate într-un loc de
produc܊ie care a fost înregistrat ܈i monitorizat
de organiza܊ia na܊ională pentru protec܊ia
plantelor din statul în cauză;
܈i
în care plantele sînt plasate într-un loc ce
asigură protec܊ie fizică completă împotriva
introducerii Trioza erytreae Del Guercio;
܈i
în care, în timpul ultimului ciclu complet de
vegeta܊ie înainte de transport, au fost efectuate
două inspec܊ii oficiale în urma cărora nu a fost
observat niciun semn al prezen܊ei Trioza
erytreae Del Guercio la locul respectiv ܈i în
zona înconjurătoare cu o lă܊ime de cel pu܊in
200 m
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18.2.

Choisya Kunth Clausena Burm. f.,
Murraya J.Koenig ex L., Vepris
Comm, Zanthoxylum L., altele decît
fructele ܈i semin܊ele, originare din
alte state

„18.1. Plante de Casimiroa La Llave, Fără a se aduce atingere dispozi܊iilor aplicabile

poziĠiile 18.1 úi 18.2 vor avea următorul cuprins:

11

astfel încît să se elimine orice risc de
răspîndire a organismelor dăunătoare;
(c) sînt efectuate pe fiecare unitate a
materialului;
– prin examinarea vizuală, la intervale de
timp regulate, pe toată durata cel pu܊in a unui
ciclu vegetativ, în ceea ce prive܈te tipul de
material ܈i faza sa de dezvoltare pe parcursul
programului de testare, pentru simptome
provocate de orice fel de organisme
dăunătoare;
– prin testare, în conformitate cu metode de
identificare validate;
– în cazul oricărui material de cartof, cel pu܊in
pentru:
– Andean potato latent virus,
– Arracacha virus B., su܈a oca,
– virusul pătării inelare negre a cartofului,
– viroidul tuberculilor fusiformi ai cartofului,
– Potato virus T,
– Andean potato mottle virus,
– virusuri comune ale cartofului: A, M, S, V,
X ܈i Y (inclusiv Yo, Yn ܈i Yc ) ܈i virusul
răsucirii frunzelor de cartof,
– Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
(Spieckermann ܈i Kotthoff) Davis et al.,
– Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi
et al.;
– în cazul semin܊elor de plante din specia
Solanum tuberosum L., cu excep܊ia celor
men܊ionate la pozi܊ia 18.2, cel pu܊in pentru
prezen܊a viru܈ilor ܈i a viroizilor enumera܊i mai
sus;
(d) prin testare adecvată pentru oricare alte
simptome observate prin examinare vizuală
pentru identificarea organismelor dăunătoare
care au provocat simptomele respective;
– orice material care, la testele de la litera b),
nu a fost găsit indemn de organisme
dăunătoare în conformitate cu litera (b), este
distrus de îndată sau supus imediat
procedurilor de eliminare a organismului
(organismelor) dăunător (dăunătoare);
– fiecare organiza܊ie sau organism de
cercetare care are în posesie acest material
informează
autoritatea naĠională pentru
protec܊ia plantelor din Ġara de origine în
D:\MONITOR 2018\ROM\384\text\PARTEA II\890\15099-redactat-ro.docx
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- prevenirea contactelor cu personalul ܈i cu
elemente precum instrumente, ma܈ini,
vehicule, vase ܈i materiale de ambalaj de la
alte locuri de produc܊ie a altor plante
solanacee ܈i a altor plante care sînt gazdă a
viroidului tuberculilor fusiformi ai cartofului,
sau adoptarea unor măsuri de igienă în ceea ce
prive܈te personalul sau articolele provenite de
la locuri de produc܊ie a altor plante solanacee
care sînt gazdă a viroidului tuberculilor
fusiformi ai cartofului, pentru prevenirea

- separarea locului de produc܊ie a acestor
plante de locul de produc܊ie a altor plante din
familia solanacee ܈i a altor plante care sînt
gazdă a viroidului tuberculilor fusiformi ai
cartofului;

(b) au fost produse într-un loc în care au fost
întreprinse următoarele ac܊iuni:

Semin܊ele de plante din specia Se declară oficial că:
Solanum tuberosum L., cu excep܊ia SeminĠele provin de la plante care sînt
celor men܊ionate la poziĠia 18.3
conforme, după caz, cu cerin܊ele stabilite la
poziĠiile 18, 18.1 úi 18.2;
úi
a) seminĠele provin din zone cunoscute a fi
indemne de Synchytrium endobioticum
(Schilbersky)
Percival,
Clavibacter
michiganensis
ssp.
sepedonicus
(Spieckermann ܈i Kotthoff) Davis et al.,
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et
al. ܈i viroidul tuberculilor fusiformi ai
cartofului;
sau
b) semin܊ele îndeplinesc toate cerin܊ele de mai
jos:
(a) au fost produse într-un loc în care, de la
începutul ultimului ciclu de vegeta܊ie, nu s-a
observat niciun simptom al bolilor provocate
de organismele dăunătoare men܊ionate la litera
a);
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„18.3.

se completează cu poziĠia 18.3 cu următorul cuprins:

legătură cu materialul de܊inut.”;

13

Fructe de Solanum lycopersicum L. O declara܊ie oficială din care să reiasă că
܈i Solanum melongena L.
fructele:
a) sînt originare dintr-o ܊ară recunoscută ca
fiind indemnă de Keiferia lycopersicella
(Walsingham) în conformitate cu Standardul
internaĠional pentru măsuri fitosanitare nr. 4;
sau
b) sînt originare dintr-o zonă stabilită de
organiza܊ia na܊ională de protec܊ie a plantelor
din ܊ara de origine ca fiind indemnă de
Keiferia lycopersicella (Walsingham) în
D:\MONITOR 2018\ROM\384\text\PARTEA II\890\15099-redactat-ro.docx

25.7.2.

b) sînt originare dintr-o zonă stabilită de
organiza܊ia na܊ională de protec܊ie a plantelor
din ܊ara de origine ca fiind indemnă de
Keiferia lycopersicella (Walsingham) în
conformitate cu Standardul internaĠional
pentru măsuri fitosanitare nr. 4, informaĠie
care figurează pe certificatele fitosanitare la
rubrica „DeclaraĠie suplimentară”

sau

a) sînt originare dintr-o ܊ară recunoscută ca
fiind indemnă de Keiferia lycopersicella
(Walsingham) în conformitate cu Standardul
internaĠional pentru măsuri fitosanitare nr. 4;

܈i Solanum melongena L., altele plantelor din anexa nr. 21 secĠiunea 1 poziĠia
decît fructele ܈i semin܊ele
13 la Hotărîrea Guvernului nr. 356/2012 úi
din prezenta anexă secĠiunea 1 poziĠiile 25,
25.7, 25.8, 28.1 úi 45.2, o declaraĠie oficială
din care să reiasă că plantele:

„25.7.1. Plante de Solanum lycopersicum L. Fără a aduce atingere dispoziĠiilor aplicabile

se completează cu poziĠiile 25.7.1 úi 25.7.2 cu următorul cuprins:

la poziĠia 19.1 coloana 2, cuvintele „Xanthomonas campestris pv. pruni
(Smith) Dye” se substituie cu cuvintele „Xanthomonas arboricola pv. pruni
(Smith) Vauterin et al.”;

- utilizarea doar a apei în care nu este prezent
niciunul dintre organismele dăunătoare
men܊ionate la prezenta poziĠie”;

contaminării;
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Plante de Citrus L., Choisya Kunth,
Fortunella Swingle, Poncirus Raf.,
܈i hibrizii lor ܈i de Casimiroa La
Llave, Clausena Burm f., Murraya
J. Koenig ex L., Vepris Comm.,
Zanthoxylum L., altele decît fructele
܈i semin܊ele

܈i

b) au fost cultivate într-un loc de produc܊ie
înregistrat ܈i monitorizat de către autorită܊ile
competente din ܊ara de export;

sau

a) sînt originare dintr-o zonă indemnă de
Trioza erytreae Del Guercio, stabilită ca atare
de organiza܊ia na܊ională pentru protec܊ia
plantelor în conformitate cu Standardul
internaĠional pentru măsuri fitosanitare nr. 4;

O declara܊ie oficială din care să reiasă că
plantele:

poziĠia 9 va avea următorul cuprins:

Plante de Ulmus L., destinate O declara܊ie oficială din care să reiasă că la
plantării, altele decît semin܊ele
locul de produc܊ie sau în imediata sa
vecinătate nu s-a observat niciun simptom al
prezen܊ei Candidatus de la începutul
ultimului ciclu complet de vegeta܊ie”;
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„9.

„6.1.

c) secĠiunea a 2-a:
se completează cu poziĠia 6.1. cu următorul cuprins:

la poziĠia 52 coloana 2, textul „Semin܊e de Zea mais L.” se substituie cu
textul „Semin܊e de Zea mays L.”;

conformitate cu Standardul internaĠional
pentru măsuri fitosanitare nr. 4, informaĠie
care figurează pe certificatele fitosanitare la
rubrica „DeclaraĠie suplimentară”;
sau
c) sînt originare dintr-un loc de produc܊ie
stabilit de organiza܊ia na܊ională de protec܊ie a
plantelor din ܊ara de origine ca fiind indemn
de Keiferia lycopersicella (Walsingham), pe
baza inspec܊iilor ܈i anchetelor oficiale
efectuate în decursul ultimelor trei luni
înainte de export, informaĠie care figurează
pe certificatele fitosanitare la rubrica
„DeclaraĠie suplimentară”;

15
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b) plantele au fost cultivate pe
parcursul întregii lor vie܊i într-o
zonă indemnă de Thaumetopoea
pityocampa
Denis
&
Schiffermüller, stabilită ca atare de
organiza܊ia
na܊ională
pentru

sau

destinate plantării, altele aplicabile plantelor din anexa nr.
decît
fructele
܈i 21 secĠiunea 1 poziĠia 1 la
Hotărîrea Guvernului nr. 356/2012
semin܊ele
úi din prezenta anexă secĠiunea 1
poziĠiile 8, 8.1, 9, 10 úi prezenta
anexă secĠiunea a 2-a poziĠiile 2,
3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 úi 16, o
declaraĠie oficială din care să
reiasă că:
a) plantele au fost cultivate pe
parcursul întregii lor vie܊i în locuri
de produc܊ie din ܊ări unde
Thaumetopoea pityocampa Denis
& Schiffermüller este absentă;

„16.1. Plante de Pinus L., Fără a aduce atingere dispoziĠiilor UK”;

d) secĠiunea a 3-a:
la poziĠia 6.2, în coloana 4 se completează textul „ , IRL”;
la poziĠia 12.1 coloana 4, se completează textul „ , IRL”;
se completează cu poziĠia 16.1 cu următorul cuprins:

la poziĠia 11 coloana 3, textul „Xanthomonas campestris pv. Pruni (Smith)
Dye” se substituie cu textul „Xanthomonas arboricola pv. Pruni (Smith)
Vauterin et al.”;

în care, în timpul ultimului ciclu complet de
vegeta܊ie înainte de transport, au fost
efectuate două inspec܊ii oficiale în urma
cărora nu a fost observat niciun semn al
prezen܊ei Trioza erytreae Del Guercio la locul
respectiv ܈i în zona înconjurătoare cu o lă܊ime
de cel pu܊in 200 m”;

܈i

în care plantele sînt plasate într-un loc ce
asigură protec܊ie fizică completă împotriva
introducerii Trioza erytreae Del Guercio;
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Plante de Prunus L.,
destinate
plantării,
altele decît semin܊ele
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20.4.

cu rădăcină,
plantate sau destinate
plantării, cultivate în aer
liber

Trebuie să existe dovezi din care P (Azore)”;
să rezulte că plantele sînt originare
dintr-un cîmp cunoscut ca fiind
indemn
de
Globodera
rostochiensis
(Wollenweber)
Behrens
Fără a aduce atingere dispoziĠiilor
aplicabile plantelor din anexa nr.21
secĠiunea 1 poziĠiile 9 úi 18 la
Hotărîrea Guvernului nr. 356/
2012 sau prezenta anexă secĠiunea
1 poziĠiile 19.1, 23, 23.1 sau
secĠiunea a 2-a poziĠiile 11 úi 15, o
declaraĠie oficială din care să

se completează cu poziĠiile 20.3 úi 20.4 cu următorul cuprins:

poziĠia 20.2, coloana 4 va avea următorul cuprins: „FI, LV, P (Azore), SI,

„20.3. Plante

SK”;

sau
d) plantele au fost cultivate pe
parcursul întregii lor vie܊i într-un
loc ce asigură protec܊ie fizică
completă împotriva introducerii
Thaumetopoea pityocampa Denis
& Schiffermüller ܈i au fost
inspectate în faza de dezvoltare a
organismului
dăunător,
constatîndu-se că sînt indemne de
Thaumetopoea pityocampa Denis
& Schiffermüller

sau
c) plantele au fost cultivate în
pepiniere
care,
incluzînd
vecinătatea lor, au fost declarate
indemne
de
Thaumetopoea
pityocampa
Denis
&
Schiffermüller pe baza inspec܊iilor
܈i anchetelor oficiale efectuate în
faza de dezvoltare a organismului
dăunător;

protec܊ia plantelor în conformitate
cu Standardul internaĠional pentru
măsuri fitosanitare nr.4;
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plantele au fost cultivate pe
parcursul întregii lor vie܊i într-o
zonă indemnă de Xanthomonas
arboricola pv. pruni (Smith)
Vauterin et al., stabilită ca atare de
organiza܊ia
na܊ională
pentru
protec܊ia plantelor în conformitate
cu Standardul internaĠional pentru
măsuri fitosanitare nr. 4;
sau
c) plantele au fost ob܊inute în mod
direct din plante-mamă care nu au
manifestat niciun simptom al
prezen܊ei Xanthomonas arboricola
pv. pruni (Smith) Vauterin et al.
pe parcursul ultimului ciclu
complet de vegeta܊ie;
܈i
nu s-a observat niciun simptom al
prezen܊ei Xanthomonas arboricola
pv. pruni (Smith) Vauterin et al. la
plantele din locul de produc܊ie de
la începutul ultimului ciclu
complet de vegeta܊ie;
sau
d) pentru plantele de Prunus
laurocerasus L. ܈i Prunus
lusitanica L. pentru care există
dovezi derivate din ambalajele lor
sau din alte mijloace din care
rezultă că sînt destinate vînzării
finale la consumatori care nu sînt
implica܊i în produc܊ia profesională
de plante, nu a fost observat niciun
simptom
al
prezen܊ei
Xanthomonas arboricola pv. pruni
(Smith) Vauterin et al. la plantele
de la locul de produc܊ie de la

reiasă că:
a) plantele au fost cultivate pe
parcursul întregii lor vie܊i în locuri
de produc܊ie din ܊ări unde
Xanthomonas arboricola pv. pruni
(Smith) Vauterin et al. este
considerată absentă;
sau
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la poziĠia 21.3, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„E (cu excep܊ia comunită܊ilor autonome Andaluzia, Aragón, Castilla la Mancha,

b) au fost supuse unui tratament fitosanitar pentru a asigura absen܊a Daktulosphaira
vitifoliae (Fitch)”;
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Castilla y León, Extremadura, comunitatea autonomă Madrid, Murcia, Navarra ܈i La Rioja,
provincia Guipuzcoa (܉ara Bascilor), districtele Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià ܈i
Urgell din provincia Lleida (comunitatea autonomă Catalonia), districtele L'Alt Vinalopó ܈i El
Vinalopó Mitjà din provincia Alicante ܈i municipalită܊ile Alborache ܈i Turís din provincia
Valencia (comunitatea Valenciana), EE, F (Corsica), IRL (cu excep܊ia ora܈ului Galway), I
(Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinciile Parma ܈i
Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (cu excep܊ia provinciilor Mantua, Milano, Sondrio ܈i
Varese), Marche, Molise, Piemonte (cu excep܊ia comunelor Busca, Centallo ܈i Tarantasca din
provincia Cuneo), Sardinia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (cu excep܊ia
provinciilor Rovigo ܈i Vene܊ia, comunele Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza
d'Adige, S. Urbano ܈i Vescovana din provincia Padova ܈i zona situată la sud de autostrada A4

sau

a) sînt originare din zonele protejate men܊ionate în coloana din partea dreaptă;

Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012 cu privire la introducerea în Ġară a plantelor de
Vitis L., altele decît fructele, provenite din alte state (cu excep܊ia Elve܊iei), o declara܊ie oficială
din care să reiasă că plantele:

la poziĠia 21.1, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Fără a aduce atingere interdic܊iei men܊ionate în anexa nr. 21 secĠiunea 1 poziĠia 15 la

„E (cu excep܊ia comunită܊ilor autonome Andaluzia, Aragón, Castilla la Mancha,
Castilla y León, Extremadura, comunitatea autonomă Madrid, Murcia, Navarra ܈i La Rioja,
provincia Guipuzcoa (܉ara Bascilor), districtele Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià ܈i
Urgell din provincia Lleida (comunitatea autonomă Catalonia), districtele L'Alt Vinalopó ܈i El
Vinalopó Mitjà din provincia Alicante ܈i municipalită܊ile Alborache ܈i Turís din provincia
Valencia (comunitatea Valenciana), EE, F (Corsica), IRL (cu excep܊ia ora܈ului Galway), I
(Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinciile Parma ܈i
Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (cu excep܊ia provinciilor Mantua, Milano, Sondrio ܈i
Varese), Marche, Molise, Piemonte (cu excep܊ia comunelor Busca, Centallo ܈i Tarantasca din
provincia Cuneo), Sardinia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (cu excep܊ia
provinciilor Rovigo ܈i Vene܊ia, comunele Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza
d'Adige, S. Urbano ܈i Vescovana din provincia Padova ܈i zona situată la sud de autostrada A4
din provincia Verona), LV, LT (cu excep܊ia municipalită܊ilor Babtai ܈i Kơdainiai (regiunea
Kaunas), P, SI (cu excep܊ia regiunilor Gorenjska, Koroška, Maribor ܈i Notranjska, ܈i comunele
Lendava ܈i Renþe-Vogrsko (la sud de autostrada H4)], SK (cu excep܊ia districtului Dunajská
Streda, Hronovce ܈i Hronské KĐaþany (districtul Levice), Dvory nad Žitavou (districtul Nové
Zámky), Málinec (districtul Poltár), Hrhov (districtul RožĖava), VeĐké RipĖany (districtul
TopoĐþany), Kazimír, LuhyĖa, Malý Horeš, Svätuše ܈i Zatín (districtul Trebišov), FI, UK
(Irlanda de Nord, cu excep܊ia diviziunilor administrative Ballinran Upper, Carrigenagh Upper,
Ballinran, ܈i Carrigenagh din districtul Down, ܈i zona electorală Dunmurry Cross din Belfast,
districtul Antrim; Insula Man ܈i Insulele Canalului)”;

la poziĠia 21, coloana 4 va avea următorul cuprins:

începutul ultimului ciclu complet
de vegeta܊ie
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– care este înregistrat ܈i monitorizat
de organiza܊ia na܊ională pentru
protec܊ia plantelor din ܊ara de
origine;

c) într-o perioadă de cel pu܊in doi
ani înainte de export sau transport,
au fost cultivate într-un loc de
produc܊ie:

b) au fost cultivate pe parcursul
întregii lor vie܊i într-o zonă
indemnă de Paysandisia archon
(Burmeister), stabilită ca atare de
organiza܊ia
na܊ională
pentru
protec܊ia plantelor în conformitate
cu Standardul internaĠional pentru
măsuri fitosanitare nr.4;
sau

sau

a) au fost cultivate pe parcursul
întregii lor vie܊i în locuri de
produc܊ie din ܊ări unde Paysandisia
archon
(Burmeister)
este
considerată absentă;

aplicabile plantelor menĠionate în
anexa nr. 21 secĠiunea 1 poziĠia 17
la
Hotărîrea
Guvernului nr.
356/2012 sau prezenta anexă
secĠiunea 1 poziĠiile 37 úi 37.1 sau
secĠiunea a 2-a poziĠia 27, o
declaraĠie oficială din care să reiasă
că plantele:
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plantării, avînd un diametru
al tulpinii la bază de peste 5
cm ܈i apar܊inînd genurilor
următoare: Brahea Mart.,
Butia Becc., Chamaerops L.,
Jubaea Kunth, Livistona R.
Br., Phoenix L., Sabal
Adans.,
Syagrus
Mart.,
Trachycarpus H. Wendl.,
Trithrinax
Mart.,
Washingtonia Raf.

„21.4. Plante de Palmae, destinate Fără a aduce atingere dispoziĠiilor IRL, MT, UK

se completează cu poziĠiile 21.4 úi 21.5 cu următorul cuprins:

din provincia Verona), LV, LT (cu excep܊ia municipalită܊ilor Babtai ܈i Kơdainiai (regiunea
Kaunas), P, SI (cu excep܊ia regiunilor Gorenjska, Koroška, Maribor ܈i Notranjska, ܈i comunele
Lendava ܈i Renþe-Vogrsko (la sud de autostrada H4)], SK (cu excep܊ia districtului Dunajská
Streda, Hronovce ܈i Hronské KĐaþany (districtul Levice), Dvory nad Žitavou (districtul Nové
Zámky), Málinec (districtul Poltár), Hrhov (districtul RožĖava), VeĐké RipĖany (districtul
TopoĐþany), Kazimír, LuhyĖa, Malý Horeš, Svätuše ܈i Zatín (districtul Trebišov), FI, UK
(Irlanda de Nord, cu excep܊ia diviziunilor administrative Ballinran Upper, Carrigenagh Upper,
Ballinran, ܈i Carrigenagh din districtul Down, ܈i zona electorală Dunmurry Cross din Belfast,
districtul Antrim; Insula Man ܈i Insulele Canalului)”;
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- care este înregistrat ܈i monitorizat
de organiza܊ia na܊ională pentru
protec܊ia plantelor din ܊ara de

c) într-o perioadă de cel pu܊in doi
ani înainte de export sau transport,
au fost cultivate într-un loc de
produc܊ie:
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plantării, avînd un diametru
al tulpinii la bază de peste 5
cm ܈i apar܊inînd taxonilor
următori: Areca catechu L.,
Arenga pinnata (Wurmb)
Merr., Bismarckia Hildebr.
& H. Wendl., Borassus
flabellifer L., Brahea armata
S. Watson, Brahea edulis H.
Wendl.,
Butia
capitata
(Mart.) Becc., Calamus
merrillii Becc., Caryota
maxima Blume, Caryota
cumingii Lodd. ex Mart.,
Chamaerops humilis L.,
Cocos
nucifera
L.,
Copernicia Mart., Corypha
utan Lam., Elaeis guineensis
Jacq., Howea forsteriana
Becc.,
Jubea
chilensis
(Molina) Baill., Livistona
australis
C.
Martius,
Livistona decora (W. Bull)
Dowe, Livistona rotundifolia
(Lam.) Mart., Metroxylon
sagu
Rottb.,
Phoenix
canariensis
Chabaud,
Phoenix
dactylifera
L.,
Phoenix reclinata Jacq.,
Phoenix roebelenii O'Brien,
Phoenix
sylvestris
(L.)

21.5. Plante de Palmae, destinate

– în care, în timpul a trei inspec܊ii
oficiale efectuate pe parcursul
anului,
inclusiv înainte de
transportul de la acest loc de
produc܊ie, nu a fost observat niciun
simptom al prezen܊ei Paysandisia
archon (Burmeister)
Fără a aduce atingere dispoziĠiilor IRL,
aplicabile plantelor menĠionate în (Azore),
anexa nr. 21 secĠiunea 1 poziĠia 17
UK”;
la
Hotărîrea
Guvernului nr.
356/2012, sau prezenta anexă
secĠiunea 1 poziĠiile 37 úi 37.1 sau
prezenta anexă secĠiunea a 2-a
poziĠia 27, o declaraĠie oficială din
care să reiasă că plantele:
a) au fost cultivate pe parcursul
întregii lor vie܊i în locuri de
produc܊ie
din
܊ări
unde
Rhynchophorus
ferrugineus
(Olivier) este absentă;
sau
b) au fost cultivate pe parcursul
întregii lor vie܊i într-o zonă
indemnă
de
Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier), stabilită ca
atare de organiza܊ia na܊ională pentru
protec܊ia plantelor în conformitate
cu Standardul internaĠional pentru
măsuri fitosanitare nr. 4;
sau

úi
– în care plantele au fost plasate
într-un loc ce asigură protec܊ie
fizică
completă
împotriva
introducerii Paysandisia archon
(Burmeister);
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úi
– în care plantele au fost plasate
într-un loc ce asigură protec܊ie
fizică
completă
împotriva
introducerii
Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier);
úi
– în care, în timpul a trei inspec܊ii
oficiale efectuate pe parcursul
anului,
inclusiv înainte de
transportul de la acest loc de
produc܊ie, nu a fost observat niciun
simptom
al
prezen܊ei
Rhynchophorus
ferrugineus
(Olivier)

origine;

c) în cazurile în care Bemisia tabaci
Genn. (popula܊ii europene) a fost

Fără a aduce atingere dispoziĠiilor
aplicabile plantelor menĠionate în
prezenta anexă secĠiunea 1 poziĠia
45, dacă este cazul, o declaraĠie
oficială din care să reiasă că
plantele:
a) plantele sînt originare dintr-o
zonă cunoscută ca fiind indemnă de
Bemisia tabaci Genn. (popula܊ii
europene);
sau
b) nu a fost observat nici un semn al
prezen܊ei Bemisia tabaci Genn.
(popula܊ii europene) la aceste
plante, la locul de produc܊ie, în
timpul inspec܊iilor oficiale efectuate
cel pu܊in o dată la trei săptămîni în
timpul celor nouă săptămîni
anterioare comercializării;
sau
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de Begonia L.,
destinate plantării, altele
decît semin܊ele, tuberculii ܈i
cormii,
܈i
plante
de
Dipladenia A. DC., Ficus L.,
Hibiscus L., Mandevilla
Lindl. úi Nerium oleander
L., destinate plantării, altele
decît semin܊ele

„24.2. Plante

IRL, P (Azore,
Beira
Interior,
Beira
Litoral,
Entre Douro e
Minho ܈i Trásos-Montes), UK,
S, FI”;

la poziĠiile 24 úi 24.1, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„IRL, P (Azore, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho ܈i Trásos-Montes), UK, S, FI”;
poziĠia 24.2 va avea următorul cuprins:

Roxb., Phoenix theophrasti
Greuter, Pritchardia Seem.
& H. Wendl., Ravenea
rivulari Jum. & H. Perrier,
Roystonea regia (Kunth)
O.F. Cook, Sabal palmetto
(Walter) Lodd. ex Schult. &
Schult.
f.,
Syagrus
romanzoffiana
(Cham.)
Glassman,
Trachycarpus
fortunei (Hook.) H. Wendl.
úi Washingtonia Raf.
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găsit la locul de produc܊ie, plantele,
păstrate sau produse în acest loc de
produc܊ie au fost supuse unui
tratament fitosanitar pentru a se
asigura absen܊a Bemisia tabaci
Genn. (popula܊ii europene), iar, în
consecin܊ă, acest loc de produc܊ie
trebuie să fi fost considerat indemn
de Bemisia tabaci Genn. (popula܊ii
europene) ca urmare a punerii în
aplicare
a
unor
proceduri
fitosanitare
vizînd
eradicarea
Bemisia tabaci Genn. (popula܊ii
europene), atît în cadrul inspec܊iilor
oficiale efectuate cel pu܊in o dată pe
săptămînă în cele trei săptămîni
anterioare transportului de la acest
loc de produc܊ie, cît ܈i în cadrul
procedurilor
de
monitorizare
aplicate pe întreaga perioada
men܊ionată;
sau
d) pentru plantele pentru care există
dovezi derivate din ambalajele lor
sau din dezvoltarea florilor lor sau
din alte mijloace din care rezultă că
sînt destinate vînzării directe către
consumatorii finali care nu sînt
implica܊i în produc܊ia profesională
de plante, plantele respective au fost
inspectate
în
mod
oficial,
constatîndu-se că sînt indemne de
Bemisia tabaci Genn. (popula܊ii
europene) imediat înainte de a fi
transportate

la poziĠia 33 coloana 4, textul „ P,” se exclude.
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.
PRIM-MINISTRU

Pavel FILIP

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii,
dezvoltării regionale
şi mediului
Ministrul afacerilor externe
şi integrării europene

Liviu Volconovici
Tudor Ulianovschi

Nr. 890. Chişinău, 12 septembrie 2018.
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HOTĂRÎRE
privind aprobarea Planului sectorial de acţiuni
anticorupţie în domeniul sănătăţii şi asigurării obligatorii
de asistenţă medicală pentru anii 2018-2020

În temeiul Hotărîrii Parlamentului nr.56/2017 privind
aprobarea Strategiei naționale de integritate şi anticorupție
pentru anii 2017-2020 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2017, nr.216-228, art.354), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Planul sectorial de acțiuni anticorupție

în domeniul sănătății şi asigurării obligatorii de asistență
medicală pentru anii 2018-2020 (se anexează).
2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune
în sarcina Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

PRIM-MINISTRU

Pavel FILIP

Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
muncii și protecţiei sociale

Svetlana Cebotari

Nr. 892. Chişinău, 12 septembrie 2018.
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Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.892/2018
PLAN SECTORIAL
de acțiuni anticorupție în domeniul sănătății şi asigurării obligatorii
de asistență medicală pentru anii 2018-2020
I. DESCRIEREA PROBLEMELOR
1. În sectorul sănătății corupția ia multiple forme,
cum sînt: distorsiuni în procesul de procurare a serviciilor medicale, proces mai puțin structurat de stabilire a
priorităților în sectorul sanitar, alocare necorespunzătoare
a resurselor financiare limitate, plăți neformale pentru
serviciile medicale din cadrul sistemului de asigurări obligatorii de asistență medicală, utilizarea necorespunzătoare
a dispozitivelor medicale și a infrastructurii instituțiilor
medico-sanitare, prescrierea abuzivă şi aplicarea necorespunzătoare a medicamentelor, a dispozitivelor medicale şi
a investigațiilor medicale, relațiile financiare ilegale între
personalul medical şi farmacii, care produc lezarea dreptului
cetățenilor la servicii de sănătate, reducerea accesului la
serviciile medicale necesare populației și utilizarea mai puțin
eficientă a resurselor financiare publice.
2. Riscurile specifice acțiunilor de corupție în sistemul
sănătății sînt prezente la următoarele niveluri:
1) la nivel de sistem – lacune în reglementare, monitorizare sau lipsă de proceduri, mecanisme și instrumente de
aplicare a prevederilor unor legi etc.;
2) la nivel de management instituțional – organizare
insuficientă și/sau frauduloasă în ceea ce privește procesul
de prestare a serviciilor și gestionare a resurselor în cadrul
instituției, lipsă de reglementări și proceduri interne/
instituționale;
3) la nivel de relații interumane, profesionale – relații
neetice și/sau conflicte de interese între lucrătorii medicali,
medici – companii farmaceutice, medici – instituții private și
relații neetice la nivel de lucrător medical – pacienți.
3. Cauzele problemei
1) Lipsa transparenței sau transparență redusă. Se
constantă o transparență redusă a deciziilor și documentelor emise, precum și în gestionarea finanțelor și activității
economice a instituțiilor medicale; lipsa transparenței în
stabilirea costurilor serviciilor medicale. În cadrul fondurile
asigurării obligatorii de asistență medicală, procesul de
contractare a prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice nu este pe deplin transparent. Nu este asigurată
transparența formării prețurilor de achiziție a bunurilor și a
celor în domeniul farmaceutic. Se constată neclaritate în
metodologia creării prețurilor achitate din mijloace publice
către parteneriatul public privat. Frecvent, în procesul de
elaborare a documentelor de politici și actelor normative
nu sînt implicate instituțiile/structurile din afara sistemului,
doar cele direct subordonate, iar de propunerile venite din
spațiul public nu se ține cont. Deseori, reformele anunțate
se produc fără consultații largi, iar deciziile nu sînt întotdeauna fundamentate de evidențe.
Nu este dezvoltat și aplicat un sistem funcțional transparent de monitorizare a realizării contractelor de achiziții
publice pentru medicamente și dispozitive medicale.
Rezultatele licitațiilor nu sînt sistematic publicate pe pagina
web oficială a autorității publice responsabile în format
standard (denumirea comună internațională, doza, forma
farmaceutică, prețul unitar, prețul de ambalaj cu și fără TVA,
producătorul/țara, furnizorul, condițiile de livrare codificate
etc.) pentru toate licitațiile, indiferent de solicitant și sursa
de finanțare. Informațiile publice referitoare la procedura de
autorizare a medicamentelor sînt foarte modeste și nestructurate, informațiile publice despre ședințele și deciziile
Comisiei Medicamentului (agenda și procesele-verbale)
lipsesc, iar declarațiile conflictelor de interese ale membrilor
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Comisiei Medicamentului nu sînt publicate.
Nu există un sistem de comparare a prețurilor medicamentelor procurate din banii publici în cadrul sistemului
de achiziții publice cu prețurile pentru aceleași denumiri
comune internaționale înregistrate de sursele internaționale
de referință (Ghidul internațional pentru indicatorii prețurilor
la medicamente (International Drug Price Indicator Guide)
al Management Sciences for Health’s Center for Pharmaceutical Management (MSH)).
2) Situațiile de instabilitate politică și bugetară
ce duc la întîrzierea calendarului bugetar nu sînt
prevăzute în documentele strategice ale Ministerului
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și ale Companiei
Naționale de Asigurări în Medicină, astfel se constată
lipsa unor proceduri de gestiune a crizelor bugetare. Lipsa
de finanțare și aprovizionare a instituțiilor medico-sanitare
publice duce la impunerea plăților din partea pacienților
și incapacitatea instituțiilor de a furniza servicii medicale
de calitate.
3) Procesul de contractare a prestatorilor de servicii
medicale de către Compania Națională de Asigurări în
Medicină nu este pe deplin transparent. Procedurile și
mecanismele de contractare pentru unele tipuri de asistență
medicală nu se axează pe rezultatele activității prestatorului de servicii medicale, raportare a serviciilor medicale
și protecția drepturilor persoanelor asigurate. Informația
plasată pe pagina web oficială a Companiei Naționale de
Asigurări în Medicină privind contractarea prestatorilor și
a serviciilor medicale este incompletă și nu este ușor de
identificat în cadrul acesteia (http://cnam.md/httpdocs/
editorDir/file/doc/2018/Lista%20institu%C5%A3iilor%20
medico-sanitare%20contractate%20de%20CNAM%20
%C3%AEn%20anul%202018.pdf).
4) Lipsa unui sistem de monitorizare a integrității
instituțiilor și angajaților sistemului sănătății. Nu au fost
dezvoltate instrumente de aplicare a Codului deontologic al
lucrătorului medical şi al farmacistului, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 192/2017, și nu sînt clar definite structurile
și modalitatea de monitorizare a prevederilor acestui Cod
(cine și cum). Dacă nu există structură (comisie/structură
disciplinară) care să monitorizeze acest domeniu, acesta
este lăsat doar pe seama managerilor instituțiilor, care pînă
la urmă este ignorat sau realizat formal, prin acțiuni fictive
sau neeficiente. Comitetele de etică instituționale nu au
o reglementare clară a rolului lor în instituții. Se constată
lipsa unor proceduri imparțiale de monitorizare a satisfacției
pacientului. Evaluarea gradului de satisfacție a pacienților
este subiectivă, este efectuată în condiții în care se poate
presupune influențarea respondenților. Nu este bine
asigurată informarea beneficiarilor cu privire la modalitatea
de a-și manifesta nemulțumirea. Astfel, nu pot fi întotdeauna
monitorizate actele de corupție, cum ar fi: condiționarea
actului medical, plățile informale solicitate de la pacient,
extorcarea de bani de la pacient prin tratamentele excesive
și neargumentate, intervențiile neargumentate etc.
5) Procesul de evaluare și acreditare a instituțiilor
medicale pare a fi de multe ori superficial și cu posibile
condiții favorizante pentru realizarea unor plăți
informale. Evaluarea în scop de acreditare a instituțiilor
medico-sanitare se face de către Agenția Națională pentru
Sănătate Publică și durează nu mai mult de 2 zile pentru
o instituție, ceea ce este insuficient pentru evaluarea
minuțioasă a instituțiilor de o capacitate mare, cu o distanță
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de amplasare și rază de deservire mai extinsă. Sînt raportate
cazuri de către medici că atunci cînd instituția trebuie să fie
supusă procedurii de acreditare (o dată la 5 ani), managerul
solicită angajaților anumite sume de bani pentru pregătirea
instituției pentru acreditare. Aceasta se datorează faptului
că sursa de acoperire a cheltuielilor de evaluare nu este
indicată expres în cadrul normativ ce reglementează stabilirea taxelor pentru evaluarea şi acreditarea în sănătate.
Totodată, sînt cazuri de finanțare a instituțiilor medicale
de către Compania Națională de Asigurări în Medicină
fără ca acestea să dețină certificat de acreditate, ceea ce
contravine cadrului legal din domeniu.
6) Nu se respectă principiul angajării în bază de
merit și integritate profesională. Angajările în anumite
funcții, în special în posturi de conducere, se realizează
după criteriu politic (apartenență de partid). În același
timp, apartenența de partid înseamnă plată de cotizații și
contribuții, ceea ce condiționează direct ocuparea unui
post managerial. Este prezent nepotismul la angajare și
promovare (nerespectarea Legii nr. 82/2017 art. 12 –
restricții în ierarhie). Sînt promovate persoane în relație de
rudenie cu managerul (soț/soție, copii, nepoți, cumetri etc.).
7) Nu sînt clare mecanismele/instrumentele de
declarare și monitorizate a conflictelor de interese.
Sînt menționate cazuri cînd medicul este angajat concomitent în sectorul public și cel privat și refuză intenționat
prestarea unor servicii pacientului în instituția publică,
direcționîndu-l la cabinetul său privat, sau cînd există o
legătură directă și interese financiare dintre un medic și
un cabinet privat de investigații (ex.: USG) ori un laborator
privat care oferă anumite avantaje pentru numărul de
pacienți îndreptați la investigații.
Nu sînt publicate declarațiile conflictelor de interese
ale membrilor Comisiei Medicamentului, listele experților
antrenați în evaluarea dosarelor și CV-urile. Nu sînt publicate
rapoartele de evaluare a dosarelor pentru medicamentele
autorizate.
În domeniul farmaceutic nu sînt clare normele legale
ce reglementează relațiile dintre lucrătorii medicali și
reprezentanții companiilor farmaceutice. Nu există reglementări referitoare la primirea/oferirea mostrelor gratuite
de produse farmaceutice sau orice alte bunuri de la
reprezentanții de marketing-ul farmaceutic, precum și
obligația de raportare de către lucrătorii medicali a posibilelor conflicte de interese, inclusiv orice cadouri sau relații
cu companiile farmaceutice și/sau reprezentanții acestora.
De asemenea, nu există reglementări pentru producătorii/
distribuitorii de produse farmaceutice de a raporta relațiile
acestora cu fiecare lucrător medical.
8) Gradul scăzut de informare/cunoștințe a
populației despre drepturile şi obligațiile beneficiarilor
fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală.
Persoanele asigurate nu își cunosc drepturile și obligațiile
în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală,
prin urmare apare o problemă majoră în cadrul sistemului
de sănătate – plățile neformale – sumele plătite de către
pacienți medicilor sau altui personal medical, în schimbul
unor servicii care sînt acoperite de fondurile asigurării
obligatorii de asistență medicală.
Informația oferită pacienților despre prețurile pentru
medicamentele compensate și despre condițiile pentru
a beneficia de acestea, în cadrul asigurării obligatorii de
asistență medicală, nu este exhaustivă. Publicarea pe
pagina-web oficială a Companiei Naționale de Asigurări în
Medicină doar a Listei medicamentelor compensate din
fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobată
prin Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Companiei
Naționale de Asigurări în Medicină Nr. 492/139 din 22/2013,
este insuficientă și, respectiv, pacientul nu este informat.

9) Condiții favorizante pentru realizarea plăților
informale. Consultațiile pacienților în incinta spitalelor la
nivel de înțelegeri individuale cu medicul, de către catedrele
universitare, prezența medicului invitat la naștere, atunci
cînd acesta nu este la serviciu – sînt situații care favorizează
plata neformală din partea pacienților. Nu este reglementată
noțiunea de cadouri și mulțumiri în contextul actului medical.
Salariile modeste din sistemul de sănătate condiționează
obișnuința lucrătorilor medicali de a primi „mulțumiri” pentru
serviciile oferite în mod particular.
De asemenea, obișnuința pacienților de a „mulțumi”
personalul medical sau de a căută căi mai scurte cînd
trebuie să acceadă la servicii de sănătate și, astfel, ajung
la doctor/spital prin recomandări sau sunete de la cumătri/
nași/vecini/etc. Problema se manifestă și prin posibilitatea
coruperii persoanelor implicate în oferirea neargumentată
a gradului de dizabilitate, a concediilor de boală de lungă
durată. Sînt menționate și cazuri cînd persoanele sînt
plecate chiar peste hotare la muncă, dar în țară le este
plătită indemnizația pentru dizabilitate sau pentru incapacitate temporară de muncă.
10) Gradul scăzut de echitate și transparență în
procedura de selecție a persoanelor pentru tratamente costisitoare. Includerea în liste de așteptare a
pacienților pentru intervenții costisitoare cum ar fi: intervenții
chirurgicale pe cord, protezare de cap de femur (șold),
fertilizarea in vitro etc., determină riscul corupției celor care
vor decide asupra selecției persoanelor incluse în aceste
programe. De exemplu, Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale a declarat că, anual, din cadrul fondurilor
asigurării obligatorii de asistență medicală, 100 de femei
vor benefica de fertilizate in vitro, cererea pentru acest tip
de serviciu este de peste 3 mii de cupluri.
11) Relații informale stabilite cu administrația
instituției în realizarea studiilor clinice. Se determină
lipsa unei reglementări clare cu privire la beneficiul instituției
în efectuarea studiilor clinice, nu există un cadru normativ
clar ce ar stabili relația dintre instituția medicală/manager și
Serviciul evaluare a testărilor clinice medicamente. De multe
ori, există contracte directe dintre serviciu și manager, care
rămîn confidențiale cu privire la anumite plăți.
12) Insuficiența bazei materiale a instituțiilor
spitalicești. Sînt determinate frecvent situații cînd, la
nivel de autorități centrale, se declară public că instituțiile
medicale sînt asigurate pe deplin cu toate cele necesare.
În același timp, managerii limitează accesul medicilor la
medicamente și consumabile, motivînd lipsa sau cantitatea
insuficientă a acestora. Respectiv, se manifestă riscuri
pentru achiziționarea bunurilor din contul pacienților.
Totodată, nu este desemnată o agenție responsabilă
de gestionarea centralizată a patrimoniului spitalelor,
lipsesc informații exhaustive despre starea, necesitățile
și eventualele riscuri, cu care instituțiile medicale s-ar
putea confrunta. Deși, în dosarul prezentat Comisiei de
evaluare și acreditare în sănătate este prezentat planul de
dezvoltare strategică și planul de management al riscurilor,
lipsește o abordare sistemică referitoare la asigurarea bazei
materiale a acestor instituții, aceasta este lăsată pe seama
fiecărui manager, ceea ce pot avea loc acțiuni frauduloase.
Sînt frecvente relații neformale cu firme farmaceutice și
promovarea intereselor unui producător anume cu beneficii
personale din volumul vînzărilor unor medicamente anumite
în unele farmacii.
4. Autoritățile au identificat şi stabilit următoarele
necesități de implementare şi perfecționare a măsurilor de
asigurare a integrității instituționale, după cum urmează:
1) necesitatea cultivării şi consolidării în continuare a
climatului de integritate instituțională prin:
a) educarea intoleranței angajaților din domeniul
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sănătății şi asigurării obligatorii de asistență medicală față
de incidentele de integritate;
b) promovarea mecanismului avertizorilor de integritate
şi a măsurilor de protejare a acestora;
c) fortificarea mecanismului de control/sancționare
a celor care nu denunță manifestările de corupție sau
influențele necorespunzătoare la care sînt supuși;
2) pregătirea angajaților privind integritatea instituțională,
managementul riscurilor de corupție, regimul de
incompatibilități şi restricții, declararea intereselor personale
şi a cadourilor prin:
a) elaborarea actelor departamentale privind reglementarea regimului juridic de implementare a mecanismului de
declarare a cadourilor, conflictelor de interese, influențelor
necorespunzătoare, avertizărilor de integritate, registrul
riscurilor, inclusiv instituirea registrelor de declarare a
măsurilor invocate mai sus;
b) desemnarea persoanelor responsabile din cadrul
instituției de gestionare a mecanismelor de asigurare a
integrității instituționale;
c) informarea/instruirea angajaților din cadrul instituției
privind respectarea şi implementarea cerințelor/măsurilor
de asigurare a integrității instituționale;
d) monitorizarea continuă a respectării măsurilor de
asigurare în procesul de angajare şi promovare în funcție,
pe bază de merit şi integritate profesională.
3) la compartimentul de recrutare şi angajare a persoanelor, este necesară monitorizarea continuă a respectării
măsurilor de asigurare în procesul de angajare şi promovare

în funcție pe bază de merit şi integritate profesională.
4) la compartimentul ce vizează transparența formării
prețurilor în domeniul farmaceutic se impune necesitatea
îmbunătățirii cadrului legal existent referitor la înregistrarea
în termen a prețurilor de producător, excluderea barierelor
birocratice, precum și mecanismul de înregistrare a prețului
de producător la medicamentele, atît pentru cele autohtone,
cît și pentru medicamentele de import, angajamente stabilite
în Planul de acțiuni pe anul 2016 pentru soluționarea
unor probleme identificate în domeniul medicamentului și
activității farmaceutice, aprobat prin Dispoziția Guvernului
nr. 29-d/2016.
II. OBIECTIVUL PLANULUI SECTORIAL
Îmbunătățirea accesului populației Republicii Moldova
la servicii de sănătate, a calității serviciilor prestate de
instituțiile medicale și eficienței utilizării resurselor financiare publice, inclusiv ale fondurilor asigurării obligatorii de
asistență medicală, prin asigurarea unui proces decizional
transparent, receptiv, riguros, incluziv şi participativ în
cadrul autorităților şi instituțiilor din sistemul sănătății, prin
îmbunătățirea cadrului normativ existent ce reglementează procesul de contractare a prestatorilor de asistență
medicală şi farmaceutică în cadrul fondurilor asigurării
obligatorii de asistență medicală, prin dezvoltarea unor
instituţii în sistemul de sănătate eficiente, responsabile,
transparente, integre şi rezistente la riscurile de corupție,
precum și prin creșterea gradului de informare a populației
despre drepturile și obligațiile beneficiarilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală.

III. Plan sectorial de ac܊iuni anticorupĠie
în domeniul sănătă܊ii úi asigurării obligatorii de asisten܊ă medicală pentru anii 2018-2020
Nr.
crt.

Ac܊iuni

Termen de
realizare

Institu܊ii
responsabile

Indicatorii de progres

Sursa de
verificare

Obiectivul
corelativ

Sursa de
finan܊are

1
2
3
4
5
6
7
8
Prioritatea I: Îmbunătă܊irea accesului la informa܊ie úi transparen܊a în procesul decizional din cadrul autorită܊ilor úi institu܊iilor din sistemul sănătă܊ii
Rezultatele scontate:
1. Accesul la informa܊ii de interes public pentru toate păr܊ile interesate este asigurat ܈i procedurile transparente cu privire la modul de ob܊inerea a acestora sînt respectate.
2. 100% de acte normative elaborate, promovate ܈i aprobate de autorită܊ile ܈i institu܊iile din sistemul de sănătate respectă în totalitate reglementările legale privind transparen܊a în procesul decizional
cu implicarea tuturor păr܊ilor interesate,
3. Toate institu܊iile medico-sanitare ܈i farmaceutice prestatoare de servicii, inclusiv cele contractate de Compania Na܊ională de Asigurări în Medicină, de܊in certificat de evaluare ܈i acreditare.
4. Tarifele/costurile pentru servicii medicale ܈i a pre܊urilor la medicamente ܈i dispozitive medicale sînt stabilite în mod transparent ܈i într-o manieră simplă/accesibilă cetă܊eanului.
5. Toate contractele semnate cu prestatorii de servicii medicale ܈i de procurare a medicamentelor ܈i dispozitivelor medicale sînt stabilite într-un mod transparent ܈i sînt plasate pe paginile web oficiale
ale autorită܊ilor publice responsabile ܈i a institu܊iilor medico-sanitare publice.
1.1.
Asigurarea accesului la informa܊ie ܈i transparen܊a în procesul decizional din cadrul autorită܊ilor ܈i institu܊iilor din sistemul sănătă܊ii
1.1.1.
Asigurarea
accesului
la Permanent,
cu Ministerul Sănătă܊ii,
1. Actele normative ale institu܊iilor
Pagina-web oficială a Transparen܊ă
Mijloace
informa܊ie
raportare anuală Muncii ܈i Protec܊iei
publice adoptate publicate pe paginainstitu܊iilor publice
bugetare; sursele
în trimestrul IV
Sociale;
web oficială;
responsabile
institu܊iilor
Compania Na܊ională de
2. Spa܊iu amenajat pentru
publice
Asigurări în Medicină;
documentare, accesibil solicitan܊ilor,
Agen܊ia Medicamentului
în incinta institu܊iei;
܈i Dispozitivelor
3. Func܊ionari úi persoane responsabile
Medicale;
pentru efectuarea procedurilor de
Agen܊ia Na܊ională pentru
furnizare a informa܊iilor oficiale
Sănătate Publică;
numi܊i ܈i instrui܊i
Centrul pentru Achizi܊ii
Publice Centralizate în
Sănătate;
institu܊iile medicosanitare publice
(responsabilitate
concomitentă)
Trimestrul
2018

IV,

4. Regulament cu privire la drepturile
úi
obliga܊iile
func܊ionarilor
úi
persoanelor responsabile în procesul
de furnizare a documentelor ܈i
informa܊iilor oficiale, elaborat úi
adoptat;

D:\MONITOR 2018\ROM\384\text\PARTEA II\892\Anexa.docx

34

www.monitorul.md

Pagina-web oficială a
Ministerului
Sănătă܊ii, Muncii ܈i
Protec܊iei Sociale

Transparen܊ă

Mijloace
bugetare;
sursele
institu܊iilor
publice

12 octombrie 2018
1

2

Nr. 384-395 (6779-6790)
3
Permanent,
verificare
semestrială
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1.1.2.

Asigurarea transparen܊ei în
procesul decizional

4

5
5. Publicarea pe pagina web oficială a
informa܊iei ce con܊ine descrierea:
a) structurii institu܊iei úi adresa
acesteia;
b)func܊iilor, direc܊iilor úi formelor de
activitate ale institu܊iei;
c) subdiviziunilor ܈i a competen܊elor
acestora, programului de lucru al
acestora, cu indicarea zilelor úi orelor de
audien܊ă a func܊ionarilor úi persoanelor
responsabile de furnizarea informa܊iilor,
documentelor oficiale; deciziile finale
asupra principalelor probleme
examinate;
6. Publicarea anuală pe pagina-web
oficială a unui îndrumar ce con܊ine liste
ale dispozi܊iilor, hotărîrilor, altor
documente oficiale, emise de institu܊ie,
úi domeniile în care poate furniza
informa܊ii;
7. Publicarea pe pagina-web oficială a
rapoartelor de activitate, inclusiv despre
domeniile în care poate furniza
informa܊ii;
8. Publicarea pe pagina-web oficială a
procedurilor úi mărimii plă܊ilor pentru
furnizarea informa܊iilor oficiale pentru
care pot fi percepute plă܊i, în
conformitate cu legisla܊ia.

6

Ministerul Sănătă܊ii,
Muncii ܈i Protec܊iei
Sociale;
Compania Na܊ională de
Asigurări în Medicină;
Agen܊ia Na܊ională pentru
Sănătate Publică;
Agen܊ia Medicamentului
܈i Dispozitivelor
Medicale;
Centrul pentru Achizi܊ii
Publice Centralizate în
Sănătate;
institu܊iile medicosanitare
(responsabilitate
concomitentă)

1. Număr de anun܊uri/comunicate
referitor la ini܊ierea elaborării deciziei
publicate pe pagina-web oficială;
2. Număr de proiecte de acte
normative úi materiale aferente
acesteia publicate pe pagina-web
oficială;
3. Număr de dezbateri publice
organizate pe marginea proiectelor de
acte normative;
4. Număr de întruniri publice
organizate în cazul a 5 ܈i mai multe
propuneri la proiectul de document de
politică/act normativ neacceptate de
autoritatea autor;
5. Număr de cetă܊eni, asocia܊ii
constituite conform legisla܊iei ܈i alte
păr܊i interesate consulta܊i;
6. Număr de recomandări ale
cetă܊enilor, asocia܊iilor constituite în
corespundere cu legea, altor păr܊i
interesate înaintate în procesul de
elaborare a proiectelor de acte
normative;
7. Sinteza obiec܊iilor úi propunerilor
autorită܊ilor publice, precum úi sinteza
recomandărilor reprezentan܊ilor
societă܊ii civile (structurată pe articole
sau puncte din proiectul de act
normativ) publicate pe pagina-web
oficială;
8. Număr de proiecte de acte
normative adoptate publicate pe
pagina-web oficială;
9. Raport anual privind transparen܊a în
procesul decizional publicat pe
pagina-web oficială.

Indicatori calitativi ܈i
cantitativi în raportul
anual privind
transparen܊a în
procesul decizional;
pagina-web oficială a
Ministerului
Sănătă܊ii, Muncii ܈i
Protec܊iei Sociale;
paginile web oficiale
ale institu܊iilor
publice responsabile

cu

Permanent, cu
raportare anuală
în trimestrul I

7

Transparen܊ă

8

Mijloace
bugetare;
sursele
institu܊iilor
publice
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1
1.2.
1.2.1.

2
3
4
5
Asigurarea transparen܊ei în stabilirea pre܊urilor, costurilor ܈i cheltuielilor din fondurile publice
Stabilirea costurilor
Trimestrul IV,
Ministerul Sănătă܊ii,
1. Metodologia stabilirii tarifelor
serviciilor medicale prin
2018
Muncii ܈i Protec܊iei
pentru serviciile publice prestate
procedură transparentă
Sociale;
contra plată publicată pe pagina web
Centrul pentru achizi܊ii
oficială;
publice centralizate în
sănătate;
institu܊iile medicosanitare publice
(responsabilitate
consecutivă)
Trimestrul IV,
2. Informa܊ia privind aplicarea
2018
procedurii elaborată ܈i publicată pe
pagina web oficială a institu܊iei
Trimestrul I,
2019
Trimestrul I,
2020

Trimestrul
IV, 2020

1.2.2.

Asigurarea transparen܊ei cu
referire la dezvoltarea ܈i
aplicarea metodologiei creării
pre܊urilor ܈i achitarea sumelor
din mijloace publice către
parteneriatele publice-private

Trimestrul IV,
2018;

Ministerul Sănătă܊ii,
Muncii ܈i Protec܊iei
Sociale;
Compania Na܊ională de
Asigurări în Medicină;
institu܊iile medicosanitare publice
(responsabilitate comună)
Ministerul Sănătă܊ii,
Muncii ܈i Protec܊iei
Sociale;
institu܊iile medicosanitare publice
(responsabilitate comună)

Trimestrul IV,
2018;

3. Costurile Programului unic al
asigurării obligatorii de asisten܊ă
medicală estimate ܈i publicate pe
paginile web oficiale ale institu܊iilor

1. Metodologia formării pre܊urilor ܈i
achitarea sumelor din mijloace publice
către parteneriatele publice-private
publicată pe pagina web oficială;

2. Raport anual privind serviciile
medicale contractate ܈i cuantumul
resurselor alocate elaborat ܈i publicat
pe pagina web oficială a institu܊iei
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Trimestrul I,

2019;
Trimestrul I,
2020

1.2.3.

Asigurarea transparen܊ei cu
privire la dezvoltarea ܈i
aplicarea metodologiei
formării pre܊urilor în
domeniul farmaceutic

Trimestrul IV,
2018;

Ministerul Sănătă܊ii,
Muncii ܈i Protec܊iei
Sociale;
Agen܊ia Medicamentului
܈i Dispozitivelor
Medicale;
Centrul pentru achizi܊ii
publice centralizate în

1. Metodologia formării pre܊urilor în
domeniul farmaceutic publicată pe
pagina web oficială a institu܊iilor;
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6

7

8

Paginile web oficiale
ale Ministerului
Sănătă܊ii, Muncii ܈i
Protec܊iei Sociale,
Centrului pentru
achizi܊ii publice
centralizate în
sănătate ܈i
institu܊iilor medicosanitare publice;
Paginile web oficiale
ale institu܊iilor
medico-sanitare
publice;
raportul anual
privind stabilirea
costurilor ܈i
cheltuielilor din
fondurile publice
consolidat publicat
pe pagina web
oficială a
Ministerului
Sănătă܊ii, Muncii ܈i
Protec܊iei Sociale
Paginile web oficiale
ale institu܊iilor
publice responsabile

Transparen܊ă

Mijloace bugetar;
sursele
institu܊iilor
publice

Paginile web oficiale
ale Ministerului
Sănătă܊ii, Muncii ܈i
Protec܊iei Sociale ܈i
institu܊iilor medicosanitare publice
Paginile web oficiale
ale institu܊iilor
medico-sanitare
publice;
raportul anual
consolidat privind
stabilirea pre܊urilor,
costurilor ܈i
cheltuielilor din
fondurile publice
publicat pe pagina
web oficială a
Ministerului
Sănătă܊ii, Muncii ܈i
Protec܊iei Sociale
Paginile web oficiale
ale Ministerului
Sănătă܊ii, Muncii ܈i
Protec܊iei Sociale ܈i
Agen܊iei
Medicamentului ܈i
Dispozitivelor
Medicale;

Transparen܊ă

Mijloace
bugetare;
sursele
institu܊iilor
publice

Transparen܊ă

Mijloace
bugetare;
sursele
institu܊iilor
publice

12 octombrie 2018

1

2

Nr. 384-395 (6779-6790)

3
Trimestrul IV,
2018;
Trimestrul I
2019;

4
sănătate;
institu܊iile medicosanitare publice
(responsabilitate
concomitentă)

5
2. Raport anual privind aplicarea
metodologiei elaborat ܈i publicat pe
pagina web oficială a institu܊iilor
publice

6
Paginile web oficiale
ale institu܊iilor
medico-sanitare
publice, Agen܊iei
Medicamentului ܈i
Dispozitivelor
Medicale;
Raportul anual
consolidat privind
stabilirea pre܊urilor,
costurilor ܈i
cheltuielilor din
fondurile publice
publicat pe pagina
web oficială a
Ministerului
Sănătă܊ii, Muncii ܈i
Protec܊iei Sociale

Paginile web oficiale
ale Ministerului
Sănătă܊ii, Muncii ܈i
Protec܊iei Sociale ܈i
Centrului pentru
Achizi܊ii Publice
Centralizate în
Sănătate
Pagina web oficială a
Centrului pentru
achizi܊ii publice
centralizate în
sănătate

Trimestrul I,
2020

1.2.4.

Elaborarea ܈i aprobarea
structurii Raportului de
licita܊ii pentru achizi܊ii
publice centralizate în
sănătate

Trimestrul II,
2019

Ministerul Sănătă܊ii,
Muncii ܈i Protec܊iei
Sociale;
Centrul pentru achizi܊ii
publice centralizate în
sănătate
(responsabilitate comună)

1. Structura raportului de licita܊ii
elaborată ܈i aprobată;
2. Rapoarte de tender pentru achizi܊ii
publice centralizate în sănătate
publicate

1.2.5.

Obliga܊ia Centrului pentru
achizi܊ii publice centralizate
în sănătate de a monitoriza
anual costurile pentru
medicamentele achizi܊ionate
din banii publici, în
compara܊ie cu pre܊urile
înregistrate de sursele
interna܊ionale de referin܊ă
pentru achizi܊ii
Elaborarea ܈i publicarea
Raportului anual consolidat
privind stabilirea costurilor ܈i
cheltuielilor din fondurile
publice

Trimestrul I,
2019;

Centrul pentru achizi܊ii
publice centralizate în
sănătate

Rapoarte anuale de monitorizare
publicate

Ministerul Sănătă܊ii,
Muncii ܈i Protec܊iei
Sociale;
Compania Na܊ională de
Asigurări în Medicină;
Centrul pentru achizi܊ii
publice centralizate în
sănătate;
institu܊iile medicosanitare publice
(responsabilitate
consecutivă)

1. Indicatori de monitorizare ܈i
evaluare (conform ac܊iunilor 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3) stabili܊i ܈i disemina܊i

1.2.6.

Trimestrul I,
2020

Trimestrul IV,
2018;
Trimestrul I,
2019;
Trimestrul I
2020

2. Rapoartele institu܊iilor publice
publicate pe paginile web oficiale ale
acestora ܈i expediate Ministerului
Sănătă܊ii, Muncii ܈i Protec܊iei Sociale;
3. Raportul anual consolidat publicat
pe pagina web oficială a Ministerului
Sănătă܊ii, Muncii ܈i Protec܊iei Sociale

Modelul indicatorilor
publicat pe pagina
web oficială a
Ministerului
Sănătă܊ii, Muncii ܈i
Protec܊iei Sociale
Paginile web oficiale
ale institu܊iilor
publice responsabile

7

8

Transparen܊ă

Mijloace
bugetare, Sursele
institu܊iilor
publice

Transparen܊ă

Mijloace
bugetare;
sursele
institu܊iilor
publice

Transparen܊ă

Mijloace
bugetare;
sursele
institu܊iilor
publice

Pagina web oficială a
Ministerului
Sănătă܊ii, Muncii ܈i
Protec܊iei Sociale
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1
1.2.7.

2
Asigurarea transparen܊ei
deciziilor cu privire la sume
fixe compensate pentru
fiecare medicament din Lista
medicamentelor compensate

3
Permanent, cu
raportare anuală
în trimestrul I

4
Ministerul Sănătă܊ii,
Muncii ܈i Protec܊iei
Sociale;
Compania Na܊ională de
Asigurări în Medicină
(responsabilitate
concomitentă)

5
Raport anual privind sumele
compensate pentru fiecare
medicament (Denumire Comună
Interna܊ională) din lista celor
compensate publicat pe pagina web
oficială

6
Paginile web oficiale
ale Ministerului
Sănătă܊ii, Muncii ܈i
Protec܊iei Sociale ܈i
Companiei Na܊ională
de Asigurări în
Medicină

7
Transparen܊ă

8
Mijloace
bugetare;
sursele
institu܊iilor
publice

1.2.8.

Cre܈terea transparen܊ei cu
privire la gestionarea
finan܊elor din fondurile
asigurării obligatorii de
asisten܊ă medicală ܈i la
activitatea economică
institu܊ională

Permanent, cu
verificare anuală

Compania Na܊ională de
Asigurări în Medicină;
institu܊iile medicosanitare publice
(responsabilitate
concomitentă)

Pagina web oficială a
Companiei Na܊ionale
de Asigurări în
Medicină

Transparen܊ă

Mijloace
bugetare;
sursele
institu܊iilor
publice

Trimestrul IV,
2018;

Institu܊iile medicosanitare publice
(responsabilitate
concomitentă)

1. Informa܊ia privind contractarea
institu܊iei medico-sanitare publice de
către Compania Na܊ională de
Asigurări în Medicină publicată, în
termen de 5 zile de la data încheierii
contractului de acordare a asisten܊ei
medicale (de prestare a serviciilor
medicale), ce con܊ine numărul úi data
contractului încheiat cu prestatorul de
servicii medicale, spectrul úi tipul
serviciilor medicale contractate,
precum úi cea referitoare la volumul úi
modul de virare a mijloacelor
financiare pentru serviciile medicale
contractate
2. Date privind activitatea economică
a institu܊iei, sursele de finan܊are,
serviciile acoperite de Compania
Na܊ională de Asigurări în Medicină ܈i
necesitatea neacoperită financiar a
serviciilor solicitate incluse în
Raportul anual privind gestionarea
patrimoniului public al institu܊iilor
3. Structura Raportului anual despre
activitatea economico-financiară a
institu܊iei medico-sanitare cu
autofinan܊are, nonprofit úi a institu܊iei
medico-sanitare finan܊ate de la bugetul
de stat elaborată úi aprobată

Institu܊iile medicosanitare publice;
institu܊iile medicosanitare
(responsabilitate
concomitentă)

4. Raport anual despre activitatea
economico-financiară a institu܊iei
publicat pe pagina web oficială a
institu܊iei

Paginile web oficiale
ale institu܊iilor
medico-sanitare
publice ܈i institu܊iile
medico-sanitare

Ministerul Sănătă܊ii,
Muncii ܈i Protec܊iei
Sociale;
Compania Na܊ională de
Asigurări în Medicină;
Agen܊ia Medicamentului
܈i Dispozitivelor
Medicale;
Agen܊ia Na܊ională pentru
Sănătate Publică;
Centrul pentru achizi܊ii
publice centralizate în
sănătate;
institu܊iile medicosanitare publice;
institu܊iile medicosanitare
(responsabilitate

1. Structura Raportului anual de
performan܊ă opera܊ională
(infrastructură, patrimoniu (cu
raportarea anuală a stării acestuia,
inventariere utilaj, ambulan܊e, ma܈ini
etc., interven܊ii efectuate, unitate de
cercetare etc.) elaborată ܈i aprobată
2. Raportul anual de performan܊ă
opera܊ională publicat pe pagina-web
oficială

Paginile web oficiale
ale institu܊iilor
publice responsabile

Transparen܊ă

Mijloace
bugetare;
sursele
institu܊iilor
publice

Trimestrul I,
2019;
Trimestrul I,
2020
Trimestrul IV,
2018

Trimestrul IV,
2018;
Trimestrul I,
2019;

Ministerul Sănătă܊ii,
Muncii ܈i Protec܊iei
Sociale;
institu܊iile medicosanitare publice;
institu܊iile medicosanitare (responsabilitate
comună)

Paginile web oficiale
ale institu܊iilor
medico-sanitare
publice

Paginile-web oficiale
ale institu܊iilor
medico-sanitare
publice ܈i institu܊iilor
medico-sanitare

Trimestrul I,
2020
1.2.9.

Gestionare transparentă ܈i
responsabilă a patrimoniului
public

Permanent, cu
raportarea anuală
în trimestrul I

3. Programul anual al activită܊ii de
audit aprobat
4. Declara܊ia privind buna guvernare,
publicată pe pagina web oficială a
institu܊iei
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3

4
concomitentă)

5
5. Raport privind organizarea ܈i
func܊ionarea sistemului de
management financiar ܈i control
prezentat Ministerului Finan܊elor

6

7

8

6. Plan anual de achizi܊ii publice,
publicat pe pagina web oficială a
institu܊ii
7. Raport anual al achizi܊iilor realizate,
cu analiza lacunelor ܈i problemelor
identificate în procedura de procurare
a bunurilor în patrimoniul institu܊iei
publice
1.2.10.

Asigurarea transparen܊ei în
gestionarea fondurilor publice
pentru tratamente costisitoare

Permanent, cu
raportarea anuală
în trimestrul I

Ministerul Sănătă܊ii,
Muncii ܈i Protec܊iei
Sociale;
Agen܊ia Na܊ională pentru
Sănătate Publică;
institu܊iile medicosanitare publice
(responsabilitate comună)

1. Criteriile ܈i grila de punctaj aplicate
în procesul de selec܊ie a persoanelor
pentru tratamente costisitoare vor fi
aprobate de o comisie/comitet
independent de etică

2. Procedura cu privire la înscrierea în
listele de a܈teptare pentru interven܊ii
costisitoare, inclusiv modalitatea de
gestionare a acestora ܈i criteriile de
selec܊ie a pacien܊ilor publicate pe
paginile web oficiale a institu܊iilor
publice

Decizie publicată pe
paginile web oficiale
ale Ministerului
Sănătă܊ii, Muncii ܈i
Protec܊iei Sociale,
Agen܊iei Na܊ionale
pentru Sănătate
Publică ܈i institu܊iilor
medico-sanitare
publice

Transparen܊ă

Mijloace
bugetare;
sursele
institu܊iilor
publice

Descurajare;
protec܊ie

Mijloace
bugetare;
sursele
institu܊iilor
publice

3. Listele pacien܊ilor din listele de
a܈teptare distribui܊i după institu܊iile
medicale prestatoare de servicii
costisitoare contractate de către
Compania Na܊ională de Asigurări în
Medicină

4. Raport anual cu privire la selectarea
persoanelor pentru servicii
costisitoare, criteriile ܈i grila de
punctaj aplicate în procesul de selec܊ie
elaborat ܈i publicat pe pagina web
oficială a institu܊iei publice

1.3.
1.3.1.

Paginile web oficiale
ale Ministerului
Sănătă܊ii, Muncii ܈i
Protec܊iei Sociale,
Agen܊iei Na܊ionale
pentru Sănătate
Publică ܈i Institu܊iilor
Medico-Sanitare
Publice

Cre܈terea transparen܊ei ܈i calită܊ii procedurii de evaluare ܈i acreditare a institu܊iilor medico - sanitare ܈i farmaceutice
Revizuirea ܈i îmbunătă܊irea
Trimestrul IV,
Ministerul Sănătă܊ii,
Cadrul normativ pentru modificarea
Standarde de
cadrului normativ pentru
2018
Muncii ܈i Protec܊iei
procedurii de evaluare ܈i acreditare a
acreditare
acreditarea institu܊iilor
Sociale;
institu܊iilor medico-sanitare ܈i
completate, aprobate
medico-sanitare ܈i
Agen܊ia Na܊ională pentru
farmaceutice revizuit
de Ministerul
farmaceutice
Sănătate Publică;
Sănătă܊ii, Muncii ܈i
Compania Na܊ională de
Protec܊iei Sociale,
Asigurări în Medicină;
publicate pe paginile
institu܊iile medicoweb oficiale ale
sanitare ܈i farmaceutice
Ministerului
(responsabilitate comună)
Sănătă܊ii, Muncii ܈i
Protec܊iei Sociale,
Agen܊iei Na܊ionale
pentru Sănătate
Publică
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1

2

3

4

Permanent, cu
verificare anuală
în trimestrul I

1.3.2.

Extinderea capacită܊ilor
comisiei de acreditare a
institu܊iilor medico-sanitare ܈i
farmaceutice

Permanent cu
verificare anuală
în trimestrul I
Trimestrul IV,
2018

5
2. Criterii de evaluare revizuite pentru
prestatorii de servicii medicale cu
introducerea aprecierii nivelului de
integritate, conform unor indicatori
prestabili܊i, precum: adoptarea
codurilor institu܊ionale de etică,
instruirea anuală a angaja܊ilor în ceea
ce prive܈te etica ܈i integritatea,
gestionarea riscurilor, inclusiv a
riscurilor de corup܊ie, instituirea
mecanismului de protec܊ie a
avertizorilor de integritate, a
mecanismului de respectare a
regimului juridic al conflictelor de
interese ܈i de denun܊are a influen܊elor
necorespunzătoare
3. Procedura de verificare anuală a
listei institu܊iilor medico-sanitare ܈i
farmaceutice contractate de Compania
Na܊ională de Asigurări în Medicină cu
lista institu܊iilor acreditate

6
Informa܊ie publicată
anual pe paginile
web oficiale ale
Ministerului
Sănătă܊ii, Muncii ܈i
Protec܊iei Sociale,
Companiei Na܊ionale
de Asigurări în
Medicină,
Agen܊iei Na܊ionale
pentru Sănătate
Publică ܈i
institu܊iilor medicosanitare ܈i
farmaceutice

7

8

4. Număr de contracte reziliate din
lipsa certificatului de acreditare
Ministerul Sănătă܊ii,
Muncii ܈i Protec܊iei
Sociale;
Agen܊ia Na܊ională pentru
Sănătate Publică;
institu܊iile medicosanitare ܈i farmaceutice
(responsabilitate comună)

D:\MONITOR 2018\ROM\384\text\PARTEA II\892\Anexa.docx

1. Procedura privind implicarea în
procesul de evaluare ܈i acreditare a
institu܊iilor medico-sanitare ܈i
farmaceutice a observatorilor din
sectorul neguvernamental (ONG ܈i
organiza܊ii necomerciale de profil
active în protec܊ia drepturilor omului,
Ombudsman, reprezentan܊i ai
pacien܊ilor) aprobată;

Ordin aprobat ܈i
publicat pe paginile
web oficiale ale
Ministerului
Sănătă܊ii, Muncii ܈i
Protec܊iei Sociale ܈i
Agen܊iei Na܊ionale
pentru Sănătate
Publică

2. Lista observatorilor din sectorul
neguvernamental aprobată úi publicată
pe pagina web oficială a Ministerului
Sănătă܊ii, Muncii ܈i Protec܊iei Sociale
܈i Agen܊iei Na܊ionale pentru Sănătate
Publică

Pagina web oficială a
Ministerului
Sănătă܊ii, Muncii ܈i
Protec܊iei Sociale ܈i
Agen܊iei Na܊ionale
pentru Sănătate
Publică

Descurajare;
protec܊ie

Mijloace
bugetare;
sursele
institu܊iilor
publice

Prioritatea II: Dezvoltarea unui cadru eficient pentru monitorizarea permanentă a integrită܊ii institu܊iilor din sistemul sănătă܊ii
Rezultatele scontate:
1. Toate institu܊iile medico-sanitare au aprobate coduri de etică institu܊ionale ܈i respectă în totalitate prevederile acestuia;
2. Toate institu܊iile medico-sanitare publică anual pe pagina web oficială a acestora rapoartele executării bugetelor care con܊in inclusiv toate intrările financiare
2.1.
Crearea instrumentelor de monitorizare a prevederilor Codului deontologic al lucrătorului medical úi al farmacistului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 192/2017
2.1.1.

Crearea unei comisii/structuri
disciplinare care să
monitorizeze îndeplinirea
prevederilor Codului
deontologic al lucrătorului
medical úi al farmacistului la
nivel de sistem (na܊ional)

Trimestrul IV,
2018

Ministerul Sănătă܊ii,
Muncii ܈i Protec܊iei
Sociale

1. Decizie privind crearea unei
comisii/structuri disciplinare la nivel
na܊ional
2. Regulament de activitate ܈i atribu܊ii
clar definite pentru comisia/structura
disciplinară, inclusiv atribu܊iile pentru
sanc܊ionarea cazurilor de conflict de
interese
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Act normativ
publicat pe pagina
web oficială a
Ministerului
Sănătă܊ii, Muncii ܈i
Protec܊iei Sociale

Etică

Mijloace
bugetare;
sursele
institu܊iilor
publice

12 octombrie 2018

1
2.1.2.

2
Fortificarea capacită܊ilor de
aplicare a prevederilor
Codului deontologic al
lucrătorului medical úi al
farmacistului la nivel
institu܊ional

Nr. 384-395 (6779-6790)

3
Trimestrul IV,
2018

Trimestrul I,
2019

Permanent, cu
raportare anuală
în trimestrul I
Trimestrul IV,
2018;
Trimestrul I
2019;
Trimestrul I,
2020
Permanent, cu
raportare anuală
în trimestrul I
Permanent, cu
raportare anuală
în trimestrul I

4
Ministerul Sănătă܊ii,
Muncii ܈i Protec܊iei
Sociale;
institu܊iile medicosanitare publice;
Agen܊ia Medicamentului
܈i Dispozitivelor
Medicale;
Agen܊ia Na܊ională pentru
Sănătate Publică;
Centrul pentru achizi܊ii
publice centralizate în
sănătate
(responsabilitate
concomitentă)
Ministerul Sănătă܊ii,
Muncii ܈i Protec܊iei
Sociale;
institu܊iile medicosanitare publice;
Agen܊ia Medicamentului
܈i Dispozitivelor
Medicale;
Agen܊ia Na܊ională pentru
Sănătate Publică;
Centrul pentru achizi܊ii
publice centralizate în
sănătate (responsabilitate
consecutivă).

5
3. Coduri de etică institu܊ionale care să
reflecte specificul de activitate a
institu܊iei aprobate

6
Coduri institu܊ionale
aprobate ܈i publicate
pe paginile web
oficiale ale
institu܊iilor
responsabile

4. Regulament-cadru pentru activitatea
comitetelor de etică institu܊ionale
elaborat ܈i aprobat

Regulament aprobat
܈i publicat pe
paginile web oficiale
ale institu܊iilor
responsabile

5. Regulamente institu܊ionale aprobate
la nivel de fiecare institu܊ie medicală

6. Număr de întruniri ale comitetelor
de etică institu܊ionale

Procese-verbale
(agenda, lista
participan܊ilor)

7. Plan anual de lucru al Comitetelor
de etică aprobat în fiecare institu܊ie

Planul anual aprobat ܈i
publicat pe paginile
web oficiale ale
institu܊iilor
responsabile

8. Număr de instruiri în domeniul
eticii ܈i deontologiei medicale
realizate la nivel de fiecare institu܊ie
medicală
9. Număr de cazuri de încălcare a
normelor de etică ܈i deontologie
identificate ܈i sanc܊ionate disciplinar

Materiale de instruire
(agenda, lista
participan܊ilor,
evaluarea instruirilor)
Decizii/ordine
adoptate

7
Etică

2.2.
Monitorizarea fluxului de intrări financiare în institu܊ie cu excep܊ia fondurilor asigurării obligatorii de asisten܊ă medicală
2.2.1.
intrărilor financiareII\892\Anexa.docx
Trimestrul IV,
Ministerul Sănătă܊ii,
1. Grup de lucru pentru dezvoltarea
Decizie aprobată ܈i
Transparen܊ă
D:\MONITOREviden܊a
2018\ROM\384\text\PARTEA
în institu܊iile în care se
2018
Muncii ܈i Protec܊iei
cadrului normativ creat
publicată pe pagina
realizează studii clinice
Sociale;
web oficială a
institu܊iile medicoMinisterului Sănătă܊ii,
sanitare publice
Trimestrul IV,
2. Procedura de înregistrare ܈i Muncii ܈i Protec܊iei
(responsabilitate
2018
eviden܊ă, la nivel de autoritate Sociale
consecutivă)
centrală, a contractelor dintre agen܊ia
de realizare a studiului clinic ܈i
institu܊ia medicală (unde se realizează
studiul clinic) ܈i de monitorizare a
plă܊ilor în contul spitalului conform
prevederilor contractuale
Trimestrul I,
3. Rapoarte anuale de evaluare a Pagina web oficială a
2019;
intrărilor financiare în institu܊iile Ministerul Sănătă܊ii,
medicale
Muncii ܈i Protec܊iei
Trimestrul I,
Sociale
2020
2.2.2.
Crearea unui sistem nou de
Trimestrul IV,
Ministerul Sănătă܊ii,
1. Regulament
Act normativ aprobat Transparen܊ă;
gestionare a consulta܊iilor de
2018
Muncii ܈i Protec܊iei
-cadru cu privire la prestarea
܈i publicat
descurajare
ambulatoriu contra plată
Sociale;
serviciilor consultative de ambulator ܈i
Universitatea de Stat de
stabilirea cotei parte de remunerare a
Medicină ܈i Farmacie
specialistului elaborat ܈i aprobat la
„Nicolae Testemi܊anu”;
nivel de autoritate centrală
Trimestrul
IV, institu܊iile medico2. Regulamente institu܊ionale cu
Paginile web oficiale
sanitare publice
2018
privire la consulta܊ia speciali܈tilor din
ale institu܊iilor publice
(responsabilitate
sec܊iile spitalice܈ti în regim ambulator, responsabile
consecutivă)
inclusiv consulta܊iile cadrele didactice
universitare elaborate, aprobate ܈i
publicate pe paginile web oficiale ale
institu܊iilor
3. Acord elaborat ܈i publicat pe
Acord elaborat ܈i
paginile web oficiale ale Universită܊ii
aprobat
de Stat de Medicină ܈i Farmacie
„Nicolae Testemi܊anu” ܈i institu܊iilor
medico-sanitare publice
4. Regulament-cadru cu privire la Act normativ aprobat
stabilirea responsabilită܊ilor medicului ܈i publicat pe paginile
invitat la solicitarea pacientului în web oficiale a
afara orelor lui de muncă ܈i modul de institu܊iilor
remunerare a muncii acestui specialist responsabile
dezvoltat

8
Mijloace
bugetare;
sursele
institu܊iilor
publice

Mijloace
bugetare;
sursele
institu܊iilor
publice

Mijloace
bugetare;
sursele
institu܊iilor
publice
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1
2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2
3
4
5
6
7
8
Dezvoltarea unor mecanisme de prevenire a situa܊iilor de risc în gestiunea sau finan܊area institu܊iilor medicale publice care ar duce la impunerea plă܊ilor solicitate din partea
pacien܊ilor
Revizuirea procedurilor de
Trimestrul IV,
Ministerul Sănătă܊ii,
1. Grup de lucru pentru îmbunătă܊irea
Modificări aprobate ܈i Descurajare
Mijloace
contractare a institu܊iilor
2018
Muncii ܈i Protec܊iei
mecanismului de contractare a
publicate pe paginile
bugetare;
medicale
Sociale;
institu܊iilor medicale creat
web oficiale ale
sursele
Compania Na܊ională de
institu܊iilor
institu܊iilor
Asigurări în Medicină;
responsabile
publice
Trimestrul I,
2. Cadru normativ cu privire la
institu܊iile
medico2019
contractarea institu܊iilor medicale
sanitare publice
revizuit
(responsabilitate comună)

1. Grup de lucru pentru elaborarea
Act normativ aprobat Descurajare
Mijloace
mecanismului de finan܊are a
܈i publicat
bugetare;
institu܊iilor medicale în cazul
sursele
situa܊iilor de risc creat
institu܊iilor
publice
2. Cadru normativ referitor la
mecanismul de finan܊are a institu܊iilor
medicale în cazul situa܊iilor de risc
elaborat ܈i aprobat
2.4.
Consolidarea rela܊iilor de colaborare dintre Centrul NaĠional AnticorupĠie úi Ministerul SănătăĠii, Muncii ܈i ProtecĠiei Sociale
2.4.1.
Semnarea acordului de
Trimestrul IV,
Ministerul SănătăĠii,
Acord semnat ܈i publicat pe paginile
Paginile web oficiale
Descurajare;
Mijloace
colaborare dintre Centrul
2018
Muncii ܈i ProtecĠiei
oficiale ale institu܊iilor publice
ale institu܊iilor publice protec܊ie;
bugetare;
NaĠional AnticorupĠie úi
Sociale;
responsabile
educare;
sursele
Ministerul SănătăĠii, Muncii
Centrul NaĠional
institu܊iilor
܈i ProtecĠiei Sociale
AnticorupĠie
publice
(responsabilitate comună)
Prioritatea III: Managementul riscului de corup܊ie pentru excluderea posibilită܊ilor actului de corup܊ie ܈i cultivarea, promovarea úi consolidarea climatului de integritate a angaja܊ilor din sistemul
sănătă܊ii
Rezultatele scontate:
1. Toate persoanele din autorită܊ile ܈i institu܊iile din sistemul de sănătate sînt angajate úi promovate în func܊ie, pe bază de merit úi integritate profesională.
2. Toate autorită܊ile ܈i institu܊iile din sistemul de sănătate au stabilite ܈i ܊in cont de regulile de respectare ܈i consolidare a climatului de integritate institu܊ională.
3. Toate autorită܊ile ܈i institu܊iile din sistemul de sănătate au stabilite ܈i au aprobate proceduri interne privind reglementarea regimului juridic de implementare a mecanismului de declarare a
cadourilor, conflictelor de interese, influen܊elor necorespunzătoare, avertizărilor de integritate ܈i registrul riscurilor.
3.1.
Asigurarea intoleran܊ei fa܊ă de incidentele de integritate în sănătate
3.1.1.
Asigurarea angajării úi
Permanent, cu
Ministerul Sănătă܊ii, Muncii 1. Număr de agen܊i publici angaja܊i
Anun܊uri publicate;
Etică
Mijloace
promovării agen܊ilor publici
verificarea anuală ܈i Protec܊iei Sociale;
prin concurs sau prin transfer de la alte număr de contracte de
bugetare;
pe bază de merit úi de
în trimestrul I
institu܊iile publice din
institu܊ii publice
angajare încheiate;
sursele
integritate profesională
sector;
institu܊iilor
(responsabilitate
2. Număr de caziere de integritate
registre pentru
publice
concomitentă)
solicitate de institu܊iile publice la
înregistrarea cazierelor
angajare (institu܊ii ce cad sub
inciden܊a Legii integrită܊ii nr.
82/2017)
3. Număr de contesta܊ii depuse
Registru de
împotriva rezultatelor concursurilor
înregistrare a
organizate
contesta܊iilor

3.1.2.

3.1.3.

Asigurarea finan܊ării ritmice a
institu܊iilor medico-sanitare
din mijloacele financiare
disponibile în cazul situa܊iilor
de risc

Asigurarea respectării
regimului de
incompatibilităĠi, de restricĠii
în ierarhie úi de limitare a
publicităĠii

Asigurarea respectării
regimului conflictelor de
interese úi neadmiterea
favoritismului

Trimestrul IV,
2018

Permanent, cu
verificarea anuală
în trimestrul I

Permanent, cu
verificarea anuală
în trimestrul I

Ministerul Sănătă܊ii,
Muncii ܈i Protec܊iei
Sociale;
Compania Na܊ională de
Asigurări în Medicină;
institu܊iile medicosanitare publice
(responsabilitate comună)

Ministerul Sănătă܊ii,
Muncii ܈i Protec܊iei
Sociale;
institu܊iile publice din
sector (responsabilitate
concomitentă)

Ministerul Sănătă܊ii,
Muncii ܈i Protec܊iei
Sociale;
institu܊iile publice din
sector;
Autoritatea Na܊ională de
Integritate
(responsabilitate
concomitentă)

4. Număr de agen܊i publici angaja܊i/
reconfirma܊i în func܊ii ca urmare a
verificării în conformitate cu Legea
nr. 271/2008 privind verificarea
titularilor úi a candida܊ilor la func܊ii
publice
1. Număr de cazuri de
incompatibilită܊i úi restric܊ii în ierarhie
atestate úi solu܊ionate în institu܊iile
publice
2. Număr de sesizări la Autoritatea
Na܊ională de Integritate cu privire la
încălcarea regimului de
incompatibilită܊i úi limitare a
publicită܊ii
3. Număr de persoane suspendate
pentru asemenea încălcări

Procese-verbale pentru
verificarea titularilor úi
a candida܊ilor la
func܊ii publice

1. Număr de conflicte de interese
declarate ܈i solu܊ionate în cadrul
institu܊iilor publice

Decizii interne
adoptate;
număr de constatări
ale Autorită܊ii
Na܊ionale de
Integritate

2. Număr de conflicte de interese
sesizate la Autoritatea Na܊ională de
Integritate
3. Număr de acte de constatare ale
Autorită܊ii Na܊ionale de Integritate cu
privire la conflictele de interese
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Decizii interne
adoptate

Etică

Mijloace
bugetare;
sursele
institu܊iilor
publice

Etică;
descurajare

Mijloace
bugetare;
sursele
institu܊iilor
publice

Decizii interne
adoptate

Decizii interne
adoptate
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3.1.4.

2

Asigurarea respectării
regimului cadourilor
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3

Permanent, cu
verificarea anuală
în trimestrul I

4

Ministerul Sănătă܊ii,
Muncii ܈i Protec܊iei
Sociale;
institu܊iile publice din
sector
(responsabilitate
concomitentă)

5
4. Număr de acte juridice, adoptate în
situa܊ii de conflict de interese, anulate
în instan܊a de judecată la solicitarea
Autorită܊ii Na܊ionale de Integritate
5. Număr de dosare penale úi
contraven܊ionale privind conflictele de
interese penale instrumentate

6

1. Comisii de eviden܊ă a cadourilor
create/atribu܊ia de eviden܊ă a
cadourilor acordată comitetelor de
etică
2. Număr de instruiri privind regimul
cadourilor

Paginile web oficiale
ale institu܊iilor
responsabile

3. Materiale informa܊ionale diseminate
în rîndul pacien܊ilor

Decizii interne/
procese-verbale

4. Număr de cadouri predate
comisiilor de eviden܊ă ܈i evaluare a
cadourilor în cadrul institu܊iilor
publice
5. Număr úi sumă a cadourilor
răscumpărate în cadrul institu܊iilor
publice

Decizii interne/
procese-verbale

6. Număr de cadouri inadmisibile,
transmise agen܊iei anticorup܊ie úi
număr de dosare penale úi
contraven܊ionale instrumentate
7. Registre de eviden܊ă a cadourilor
publicate pe paginile web oficiale ale
institu܊iilor publice

Decizii interne/
procese-verbale

7

8

Etică

Mijloace
bugetare;
sursele
institu܊iilor
publice

Decizii interne/
procese-verbale ale
instruirilor

Decizii interne/
procese-verbale

Paginile web oficiale
ale institu܊iilor
publice responsabile

3.1.5.

Asigurarea neadmiterii,
denun܊ării úi tratării
influen܊elor
necorespunzătoare

Permanent, cu
raportare anuală
în trimestrul I

Ministerul Sănătă܊ii,
Muncii ܈i Protec܊iei
Sociale; Institu܊iile publice
din sector (responsabilitate
concomitentă)

1. Număr de cazuri de influen܊ă
necorespunzătoare denun܊ate,
solu܊ionate în cadrul institu܊iilor
publice
2. Număr de cazuri de influen܊ă
necorespunzătoare denun܊ate Centrului
Na܊ional Anticorup܊ie

Decizii interne
adoptate

Etică

Mijloace
bugetare;
sursele
institu܊iilor
publice

3.1.6.

Asigurarea neadmiterii ܈i
denun܊ării manifestărilor de
corup܊ie; protec܊ie
avertizorilor de integritate

Permanent, cu
raportare anuală
în trimestrul I

Ministerul Sănătă܊ii,
Muncii ܈i Protec܊iei
Sociale; institu܊iile publice
din sector
(responsabilitate
concomitentă)

1. Număr de manifestări de corup܊ie
denun܊ate de către agen܊ii publici
conducătorilor institu܊iilor publice úi
agen܊iilor anticorup܊ie
2. Număr de avertizări de integritate
depuse în cadrul institu܊iilor publice

Decizii interne
adoptate

Protec܊ie;
etică

Mijloace
bugetare;
sursele
institu܊iilor
publice

Decizii interne
adoptate

Etică;
descurajare

Mijloace
bugetare;
sursele
institu܊iilor
publice

Decizie/
ordin intern

Etică

Mijloace
bugetare;
sursele
institu܊iilor

3. Număr de avertizări de integritate
transmise Autorită܊ii Na܊ionale de
Integritate

3.1.7.

Asigurarea intoleran܊ei fa܊ă de
incidentele de integritate

Permanent, cu
raportare anuală
în trimestrul I

3.1.8.

Asigurarea implementării
managementului riscurilor de
corup܊ie

Permanent, cu
raportare anuală
în trimestrul I

4. Număr de avertizori de integritate
supu܈i protec܊iei
Ministerul Sănătă܊ii, Muncii 1. Număr de sanc܊iuni disciplinare
܈i Protec܊iei Sociale;
aplicate în cadrul institu܊iilor publice
institu܊iile publice din
în legătură cu incidentele de integritate
sector (responsabilitate
admise de agen܊ii publici
concomitentă)
2. Număr de sesizări depuse de către
conducătorii institu܊iilor publice la
autorită܊ile anticorup܊ie cu privire la
incidentele de integritate ce constituie
infrac܊iuni úi contraven܊ii
3. Număr de suspendări din func܊ii ale
agen܊ilor publici inculpa܊i pentru
infrac܊iuni de corup܊ie sau conexe
corup܊iei
Ministerul Sănătă܊ii,
1. Registre ale riscurilor care includ
Muncii ܈i Protec܊iei
riscurile de corup܊ie elaborate de către
Sociale;
institu܊iile publice
institu܊iile publice din
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1

2

3

4
sector (responsabilitate
concomitentă)

5
2. Registrul de eviden܊ă a riscurilor
completat cu riscurile de corup܊ie după
incidentele de integritate din cadrul
institu܊iilor publice

3. Raport privind implementarea
măsurilor de tratare a riscurilor
elaborat anual

6

7

Paginile web oficiale
ale institu܊iilor
publice responsabile

3.2.

Întreprinderea unor măsuri de aplicare a restric܊iilor în ierarhie ܈i evitarea conflictelor de interese, conform specificului activită܊ii din sector

3.2.1.

Elaborarea reglementărilor
care stabilesc că persoanele
cu func܊ii administrative din
institu܊iile medicale publice
(inclusiv ܈efi de sec܊ie) nu pot
fi angajate în acela܈i timp ܈i
în sectorul privat

3.2.2.

Crearea de instrumente pentru Trimestrul I, 2019;
exercitarea onestă úi corectă a Trimestrul I, 2020
funcĠiei publice,
inclusiv prevenirea
conflictului de interese
܈i asigurarea integrită܊ii
lucrătorilor medicali

Trimestrul I,
2019

Trimestrul IV,
2018

3.2.3.

Dezvoltarea ܈i aprobarea unui
mecanism de monitorizare a
angajării concomitente în
sectorul public ܈i privat din
domeniul sănătă܊ii

Dezvoltarea unor măsuri de
prevenire a conflictului de
interese dintre medici ܈i firme
farmaceutice

Cadru normativ revizuit (Legea nr.
158/2008 cu privire la funcĠia publică
úi statutul funcĠionarului public, Legea
nr. 264/2005 cu privire la exercitarea
profesiunii de medic ܈i alte legi
speciale)

Modificări aprobate
܈i publicate

1. Declara܊ii de neafiliere ܈i de
lipsă/prezen܊a conflictului de interese
semnate de către to܊i angaja܊ii
institu܊iilor medicale (inclusiv lipsa
sau prezen܊a unor afilieri la institu܊ii
ce prestează servicii de diagnostic,
firme farmaceutice etc.) aplicate anual
către managementul institu܊iei
2. Acte departamentale ce
reglementează procedura de
angajare/promovare a angaja܊ilor, cu
includerea cazierului de integritate,
revizuite conform prevederilor Legii
integrită܊ii nr. 82/2017 ܈i Legii
nr. 158/2008 cu privire la funcĠia
publică úi statutul funcĠionarului
public

Registrul declara܊iilor
adoptat ܈i completat
anual

Trimestrul II,
2019;
Trimestrul II,
2020

3. Număr de lucrători medicali care
respectă regimul juridic al declarării
averilor úi intereselor personale

Permanent, cu
raportare anuală
în trimestrul I

4. Număr de instruiri organizate pentru
speciali܈tii în domeniul declarării
averilor úi intereselor personale

Trimestrul IV,
2018

Trimestrul I,
2019;
Trimestrul I,
2020
3.2.4.

Ministerul Sănătă܊ii,
Muncii ܈i Protec܊iei
Sociale;
Compania Na܊ională de
Asigurări în Medicină;
institu܊iile medicosanitare publice
(responsabilitate comună)
Ministerul Sănătă܊ii,
Muncii ܈i Protec܊iei
Sociale;
institu܊iile publice din
sector;
Autoritatea Na܊ională de
Integritate
(responsabilitate
concomitentă)

Trimestrul II,
2019

Permanent cu
raportare anuală
în trimestrul I

Trimestrul IV,
2018

Trimestrul IV,
2019

44

Etică;
descurajare

Etică

Mijloace
bugetare;
sursele
institu܊iilor
publice

Informa܊ie oficială
prezentată de
Autoritatea Na܊ională
de Integritate

1. Mecanism de monitorizare a
angajării concomitente în sectorul
public ܈i privat în domeniul sănătă܊ii
elaborat

Ordin intern adoptat

Etică;
descurajare

2. Raport anual institu܊ional despre
angajările concomitente a personalului
medical publicat pe pagina web
oficială a institu܊iei

Pagina web oficială a
Ministerului
Sănătă܊ii, Muncii ܈i
Protec܊iei Sociale

Etică

Ministerul Sănătă܊ii,
Muncii ܈i Protec܊iei
Sociale;
Compania Na܊ională de
Asigurări în Medicină;
Agen܊ia Na܊ională pentru
Sănătate Publică;
institu܊iile medicosanitare publice
(indicatorii 1 ܈i 2 –
responsabilitate
consecutivă; indicatorii 3
܈i 4 – responsabilitate
comună)

1. Procedură aprobată la nivel central
reglementarea clară a rela܊iei mediccompanie farmaceutică

Act normativ aprobat
܈i publicat

Etică;
transparen܊ă

2. Informa܊ie cu privire la
sponsorizările oferite institu܊iilor
medicale/medicilor este făcută publică
܈i plasată pe pagina web oficială a
companiilor farmaceutice

Paginile web oficiale
ale institu܊iilor
medico-sanitare ܈i
ale companiilor
farmaceutice

Transparen܊ă

3. Procedură pentru determinarea ܈i
aplicarea sanc܊iunilor ܈i penalită܊ilor
atunci cînd medicii prescriu denumirea
comercială a medicamentelor
elaborată ܈i aprobată

Număr de sanc܊iuni
aplicate

Descurajare

4. Cadru normativ elaborat pentru
implementarea e-prescripаiei

Acte normative
aprobate ܈i publicate

Etică;
transparen܊ă

www.monitorul.md

Mijloace
bugetare;
sursele
institu܊iilor
publice

Modificări aprobate
܈i publicate

Ministerul Sănătă܊ii,
Muncii ܈i Protec܊iei
Sociale;
institu܊iile publice din
sector (responsabilitate
consecutivă)
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2
Diminuarea riscului de
corupere a persoanelor
implicate în determinarea
gradului de dizabilitate ܈i
eliberarea certificatelor de
concediu medical de lungă
durată

3
Trimestrul I,
2019;
Trimestrul I,
2020

Diminuarea riscului de
corupere a persoanelor
implicate în procesul de
autorizare a medicamentelor

Permanent, cu
raportare anuală
în trimestrul I

4
Consiliul Na܊ional pentru
Determinarea Dizabilită܊ii
܈i Capacită܊ii de Muncă;
institu܊iile medicosanitare publice
(responsabilitate
concomitentă)

5
1. Raport privind implementarea
Planului de integritate publicat pe
pagina web oficială a institu܊iei
2. Număr de certificate medicale cu o
durată de 120 de zile ܈i mai mult
3. Durata medie a unui certificat
medical

6
Paginile web oficiale
ale Ministerului
Sănătă܊ii, Muncii ܈i
Protec܊iei Sociale ܈i
Consiliului Na܊ional
pentru Determinarea
Dizabilită܊ii ܈i
Capacită܊ii de Muncă

7
Etică;
transparen܊ă

8
Mijloace
bugetare;
sursele
institu܊iilor
publice

Agen܊ia Medicamentului
܈i Dispozitivelor Medicale

1. Agenda ܈i minutele ܈edin܊ei
Pagina web oficială a
Transparen܊ă;
Mijloace
Comisiei Medicamentului publicate pe Agen܊iei
etică
bugetare;
pagina web oficială a Agen܊iei
Medicamentului ܈i
sursele
Medicamentului ܈i Dispozitivelor
Dispozitivelor
institu܊iilor
Medicale
Medicale
publice
2. Lista exper܊ilor implica܊i în
evaluarea dosarelor pentru
medicamentele solicitate spre
autorizare publicată ܈i actualizată pe
pagina web oficială a Agen܊iei
Medicamentului ܈i Dispozitivelor
Medicale
3. Declara܊iile conflictelor de interese
܈i CV-urile membrilor Comisiei
Medicamentului ܈i a exper܊ilor externi
implica܊i în evaluarea dosarelor pentru
medicamentele solicitate spre
autorizare publicate pe pagina web
oficială a Agen܊iei Medicamentului ܈i
Dispozitivelor Medicale
4. Rapoarte de evaluare a dosarelor
pentru autorizarea medicamentelor
publicate pe pagina web oficială a
Agen܊iei Medicamentului ܈i
Dispozitivelor Medicale
Prioritatea IV: Dezvoltarea unui dialog mai activ cu popula܊ia cu privire la declararea actului de corup܊ie în sistemul de sănătate
Rezultatele scontate:
1. Toate persoanele încadrate în sistemului de asigurări obligatorii de asisten܊ă medicală cunosc drepturile de care beneficiază, inclusiv dreptul la medicamente compensate, ܈i obliga܊iile.
2. Toate cazurile de corup܊ie din sistemul de sănătate raportate de popula܊ie sînt analizate ܈i solu܊ionate.
3. Ponderea popula܊iei cu un nivel de satisfac܊ie înalt referitor la serviciile medicale de care au beneficiat este în cre܈tere.
4.1.
Cre܈terea gradului de informare/cuno܈tin܊e a persoanelor asigurate despre drepturile ܈i obliga܊iile în sistemul asigurării obligatorii de asisten܊ă medicală
4.1.1.
Dezvoltarea continuă a
Permanent, cu
Compania Na܊ională de
1. Număr de ac܊iuni de informare a
Materiale publicate,
Etică;
Mijloace
ac܊iunilor de informare a
raportare anuală
Asigurări în Medicină;
popula܊iei despre drepturile úi
paginile web oficiale
transparen܊ă
bugetare;
popula܊iei
în trimestrul I
Ministerul Sănătă܊ii,
obliga܊iunile beneficiarilor sistemului
ale institu܊iilor
sursele
D:\MONITOR 2018\ROM\384\text\PARTEA II\892\Anexa.docx
Muncii ܈i Protec܊iei
asigurării obligatorii de asisten܊ă
publice responsabile
institu܊iilor
Sociale;
medicală, inclusiv despre
publice
institu܊iile medicoinadmisibilitatea oferirii de „cadouri”
sanitare publice
܈i „mul܊umiri”
(responsabilitate
2. Număr de ac܊iuni de informare a
Materiale publicate,
concomitentă)
beneficiarilor, inclusiv cu privire la
paginile web oficiale
modalitatea de a-܈i manifesta
ale institu܊iilor
nemul܊ămirea, de a raporta acte de
publice responsabile
corup܊ie cum ar fi: condi܊ionarea
actului medical, plă܊ile informale
solicitate
Permanent,
cu
3. Grila de salarizare a angaja܊ilor din
Paginile web oficiale
Transparen܊ă
verificare anuală
sistemul sănătă܊ii plasată pe pagina
ale institu܊iilor
în trimestrul I
web oficială
publice responsabile
4.1.2.
Monitorizarea permanentă a
Trimestrul I,
Ministerul Sănătă܊ii,
1. Un sistem de monitorizare
Sistem elaborat ܈i
Etică;
Mijloace
feedback-ului de la popula܊ie
2020
Muncii ܈i Protec܊iei
centralizat propus pentru eviden܊a
func܊ional
transparen܊ă;
bugetare;
cu privire la actele de corup܊ie
Sociale; institu܊iile
plîngerilor, peti܊iilor ܈i mul܊umirilor
protec܊ie
sursele
în sistemul sănătă܊ii
medico-sanitare publice
per institu܊ie medicală, colectate de pe
institu܊iilor
(indicatorul 1 –
diferite căi: linia verde a Ministerului
publice
responsabilitate comună;
Sănătă܊ii, Muncii ܈i Protec܊iei Sociale,
indicatorii 2 ܈i 3 –
Compania Na܊ională de Asigurări în
responsabilitate
Medicină; Guvern, Parlament,
concomitentă)
Ombudsman, Centrul Na܊ional
Anticorup܊ie, instan܊e etc.
Permanent, cu
2. Număr de reclama܊ii colectate
Registrul
Etică
raportare
trimestrial per institu܊ie publică
reclama܊iilor
Transparen܊ă
trimestrială
(solu܊ionate/ nesolu܊ionate)
Trimestrul I,
3. Raport anual privind examinarea ܈i
Paginile web oficiale
2019;
solu܊ionarea plîngerilor ܈i
ale institu܊iilor
Trimestrul I,
reclama܊iilor per institu܊ie
publice responsabile
2020
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1
4.1.3.

4.2.
4.2.1.

2
3
4
Elaborarea platformei on-line, Trimestrul III,
Compania Na܊ională de
prietenoase pacientului, pe
2020
Asigurări în Medicină;
pagina web oficială a
Agen܊ia Medicamentului
Companiei Na܊ionale de
܈i Dispozitivelor
Asigurări în Medicină, pe
Medicale;
care pacien܊ii să poată
Ministerul Sănătă܊ii,
verifica fiecare Denumire de
Muncii ܈i Protec܊iei
medicament Comună
Sociale (responsabilitate
Interna܊ională inclusă în lista
comună)
medicamentelor compensate,
Permanent cu
Agen܊ia Medicamentului
inclusiv pre܊ul
raportare
܈i Dispozitivelor Medicale
medicamentului din catalogul
trimestrială
na܊ional de pre܊uri de
producător la medicamente,
marja adaosului comercial,
TVA, suma compensată etc.
Promovarea implicării popula܊iei în evitarea ܈i declararea actului de corup܊ie
Monitorizarea impar܊ială a
Trimestrul III,
Ministerul Sănătă܊ii,
satisfac܊iei pacientului
2019
Muncii ܈i Protec܊iei
Sociale;
Compania Na܊ională de
Asigurări în Medicină;
institu܊iile medicoTrimestrul IV,
sanitare publice
2020
(responsabilitate
consecutivă)
Trimestrul IV,
2020

4.2.2.

Analiza constructivă a
evaluării primite din partea
pacien܊ilor, pentru
sanc܊ionarea, cît ܈i pentru
motivarea personalului

Trimestrul II,
2019
Trimestrul IV,
2019

Permanent, cu
raportare anuală
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în trimestrul I

Ministerul Sănătă܊ii,
Muncii ܈i Protec܊iei
Sociale;
Compania Na܊ională de
Asigurări în Medicină;
institu܊iile medicosanitare publice
(responsabilitate
consecutivă)
Ministerul Sănătă܊ii,
Muncii ܈i Protec܊iei
Sociale

5
1. Platformă on-line func܊ională

6
Pagina web oficială a
Companiei Na܊ionale
de Asigurări în
Medicină

2. Informa܊ie cu privire la pre܊ul
medicamentului din catalogul na܊ional
de pre܊uri de producător la
medicamente, marja adaosului
comercial, TVA, suma compensată
etc. publicată pe pagina web oficială

Pagina web oficială a
Agen܊iei
Medicamentului ܈i
Dispozitivelor
Medicale

1. Procedură pentru monitorizarea
impar܊ială a satisfac܊iei pacientului la
nivel institu܊ional aprobată

Regulament/
procedură aprobată ܈i
publicată

2. Dezvoltarea ܈i realizarea studiului
cu privire la satisfac܊ia pacien܊ilor

Rezultatele studiului
publicate pe pagina
web oficială ale
institu܊iilor

3. Sistem automatizat de eviden܊ă a
reclama܊iilor electronice (e-claims)
prezent ܈i promovat pe pagina web
oficială a fiecărei institu܊ii pentru
aprecierea satisfac܊iei beneficiarilor
1. Regulament cadru de examinare a
peti܊iilor ܈i de aplicare a sanc܊iunilor
elaborat ܈i aprobat

Sistem elaborat ܈i
func܊ional

2. Procedură aprobată, dezvoltată la
nivel institu܊ional, pentru analiza
consecin܊elor evaluării primite din
partea pacien܊ilor ܈i măsuri
recomandate spre a fi întreprinse
3. Raport anual privind evaluarea
satisfac܊iei pacien܊ilor (sanc܊iuni ܈i
premieri/promovări aplicate) publicat
pe pagina web oficială a Ministerului
Sănătă܊ii, Muncii ܈i Protec܊iei Sociale

IV. MONITORIZAREA ŞI RAPORTAREA
1. Monitorizarea reprezintă o analiză sistematică a
progreselor înregistrate în implementarea obiectivului sectorului şi a priorităților stabilite. Acest proces se va efectua
în baza acțiunilor şi a indicatorilor de progres propuși în
prezentul Plan sectorial şi va consta în colectarea şi analiza
informațiilor de la instituțiile responsabile pentru implementarea acestora.
2. Instituțiile responsabile pentru executarea acțiunilor
din prezentul Plan sectorial vor prezenta trimestrial Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, pînă la data
de 10 a lunii următoare trimestrului de gestiune, informații
privind implementarea acestuia.

Regulament aprobat
܈i publicat pe pagina
web oficială a
institu܊iilor publice
Ordin aprobat ܈i
publicat

7
Transparen܊ă

Etică;
transparen܊ă

Etică;
transparen܊ă

8

Mijloace
bugetare;
sursele
institu܊iilor
publice
Surse externe de
finanĠare
disponibile;
proiecte de
asisten܊ă tehnică
Surse externe de
finanĠare
disponibile;
proiecte de
asisten܊ă tehnică
Mijloace
bugetare;
sursele
institu܊iilor
publice

Raport publicat pe
pagina web oficială a
Ministerului
Sănătă܊ii, Muncii ܈i
Protec܊iei Sociale

3. Rapoartele de monitorizare vor fi elaborate trimestrial
de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în
baza rapoartelor/informațiilor prezentate de către celelalte
autorități publice responsabile implicate, conform anexei
nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.676/2017 privind aprobarea
mecanismului de elaborare şi coordonare a planurilor sectoriale şi locale de acțiuni anticorupție pentru anii 2018-2020”.
4. Rapoartele vor fi expediate secretariatului grupurilor
de monitorizare din cadrul Centrului National Anticorupție,
pînă la data de 15 a lunii următoare trimestrului de gestiune,
şi vor fi plasate pe pagina web oficială a Ministerului
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
5. Prezentul Plan sectorial va fi revizuit anual.

1023 H O T Ă R Î R E
cu privire la organizarea și funcționarea Instituției
publice „Baza auto a Cancelariei de Stat”
În temeiul art.7 lit.b) și e) din Legea nr.136/2017 cu
privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2017, nr.252, art.412), al art.32 din Legea nr.98/2012
privind administrația publică centrală de specialitate
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164,
art.537) şi al art.69 și 73 din Codul civil al Republicii Moldova
nr.1107/2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002,
nr.82-86, art.661), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
1. Instituția publică „Baza auto a Cancelariei de Stat”
se reorganizează prin fuziunea (absorbția) Instituției publice
„Baza Auto a Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare

46

a Cancelariei de Stat”.
Drepturile şi obligaţiile persoanei juridice absorbite trec
integral la persoana juridică absorbantă – Instituția publică
„Baza auto a Cancelariei de Stat”.
2. Patrimoniul Instituției publice „Baza Auto a Asociației
Curativ-Sanatoriale și de Recuperare a Cancelariei de Stat”
se va transmite Instituţiei publice „Baza auto a Cancelariei
de Stat”, în conformitate cu prevederile Regulamentului
cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate
publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901/2015.
3. Disponibilizarea personalului în legătură cu reorga-
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nizarea Instituției publice „Baza Auto a Asociației CurativSanatoriale și de Recuperare a Cancelariei de Stat” se
va efectua în conformitate cu legislaţia muncii, în cazul
imposibilităţii transferului acestuia.
4. Se aprobă Statutul Instituţiei publice „Baza auto a
Cancelariei de Stat” (se anexează).
5. Se stabilește efectivul-limită al Instituţiei publice „Baza
auto a Cancelariei de Stat” în număr de 155 de unități, cu
un fond anual de retribuire a muncii conform legislației.
6. Cancelaria de Stat:
1) va întreprinde toate acţiunile necesare pentru desfăşurarea procesului de reorganizare în conformitate cu
prevederile prezentei hotărîri;
2) va institui comisia de transmitere a patrimoniului aflat
în gestiunea persoanei juridice absorbite;
3) va aproba, în termen de 2 luni, structura Instituției
publice „Baza auto a Cancelariei de Stat”;
4) va elabora şi va prezenta Guvernului, în termen de
3 luni, spre aprobare propuneri de modificare a actelor
normative.
7. Nomenclatorul serviciilor prestate de către Instituţia
publică „Baza auto a Cancelariei de Stat” şi tarifele acestora
se aprobă de către Guvern.
8. Agenţia Servicii Publice va opera modificările necesare

în registrele de stat, la cererea titularului de drepturi.
9. Ministerul Finanţelor, conform propunerilor Cancelariei de Stat, ca urmare a reorganizării persoanelor juridice
menționate, va prezenta Guvernului proiectul hotărîrii
Guvernului privind redistribuirea alocaţiilor aprobate prin
Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr.289/2017 între
Cancelaria de Stat şi structurile organizaţionale din sfera
sa de competenţă.
10. Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.657/2009
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea structurii şi efectivului-limită ale Cancelariei de
Stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.162,
art.724) se modifică după cum urmează:
1) poziţia 2 va avea următorul cuprins:
„2. Instituţia publică „Baza auto a Cancelariei de Stat”;
2) la poziţia 10, litera c) se abrogă.
11. Hotărîrea Guvernului nr.771/2003 cu privire la Baza
Auto a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.132-133, art.803)
se abrogă.
12. Controlul asupra executării prevederilor prezentei
hotărîri se pune în sarcina Cancelariei de Stat.
13. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

PRIM-MINISTRU

Pavel FILIP

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor

Octavian Armaşu

Nr. 916. Chişinău, 24 septembrie 2018.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 916/2018
STATUTUL
Instituţiei publice „Baza auto a Cancelariei de Stat”
I. PREVEDERI GENERALE
1. Prezentul Statut reglementează misiunea, funcţiile
şi drepturile Instituţiei publice „Baza auto a Cancelariei de
Stat” (în continuare – Baza auto), precum şi organizarea
activităţii, finanţarea şi patrimoniul Bazei Auto, evidenţa şi
dările de seamă.
2. Baza auto este o instituţie publică, în care Cancelaria de Stat exercită funcția de fondator, care dispune de
ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, conturi
trezoreriale şi denumire în limba de stat. Sediul Bazei auto
este stabilit în municipiul Chişinău.
3. Baza auto îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova,
legile şi hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui,
ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, alte acte
normative, cu tratatele internaţionale la care Republica
Moldova este parte, precum şi cu prezentul Statut.
II. MISIUNEA, FUNCŢIILE
ŞI DREPTURILE BAZEI AUTO
4. Baza auto are misiunea de a asigura cu transport auto
de serviciu conducătorii autorităților publice și autorităților
administrației publice, conform normelor de deservire stabilite,
și de a întreține eficient parcul auto transmis în gestiune.
5. În vederea realizării misiunii sale, Baza auto are
următoarele funcţii:
1) asigură transport auto de serviciu pentru conducătorii
autorităților publice și autorităților administrației publice,
conform normelor de deservire stabilite;
2) întreține eficient și menține în stare optimă parcul
auto transmis în gestiune;
3) efectuează lucrări de reparație și deservire tehnică
a autovehiculelor aflate în gestiune;

4) prestează servicii de parcare a autovehiculelor aflate
în gestiune;
5) prestează servicii contra plată, în baza actelor
normative;
6) realizează alte funcții prevăzute de prezentul Statut
sau alte acte normative.
6. În vederea realizării funcţiilor sale, Baza auto are
dreptul:
1) să solicite, conform legislaţiei, şi să primească
documente şi informaţii de la organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, de la autorităţile publice
locale, de la întreprinderi, organizaţii şi instituţii;
2) să colaboreze cu autorităţile publice, organele
abilitate cu funcţii de control, organizaţiile necomerciale şi
cu organizaţiile internaţionale;
3) să acceseze resursele şi sistemele informaţionale de
stat deţinute de alte autorităţi publice sau structuri organizaţionale din sfera lor de competenţă, în conformitate cu
cadrul normativ;
4) să posede, să utilizeze şi să administreze patrimoniul
în conformitate cu scopurile sale de activitate şi prevederile
actelor normative;
5) să încheie acorduri sau, după caz, contracte cu
persoane juridice de drept public ori de drept privat, cu
furnizori şi beneficiari de bunuri şi servicii, precum şi
contracte cu persoane fizice;
6) să dispună de alte drepturi ce decurg din prevederile
prezentului Statut şi ale actelor normative.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII BAZEI AUTO
7. Baza auto este condusă, în baza principiului unipersonal, de către director, care este numit în funcție şi eliberat
din funcţie de către fondator.
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8. Fondatorul exercită următoarele atribuții:
1) adoptă decizii și supraveghează activitatea Bazei auto;
2) aprobă planurile și rapoartele de activitate ale Bazei
auto;
3) aprobă structura Bazei auto;
4) numește în funcție și eliberează din funcție directorul
Bazei auto, precum și directorul adjunct, la propunerea
directorului Bazei auto;
5) decide asupra altor subiecte de importanță, înaintate
de directorul Bazei auto.
9. Directorul Bazei auto îndeplinește următoarele funcții:
1) conduce activitatea Bazei auto;
2) asigură executarea actelor normative și ordinelor
fondatorului;
3) este responsabil pentru îndeplinirea corespunzătoare
a funcţiilor atribuite Bazei auto;
4) reprezintă Baza auto în relaţiile cu autorităţile publice,
organizaţiile şi instituţiile naţionale şi internaţionale, instituţiile donatoare care asigură suport acesteia, instanţele
judecătoreşti, instituţiile financiare, cu alte persoane juridice
şi cu persoanele fizice;
5) prezintă fondatorului propuneri de buget, în conformitate cu legislația;
6) elaborează şi prezintă fondatorului spre aprobare
structura Bazei auto;
7) elaborează strategia de dezvoltare și planul anual de
activitate ale Bazei auto și le prezintă pentru examinare și
aprobare fondatorului;
8) poartă răspundere pentru utilizarea raţională a
mijloacelor financiare ale Bazei auto;
9) aprobă schema de încadrare a Bazei auto, regulamentele subdiviziunilor din cadrul acesteia, precum şi fişele
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posturilor pentru personalul Bazei auto;
10) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează
raporturile de muncă cu personalul Bazei auto, în condiţiile
legislaţiei muncii;
11) încheie contracte cu persoane fizice şi juridice de
drept privat şi public, executorii de lucrări, furnizorii de
bunuri şi prestatorii de servicii, pentru asigurarea realizării
funcțiilor Bazei auto;
12) asigură administrarea patrimoniului public în conformitate cu principiile bunei guvernări;
13) exercită alte sarcini delegate de către fondator,
legate de activitatea Bazei auto.
10. În absenţa directorului, atribuţiile acestuia sînt
exercitate de către directorul adjunct, conform ordinului
emis de director.
11. Directorul este asistat de un director adjunct, numit
în funcție și eliberat din funcție de către fondator, la propunerea directorului Bazei auto.
IV. FINANŢAREA ŞI PATRIMONIUL BAZEI AUTO
12. Finanţarea activităţii Bazei auto se efectuează din
mijloacele bugetului de stat și din alte surse neinterzise
de lege.
13. Înstrăinarea şi casarea mijloacelor fixe ale Bazei
auto se vor efectua cu acordul scris al fondatorului, conform
prevederilor actelor normative.
V. EVIDENŢA ŞI DĂRILE DE SEAMĂ
14. Baza auto ţine evidenţa contabilă şi prezintă
rapoarte statistice, în conformitate cu prevederile actelor
normative.
15. Activitatea Bazei auto este supusă controlului
financiar public intern şi auditului extern, în conformitate
cu prevederile actelor normative.

HOTĂRÎRE
pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 455/2017
cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului
Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Hotărîrea Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de
repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a
Agriculturii și Mediului Rural (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2017, nr. 201-213, art. 537) se modifică după
cum urmează:
a) punctul 2 din hotărîre:
cuvîntul „învestesc” se substituie cu cuvîntul „învestește”,
iar cuvintele „și Ministerul Finanţelor” se exclud;
se completează cu subpunctul 3) cu următorul cuprins:
„3) alocare anuală din bugetul Fondului Național de
Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural a cel puțin
5% pentru finanțarea proiectelor start-up. Condițiile
și procedura de acordare a subvenţiilor în avans
pentru proiectele start-up se stabilesc în conformitate cu Regulamentul privind condițiile și procedura
de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele
start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și
mediului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 507/2018.
În caz de nevalorificare a surselor financiare planificate
pentru dezvoltarea proiectelor start-up, mijloacele financiare
vor fi utilizate în conformitate cu Regulamentul menţionat
la pct.1 subpct. 1)”;
b) în anexa nr.1:
1) pe tot parcursul textului, cuvintele „Lista de interdicție
a producătorilor agricoli”, la orice caz gramatical, se
substituie cu cuvintele „Lista de interdicție a beneficiarilor
de subvenţii”, la cazul gramatical corespunzător;
2) capitolul I:
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subpunctul 1) se completează cu textul „ , „sistemul
informațional de evidență a solicitanților și beneficiarilor
de subvenții”;
subpunctul 3):
la litera a), cuvintele „calendaristică a unui an” se exclud;
la litera s), după cuvîntul „constituite” se introduc
cuvintele „în complex”;
litera t) va avea următorul cuprins:
„t) modernizarea sistemului de suport – înlocuirea
integrală sau parțială (principalele elemente de construcţie)
a sistemului vechi de suporturi în plantaţiile viticole pe rod
cu un sistem de suporturi ce permite recoltarea mecanizată
a soiurilor de struguri pentru vin şi obţinerea unei producţii
competitive de struguri de masă”;
3) la punctul 7 subpunctul 7), litera c) se completează
cu textul „ , și este valabil pînă la 31 decembrie a anului
în curs”;
4) punctul 8:
la subpunctul 1), cuvintele „producătorilor agricoli tineri”
se substituie cu cuvintele „tinerilor fermieri”;
la subpunctul 3), după numărul „1.3” se introduce textul
„1.5 ,”;
5) la punctul 9, alineatul unu va avea următorul cuprins:
„Solicitantul de subvenție care pe parcursul a trei ani
de subvenționare consecutivi a beneficiat, cumulativ pe
măsuri/submăsuri de sprijin, de subvenții în sumă totală
de 9,0 mil. lei nu poate beneficia de sprijin financiar pentru
următorul an de subvenționare. Producătorul agricol este
în drept de a solicita sprijin financiar doar peste un an de
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subvenționare, cu calcularea subvenției pentru trei ani de
subvenționare consecutivi, inclusiv anul de subvenționare
curent, a cărei valoare nu va depăși 9,0 mil. lei.”;
6) punctul 11:
la subpunctul 3), cuvintele „ai Agenţiei” se substituie cu
textul „de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură
(în continuare – Agenție)”;
subpunctul 4) se completează cu litera f) cu următorul
cuprins:
„f) 3 ani – pentru domeniul apicol”;
7) punctul 13:
la subpunctul 5), după cuvintele „a unui angajat” se
completează cu textul „cu timp de muncă pe fracțiune de
normă pe minim 0,5”;
subpunctul 8) se completează cu textul „ , cu asumarea
de către producătorul agricol a obligaţiei de a fi certificat în
următorii doi ani de la momentul obținerii subvenției și de a
menține condițiile ce au stat la baza acordării certificării”;
subpunctul 9) se completează cu textul „ , cu excepția
bunurilor care, conform art. 261 alin. (2) din Codul fiscal
nr. 1163/1997, nu reprezintă mijloace fixe”;
8) la punctul 14, subpunctul 3) va avea următorul
cuprins:
„3) cererilor de sprijin pentru submăsura de sprijin 1.2,
în cazul plantațiilor înființate în toamna anului precedent
celui de subvenționare și primăvara anului curent de
subvenționare, care se depun începînd cu data de 1 iunie
a anului curent de subvenționare”;
9) la punctul 15, cuvîntul „denaturate” se substituie cu
cuvîntul „neveridice”;
10) punctul 16 va avea următorul cuprins:
„16. Domeniul de acțiune: Sprijinul este acordat pentru
compensarea parţială a costului modulelor noi de sere,
solarii, tuneluri, al echipamentului, utilajului, materialului de
construcţie şi de acoperire pentru sere, solarii şi tuneluri,
al materialului neţesut de tip AGRYL și al materialului de
mulcire utilizat pentru acoperirea plantelor, inclusiv în cîmp
deschis, achiziţionate începînd cu doi ani de subvenționare
precedenți și date în exploatare în anul de subvenționare.”;
11) la punctul 17:
cuvîntul „înființată” se substituie cu cuvîntul „deținută”;
se completează cu un alineat cu următorul cuprins:
„Sprijinul poate fi acordat pentru suprafețele pe teren
protejat sub minimul eligibil de 0,1 ha, dar nu mai puțin de
0,03 ha, dacă producătorul agricol solicitant dispune deja
de construcții pe teren protejat și la acestea anexează
altele prin completare, formînd o construcție în imediata
vecinătate, cu suprafața cumulativă de 0,1 ha și mai mult.”;
12) punctul 24:
la subpunctele 1) și 2), cuvintele „precedent celui” se
exclud;
la subpunctul 2), textul „excepție făcînd plantațiile
pomicole casate în anul 2015 și defrișate” se exclude;
13) la punctul 26, după textul „este de 0,5 ha,” se
introduce textul „cu excepția defrișării plantațiilor multianuale,”;
14) la punctul 27:
subpunctul 1):
litera g) va avea următorul cuprins:
„g) pentru înfiinţarea plantaţiilor de căpşun (cu densitatea plantelor la hectar de la 45 000 pînă la 50 999 de
bucăţi) – 45 mii lei/ha, de la 51000 de bucăți – 50 mii lei/
ha şi a plantaţiilor de afin (în substrat artificial acid), dotate
cu sisteme de irigare, inclusiv plantate pe teren protejat –
50 mii lei/ha;
se completează cu litera i) cu următorul cuprins:
„i) pentru înființarea plantațiilor altoi şi portaltoi vegetativ,
categoria biologică „bază”, de către pepinierele pomicole
autohtone existente, ce dispun de o producere anuală de

peste 150 mii plante și activează în conformitate cu prevederile Legii nr. 68/2013 despre semințe – 50 mii lei/ha;”
subpunctul 2) va avea următorul cuprins:
„2) pentru înființarea plantațiilor viticole, în funcţie de
categoria plantaţiilor, grupa de soiuri şi densitatea plantării:
a) plantaţii de preînmulţire altoi – 120 mii lei/ha, portaltoi –
100 mii lei/ha;
b) plantaţii-mamă de categoria „bază”: altoi – 100 mii
lei/ha, portaltoi – 80 mii lei;
c) plantaţii cu soiuri de struguri de masă – 40 mii lei/ha;
d) plantaţii cu soiuri de struguri pentru vin, cu densitatea
butucilor la hectar:
- pînă la 3 000 – 25 mii lei/ha;
- de la 3 001 pînă la 3 500 – 30 mii lei/ha;
- de la 3 501 pînă la 4 000 – 35 mii lei/ha;
- peste 4001 – 40 mii lei/ha;”
subpunctul 4) va avea următorul cuprins:
„4) pentru instalarea sistemelor moderne de suporturi
în plantaţiile viticole tinere de toate categoriile sub aspectul
direcţiilor de utilizare a producţiei (struguri, coarde altoi
şi portaltoi) şi modernizarea sistemelor de suporturi în
plantaţiile pe rod/productive, în funcţie de tipul sistemelor
de suporturi:
a) de tip „Pergolă/Tendone” – 100 mii lei/ha şi, respectiv,
120 mii lei/ha;
b) de tip „Gable” – 40 mii lei/ha şi, respectiv, 50 mii
lei/ha;
c) spalier vertical cu pari din aliaje de metale, mase
plastice şi dispozitive de fixare şi tensionare – 30 mii lei/
ha şi, respectiv, 35 mii lei/ha;
d) spalier vertical cu pari din lemn confecţionaţi, trataţi
cu antiseptici şi dispozitive de fixare şi tensionare – 25 mii
lei/ha şi, respectiv, 30 mii lei/ha;
e) spalier vertical obişnuit cu pari noi din beton armat
sau lemn – 20 mii lei/ha;”
la subpunctul 8), textul „(pomicole, exceptînd plantațiile
de culturi bacifere, nucifere și viticole)” se substituie cu
textul „(pomicole, nucifere și viticole, exceptînd plantațiile
de culturi bacifere)”;
se completează cu subpunctul 9) cu următorul cuprins:
„9) pentru echipament antiîngheț bazat pe apă, achiziţionat în perioada a doi ani de subvenţionare şi dat în
exploatare începînd cu data de 1 noiembrie a anului în curs
de subvenţionare – 50% din valoarea echipamentului, dar
nu mai mult de 50 mii lei/ha;”
15) punctul 28 va avea următorul cuprins:
„28. Producătorii agricoli pot beneficia de subvenții
majorate în cazul înființării plantațiilor viticole:
1) compacte de către grupuri de producători, cu
suprafața de cel puțin 50 ha pe terenuri plane şi 25 ha pe
terenuri în pantă – cu 2,5 mii lei/ha;
2) destinate producerii produselor vitivinicole cu indicație
geografică protejată/denumire de origine protejată, care
posedă paşaportul tehnic al proiectului agreat printr-un
aviz de către asociaţia/uniunea producătorilor de produse
vitivinicole cu indicație geografică protejată/denumire de
origine protejată, în a cărei arie este amplasată plantaţia
viticolă respectivă – cu 2,5 mii lei/ha;
3) cu soiuri de masă şi pentru vin solicitate pe piețele de
desfacere a strugurilor şi cu soiuri pentru vin autohtone, a
căror listă se aprobă de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, la propunerea asociațiilor de
profil şi Oficiului Naţional al Viei şi Vinului – cu 2,5 mii lei/ha;
4) cu material săditor de categorie „certificat”, cu
material săditor autohton de categoriile admise – cu 2,5
mii lei/ha.”;
16) punctul 30:
la subpunctul 6), după cuvîntul „antigrindină” se
introduce textul „ , antiîngheţ”;
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la subpunctul 8), textul „– pentru plantațiile casate în
anul 2015, extrasul din decizia consiliului local de nivelul al
doilea” se substituie cu textul „copia de pe actul de casare
a plantațiilor perene,”;
17) la punctul 32, cuvîntul „precedent” se substituie cu
cuvintele „de subvenționare”;
18) punctul 34 va avea următorul cuprins:
„34. Prin derogare de la prevederile pct. 32, sub
incidenţa prezentei submăsuri cad inclusiv tehnica şi
utilajul agricol nou, procurate în rate începînd cu anul trei
precedent celui de subvenționare, prevăzute în anexa nr.
3 la prezentul Regulament. Producătorul agricol va avea
dreptul să solicite subvenția odată cu achitarea ultimei rate
și trecerea în proprietate a tehnicii și a utilajului agricol nou.
Valoarea subvenției se va calcula din ratele achitate pînă la
31 octombrie a anului de subvenționare. Pentru tehnica și
utilajul agricol procurat în rate, anul producerii nu va fi mai
mic de doi ani de la anul primei facturări.”;
19) punctul 35 se abrogă;
20) punctul 36 va avea următorul cuprins:
„36. Pentru tehnica şi utilajul agricol nou, prevăzute în
anexa nr. 3 la prezentul Regulament, procurate începînd cu
anul trei precedent celui de subvenționare prin intermediul
companiilor de leasing (în baza unui contract de leasing
financiar, conform Legii nr.59/2005 cu privire la leasing),
prin derogare de la prevederile pct. 32, producătorul agricol
va avea dreptul să solicite subvenţia odată cu achitarea
ultimei rate în anul de subvenționare şi trecerea în proprietate a tehnicii şi a utilajului agricol nou. Valoarea subvenţiei
se va calcula din ratele achitate, exceptînd plăţile aferente
leasingului: dobînda de leasing, asigurarea bunului. Pentru
tehnica și utilajul agricol procurat în leasing, anul producerii
nu va fi mai mic de doi ani de la anul primei facturări.”;
21) punctul 38 se completează cu subpunctul 8) cu
următorul cuprins:
„8) copia de pe actul ce atestă dreptul de posesie pentru
5 ani asupra tractorului care este utilizat la agregatarea
utilajului și copia certificatului de înmatriculare al acestuia.”;
22) la punctul 39, după cuvîntul „bovine” se introduce
textul „ , suine”;
23) punctul 40:
la subpunctul 1), textul „ , şeptel de lapte” se exclude;
subpunctul 2) se abrogă;
se completează cu subpunctul 5) cu următorul cuprins:
„5) solicitanții de subvenții în cadrul prezentei submăsuri,
deţinători de certificate ISO 22000, HACCP, GlobalGAP
eliberate în anul de subvenționare, beneficiază suplimentar
de 50% din costul certificatului, dar nu mai mult de 15,0
mii lei per beneficiar.”;
24) la punctul 41, textul „începînd cu data de 1 noiembrie
a anului precedent celui de subvenționare” se substituie cu
textul „în anul de subvenționare”;
25) punctul 43:
subpunctul 2) va avea următorul cuprins:
„2) actul de recepție, însoţit de acordul de mediu sau de
avizul expertizei ecologice de stat (pentru cazurile prevăzute
de Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra
mediului şi Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică),
proiectul tehnic și devizul de cheltuieli, în cazul extinderii
construcțiilor noi, reconstrucţiei fermelor zootehnice de
bovine/suine/ovine/caprine”;
se completează cu subpunctul 7) cu următorul cuprins:
„7) copia certificatului ISO 22000, HACCP, GlobalGAP –
pentru solicitanţii de subvenţii prevăzuţi la pct 40 subpct.5)”;
26) la punctul 44, cuvintele „precedent celui” se exclud;
27) alineatul întîi din punctul 49 va avea următorul
cuprins:
„49. Domeniul de acțiune: Sprijinul este acordat producătorilor agricoli care au obţinut credite în anii precedenţi
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şi în anul curent de subvenționare de la băncile comerciale
şi instituții financiare nebancare înregistrate pe teritoriul
Republicii Moldova și le deservesc conform contractelor de
credit, pentru achiziționarea următoarelor bunuri şi servicii:”;
28) la punctul 50, cuvîntul „precedent” se exclude;
29) la punctul 54, textul „revolving, leasing și” se
exclude;
30) la punctul 55, textul „care pot fi produse în anul în
curs de subvenţionare” se exclude, iar cuvintele „prezentul
Regulament” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvintele
„prezenta hotărîre”;
31) la punctul 56, cifrele „300,0” se substituie cu cifrele
„400,0”, iar textul „ , iar pentru asigurarea plantaţiilor multianuale – cuantumul maxim al subvenţiei nu depăşește 400,0
mii lei” se exclude;
32) la punctul 57, după textul „1 noiembrie a anului”
textul „precedent celui” se exclude;
33) se completează cu punctul 621 cu următorul cuprins:
„621 . Solicitanții de subvenţii în condiţiile pct. 64-67 din
prezentul Regulament, deţinători de certificate ISO 22000,
HACCP, GlobalGAP eliberate în anul de subvenționare,
beneficiază suplimentar de 50% din costul certificatului,
dar nu mai mult de 15,0 mii lei per beneficiar.”;
34) punctul 63:
subpunctul 3) va avea următorul cuprins:
„3) copia de pe procesul-verbal de recepţie finală,
însoţită de acordul de mediu sau de avizul expertizei
ecologice de stat (pentru cazurile prevăzute de Legea nr.
86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului şi
Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică), proiectul
tehnic și devizul de cheltuieli, în cazul extinderii construcțiilor
noi și/sau reconstrucției obiectivelor existente, care sînt
modernizate cu instalații, utilaj și echipament eligibil,
destinat prelucrării/procesării și ambalării produselor de
origine animală și vegetală;”
se completează cu subpunctul 6) cu următorul cuprins:
„6) copia certificatului ISO 22000, HACCP, GlobalGAP –
pentru solicitanţii de subvenţii prevăzuţi la pct. 621”;
35) la punctul 65, numărul „2,0” se substituie cu numărul
„3,0”;
36) la punctul 67 subpct.1), după cuvintele „destinate
analizei” se introduc cuvintele „mierii de albine, precum”;
37) punctul 75 va avea următorul cuprins:
„75. Pentru accesarea sprijinului financiar, grupul de
producători înaintează o cerere către Agenţie în termen de
30 de zile lucrătoare de la expirarea termenului de raportare
anuală sau, după caz, semestrială, la care anexează:
1) copia de pe certificatul de înregistrare;
2) copia de pe avizul de recunoaştere;
3) dovada valorii producţiei livrate către grup de către
membrii grupului de producători;
4) raportul anual privind realizarea planului de
recunoaştere;
5) certificatele HACCP şi/sau GlobalGap/GMP/ISO şi/
sau a contractelor cu companii specializate în certificare,
cu asumarea de către grupul de producători a obligaţiei de
a fi certificat în următorii doi ani de la momentul obținerii
subvenției și a menține condițiile ce au stat la baza acordării
certificării;
6) acte ce confirmă comercializarea producției de către
grupul de producători.”;
38) punctul 76:
textul „ , cu excepţia evenimentelor susținute de alte
instituții şi parteneri de dezvoltare” se exclude;
subpunctul 1) se completează cu textul „ , cu excepția
cheltuielilor acoperite de alte instituții şi parteneri de
dezvoltare:”;
39) punctul 84 se completează cu subpunctul 5) cu
următorul cuprins:
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„5) 50% din costul sistemului de tratare a apei pentru
irigare, dar nu mai mult de 2,0 mil. lei per beneficiar.”;
40) punctele 85 şi 86 vor avea următorul cuprins:
„85. Prin derogare de la prevederile pct. 84, sub
incidenţa prezentei submăsuri cad şi echipamentele,
sistemele noi de irigare procurate în rate începînd cu anul
trei precedent celui de subvenționare. Producătorul agricol
va avea dreptul să solicite subvenția odată cu achitarea
ultimei rate și trecerea în proprietate a echipamentului
și a sistemului nou de irigare. Valoarea subvenției se va
calcula din ratele achitate pînă la 31 octombrie a anului
de subvenționare. Pentru echipamentul și sistemul nou de
irigare procurat în rate, anul producerii nu va fi mai mic de
doi ani de la anul primei facturări.
86. Pentru echipamentele şi sistemele noi de irigare
prevăzute la pct. 84 procurate începînd cu anul trei
precedent celui de subvenționare prin intermediul companiilor de leasing (în baza unui contract de leasing financiar,
conform Legii nr.59/2005 cu privire la leasing), prin
derogare de la prevederile pct. 84, producătorii agricoli vor
avea dreptul să solicite subvenţia odată cu achitarea ultimei
rate în anul de subvenționare şi trecerea în proprietate a
echipamentelor şi a sistemelor noi de irigare. Valoarea
subvenţiei se va calcula din ratele achitate, exceptînd
plăţile aferente leasingului: dobînda de leasing, asigurarea
bunului. Pentru echipamentele și sistemele noi de irigare
procurate în leasing, anul producerii nu va fi mai mic de
doi ani de la anul primei facturări.”;
41) punctul 87 se abrogă;
42) punctul 92:
subpunctul 2) va avea următorul cuprins:
„2) copia de pe autorizaţia de mediu pentru folosinţa
specială a apei (eliberată în temeiul Legii apelor nr.
272/2011), de pe acordul de mediu sau avizul expertizei
ecologice de stat (pentru cazurile prevăzute de Legea nr.
86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului şi
Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică), însoțit de
dovada dreptului de extragere a apelor subterane.”;
la subpunctul 5), după textul „subpunct.” se introduce
textul „1-”;
43) la punctul 95, după cuvintele „cu anul doi precedent
celui de” se introduc cuvintele „recepționare a cererii de”;
44) punctele 96 şi 97 vor avea următorul cuprins:
„96. Prin derogare de la prevederile pct. 95, sub
incidenţa prezentei submăsuri cade utilajul agricol nou,
procurat în rate începînd cu anul trei precedent celui
de subvenționare, prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul
Regulament. Producătorul agricol va avea dreptul să solicite
subvenția odată cu achitarea ultimei rate și trecerea în
proprietate a utilajului agricol nou. Valoarea subvenției se
va calcula din ratele achitate pînă la 31 octombrie a anului
de subvenționare. Pentru utilajul agricol nou procurat în
rate, anul producerii nu va fi mai mic de doi ani de la anul
primei facturări.
97. Pentru utilajul agricol nou procurat începînd cu anul
trei precedent celui de subvenționare, prevăzut în anexa nr.
5 la prezentul Regulament, prin intermediul companiilor de
leasing (în baza unui contract de leasing financiar, conform
Legii nr.59/2005 cu privire la leasing), prin derogare de la
prevederile pct. 95, producătorii agricoli vor avea dreptul să
solicite subvenţia odată cu achitarea ultimei rate în anul de
subvenționare şi trecerea în proprietate a utilajului agricol
nou. Valoarea subvenţiei se va calcula din ratele achitate,
exceptînd plăţile aferente leasingului: dobînda de leasing,
asigurarea bunului. Pentru utilajul agricol nou procurat în
leasing, anul producerii nu va fi mai mic de doi ani de la
anul primei facturări.”;
45) punctul 98 se abrogă;
46) punctul 100 se completează cu subpunctele 7) și

8) cu următorul cuprins:
„7) copia de pe actul ce atestă dreptul de posesie asupra
tractorului care este utilizat la agregatarea utilajului și copia
certificatului de înmatriculare al acestuia;
8) angajamentul producătorului prin care acesta se
obligă să implementeze agricultura conservativă pe o
perioadă de 5 ani de la data acordării sprijinului financiar,
cu extinderea suprafețelor lucrate cu tehnologia aplicată
cu cel puțin 10% anual.”;
47) punctul 103:
se completează cu prima propoziție: „Sprijinul financiar
este acordat pentru conversie la agricultura ecologică
și pentru menținerea agriculturii ecologice în domeniul
producției vegetale și apiculturii ecologice.”;
subpunctul 1):
la litera a), primul alineat va avea următorul cuprins:
„a) livezi, vii, arbuşti fructiferi şi căpşun:”;
litera b) se completează cu o liniuţă cu următorul
cuprins:
„- 2000 de lei pentru 1 ha de teren agricol supus
procesului de conversiune în al treilea an”;
la litera c), după cuvintele „culturi de cîmp” se introduce
textul „ , păşuni şi fîneţe”;
la litera d), cifrele „1500” şi, respectiv, „2000” se
substituie cu cifrele „3000” şi, respectiv, „3500”;
se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
„e) apicultură: - pentru o familie de albine în perioada
de conversie – 300 lei.”;
se completează cu propoziția: „Perioada de conversie
a produselor apicole este de 12 luni.”;
48) la punctul 104 subpunctul 3), după cuvîntul
„suprafaţa” se introduce textul „ , numărul de familii de
albine”;
49) la punctul 105 subpunctul 1):
cuvintele „în proprietate” se substituie cu cuvîntul „legal”;
textul „începînd cu 1 noiembrie al anului precedent celui”
se substituie cu cuvintele „ în anul”;
50) la punctul 106, ultimul alineat se abrogă;
51) punctul 107 se completează cu subpunctul 7) cu
următorul cuprins:
„7) avizul expertizei ecologice de stat sau acordul de
mediu, pentru cazurile specificate la punctul 106 subpunctul
3), în conformitate cu Legea nr. 86/2014 privind evaluarea
impactului asupra mediului și Legea nr. 851/1996 privind
expertiza ecologică”;
52) punctul 108:
subpunctul 7) va avea următorul cuprins:
„7) copia de pe înștiințarea de recepționare a notificării
privind iniţierea activităţii de comerţ, eliberată de autorităţile
administraţiei publice locale”;
subpunctele 11) și 12) se abrogă;
53) se completează punctul 1151 cu următorul cuprins:
„1151. Pentru submăsurile 1.3, 1.5, 1.7, 1.7A și 2.4,
dosarele de solicitare a sprijinului financiar pot fi depuse
inclusiv on-line, de la momentul punerii în funcțiune a
platformei de depunere on-line. Documentele care sînt
atașate la dosarele de solicitare a sprijinului financiar
depuse on-line trebuie să fie în format pdf, avînd aplicată
semnătura electronică a solicitantului (administrator) sau
a reprezentantului legal al solicitantului sau a unui reprezentant împuternicit, cu atașarea actelor ce confirmă
deţinerea împuternicirilor respective, conform legislaţiei.
Prezentul punct intră în vigoare începînd cu anul de
subvenționare 2019.”;
54) la punctul 117, cuvintele „electronic de intrări” se
substituie cu textul „Sistemul informațional de evidență a
solicitanților și beneficiarilor de subvenții (în continuare – SI
ESBS)”, iar cuvintele „registru electronic” se substituie cu
sigla „SI ESBS”;
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55) la punctul 118, cuvintele „Registrul de intrări” se
substituie cu textul „Registrul manual și SI ESBS”;
56) la punctul 119, subpunctele 3) și 4) cuvintele
„Sistemul informațional al Agenției” se substituie cu sigla
„SI ESBS”;
57) la punctele 121, 122, 123, 142, 143, 154, 156, 168,
169, după cuvîntul „zile” se introduce cuvîntul „lucrătoare”;
58) la punctul 127:
cuvintele „baza de date electronică” se substituie cu
sigla „SI ESBS”;
cuvintele „baza de date a Agenției” se substituie cu
textul „dosarele electronice din SI ESBS”;
59) punctul 138:
la subpunctul 2), după cuvintele „Direcției și” se
introduce textul „/sau”;
la subpunctul 3), cuvintele „inspecțiile post achitare”
se substituie cu cuvintele „monitorizarea post-inspecție”;
60) punctul 141 va avea următorul cuprins:
„141. Graficele de efectuare a verificărilor se aprobă
prin ordinul directorului Agenției, se plasează pe pagina
oficială a Agenţiei și se comunică solicitantului/beneficiarului de subvenții la adresa electronică a acestuia, indicată
în cererea de solicitare a sprijinului financiar, cu cel puțin
3 zile lucrătoare înainte de efectuarea verificării. Graficul
de efectuare a verificărilor se consideră comunicat în
momentul în care mesajul ajunge la solicitantul/beneficiarul
de subvenții, chiar dacă solicitantul/beneficiarul nu a luat
cunoștință de mesaj din motive care nu îi sînt imputabile.”;
61) la punctul 144:
după cuvîntul „grupului” se introduc cuvintele „de lucru”;
textul „ , contra semnătură, imediat sau, după caz,
expediat” se exclude;
62) punctul 145 va avea următorul cuprins:
„145. Actul de verificare în teren se consideră comunicat
solicitantului/beneficiarului de subvenții la data expedierii
acestuia la adresa electronică sau la data recepționării
acestuia la adresa poștală, indicate în mod obligatoriu de
către solicitant/beneficiar în cererea de acordare a sprijinului financiar”;
63) la punctul 159, cuvintele „datate cu o dată ulterioară
depunerii cererii” se substituie cu cuvintele „datate ulterior
cererii de solicitare a sprijinului financiar”;
64) la punctul 161, cuvîntul „denaturate” se substituie
cu cuvîntul „neveridice”;
65) la punctul 163, textul „în baza de date electronică
a Agenției” se substituie cu textul „la dosarul electronic
din SI ESBS”;
66) se completează cu punctele 171 1 și 171 2 cu
următorul cuprins:
„1711. Sumele adjudecate de solicitanții de subvenții în
baza unor hotărîri judecătorești definitive, precum și sumele
autorizate în dosarele de subvenționare a căror examinare
a fost reluată ca urmare a suspendării acestora, se vor
achita din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare a
Agriculturii și Mediului Rural aprobate pentru anul curent
de subvenționare.
1712. Dacă solicitantul de subvenții al cărui dosar de
subvenționare a fost autorizat spre plată, este obligat să
ramburseze în același timp Agenției mijloace financiare
primite în baza altor dosare de subvenționare, atunci
suma autorizată spre plată, prin compensare, se va utiliza
pentru stingerea obligației solicitantului, proporțional sumei
datorate.”
67) la punctul 173, cuvintele „sistemul electronic” se
substituie cu sigla „SI ESBS”;
68) la punctul 174:
cuvîntul „calendaristice” se substituie cu „lucrătoare”;
se completează cu textul: „ , cu excepția perioadei necesare
efectuării misiunilor de evaluare a riscurilor de fraudă, în caz
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de depistare a eventualelor suspiciuni de fraudă”;
69) punctul 175 va avea următorul cuprins:
„175. Procedura de suspendare a examinării dosarelor
de subvenţionare este iniţiată de către şefii subdiviziunilor
Agenţiei în a căror procedură de examinare se află dosarul
de subvenţionare, în următoarele cazuri:
1) atunci cînd organele de ocrotire a normelor de drept
sau instanţele de judecată înaintează Agenţiei o solicitare
oficială de ridicare a dosarului de subvenţionare;
2) atunci cînd, la momentul depunerii, există cazuri
pendinte cu privire la recuperarea sprijinului financiar
nerambursabil acordat solicitantului în cadrul altor dosare.”;
70) se completează cu punctul 1751 cu următorul
cuprins:
„1751. Prin derogare de la pct. 175 subpct. 2), atunci
cînd sînt respectate toate condițiile de eligibilitate și suma
subvenției solicitate este mai mare decît suma urmărită de
Agenție, dosarul de subvenționare se autorizează spre plată
parțial, în cuantumul care excede suma urmărită.”;
71) la punctul 179, cuvintele „Secția juridică” se
substituie cu cuvintele „subdiviziunea juridică”;
72) punctele 182 și 183 vor avea următorul cuprins:
„182. Procedura de examinare a dosarelor este reluată
de la etapa iniţierii procedurii de suspendare şi ulterior
dosarul este autorizat spre plată, în următoarele cazuri:
1) atunci cînd dosarul de subvenţionare se restituie
de către organele de ocrotire a normelor de drept sau
instanţele de judecată, cu anexarea actului confirmativ
privind lipsa obiecţiilor;
2) atunci cînd există o hotărîre judecătorească definitivă,
prin care cererea Agenției faţă de beneficiar privind recuperarea sprijinului financiar se respinge.
183. În cazul în care dosarul nu a fost restituit Agenţiei în
anul curent de subvenţionare, se acceptă achitarea acestuia
din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii
și Mediului Rural aprobate pentru anul următor.”;
73) punctul 184:
subpunctul 1) cuvintele „sau cu caracter denaturat” se
exclud;
la subpunctul 3), cuvîntul „Direcţia inspecţii şi control
pe teren” se substituie cu cuvintele „Direcția verificare pe
teren”;
74) la punctul 185, cuvintele „sau cu caracter denaturat”
se exclud;
75) la punctul 186, textul „de includere în” se substituie
cu textul „de includere în şi excludere din”;
76) la punctul 187, cuvîntul „Ministerului” se substituie
cu cuvîntul „ministrului”;
77) punctul 188 se abrogă;
78) la punctele 190 și 191, cuvintele „Serviciul juridic”
se substituie cu textul „subdiviziunea juridică”;
79) în anexa nr. 2 la Regulament, punctul 4 se completează cu o liniuţă cu următorul cuprins:
„- generator electric”;
80) în anexa nr. 3 la Regulament, punctul 3 se completează cu o liniuţă cu următorul cuprins:
„- stații meteorologice”;
81) în tabelul 2 din anexa nr. 4 la Regulament:
poziţia 1 devine 11;
poziţia 1 va avea următorul cuprins:
„1.

50-99

160

2

160”;

82) în anexa nr. 5 la Regulament, punctul 1) se abrogă
începînd cu anul de subvenționare 2019;
83) anexa nr. 6:
punctul 1 litera b), punctul 2 litera b) și punctele 3-6 se
completează cu o liniuţă cu următorul cuprins: „- generator
electric”;
punctul 6) se completează cu două liniuţe cu următorul
cuprins:
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„- hală-depozit, formată în complex din structura
metalică de rezistenţă – stîlpi metalici, grinzi metalice,
panouri termoizolante de tip „sandwich” (interior, exterior
şi acoperiş); consumabile, echipament-utilaj tehnologic de
răcire, ventilare, condiţionare, evacuare a aerului, uşi tehnologice/secţionale, inclusiv de tip rolete, instalaţii electrice,
tablou de comandă, echipament şi tablou electric;
- cort pentru extracție a mierii”;
84) anexa nr. 7:
punctul 1 și subpunctele 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2.1, 3.2.2,
3.3, 4.1, 4.2 se completează cu următoarele liniuţe:
„- staţii de epurare a apelor reziduale;
- generator electric”;
punctul 2 subpunctul 2.1 litera e), după textul „- Utilaj
şi echipament tehnologic de dozare, ambalare, etichetare,
împachetare, paletizare:” se completează cu următoarele
liniuţe:
„ - utilaj şi echipament pentru prerăcirea strugurilor
înainte de procesare;
- termovinificator destinat pentru tratarea termică a
mustuielii din struguri de soiuri roșii;”;
subpunctul 2.2 se completează cu două liniuțe:
„- pardoseală elicopterizată, formată în complex din:
plasă sudată; armătură; tablă cutată; fibre disperse;
beton;
- plăci termoizolante cu grosime variabilă pentru izolarea
pardoselilor.”;

la subpunctul 4.1, litera d) se completează cu o liniuță
cu următorul cuprins:
„- transport specializat pentru transportarea produselor
alimentare de tip Camion izoterm frigorific, cu capacitate
maximă de 3,5 tone.”;
se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
„e) pardoseală elicopterizată la producerea și/sau
pardosea cu gresie și faianță rezistentă la activitatea chimică
ridicată pentru unele secții ea poate fi dublă:
- plasă sudată;
- armătură;
- tablă cutată;
- fibre disperse;
- beton;
- plăci termoizolante cu grosime variabilă pentru izolarea
pardoselilor, sisteme de canalizare montate în pardosea,
gresie și faianță cu activitate chimică ridicată;”
la subpunctul 4.2, litera d) se completează cu două
liniuţe cu următorul cuprins:
„- utilaj tehnologic automatizat de încălzire şi menţinere
a climatului în hale si ventilare;
- descărcător/aruncător de butoaie.”;
85) punctul 2 din anexa 9 se completează cu textul
„(accesorii destinate pentru instalarea panourilor fotovoltaice, inclusiv invertoarele)”.
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

PRIM-MINISTRU

Pavel FILIP

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor

Octavian Armaşu

Nr. 923. Chişinău, 24 septembrie 2018.
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HOTĂRÎRE
pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 560/2012
cu privire la centrele de notificare și informare
ale Organizației Mondiale a Comerțului

Guvernul HOTĂRĂȘTE:
1. Hotărîrea Guvernului nr. 560/2012 cu privire la
centrele de notificare și informare ale Organizației Mondiale
a Comerțului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012,
nr. 165, art. 617) se modifică după cum urmează:
1) în hotărîre:
la punctul 4, cuvintele „Ministerul Economiei” se
substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”;
la punctul 5, cuvintele „Ministerului Economiei” se
substituie cu cuvintele „Ministerului Economiei și Infrastructurii”;
2) în anexa nr. 1:
pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Economiei”
se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, iar cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului”;
se completează cu poziția 7 cu următorul cuprins:
„7.

Ministerul
Finanțelor

Centrul de notificare și informare al OMC în domeniul
achizițiilor publice (Acordul privind achizițiile
publice, întocmit la Marrakech la 15 aprilie 1994,
la care Republica Moldova a aderat prin Legea
nr. 125/2016)”;

3) în anexa nr. 2:
pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Economiei”
și „Ministerul Sănătății”, la orice caz gramatical, se substituie
cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii” și
„Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la cazul
gramatical corespunzător;

la punctul 17, cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
se completează cu punctul 22 cu următorul cuprins:
„22. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului prezintă Centrului de notificare și informare al
OMC în domeniul măsurilor sanitar-veterinare și fitosanitare
din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
informații despre inițierea elaborării proiectelor de acte
normative sau despre proiectele recent aprobate de Guvern,
care reglementează domeniile SPS.
Centrul de notificare asigură elaborarea și prezentarea
notificărilor către OMC, conform cerințelor și termenelor
stabilite în capitolul III, inclusiv prin utilizarea platformei
online de notificări.”;
se completează cu capitolul X cu următorul cuprins:
„X. ATRIBUȚIILE CENTRULUI ÎN DOMENIUL
ACHIZIȚIILOR PUBLICE
23. În vederea realizării funcțiilor de bază, Centrul în
domeniul achizițiilor publice exercită următoarele atribuții:
1) prezintă datele statistice pentru anexele nr. 4, 5 și 6
la Acordul privind achizițiile publice, întocmit la Marrakech
la 15 aprilie 1994, la care Republica Moldova a aderat prin
Legea nr. 125/2016, separat pe bunuri, servicii și servicii
de construcții;
2) acordă suport metodologic entităților contractante
pentru publicarea anunțurilor care depășesc pragurile
prevăzute în Acordul privind achizițiile publice, întocmit la
Marrakech la 15 aprilie 1994, la care Republica Moldova a
aderat prin Legea nr. 125/2016;
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3) își exprimă opinia asupra notificărilor membrilor
OMC transmise în modul prevăzut Republicii Moldova şi
informează, după caz, ministerele și alte autorități administrative centrale de resort sau agenții economici despre
eventualele modificări în legislația din domeniul achizițiilor
publice, ajustări sau noi oportunități de accesare a piețelor
țărilor membre;
4) propune/avizează modificările la actele normative
necesare pentru corespunderea cu Acordul privind achizițiile
publice, întocmit la Marrakech la 15 aprilie 1994, la care
Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 125/2016;
5) elaborează notificări privind modificările operate în
cadrul juridic relevant domeniului OMC, în conformitate cu
prevederile Acordului privind achizițiile publice, întocmit la
Marrakech la 15 aprilie 1994, la care Republica Moldova a
aderat prin Legea nr. 125/2016;
6) asigură reprezentarea Republicii Moldova în cadrul
ședințelor Comitetului privind achizițiile publice al OMC.”;

în anexa la Regulamentul privind funcționarea Centrelor
de notificare și informare ale Organizației Mondiale a
Comerțului (OMC):
pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Economiei”
se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului”, iar cuvintele „Ministerul
Sănătății” se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției Sociale”;
se completează cu o poziție cu următorul cuprins:
„Acordul privind achizițiile
publice, întocmit la Marrakech
la 15 aprilie 1994, la care
Republica Moldova a aderat
prin Legea nr. 125/2016

WT/TC/NOTIF/GPA

Ministerul
Finanțelor”.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

PRIM-MINISTRU

Pavel FILIP

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor
Ministrul economiei
și infrastructurii

Octavian Armaşu
Chiril Gaburici

Nr. 949. Chişinău, 3 octombrie 2018.
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HOTĂRÎRE
cu privire la organizarea și funcționarea Instituției
publice „Direcția generală pentru administrarea
clădirilor Guvernului Republicii Moldova”

În temeiul art.7 lit. b) și e) din Legea nr.136/2017 cu
privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2017, nr.252, art.412), al art.32 din Legea nr.98/2012
privind administrația publică centrală de specialitate
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164,
art.537), al art.6 alin.(1) lit.e) din Legea nr.121/2007 privind
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), al
art.12 alin.(1) din Legea nr.246/ 2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.441-450, art.750)
și al art.69 și 73 din Codul civil al Republicii Moldova
nr.1107/ 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2002, nr.82-86, art.661), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
1. Instituția publică „Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova” se reorganizează prin fuziune (absorbție) cu Întreprinderea de Stat
Complexul „Casa Presei”.
Drepturile şi obligaţiile persoanei juridice absorbite trec
integral la persoana juridică absorbantă – Instituția publică
„Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului
Republicii Moldova”.
2. Patrimoniul Întreprinderii de Stat Complexul „Casa
Presei” se transmite Instituţiei publice „Direcția generală
pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii
Moldova” în conformitate cu Regulamentul cu privire la
modul de transmitere a bunurilor proprietate publică,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901/2015.
3. Disponibilizarea personalului în legătură cu reorganizarea Întreprinderii de Stat Complexul „Casa Presei” se
va efectua în conformitate cu legislaţia muncii, în cazul
imposibilităţii transferului acestuia.
4. Se aprobă Statutul Instituţiei publice „Direcția
generală pentru administrarea clădirilor Guvernului
Republicii Moldova” (se anexează).
5. Se stabilește efectivul-limită al Instituţiei publice
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„Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului
Republicii Moldova” în număr de 617 unități, cu un fond
anual de retribuire a muncii conform legislației.
6. Cancelaria de Stat:
1) va întreprinde toate acţiunile necesare pentru desfăşurarea procesului de reorganizare în conformitate cu
prevederile prezentei hotărîri;
2) va institui comisia de transmitere a patrimoniului aflat
în gestiunea persoanei juridice absorbite;
3) în termen de 2 luni, va aproba structura Instituţiei
publice „Direcția generală pentru administrarea clădirilor
Guvernului Republicii Moldova”;
4) în termen de 3 luni, va elabora și va prezenta Guvernului spre aprobare proiectele actelor normative necesare
pentru punerea în aplicare a prezentei hotărîri.
7. Nomenclatorul serviciilor prestate de către Instituţia
publică „Direcția generală pentru administrarea clădirilor
Guvernului Republicii Moldova” şi tarifele acestora se
aprobă de Guvern.
8. Agenţia Servicii Publice va opera modificările necesare
în registrele de stat, la cererea titularului de drepturi.
9. Hotărîrea Guvernului nr.657/2009 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea structurii
şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2009, nr.162, art.724) se modifică
după cum urmează:
1) în anexa nr.1, punctul 7 se completează cu litera k1)
cu următorul cuprins:
„k 1) asigură prin intermediul instituțiilor medicosanitare publice din sfera sa de competență, organizarea
prestării serviciilor medicale în conformitate cu Programul
ramural de servicii medicale pentru contingentul arondat,
elaborat și aprobat anual de Cancelaria de Stat, precum
și finanțarea instituțiilor medico-sanitare publice pentru
serviciile medicale acordate în cadrul Programului ramural
de servicii medicale din contul mijloacelor bugetului de stat”;
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2) la anexa nr.3:
poziţia 1 va avea următorul cuprins:
„1. Instituţia publică „Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova”;

poziţia 9 se abrogă.
10. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune
în sarcina Cancelariei de Stat.
11. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

PRIM-MINISTRU

Pavel FILIP

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor

Octavian Armaşu

Nr. 950. Chişinău, 3 octombrie 2018.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 950/2018
STATUTUL
Instituţiei publice „Direcția generală pentru administrarea clădirilor
Guvernului Republicii Moldova”
I. PREVEDERI GENERALE
1. Prezentul Statut reglementează misiunea, funcţiile
şi drepturile Instituţiei publice „Direcția generală pentru
administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova” (în
continuare – Direcția generală), precum şi organizarea
activităţii, finanţarea şi patrimoniul Direcției generale,
evidenţa şi dările de seamă.
2. Direcția generală este o instituţie publică, în care
Cancelaria de Stat exercită funcția de fondator, care
dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova,
denumire în limba de stat şi conturi trezoreriale. Sediul
Direcției generale este în municipiul Chişinău.
3. Direcția generală îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, legile
şi hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii
Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului,
alte acte normative, cu tratatele internaţionale la care
Republica Moldova este parte, precum şi cu prezentul
Statut.
II. MISIUNEA, FUNCŢIILE ŞI DREPTURILE
DIRECȚIEI GENERALE
4. Direcția generală are misiunea de a administra
eficient patrimoniul de stat transmis în gestiune în conformitate cu principiile bunei guvernări.
5. În vederea realizării misiunii sale, Direcția generală
are următoarele funcţii:
1) asigură administrarea eficientă a patrimoniului
transmis în gestiune;
2) asigură menținerea în stare optimă a edificiilor,
precum și a terenurilor aferente aflate în gestiune conform
normelor sanitare, de securitate și sănătate în muncă;
3) asigură funcționarea calitativă a sistemelor și rețelelor
inginerești;
4) supraveghează efectuarea lucrărilor de reparație, de
punere în funcțiune a sistemelor și utilajelor;
5) efectuează lucrări de reparație a obiectivelor aflate în
gestiune și asigură supravegherea tehnică în procesul de
reconstrucție și renovare capitală a acestora;
6) asigură prestarea serviciilor contra plată, în baza
actelor normative;
7) realizează alte funcții prevăzute de prezentul Statut
sau de actele normative.
6. În vederea realizării funcţiilor sale, Direcția generală
are dreptul:
1) să solicite, conform legislaţiei, şi să primească
documente şi informaţii de la organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, de la autorităţile publice
locale, de la întreprinderi, organizaţii şi instituţii;
2) să colaboreze cu autorităţile publice, organele
abilitate cu funcţii de control, organizaţiile necomerciale şi
cu organizaţiile internaţionale;
3) să acceseze resursele şi sistemele informaţionale

de stat deţinute de alte autorităţi publice sau structuri
organizaţionale din sfera lor de competenţă potrivit cadrului
normativ;
4) să posede, să utilizeze şi să administreze patrimoniul
în conformitate cu scopurile sale de activitate şi prevederile
actelor normative;
5) să încheie acorduri sau, după caz, contracte cu
persoane juridice de drept public ori de drept privat, cu
furnizori şi beneficiari de bunuri şi servicii, precum şi
contracte cu persoane fizice;
6) să dispună de alte drepturi ce decurg din prevederile
prezentului Statut şi ale actelor normative.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII
DIRECȚIEI GENERALE
7. Conducerea Direcției generale este înfăptuită în baza
principiului unipersonal de către director, care este numit
în funcție şi eliberat din funcţie de către fondator.
8. Fondatorul exercită următoarele atribuții:
1) adoptă decizii și supraveghează activitatea Direcției
generale;
2) aprobă planurile și rapoartele de activitate ale Direcției
generale;
3) aprobă structura Direcției generale;
4) numește în funcție și eliberează din funcție directorul
Direcției generale, precum și directorii adjuncți, la propunerea directorului Direcției generale;
5) decide asupra altor subiecte de importanță pentru
Direcţia generală, înaintate de directorul acesteia.
9. Directorul Direcției generale:
1) conduce activitatea Direcției generale;
2) asigură executarea actelor normative și ordinelor
fondatorului;
3) este responsabil pentru îndeplinirea corespunzătoare
a funcţiilor atribuite Direcției generale;
4) reprezintă Direcția generală în relaţiile cu autorităţile
publice, organizaţiile şi instituţiile naţionale şi internaţionale,
instituţiile donatoare care asigură suport acesteia, instanţele
judecătoreşti, instituţiile financiare, cu alte persoane juridice
şi cu persoanele fizice;
5) prezintă fondatorului propuneri de buget, în conformitate cu legislația;
6) elaborează şi prezintă fondatorului spre aprobare
structura Direcției generale;
7) elaborează strategia de dezvoltare și planul anual
de activitate ale Direcției generale și le prezintă pentru
examinare și aprobare fondatorului;
8) poartă răspundere pentru utilizarea raţională a
mijloacelor financiare ale Direcției generale;
9) aprobă statul de personal al Direcției generale,
regulamentele subdiviziunilor din cadrul acestuia, precum
şi fişele posturilor pentru personalul Direcției generale;
10) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează
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raporturile de muncă cu personalul Direcției generale, în
condiţiile legislaţiei muncii;
11) încheie contracte cu persoane fizice şi juridice de
drept privat şi public, executorii de lucrări, furnizorii de
bunuri şi prestatorii de servicii, pentru asigurarea realizării
funcțiilor Direcției generale;
12) asigură administrarea patrimoniului public în conformitate cu principiile bunei guvernări;
13) exercită alte sarcini delegate de către fondator,
legate de activitatea Direcției generale.
10. În absenţa directorului, atribuţiile acestuia sînt
exercitate de către directorul adjunct, conform ordinului
emis de director.
11. Directorul este asistat de doi directori adjuncți,
numiți în funcție și eliberați din funcție de către fondator,
la propunerea directorului Direcției generale.
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IV. FINANŢAREA ŞI PATRIMONIUL
DIRECȚIEI GENERALE
12. Finanţarea activităţii Direcției generale se efectuează
din mijloacele bugetului de stat și din alte surse neinterzise
de lege.
13. Înstrăinarea şi casarea mijloacelor fixe ale Direcției
generale se vor efectua cu acordul scris al fondatorului,
conform prevederilor actelor normative.
V. EVIDENŢA ŞI DĂRILE DE SEAMĂ
14. Direcția generală ţine evidenţa contabilă şi prezintă
rapoarte statistice în conformitate cu prevederile actelor
normative.
15. Activitatea Direcției generale este supusă controlului
financiar public intern şi auditului extern în conformitate cu
prevederile actelor normative.

HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea bugetului
Autorităţii Aeronautice Civile pentru anul 2018

În scopul executării prevederilor art. 6 alin. (3) şi (4) din
Legea aviaţiei civile nr. 1237/1997 (republicată în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 98-99, art. 292),
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă bugetul Autorităţii Aeronautice Civile

pentru anul 2018 la venituri în sumă de 108 954 mii lei şi
la cheltuieli în sumă de 69 449 mii lei, cu un excedent în
sumă de 39 505 mii lei (se anexează).
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

PRIM-MINISTRU

Pavel FILIP

Contrasemnează:
Ministrul economiei
și infrastructurii
Ministrul finanţelor

Chiril Gaburici
Octavian Armaşu

Nr. 962. Chişinău, 3 octombrie 2018.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 962/2018
Bugetul AutorităĠii Aeronautice Civile pentru anul 2018
Nr.
crt.
I.

Denumirea

VENITURI, total
PlăĠi de supraveghere a menĠinerii condiĠiilor de certificare a
1.
aerodromurilor în funcĠie de codul atribuit
PlăĠi de supraveghere a menĠinerii condiĠiilor de certificare a serviciilor
2.
de navigaĠie aeriană
PlăĠi de supraveghere a menĠinerii condiĠiilor de certificare a
operatorilor aerieni care efectuează transporturi de mărfuri în afara
3.
teritoriului Republicii Moldova
II.
CHELTUIELI, total
1.
Cheltuieli curente
1.1. cheltuieli de personal
1.1.1. remunerarea muncii
- salariul de funcĠie
- spor pentru vechime în muncă în conformitate cu Codul muncii al
Republicii Moldova nr. 154/2003
- alte plăĠi obligatorii în conformitate cu Codul muncii al Republicii
Moldova nr. 154/2003
- spor pentru performan܊ă
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Suma,
mii lei
108 954,0
69 605,0
16 588,0
22 761,0
69 449,0
62 490,0
49 980,0
39 570,0
16 512,0
5 369,0
10 215,0
7 474,0
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p p
p
܊
contribuĠii obligatorii de asigurări sociale de stat úi prime de asigurări
1.1.2.
obligatorii de asistenĠă medicală
cheltuieli de consum (energie electrică, energie termică, consum de apă,
1.2. canalizare, evacuarea gunoiului, servicii de telecomunicaĠie, servicii
bancare, cheltuieli privind delegaĠiile oficiale, alte cheltuieli)
1.3. cheltuieli de instruire obligatorie a personalului
1.4. cheltuieli de deplasare
1.5. cheltuieli privind locaĠiunea încăperilor
1.6. cheltuieli aferente cotizaĠiilor internaĠionale
1.7. cheltuieli pentru transportarea angajaаilor la locul de muncă
1.8. cheltuieli privind materiale de uz gospodăresc úi rechizite de birou
1.9. cheltuieli privind acĠiuni de investigaĠii, căutare-salvare
1.10. cheltuieli privind consumul de combustibil
1.11. cheltuieli pentru reparaаii curente
1.12. cheltuieli de asigurare
2.
Cheltuieli capitale
2.1. dintre care pentru imobilizări corporale Юi necorporale
EXCEDENT/DEFICIT
III. MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BĂNEùTI
1.
Sold de mijloace băne܈ti la începutul anului – efectiv
Sold de mijloace băne܈ti la finele anului – planificat (cap.III pct.1+
2.
excedent/deficit)
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10 410,0
4 400,0
2 500,0
1 630,0
1 180,0
730,0
470,0
400,0
400,0
380,0
300,0
120,0
6 959,0
6 959,0
39 505,0
65 900,0
105 405,0

HOTĂRÎRE
cu privire la modificarea anexei nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 356/2012
pentru aprobarea unor acte normative
privind implementarea Legii nr. 228/2010
cu privire la protecţia plantelor
şi la carantina fitosanitară

În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea
nr. 228/2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina
fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010,
nr. 241-246, art. 748), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. La secţiunea 1 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului
nr. 356/2012 pentru aprobarea unor acte normative privind
implementarea Legii nr. 228/2010 cu privire la protecţia
plantelor şi la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial al

Republicii Moldova, 2012, nr. 113-118, art. 397), compartimentul V se completează cu poziția 2 cu următorul cuprins:
„2. Ambrosia artemisiifolia”.
2. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
va planifica anual în bugetul de stat mijloace financiare
suplimentare pentru localizarea şi eradicarea organismului
dăunător.

PRIM-MINISTRU

Pavel FILIP

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii,
dezvoltării regionale
şi mediului

Nicolae Ciubuc

Nr. 966. Chişinău, 3 octombrie 2018.
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HOTĂRÎRE
pentru aprobarea Regulamentului privind combaterea
și prevenirea răspîndirii buruienii ambrozia (Ambrosia
artemisiifolia) și a Planului de acțiuni privind combaterea
și prevenirea răspîndirii buruienii ambrozia (Ambrosia
artemisiifolia) pentru anii 2019-2024

În temeiul art.3 din Legea nr. 228/2010 cu
privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010,
nr.214-246, art.748), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
1) Regulamentul privind combaterea și prevenirea
răspîndirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia),
conform anexei nr.1;
2) Planul de acțiuni privind combaterea și prevenirea
răspîndirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia)
pentru anii 2019-2024, conform anexei nr. 2.
2. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale,
Ministerul Afacerilor Interne şi Agenția Națională pentru
Siguranța Alimentelor:
1) vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea
Planului de acțiuni menţionat;
PRIM-MINISTRU

2) vor asigura planificarea bugetară anuală şi pe termen
mediu a mijloacelor financiare necesare pentru realizarea
Planului de acțiuni.
3. Subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului pentru
Protecția Mediului, ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa
Alimentelor, precum şi ale Agenției Naționale pentru
Sănătate Publică vor prezenta semestrial Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului raportul privind
gradul de atingere a indicatorilor stabiliţi în Planul de acţiuni
sus-numit.
4. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
va sintetiza informația respectivă și va prezenta Guvernului
anual, pînă la data de 15 februarie, raportul privind realizarea
Planului de acţiuni nominalizat.
5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune
în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi
Mediului.
Pavel FILIP

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii,
dezvoltării regionale
şi mediului
Ministrul sănătății,
muncii și protecţiei sociale

Nicolae Ciubuc
Silvia Radu

Nr. 967. Chişinău, 3 octombrie 2018.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.967/2018
REGULAMENTUL
privind combaterea și prevenirea răspîndirii
buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia)
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE ȘI TERMINOLOGIE
1. Regulamentul privind combaterea și prevenirea
răspîndirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia)
(în continuare – Regulament) stabilește norme juridice
ce reglementează obligaţiile subiecților responsabili de
gestionarea terenurilor și ale autorităților publice centrale
în vederea asigurării unui mediu sănătos de viaţă prin
diminuarea riscurilor pentru sănătatea omului pe care le
prezintă buruiana menționată.
2. Scopul principal al Regulamentului constă în instituirea unor acţiuni de prevenire, combatere și distrugere a
ambroziei pentru a contracara efectele nocive ale acesteia
asupra sănătății populaţiei.
3. În prezentul Regulament noțiunea „subiecții responsabili de gestionarea terenurilor” are semnificaţia de titulari
ai dreptului de proprietate, de posesiune, de folosință
asupra terenurilor din orice categorie de destinație.
Capitolul II
RESPONSABILI DE IMPLEMENTARE
4. Subiecții responsabili de gestionarea terenurilor au
obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere
şi distrugere a buruienii ambrozia, denumită ştiinţific
Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării şi răspîndirii
vegetaţiei adventive invazive şi eliminarea acesteia în cazul
prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane.
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5. Subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului pentru
Protecția Mediului, ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa
Alimentelor şi ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
vor verifica și vor identifica terenurile infestate cu buruiana
ambrozia, primăvara după răsărirea acestea, inclusiv pînă la
data de 30 mai a fiecărui an (după diferențierea vegetativă
față de alte specii de buruieni), şi vor monitoriza prezența
buruienii ambrozia pe teritoriul raionului/municipiului, cu
generalizarea informației privind răspîndirea acesteia.
6. În scopul distrugerii buruienii ambrozia şi al prevenirii
răspîndirii acesteia, subiecții responsabili de gestionarea
terenurilor vor desfăşura lucrări de întreţinere a terenurilor
prin cosire, smulgere, tratare cu produse de uz fitosanitar,
înregistrate în Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților, sau alte lucrări şi metode specifice în
perioada cuprinsă între răsărirea plantei şi sfîrşitul perioadei
de vegetaţie a buruienii ambrozia.
7. Lucrările de întreţinere a terenului în vederea
combaterii buruienii ambrozia în ariile naturale protejate
se realizează conform prevederilor Legii nr. 1538/1998
privind fondul ariilor naturale protejate de stat ce se referă
la regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice.
8. Pentru informarea populației în ceea ce priveşte
efectele polenului acestei buruieni asupra sănătății, Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul
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Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenția
Națională pentru Siguranța Alimentelor desfăşoară anual
campanii de informare şi conştientizare privind măsurile ce
se impun în scopul limitării ariei de extindere și al eradicării
speciei invazive menționate, cu postarea recomandărilor pe
paginile oficiale ale instituţiilor.
Capitolul III
SANCŢIUNI
9. Pentru nerespectarea de către subiecții responsabili de
gestionarea terenurilor a prevederilor punctului 4, inspectorii
subdiviziunilor teritoriale ale Inspectoratului pentru Protecția
Mediului, precum și ai Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa
Alimentelor, potrivit atribuțiilor funcționale, întocmesc
un proces-verbal, cu indicarea termenului de lichidare a
neconformităților depistate.
10. Nerespectarea indicaţiilor incluse în procesul-verbal

constituie contravenţie și se sancţionează cu amendă
conform art. 117 şi 405 din Codul contravențional al
Republicii Moldova nr.218/2008.
11. În cazul în care este imposibilă identificarea
subiecților responsabili de gestionarea terenurilor sau în
cazul persoanelor vîrstnice cu afecțiuni medicale care se
află în imposibilitatea aplicării măsurilor de combatere și
prevenire a buruienii ambrozia ori în caz de litigii, decese,
responsabilitatea pentru întreținerea conformă a terenurilor
revine autorităţilor publice locale în a căror rază teritorială
este situat terenul infestat.
12. În scopul monitorizării eficienţei implementării,
gradul de realizare a planului de acțiuni privind combaterea
și prevenirea răspîndirii buruienii ambrozia va fi evaluat după
o perioadă de 3 ani de la aprobare.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.967/2018

PLANUL DE AC܉IUNI
privind combaterea ܈i prevenirea răspîndirii
buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) pentru anii 2019-2024
Nr.
crt.

AcĠiuni

1

2

Termenul de
realizare

Autoritatea
responsabilă

3

4

Costuri
aferente
implementării
5

Indicatori de progres
6

Obiectivul nr. 1. Combaterea ܈i prevenirea răspîndirii buruienii ambrozia
1.

Verificarea ܈i identificarea terenurilor
infestate cu buruiana ambrozia în raza
unită܊ilor administrativ-teritoriale

Trimestrul II, anual

Subdiviziunile teritoriale
În limita
ale Inspectoratului pentru
bugetului
Protec܊ia Mediului, ale
aprobat
AgenĠiei NaĠionale pentru
SiguranĠa Alimentelor, ale
Agen܊iei Na܊ionale pentru
Sănătate Publică

2.

Asigurarea controlului subiec܊ilor
responsabili de gestionarea terenurilor
privind combaterea ambroziei

Trimestrele II úi III
(perioada
vegeta܊iei)

Subdiviziunile teritoriale
ale Inspectoratului pentru
Protec܊ia Mediului, ale
AgenĠiei NaĠionale pentru
SiguranĠa Alimentelor, ale
Agen܊iei Na܊ionale pentru
Sănătate Publică

În limita
bugetului
aprobat

Suprafe܊e monitorizate (ha)

Număr de controale, prescrip܊ii
întocmite, amenzi aplicate

D:\MONITOR 2018\ROM\384\text\PARTEA II\967\16890-redactat-ro.docx

www.monitorul.md

59

12 octombrie 2018

Nr. 384-395 (6779-6790)

1

2

3

4

5

6

Obiectivul nr. 2. Campanii de informare a popula܊iei
Trimestrul II

3.

Publicarea pe pagina oficială a
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale ܈i Mediului a informa܊iei
privind recunoa܈terea morfologică a
buruienii în diverse faze de vegeta܊ie,
caracteristica acesteia ܈i efectele asupra
sănătă܊ii popula܊iei

4.

Diseminarea recomandărilor formulate de Trimestrele II úi III
speciali܈ti privind combaterea buruienii
(perioada
ambrozia
vegeta܊iei)

5.

Organizarea campaniilor de informare úi
conútientizare prin:
- elaborarea pliantelor;
- elaborarea bro܈urilor;
- difuzarea publicităĠii prin
intermediul mass-media

Trimestrele I-IV

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale ܈i
Mediului

În limita
bugetului
aprobat

Număr de publica܊ii úi imagini
plasate pe pagina web

AgenĠia NaĠională pentru
SiguranĠa Alimentelor

În limita
bugetului
aprobat

Număr
de recomandări publicate pe
paginile oficiale ale AgenĠiei
NaĠionale pentru SiguranĠa
Alimentelor,
ale Ministerului Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
úi Mediului
܈i distribuite autorită܊ilor
administra܊iei publice locale

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale ܈i
Mediului, Ministerul
SănătăĠii, Muncii ܈i
Protec܊iei Sociale, Agen܊ia
Na܊ională pentru Siguran܊a
Alimentelor

În limita
bugetului
aprobat

Număr de broúuri/ pliante
distribuite;
număr de materiale publicitare
distribuite prin intermediul
mass-media

D:\MONITOR 2018\ROM\384\text\PARTEA II\967\16890-redactat-ro.docx

Obiectivul nr. 3. Raportare
6.

Prezentarea raportului referitor la
măsurile întreprinse în vederea
combaterii ambroziei către Ministerul
Agriculturii, Dezvoltării Regionale ܈i
Mediului

Semestrial

Subdiviziunile teritoriale
ale Inspectoratului pentru
Protec܊ia Mediului, ale
AgenĠiei NaĠionale pentru
SiguranĠa Alimentelor, ale
Agen܊iei Na܊ionale pentru
Sănătate Publică

În limita
bugetului
aprobat

Număr de rapoarte întocmite úi
prezentate

7.

Prezentarea Guvernului a informa܊iei
privind rezultatele măsurilor întreprinse
în vederea combaterii ambroziei

Anual, pînă la data
de 15 februarie

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale ܈i
Mediului

În limita
bugetului
aprobat

Număr de rapoarte întocmite úi
prezentate
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HOTĂRÎRE
cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului

În temeiul art. 6 din Legea nr. 131/2007 privind siguranța
traficului rutier (republicată în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2015, nr. 11-21, art. 6), precum și în scopul
aducerii în concordanță a actelor normative în vigoare,
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Hotărîrea Guvernului nr. 155/2003 cu privire la
Consiliul Naţional pentru Securitatea Circulaţiei Rutiere
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 23-24,
art. 166) se modifică după cum urmează:
1) în hotărîre:
în denumire și la punctul 1, cuvintele „Consiliul Naţional
pentru Securitatea Circulaţiei Rutiere” se substituie cu
cuvintele „Consiliul naţional pentru securitatea circulaţiei
rutiere”;
punctul 3 va avea următorul cuprins:
„3. Se instituie Biroul executiv al Consiliului naţional
pentru securitatea circulaţiei rutiere, care reprezintă un
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centru de coordonare în domeniul siguranței rutiere, şi se
aprobă Regulamentul acestuia, conform anexei nr. 3.”;
2) în anexa nr. 1:
în denumire, cuvintele „Consiliului Naţional pentru
Securitatea Circulaţiei Rutiere” se substituie cu cuvintele
„Consiliului naţional pentru securitatea circulaţiei rutiere”;
punctul 1 va avea următorul cuprins:
„1. Regulamentul Consiliului naţional pentru securitatea
circulaţiei rutiere (în continuare – Regulament) stabileşte
cadrul juridic, componenţa, misiunea, atribuţiile de bază şi
modul de organizare și funcționare a Consiliului naţional
pentru securitatea circulaţiei rutiere (în continuare –
Consiliu).”;
se completează cu punctul 11 cu următorul cuprins:
„11. Consiliul este o structură funcțională de competență
generală, fără personalitate juridică, avînd rol de a
consulta Guvernul în procesul de promovare și dirijare a
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politicii statului în domeniul securității circulației rutiere,
prin coordonarea şi evaluarea, pe plan național, în baza
Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră, precum şi a
altor documente de politici publice în domeniul securității
circulației rutiere, a activităților desfășurate în acest
domeniu de autoritățile administrației publice centrale și
locale, de alte persoane juridice de drept public și de
persoanele juridice de drept privat.”;
capitolele II și III vor avea următorul cuprins:
„II. MISIUNEA, ATRIBUȚIILE, DOMENIILE
DE ACTIVITATE ȘI DREPTURILE CONSILIULUI
4. Misiunea Consiliului constă în asigurarea, la nivel
național, a unui proces integrat de planificare strategică,
de implementare și de monitorizare a politicilor Guvernului
în domeniul securității circulației rutiere, prin corelarea
priorităților naționale cu politicile sectoriale, angajamentele
internaționale asumate și cadrul de resurse interne și
externe.
5. Domeniile de activitate ale Consiliului sînt:
1) armonizarea legislației naționale cu reglementările
Uniunii Europene;
2) infrastructura rutieră;
3) siguranța traficului rutier;
4) instruire în domeniul transportului rutier;
5) informare privind siguranța traficului rutier.
6. Consiliul are următoarele atribuții:
1) examinează prioritățile strategice în domeniul
siguranței rutiere;
2) ia decizii privind obiectivele și acțiunile ce urmează
a fi întreprinse în acest domeniu;
3) monitorizează progresul implementării documentelor
de politici și a proiectelor finanțate din asistența externă în
domeniul siguranței rutiere;
4) examinează propuneri de politici publice și proiecte
de acte normative în domeniul siguranței rutiere;
5) asigură coordonarea și corelarea politicii Guvernului
în domeniul siguranței rutiere cu documentele de politici ale
statului în alte domenii și cu prioritățile Guvernului;
6) realizează alte atribuții care decurg din misiunea și
rolul Consiliului în procesul de realizare a politicii statului
în domeniul siguranței rutiere.
7. Consiliul are următoarele drepturi:
1) să solicite de la autoritățile administrației publice
centrale și locale, de la alte persoane juridice de drept
public și de la persoanele juridice de drept privat informații
referitoare la executarea actelor normative și a deciziilor
Consiliului privind asigurarea securității circulației rutiere;
2) să audieze, în cadrul ședințelor, comunicatele
conducătorilor autorităților administrației publice centrale
și locale, ale altor persoane juridice de drept public și ale
persoanelor juridice de drept privat cu privire la securitatea
circulației rutiere;
3) să pună în sarcina autorităților administrației publice
centrale și locale, a altor persoane juridice de drept public și
a persoanelor juridice de drept privat pregătirea materialelor
cu privire la chestiunile înaintate spre examinare Consiliului,
să ceară și să primească de la entitățile indicate informațiile
și documentele necesare pentru examinarea chestiunilor în
cadrul ședințelor Consiliului;
4) să antreneze, în coordonare cu conducerea ministerelor, instituțiilor și organizațiilor reprezentate în Consiliu,
specialiști calificați pentru examinarea în cadrul Consiliului
a materialelor privind problemele tehnico-științifice ale
asigurării securității circulației rutiere;
5) să exercite alte drepturi care decurg din misiunea și
atribuțiile sale.

III. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII CONSILIULUI
8. Consiliul se întrunește trimestrial, în ședințe ordinare
și, la necesitate, în ședințe extraordinare. Ședințele ordinare
și cele extraordinare se convoacă de către președintele
Consiliului, inclusiv la solicitarea membrilor acestuia.
Ședințele Consiliului sînt deliberative dacă la acestea
participă majoritatea membrilor.
9. La examinarea în cadrul şedinţelor Consiliului a unor
chestiuni ce vizează activitatea autorităţilor publice centrale
şi locale, a persoanelor juridice de drept public sau a
persoanelor juridice de drept privat, se invită, de regulă, şi
conducătorii instituţiilor respective.
10. Președinte al Consiliului este Prim-ministrul, care
exercită conducerea Consiliului, fiind asistat în această
activitate de vicepreședinți.
11. În absența președintelui Consiliului, conducerea
Consiliului este asigurată de către unul dintre vicepreședinții
Consiliului.
12. În activitatea sa, Consiliul adoptă decizii cu votul
majorității membrilor Consiliului, care se semnează de către
președintele Consiliului sau, în absența acestuia, de către
unul dintre vicepreședinți și se contrasemnează de către
secretarul executiv al Consiliului.
13. Deciziile Consiliului se aduc la cunoștința persoanelor vizate în termen de cel mult 3 zile de la data semnării,
însă nu mai mult de 7 zile de la data desfășurării ședinței
Consiliului.
14. Președintele Consiliului are următoarele atribuții:
1) conduce activitatea și asigură îndeplinirea atribuțiilor
Consiliului în conformitate cu prezentul Regulament;
2) convoacă și prezidează ședințele Consiliului;
3) stabileşte data desfăşurării şedinţelor şi aprobă
proiectul ordinii de zi;
4) stabilește obligaţiile membrilor Consiliului;
5) semnează deciziile Consiliului;
6) propune Consiliului spre aprobare regulamentele
comisiilor de specialitate și componența nominală a
acestora;
7) exercită alte atribuții care sînt în conformitate cu
prezentul Regulament sau care decurg din atribuțiile
Consiliului.
15. Secretariatul Consiliului este asigurat de către Biroul
executiv al Consiliului în conformitate cu Regulamentul
Biroului executiv.
16. Membrii Consiliului:
1) organizează, în limitele competenţei lor, desfăşurarea măsurilor în vederea îndeplinirii actelor normative şi
documentelor de politici, precum și a deciziilor Consiliului
în domeniul securităţii circulaţiei rutiere;
2) înaintează propuneri pentru includerea în ordinea de
zi a ședințelor Consiliului, participă la pregătirea lor pentru
a fi examinate în şedinţele acestuia;
3) participă la lucrările Consiliului, prezintă materiale
privind chestiunile incluse în ordinea de zi;
4) asigură participarea în cadrul comisiilor de specialitate
a experților din cadrul instituțiilor pe care le reprezintă;
5) elaborează propuneri de acte normative, pe care le
supun analizei şi vizării Consiliului;
6) elaborează, în comun cu instituţiile specializate,
studii, prognoze, cercetări, programe de acţiuni în domeniul
securității circulaţiei rutiere;
7) îndeplinesc alte activități care decurg din atribuţiile
Consiliului sau din indicațiile date de către președintele
Consiliului.”;
capitolul IV se abrogă;
3) se completează cu anexa nr. 3 cu următorul cuprins:
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„Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.155/2003
REGULAMENTUL
Biroului executiv al Consiliului naţional
pentru securitatea circulaţiei rutiere
I. DISPOZIȚII GENERALE
1. Regulamentul Biroului executiv al Consiliului
național pentru securitatea circulației rutiere (în continuare – Regulament) stabilește cadrul juridic, componența,
atribuțiile de bază, principalele drepturi și modul de
organizare a activității Biroului executiv al Consiliului național
pentru securitatea circulației rutiere (în continuare – Birou
executiv).
2. Biroul executiv este o structură fără personalitate
juridică, constituind un centru de coordonare în domeniul
siguranței rutiere și o platformă de interacțiune între
autoritățile administrației publice centrale și locale, alte
persoane juridice de drept public și persoanele juridice de
drept privat cu competențe în domeniul siguranței rutiere.
3. Din cadrul Biroului executiv fac parte: un reprezentant
al Ministerului Afacerilor Interne, un reprezentant al Ministerului Economiei și Infrastructurii şi un reprezentant al
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
4. Reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne este
secretarul executiv al Consiliului național pentru securitatea
circulației rutiere (în continuare – Consiliu) și organizează
activitatea Biroului executiv.
5. Reprezentanții ministerelor sînt desemnați în cadrul
Biroului executiv prin ordin al conducătorilor autorităţilor
publice vizate, din rîndul angajaţilor cu atribuţii pe segmentul
coordonării politicilor în domeniul siguranţei rutiere.
6. Pentru asigurarea eficienţei activităţii Biroului
executiv, membrii acestuia sînt detaşati în cadrul Cancelariei
de Stat, cu asigurarea drepturilor, inclusiv salariale, de către
autoritățile din care aceştia provin.
7. În cazul în care unul dintre membrii Biroului executiv
este în imposibilitate de a participa în continuare la lucrările
acestuia, conducătorul autorităţii din care face parte
membrul respectiv va desemna un alt angajat competent,
cu notificarea în scris a acestui fapt Consiliului.
8. Pe lîngă Biroul executiv funcționează următoarele
comisii de specialitate:
1) comisia pentru supravegherea circulației rutiere;
2) comisia pentru infrastructură și semnalizare rutieră;
3) comisia pentru transporturi, mediu și sănătate;
4) comisia pentru educație rutieră, formare a conducătorilor auto și comunicare de siguranță rutieră.
9. Comisiile sînt constituite din experți ai autorităților
administrației publice reprezentate în Consiliu, precum și
ai organizațiilor nonguvernamentale și mediului universitar,
cu competențe în domeniul circulației rutiere, desemnați
de către conducătorii acestora. Modul de organizare și
funcționare a comisiilor și componența acestora se stabilesc
de către Consiliu.
10. Fiecare comisie are un președinte, ales prin vot
deschis din rîndul membrilor Consiliului.
11. Modul de organizare și funcționare, competența
și componența comisiilor se stabilesc în regulamentele
acestora, aprobate de către Consiliu.
II. MISIUNEA, ATRIBUŢIILE ŞI DREPTURILE
BIROULUI EXECUTIV
12. Misiunea Biroului executiv este să coordoneze
la nivel național procesul de elaborare și promovare a
documentelor de politici în domeniul siguranței rutiere, să
asigure cooperarea interinstituțională și să monitorizeze
implementarea de către autoritățile de resort a politicilor
în domeniul siguranței rutiere.

62

13. Biroul executiv îndeplineşte următoarele atribuţii:
1) asigură interacțiunea dintre autoritățile administrației
publice centrale și locale, alte persoane juridice de drept
public și persoanele juridice de drept privat în procesul de
realizare a politicii statului în domeniul siguranței rutiere;
2) asigură procesul de monitorizare, evaluare și actualizare a Strategiei naționale pentru siguranță rutieră și a
Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia;
3) coordonează elaborarea și promovarea documentelor
de politici și actelor normative în domeniul siguranței rutiere,
în baza obiectivelor identificate de către Consiliu;
4) monitorizează și evaluează implementarea documentelor de politici în domeniul siguranței rutiere și a deciziilor
Consiliului și informează în acest sens Consiliul;
5) elaborează și coordonează proiectele de decizii ale
Consiliului și, după aprobare, le remite spre executare
persoanelor şi autorităţilor vizate;
6) monitorizează procesul de implementare a deciziilor
și recomandărilor Consiliului și informează trimestrial
președintele Consiliului referitor la rezultatele implementării
acestora;
7) generalizează rezultatele activității comisiilor de specialitate în aspectele ce vizează efectuarea analizelor costbeneficiu şi a studiilor în baza datelor privind accidentele
în traficul rutier, care vor fi înaintate autorităților de resort
în vederea fundamentării planurilor de buget și politicilor
conexe;
8) asigură reprezentarea Consiliului în grupurile de lucru
din domeniul securității circulației rutiere ale organismelor
internaționale de profil la care Republica Moldova este
parte;
9) realizează activitățile de secretariat al Consiliului;
10) pregătește și distribuie ordinea de zi, precum și
alte materiale necesare desfășurării reuniunilor Consiliului
şi întocmește procesele-verbale ale acestora;
11) asigură corespondenţa şi comunicarea cu massmedia, cu reprezentanții comunității de afaceri, cu asociații
de specialitate şi cu societatea civilă referitor la activitatea
Consiliului;
12) asigură desfășurarea altor activități atribuite de
către Consiliu și președintele acestuia în domeniul asigurării
siguranței rutiere.
14. Biroul executiv are următoarele drepturi:
1) să solicite de la autoritățile administrației publice
centrale și locale, alte persoane juridice de drept public
și persoanele juridice de drept privat informațiile necesare
pentru realizarea atribuțiilor Consiliului;
2) să iniţieze, în baza obiectivelor identificate de către
Consiliu și/sau Guvern, campanii de informare şi sensibilizare a populaţiei, precum şi alte acţiuni orientate spre
creşterea gradului de conştientizare a siguranţei rutiere la
nivel naţional, să coopereze în aceste activităţi cu autorităţile administrației publice centrale și locale, alte persoane
juridice de drept public, persoanele juridice de drept privat
și mijloacele mass-media;
3) să reprezinte Consiliul, cu acordul preşedintelui
Consiliului, în relaţiile cu structurile similare din alte state,
organismele internaţionale şi instituţiile donatoare.”
2. Hotărîrea Guvernului nr. 657/2009 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, structurii şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 162, art. 724) se
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modifică după cum urmează:
1) la punctul 2 din hotărîre, cifrele „177” se substituie
cu cifrele „180”;
2) la punctul 7 din anexa nr. 1, litera k) se completează cu textul: „ , Consiliului național pentru securitatea
circulației rutiere”;

3) în anexa nr. 2:
poziţia 151 se exclude;
se completează cu poziția 142 cu următorul cuprins:
„142. Direcţia securitate și integritate”.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

PRIM-MINISTRU

Pavel FILIP

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne
Ministrul economiei
și infrastructurii
Ministrul educației,
culturii și cercetării

Alexandru Jizdan
Chiril Gaburici
Monica Babuc

Nr. 971. Chişinău, 3 octombrie 2018.
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HOTĂRÎRE
privind aprobarea proiectului de lege
pentru modificarea unor acte legislative

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare

proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative.

PRIM-MINISTRU

Pavel FILIP

Contrasemnează:
Ministrul justiţiei

Victoria Iftodi

Nr. 972. Chişinău, 10 octombrie 2018.

1032

HOTĂRÎRE
pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărîrea Guvernului
nr.351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor
imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea
unor bunuri imobile

În temeiul art.11 alin.(3) din Legea cadastrului bunurilor
imobile nr.1543/1998 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 1998, nr.44-46, art.318) și al art.3 alin.(2) lit.d)
din Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea
proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2007, nr.90-93, art.401), precum şi în scopul eficientizării administrării bunurilor proprietate publică a statului,
„10.

Clădire administrativă

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.351/2005 cu
privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate
publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.129-131,
art.1072) se modifică după cum urmează:
1) poziţia 10 va avea următorul cuprins:

satul Roșu, raionul Cahul

674,3/2

WC

73,2/1

Clădire auxiliară

161,3/1

Construcție auxiliară

11,5/1

Punct de ieşire

19,6/1

Punct de intrare

16,0/1

Biroul vamal Cahul”;

2) se completează cu poziţia 21 cu următorul cuprins:
„21.

Garaj

oraşul Chișinău, str. Gării, f/n

2. Agenţia Servicii Publice, la cererea titularului de
drept, va asigura modificarea datelor din cadastrul bunurilor
imobile în conformitate cu prevederile legislaţiei şi ale

53,9/1

Departamentul Vamal”.

prezentei hotărîri.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

PRIM-MINISTRU

Pavel FILIP

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor

Octavian Armaşu

Nr. 975. Chişinău, 10 octombrie 2018.
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HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru
ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica
Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare
în vederea realizării Proiectului de înregistrare şi
evaluare funciară, semnat la 17 septembrie 2018

În temeiul art. 14 alin. (2) din Legea nr. 595/1999 privind
tratatele internaţionale ale Republicii Moldova (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 24-26, art. 137),
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă şi se prezintă Preşedintelui Republicii Moldova

spre examinare proiectul de lege pentru ratificarea Acordului
de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de
înregistrare şi evaluare funciară, semnat la 17 septembrie
2018.

PRIM-MINISTRU

Pavel FILIP

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor externe
şi integrării europene
Ministrul finanţelor
Ministrul justiţiei

Tudor Ulianovschi
Octavian Armaşu
Victoria Iftodi

Nr. 976. Chişinău, 10 octombrie 2018.

1034

HOTĂRÎRE
cu privire la transmiterea unui bun imobil

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. a1) și art. 14 alin. (1) lit. c)
din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea
proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2007, nr. 90-93, art. 401), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
1. Se transmite din administrarea Agenției Naționale
pentru Siguranța Alimentelor (gestiunea economică a
Direcției raionale pentru siguranța alimentelor Basarabeasca) în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
(gestiunea Inspectoratului General al Poliției) construcția
(depozit) cu suprafața de 135,2 m2 (număr cadastral
1218202.009.01), proprietate publică a statului, amplasată
în raionul Basarabeasca, satul Sadaclia.

2. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor în
comun cu Ministerul Afacerilor Interne vor institui comisia
de transmitere și vor asigura, în termen de 30 de zile,
transmiterea bunului imobil nominalizat în pct. 1 în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul
de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015.
3. Agenţia Servicii Publice, la solicitarea titularului de
drept, va asigura modificarea documentaţiei cadastrale în
conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

PRIM-MINISTRU

Pavel FILIP

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne

Alexandru Jizdan

Nr. 978. Chişinău, 10 octombrie 2018.

1035

HOTĂRÎRE
cu privire la transmiterea unor terenuri

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 121/2007
privind administrarea și deetatizarea proprietății publice
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93,
art. 401) și art. 8 alin. (3) din Legea nr. 523/1999 cu privire
la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 124-125,
art. 611), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
1. Se acceptă transmiterea, cu titlu gratuit, conform
deciziei Consiliului municipal Cahul, din proprietatea publică
a mun. Cahul (domeniul privat) în proprietatea publică
a statului (domeniul public), administrarea Ministerului
Afacerilor Interne (gestiunea Inspectoratului General al
Poliției), a terenurilor cu numerele cadastrale 1701115.097

și 1701115.110, situate pe str. Fiodor Seliviorstov, nr. 20,
mun. Cahul.
2. Ministerul Afacerilor Interne în comun cu Consiliul
municipal Cahul vor institui comisia de transmitere şi
vor asigura transmiterea terenurilor proprietate publică
în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire
la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015.
3. Agenţia Servicii Publice, la solicitarea titularului de
drept, va asigura modificarea documentaţiei cadastrale în
conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

PRIM-MINISTRU

Pavel FILIP

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne

Alexandru Jizdan

Nr. 979. Chişinău, 10 octombrie 2018.

64

www.monitorul.md

12 octombrie 2018

Nr. 384-395 (6779-6790)

1036

HOTĂRÎRE
cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

În temeiul art. 5 alin. (5) din Legea nr. 29/2018
privind delimitarea proprietății publice (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2018, nr. 142-148, art. 279) și art. 14
alin. (1) lit. c) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea
și deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), Guvernul
HOTĂRĂȘTE:
1. Se transmit din administrarea Procuraturii Generale
în administrarea Ministerului Afacerilor Interne (gestiunea
Inspectoratului General al Poliției) bunurile proprietate
publică a statului după cum urmează:
1) clădirea administrativă cu suprafața de 201,8 m2
(număr cadastral 4801111.355.01), amplasată în or. Glodeni,
str. Suveranității, nr. 24;
2) construcțiile amplasate în mun. Bălți, str. Moscova,
nr. 15:
a) clădire administrativă cu suprafața de 376,0 m2
(număr cadastral 0300304.345.01);
b) garaj cu suprafața de 33,3 m2 (număr cadastral
0300304.345.02);

c) garaj cu suprafața de 16,9 m2 (număr cadastral
0300304.345.03);
d) garaj cu suprafața de 15,3 m2 (număr cadastral
0300304.345.04);
3) încăperea cu nr. 5 din blocul locativ (număr cadastral
1701113.098.01) amplasat în or. Cahul, str. Ștefan cel Mare
și Sfînt, nr. 40.
2. Procuratura Generală în comun cu Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) vor institui
comisia de transmitere și vor asigura transmiterea, în termen
de 30 de zile, a bunurilor imobile nominalizate la pct. 1
în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire
la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015.
3. Agenţia Servicii Publice, la solicitarea titularului de
drept, va asigura modificarea documentaţiei cadastrale în
conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

PRIM-MINISTRU

Pavel FILIP

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne

Alexandru Jizdan

Nr. 980. Chişinău, 10 octombrie 2018.

1037

HOTĂRÎRE

cu privire la lichidarea unei instituții publice,
reorganizarea unei instituții publice și modificarea
denumirii unor instituții medico-sanitare publice

În temeiul art.7 lit. e) din Legea nr. 136/2017 cu privire
la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.
252, art. 412) și art.32 alin.(2) din Legea nr.98/2012 privind
administrația publică centrală de specialitate (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164, art.537),
Guvernul HOTĂRĂȘTE:
1. Instituția publică „Asociația Curativ-Sanatorială și de
Recuperare a Cancelariei de Stat” se dizolvă cu derularea
procedurii de lichidare.
Disponibilizarea salariaţilor instituţiei publice nominalizate se va efectua în conformitate cu prevederile legislaţiei
muncii, în cazul imposibilităţii transferului acestora.
2. Se modifică denumirea Instituției medico-sanitare
publice „Policlinica Asociației Curativ-Sanatoriale și de
Recuperare” în Instituția medico-sanitară publică „Policlinica
Cancelariei de Stat”.
3. Instituția publică „Centrul de Sănătate Publică al Asociației
Curativ-Sanatoriale și de Recuperare a Cancelariei de
Stat” se reorganizează prin fuziune (absorbţie) cu Instituția
medico-sanitară publică „Policlinica Cancelariei de Stat”.
Instituția medico-sanitară publică „Policlinica Cancelariei
de Stat” este succesorul de drepturi şi obligaţii al persoanei
juridice absorbite.
Disponibilizarea personalului Instituției publice „Centrul
de Sănătate Publică al Asociației Curativ-Sanatoriale și
de Recuperare a Cancelariei de Stat” se va efectua în
conformitate cu legislaţia muncii, în cazul imposibilităţii
transferului acestuia.
Cheltuielile de disponibilizare a personalului persoanei
juridice absorbite se vor efectua din contul și limita bugetului
acesteia.
Transmiterea integrală a patrimoniului persoanei juridice
absorbite către persoana juridică absorbantă se va efectua
conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul
de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.901/2015.

4. Se modifică denumirea Instituției medico-sanitare publice
„Spitalul Republican al Asociației Curativ-Sanatoriale și de
Recuperare” în Instituția medico-sanitară publică „Spitalul
Cancelariei de Stat”.
5. Cancelaria de Stat:
1) va desemna, în termen de 10 zile, lichidatorul Instituției
publice „Asociația Curativ-Sanatorială și de Recuperare a
Cancelariei de Stat” și va asigura derularea procedurii de
lichidare în conformitate cu prevederile legislaţiei;
2) va asigura operarea modificărilor necesare în regulamentele de organizare și funcționare a instituțiilor medicosanitare publice menționate, ţinînd cont de prevederile
prezentei hotărîri.
6. Directorul Instituției medico-sanitare publice
„Policlinica Cancelariei de Stat” va asigura derularea procedurii de reorganizare prevăzute la pct.3, în conformitate cu
prevederile legislaţiei.
7. Agenţia Servicii Publice va opera modificările necesare
în registrele de stat, la cererea titularului de drepturi.
8. Ministerul Finanţelor, conform propunerilor Cancelariei de Stat, ca urmare a lichidării Instituției publice
„Asociația Curativ-Sanatorială și de Recuperare a Cancelariei de Stat” și a reorganizării persoanelor juridice
sus-menționate, va prezenta Guvernului proiectul hotărîrii
Guvernului privind redistribuirea alocaţiilor aprobate prin
Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr.289 /2017
între Cancelaria de Stat şi structurile organizaţionale din
sfera sa de competenţă.
9. Hotărîrea Guvernului nr.657/2009 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea structurii
şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2009, nr.162, art.724) se modifică
după cum urmează:
1) la punctul 2 din hotărîre, cifrele „180” se substituie
cu cifrele „185”;
2) în anexa nr.2:
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poziția 10 va avea următorul cuprins:
„10. Direcția financiară”;
se completează cu poziția 101 cu următorul cuprins:
„101. Direcția administrare patrimoniu”;
3) în anexa nr.3:
poziția 10 va avea următorul cuprins:
„10. Instituția medico-sanitară publică „Policlinica
Cancelariei de Stat”;
se completează cu pozițiile 11 și 12 cu următorul cuprins:
„11. Instituția medico-sanitară publică „Spitalul Cance-

12 octombrie 2018

lariei de Stat”
12. Întreprinderea de Stat „Medisan” cu întreprinderile
sale afiliate:
Sanatoriul „Moldova” (Truscaveţ);
Sanatoriul „Sănătate” (Sergheevca)”.
10. Hotărîrea Guvernului nr.927/2009 cu privire la
aprobarea Regulamentului Asociației Curativ-Sanatoriale și
de Recuperare a Cancelariei de Stat (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2010, nr.5-7, art.25) se abrogă.
11. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

PRIM-MINISTRU

Pavel FILIP

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor

Octavian Armaşu

Nr. 981. Chişinău, 10 octombrie 2018.

1038

HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea proiectului de lege privind
scutirea de taxa pe valoarea adăugată, taxa vamală
şi de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale
la importul unei unități radiologice auto necesare
pentru Instituţia medico-sanitară publică
„Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare
proiectul de lege privind scutirea de taxa pe valoarea
adăugată, taxa vamală şi de taxa pentru efectuarea proce-

durilor vamale la importul unei unități radiologice auto
necesare pentru Instituţia medico-sanitară publică „Institutul
de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”.

PRIM-MINISTRU

Pavel FILIP

Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
muncii și protecţiei sociale
Ministrul finanţelor
Ministrul justiţiei

Silvia Radu
Octavian Armaşu
Victoria Iftodi

Nr. 989. Chişinău, 10 octombrie 2018.

1039

HOTĂRÎRE
cu privire la alocarea mijloacelor financiare

În temeiul art.19 lit.g) şi art.36 alin.(1) lit.b) din Legea
finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale
nr.181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2004, nr.223-230, art.519) şi în conformitate cu pct.6 din
Regulamentul privind gestionarea fondurilor de urgenţă ale
Guvernului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.862/2015
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.347-360,
art.967), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Ministerul Finanţelor va aloca, din fondul de intervenţie
al Guvernului, 100,0 mii lei (a cîte 50,0 mii lei per familie)
Consiliului municipal Chişinău pentru suportul familiilor care

au avut de suferit de pe urma deflagraţiei care s-a produs pe
data de 6 octombrie 2018 în blocul locativ din mun. Chişinău,
bd Moscova, 11.
2. Consiliul municipal Chişinău, în calitate de beneficiar
al mijloacelor financiare alocate, va perfecta, în modul
stabilit, documentele necesare pentru finanţarea cheltuielilor în cauză.
3. Ministerul Finanţelor va finanţa cheltuielile menţionate
pe măsura prezentării documentelor confirmative.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

PRIM-MINISTRU

Pavel FILIP

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor

Octavian Armaşu

Nr. 993. Chişinău, 10 octombrie 2018.

1040

DISPOZIŢIE
cu privire la suspendarea raporturilor
de serviciu ale doamnei Veronica URSU

În temeiul articolului 7 litera i) din Legea nr. 136/2017
cu privire la Guvern, articolului 54 alineatul (1) litera b) din
Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public, Guvernul DISPUNE:
Se suspendă raporturile de serviciu ale doamnei
PRIM-MINISTRU

Veronica URSU în funcţia de secretar de stat al Ministerului
Finanțelor (în domeniile investiții publice, asistență financiară
externă, datorii publice și sistem trezorerial) pe perioada
concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la
vîrsta de trei ani.
Pavel FILIP

Nr. 123-d. Chişinău, 10 octombrie 2018.
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PARTEA III
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
1491

ORDIN
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare

În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și
responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 și în
scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare
a unor indicatori bugetari,
ORDON:
În Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie
2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele
modificări și completări:
1. În anexa nr. 7 „Clasificaţia programelor - A.
Programe și subprograme” programul 31 „Apărarea
Naţională” se completează cu un subprogram nou, în
următoarea redacție:
„3106 Forțele Armatei Naționale”.
2. Anexa nr.8 “Clasificaţia programelor - B. Activităţi”
se completează cu coduri noi în următoarea redacţie:
„00489 Instruirea în domeniul diplomației”;
SECRETARUL DE STAT

70238 Proiectul „Reabilitarea drumurilor cu suportul
Republicii Belarus”;
70239 Proiectul „Reabilitarea drumurilor cu suportul
Republicii Populare Chineze”;
70240 Proiectul „Competențe pentru locuri de muncă
(Skills for jobs)”;
70241 Proiectul „Susținerea educației de către Guvernul
Poloniei”;
70242 Proiectul „Consolidarea capacităților Forțelor
Armate de transportare mentenanță și depozitare în
siguranță a munițiilor și mărfurilor periculoase”.
3. Prevederile punctului 2 intră în vigoare la data
semnării. Punctul 1 intră în vigoare la 1 ianuarie 2019.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova.
Tatiana IVANICICHINA

Nr. 161. Chişinău, 26 septembrie 2018.

1492

ORDIN
privind modificarea şi completarea Planului de conturi
contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice
privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară
în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului
finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015

În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilității
nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61),
ORDON:
În Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie
2015 se operează următoarele modificări şi completări în
Anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar
şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”:
1. În capitolul I „PREVEDERI GENERALE”:
1.1. După punctul 1.4.1.4 se completează cu un punct
nou cu numărul 1.4.1.5 cu următorul conținut:
„Conducătorul autorităţii/ instituţiei bugetare este în drept:
a) să numească şi să elibereze din funcţie contabilul-şef
în conformitate cu cadrul normativ în vigoare. Contabilul-şef
trebuie să aibă studii superioare sau medii de specialitate
de profil.
MINISTRUL FINANŢELOR

b) să constituie secţii (servicii) de contabilitate ca
subdiviziuni interioare conduse de contabilul-şef (persoana
împuternicită);
c) să transmită ţinerea contabilităţii sau a unor atribuții
de contabilitate și raportare financiară unei organizaţii
specializate sau firme de audit în bază contractuală.
Încheierea contractelor respective se efectuează în conformitate cu legislația privind achizițiile publice. În cazul când
ținerea contabilității este transmisă integral, atribuțiile
contabilului-șef sunt exercitate de către persoana responsabilă din organizaţia specializată sau firma de audit în baza
contractului încheiat”.
1.2. Punctul 1.4.1.5 devine 1.4.1.6, iar punctul 1.4.1.6
se exclude.
2. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se
publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Octavian ARMAȘU

Nr. 164. Chişinău, 1 octombrie 2018.
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Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
al Republicii Moldova
1493

ORDIN
cu privire la aprobarea Ghidului
cu privire la efectuarea procedurilor
privind evaluarea strategică de mediu

În temeiul prevederilor art.20 alin. (2) din Legea nr. 11
din 2 martie 2017 privind evaluarea strategică de mediu
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 109-118,
art.155),
ORDON:
1. Se aprobă Ghidul cu privire la efectuarea procedurilor
privind evaluarea strategică de mediu, conform anexei.
2. Se recomandă autorităților administrației publice
MINISTRUL AGRICULTURII,
DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI

centrale și locale să aplice prevederile Ghidului în procesul
de desfășurare a evaluării strategice de mediu pentru
planurile și programele elaborate.
3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.
4. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune
în sarcina dnei Valentina Țapiș, secretar de stat în domeniul
protecției mediului și resurselor naturale.
Nicolae CIUBUC

Nr. 219. Chişinău, 1 octombrie 2018.

Anexă
la Ordinul ministrului agriculturii,
dezvoltării regionale și mediului
nr. 219 din 1 octombrie 2018
GHIDUL
cu privire la efectuarea procedurilor
privind evaluarea strategică de mediu
Capitolul I
Dispoziții generale
1. Prezentul Ghid este elaborat în baza art. 20 alin. (2)
al Legii nr. 11 din 2 martie 2017 privind evaluarea strategică
de mediu (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017,
nr. 109-118, art. 155).
2. Ghidul este destinat autorităților administrației
publice centrale şi locale (inițiator), care elaborează planuri
şi programe şi efectuează evaluarea strategică de mediu
pentru aceste documente, precum și publicului interesat de
procedura evaluării strategice de mediu.
3. Ghidul stabilește competențele şi responsabilitățile
instituționale în domeniul evaluării strategice de mediu,
domeniul de aplicare a evaluării strategice de mediu, determinarea necesității evaluării strategice de mediu (evaluarea
prealabilă), etapele evaluării strategice de mediu, informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare
strategică de mediu, consultările în context transfrontalier,
dispoziții generale cu privire la acordurile internaționale,
aprobarea planului sau a programului, monitorizarea planurilor și programelor.
4. Obiectul evaluării strategice de mediu sînt proiectele
planurilor şi programelor elaborate la nivel național şi local,
care pot avea un impact semnificativ asupra mediului în
Republica Moldova sau în alte state. Efectuarea sistematică
a evaluării strategice de mediu pentru fiecare plan sau
program ajută autoritățile administrației publice centrale și
locale să atingă obiectivele de mediu şi obiectivele dezvoltării durabile stabilite.
5. Efectuarea procedurilor privind evaluarea strategică
de mediu pentru planuri şi programe asigură:
1) integrarea obiectivelor de mediu şi de dezvoltare
durabilă în procesul de elaborare a planurilor şi programelor;
2) colectarea şi analiza informației, inclusiv opiniile
persoanelor interesate pentru luarea unei decizii justificate;
3) evaluarea posibilelor efecte semnificative asupra
mediului şi sănătății populației de la opțiunile strategice
şi acțiunile propuse în proiectul planului sau programului;
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4) stabilirea condițiilor de implementare justificată a
deciziilor strategice, din punctul de vedere al protecției
mediului.
6. Obiectivele de mediu sunt stabilite în documentele de
politici în domeniul mediului, iar obiectivele de dezvoltare
durabilă a Republicii Moldova – în Strategia Națională de
Dezvoltare ”Moldova 2030”.
7. Cadrul normativ necesar în aplicarea procedurii
privind evaluarea strategică de mediu:
1) Legea nr. 11 din 2 martie 2017 privind evaluarea
strategică de mediu (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2017, nr. 109-118, art. nr. 155);
2) Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea
impactului asupra mediului (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2014, nr.174-177, art. 393);
3) Legea nr. 835 din 27 decembrie 2001 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 1997, nr.1-2 art. 2);
4) Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 privind actele
normative, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018,
nr. 7-17, art. 34);
5) Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind
transparența în procesul decizional (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2008, nr. 215-217, art. 798);
6) Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la
registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007,
nr. 70-73, art. 314);
7) Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind
tratatele internaționale ale Republicii Moldova (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 24-26, art. 137);
8) Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11 ianuarie 2007 cu
privire la regulile de elaborare şi cerințele unificate faţă de
documentele de politici (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2007, nr. 6-9, art. 44);
9) Hotărîrea Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 cu
privire la mecanismul de consultare publică cu societatea
civilă în procesul decizional (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2016, nr. 265-276, art. 1050);
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10) Hotărîrea Guvernului nr. 1467 din 30 decembrie 2016
pentru aprobarea Regulamentului privind accesul publicului la informația de mediu (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2017, nr. 60-66, art. 132);
11) Convenția privind accesul la informație, justiţie şi
participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul
mediului, semnată la Aarhus, Danemarca, la 25 iunie 1998,
ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 346 din 7 aprilie
1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 039);
12) Convenția cu privire la evaluarea impactului asupra
mediului în context transfrontalier (Convenția Espoo),
semnată la Espoo, Finlanda la 25 februarie 1991, ratificată
prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1546-XII din 23 iunie 1993
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1993, nr. 006);
13) Protocolul privind evaluarea strategică de mediu
la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului
în context transfrontalier, semnat la Kiev (Ucraina) la
21 mai 2003, ratificat prin Legea nr. 156 din 26 iulie 2018

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 336-346,
art. 561).
Capitolul II
Principalele deosebiri dintre evaluarea strategică
de mediu și evaluarea impactului asupra mediului
8. Evaluarea strategică de mediu se aplică planurilor
și programelor (documente de planificare), iar evaluarea
impactului asupra mediului se realizează pentru proiectele
publice şi private sau al unor genuri de activitate planificate
care pot avea un impact semnificativ asupra mediului.
Elementul esențial pentru ambele tipuri de evaluări este
impactul semnificativ asupra mediului prevăzut în art.1 alin.
(2) din Legea nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de
mediu și în art.1 alin. (2) din Legea nr. 86/2014 privind
evaluarea impactului asupra mediului.
Elementele de bază ale evaluării strategice de mediu
și evaluării impactului asupra mediului şi diferența dintre
acestea este prezentată în Tabelul nr. 1.

Tabelul nr. 1. Principalele elemente ale evaluării strategice de mediu ܈i evaluării impactului
asupra mediului
Evaluarea strategică de mediu
(planuri/programe)

Evaluarea impactului asupra
mediului (proiecte)

Obiectivul

planuri úi programe la nivel na܊ional,
regional úi local

Baza
normativă

Legea nr. 11 din 2 martie 2017 Legea nr. 86 din 29 mai 2014
privind evaluarea strategică de mediu privind evaluarea impactului
asupra mediului

Datele

combina܊ie dintre date descriptive úi
cele cantitative
asigurarea unui nivel înalt de protec܊ie
a mediului, a prevenirii sau diminuării
efectelor negative ale unor planuri úi
programe asupra mediului, inclusiv
asupra sănătăĠii populaĠiei

Scopul

Alternative

Se identifică alternative

proiecte publice úi private sau al
unor genuri de activitate
planificate

date cantitative
evaluarea
impactului
asupra
mediului al unor proiecte publice
úi private sau al unor genuri de
activitate
planificate,
pentru
asigurarea
prevenirii
sau
minimizării, la etapele iniĠiale, a
impactului
negativ
asupra
mediului úi sănătăĠii populaĠiei
Se identifică alternative

Metode de Simple (deseori bazate pe părerea Complexe
prevenire a exper܊ilor) cu un înalt grad de cantitative
aproxima܊ie
impactului

bazate

pe

date

Rezultate

Generale

Probleme
analizate

Pe spa܊ii geografice extinse,
focusează pe impact strategic

Detaliate

Cronologie

Evaluarea strategică de mediu pentru Evaluarea impactului asupra
planuri úi programe se face înaintea mediului a proiectelor economice
evaluării impactului asupra mediului
se face după evaluarea strategică
de mediu

se Focusată asupra unui anumit
proiect economic dintr-o localitate
concretă

Evaluarea strategică de mediu
(planuri/programe)
Actul emis în Aviz de mediu
rezultatul
evaluării

Capitolul III
Competențe și responsabilități instituționale
în domeniul evaluării strategice de mediu
9. Planul sau programul poate fi elaborat din propria
inițiativă a inițiatorului (autorităţile administrației publice
centrale și locale) sau poate fi elaborat la solicitarea Parlamentului sau Guvernului sau să reiasă din cadrul politic sau
legislativ deja aprobat.
10. Autoritatea administrației publice centrale sau
locale care inițiază elaborarea unui plan sau program este
responsabilă de efectuarea evaluării strategice de mediu
în conformitate cu prevederile Legii nr. 11/2017 privind

Evaluarea impactului asupra
mediului (proiecte)
Acord de mediu

evaluarea strategică de mediu. Cînd elaborarea planului
sau programul este pusă în sarcina mai multor autorități,
responsabilitatea revine autorității desemnate de Guvern,
sau celei care este prima în lista responsabililor.
11. Autoritatea administrației publice centrale pentru
folosirea resurselor naturale și mediu (Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului) oferă consultări
inițiatorului proiectului de plan sau program la etapa evaluării
prealabile, examinează proiectul planului sau programului,
raportul privind evaluarea strategică de mediu şi emite
avizul de mediu pentru planurile şi programele elaborate
de autoritățile administrației publice centrale, inclusiv
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cele sectoriale şi intersectoriale, aprobate de Guvern sau
de Parlament. De asemenea, informează statele vecine,
precum și alte state interesate, părți la Protocolul privind
evaluarea strategică de mediu, dacă s-a constatat că implementarea planului sau programului pe teritoriul Republicii
Moldova poate genera efecte semnificative mediului unui
alt stat.
12. Agenția de Mediu consultă inițiatorul proiectului de
plan sau de program la etapa evaluării prealabile, examinează proiectele planurilor și programelor elaborate de
autoritățile administrației publice locale și în baza raportului
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privind evaluarea strategică de mediu prezentat de inițiator
ia decizia privind eliberarea sau refuzul de eliberare a
avizului de mediu asupra acestora.
13. Procedura de evaluare strategică de mediu pentru
planuri sau programe se desfășoară paralel cu procesul de
elaborare a acestora și se finalizează înainte de aprobarea
acestora de către autoritatea competentă de nivel național
sau local (art.4 alin. (1) din Legea nr. 11/2017).
În figura nr. 1 este prezentată corelația dintre procesul
de elaborare a planului sau programului și procedura de
evaluare strategică de mediu.

Figura nr. 1. Corela܊ia dintre procesul de elaborare a planului sau programului úi
procedura de evaluare strategică de mediu
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14. Inițiatorul efectuează evaluarea strategică de mediu în
baza resurselor umane și financiare proprii sau contractează
servicii de elaborare a evaluării strategice de mediu conform
prevederilor Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile
publice. Elaboratorul contractat poate fi persoană fizică sau
persoană juridica. În ambele cazuri pot fi rezidenți și nerezidenți.
15. Persoană juridică poate fi instituție comercială sau
necomercială de profil, care are prevăzută în statutul său
implementarea activităților de mediu, efectuarea consultărilor în domeniul mediului și efectuarea evaluării strategice
de mediu. La selectarea elaboratorului evaluării strategice
de mediu inițiatorul ține cont de nivelul de instruire,
competențele sectoriale și experiența de lucru în domeniul
evaluării de mediu, care trebuie să fie de cel puțin 3 ani.
16. Modelul de contract pentru angajarea elaboratorilor
de realizare a evaluării strategice de mediu este prezentat
în Anexa nr. 1
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17. Angajarea elaboratorului (persoană fizică sau juridică)
se face în bază de concurs deschis şi transparent conform
condițiilor din Caietul de sarcini de realizare a evaluării
strategice de mediu, conform modelului din Anexa nr. 2.
18. Cheltuielile pentru elaborarea planului sau programului
inițiate de autoritățile administrației publice centrale și locale,
inclusiv a raportului privind evaluarea strategică de mediu
sunt planificate și asigurate de către inițiator. Lipsa planificării
cheltuielilor pentru efectuarea evaluării strategice de mediu nu
scutește de obligația de efectuare a acestei evaluări și nici nu
admite reducerea din etape sau consultări. Sursele financiare
pentru efectuarea evaluării strategice de mediu sunt asigurate
din bugetul public sau din asistența tehnică externă.
Capitolul IV
Domeniul de aplicare a evaluării strategice
de mediu
19. Evaluarea strategică de mediu se efectuează pentru
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planurile şi programele elaborate în domeniile agricultură,
silvicultură, piscicultură, energetică, industrie, transporturi,
gestionarea deșeurilor, gestionarea resurselor acvatice,
comunicațiile electronice, turism, folosința funciară, planificarea urbană şi rurală (documentația de urbanism şi
amenajare a teritoriului, inclusiv planurile şi programele
de amenajare a teritoriului național, regional, raional şi
planurile urbanistice generale) şi care stabilesc cadrul
pentru acordarea autorizației de realizare a proiectelor
şi activităților prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr.
86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.
20. Planurile sau programele elaborate în domeniile
menționate la pct. 19 sunt supuse evaluării strategice de
mediu conform Capitolului VI. Etapele evaluării strategice
de mediu din prezentul Ghid.
21. Un proiect de plan sau program poate conține acțiuni
sau activități care presupun emiterea unui acord de mediu
în urma implementării acestora. Planurile de amenajare a
teritoriului conțin criterii care determină ce tip de dezvoltare
poate fi aplicată în anumite zone şi reprezintă un exemplu
tipic de plan care stabilește cadrul pentru emiterea acordurilor de mediu în viitor. Aceasta se referă şi la planuri şi
programe sectoriale, care identifică locația unor proiecte
ulterioare în sectorul respectiv. În fiecare caz este necesar
să se ia în considerare cum sunt condiționate de plan sau
program deciziile asupra viitoarelor proiecte.
22. În cazul cînd planurile și programele elaborate în
domeniile menționate la pct. 19 stabilesc utilizarea unor
suprafețe mici, la nivel local, precum şi modificările minore
ale planurilor sau programelor acestea sunt supuse evaluării
strategice de mediu, doar în cazul în care Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului sau Agenția de Mediu,
la etapa evaluării prealabile, determină, în baza criteriilor
de la pct. 32 din prezentul Ghid (anexa nr. 1 la Legea nr.
11/2017), că acestea pot produce efecte semnificative
asupra mediului, inclusiv asupra sănătății populației. Un
astfel de plan este Planul Urbanistic General care stabilește
pentru o suprafață mică la nivel local, detaliile de construcție
a clădirilor, determinînd înălțimea, lățimea sau înfățișarea
acestora.
23. Planurile și programele, altele decît cele menționate
la pct.19, sunt supuse procedurii de evaluare strategică
de mediu, doar în cazul în care Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale şi Mediului sau Agenția de Mediu la
etapa evaluării prealabile în baza criteriilor de la pct. 32 din
prezentul Ghid (anexa nr. 1 la legea nr. 11/2017) determină
că planul sau programul poate avea impact semnificativ
asupra mediului și asupra sănătății populației.
24. Nu sunt supuse procedurii privind evaluare strategică
de mediu planurile şi programele scopul exclusiv al cărora
este destinat necesităților de apărare națională sau lichidarea consecințelor unor situații excepționale în domeniul
civil. În cazul în care un plan sau program, pe lîngă obiectivul
de bază conține şi obiective din domeniul apărării naționale
sau protecției civile nu se exclude, a priori, de la evaluarea
strategică de mediu.
Excepția se referă și la planurile sau programele
bugetare, care au ca obiect bugetele anuale ale autorităților
naționale sau locale, inclusiv cele de rectificare bugetară.
25. În cazul în care, planul sau programul este parte
a unui sistem ierarhic de documente din același domeniu
(ex. Programul național de gestionare a deșeurilor și Planul
regional de gestionare a deșeurilor) inițiatorul efectuează
procedura de evaluare strategică de mediu la diferite
niveluri, iar informațiile de mediu conținute în documentul
de nivel național se utilizează la elaborarea planurilor sau
programelor subsecvente, evitîndu-se dublarea activităţilor,
pierderea timpului şi resurselor financiare.
26. Pentru a evita dublarea efectuării evaluării strategice

de mediu asupra planului sau programului, care prevede
soluționarea unei probleme dintr-un anumit domeniu, dar
care au extindere geografică diferită (națională, regională
și locală) se vor lua în considerare rezultatele evaluării
strategice de mediu efectuată la nivel național la evaluarea
strategică de mediu a planurilor și programelor elaborate
la nivel local, și invers. Evaluarea strategică de mediu
pentru planurile sau programele elaborate la nivel local şi
regional trebuie să țină cont de rezultatele evaluărilor la
nivel național.
Capitolul V
Determinarea necesității evaluării strategice
de mediu
(evaluarea prealabilă)
27. Pentru proiectele planurilor și programelor specificate în pct. 22 și pct. 23 din prezentul Ghid (art. 3 alin.
(2) și (3) din Legea nr. 11/2017) se efectuează evaluarea
prealabilă, aplicîndu-se criteriile de la pct. 32 (anexa nr. 1
la Legea nr. 11/2017). Respectiv, prin procedura de
evaluare prealabilă se clarifică dacă elaborarea planului sau
programului face obiectul Legii nr.11/2017 privind evaluarea
strategică de mediu.
28. Scopul determinării necesității de efectuare a
evaluării strategice de mediu este de a identifica principalele probleme de mediu, care pot afecta luarea deciziei
şi definește metodele de evaluare.
29. Pentru efectuarea evaluării prealabile, autoritatea
publică centrală sau locală (inițiatorul), la etapa formulării
planului sau programului, depune la Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale şi Mediului sau la Agenția de Mediu o
scrisoare oficială însoțită de următoarele informații:
1) informații despre inițiator:
a) denumirea şi adresa instituției;
b) numele, prenumele, adresa şi datele de contact ale
reprezentantului autorizat de inițiator.
2) informații privind planul sau programul:
a) denumirea planului sau programului;
b) fundamentarea necesității de elaborare a planului sau
programului;
c) principalele aspecte de protecție a mediului, incluse
în proiectul planului sau programului;
d) principalele direcţii şi termenul de implementare;
e) existenta unui cadru pentru proiectele şi activitățile
enumerate în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 86/2014 privind
evaluarea impactului asupra mediului şi pentru care este
necesară autorizația;
f) impactul posibil semnificativ asupra mediului, inclusiv
asupra sănătăţii populației, ca urmare a implementării
planului sau programului;
g) termenul de elaborare şi metoda de aprobare a
planului sau programului.
3) informații privind teritoriul afectat:
a) stabilirea teritoriului afectat;
b) principalele caracteristici şi probleme de mediu din
teritoriul afectat.
30. Scrisoarea oficială și informația se depune pe
suport de hîrtie, iar la solicitare se va prezenta și versiunea
electronică. Informația anexată la scrisoare va conține
partea descriptivă, dar și scheme, tabele, hărți, ș.a.
31. Modelul scrisorii de solicitare și conținutul informației
privind determinarea necesității efectuării evaluării strategice
de mediu (evaluarea prealabilă) este în Anexa nr.3.
32. Pentru efectuarea evaluării prealabile a planurilor sau
programelor autoritatea competentă (Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale şi Mediului sau Agenția de Mediu)
în termen de 10 zile lucrătoare examinează solicitarea și
informația prezentată de către inițiator, aplicînd următoarele
criterii (anexa nr. 1 la Legea nr. 11/2017 privind evaluarea
strategică de mediu):
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1) Caracteristicile planurilor şi programelor, în special:
a) măsura în care planul sau programul stabilește un
cadru pentru proiecte sau alte activități în ceea ce privește
amplasarea, tipul de activitate, dimensiunea, condițiile
de funcționare sau de alocare a resurselor (planul sau
programul corespund unuia din cele 12 domenii prevăzute
de art. 3 alin. 1 din Legea nr. 11/2017; realizarea planului
sau programului este la nivel local; stabilesc realizarea
proiectelor şi activităților enumerate în anexele nr.1 şi 2
din Legea nr. 86/2014 );
b) măsura în care planul sau programul influențează alte
planuri sau programe, inclusiv cele dintr-o ierarhie (planul
sau programul stabilește utilizarea unor suprafețe mici sau
prevăd modificări minore ale planurilor sau programelor
prevăzute în art. 3 alin. 1 din Legea nr. 11/2017);
c) importanța planului sau programului în ceea ce
privește integrarea considerentelor de mediu, inclusiv a
celor de sănătate a populației, ţinînd cont de promovarea
unei dezvoltări durabile;
d) problemele de mediu, inclusiv de sănătate a
populației, relevante pentru plan sau program;
e) relevanța planului sau programului pentru punerea
în aplicare a legislației de mediu (de exemplu, planuri sau
programe de gestionare a deșeurilor, de protecție a apelor,
de management al apelor).
2) Caracteristicile efectelor şi ale suprafeței care poate
fi afectată, în special:
a) probabilitatea, durata, frecvența şi reversibilitatea
efectelor;
b) natura cumulativă a efectelor;
c) magnitudinea şi extinderea spațială a efectelor (aria
geografică şi numărul populației care poate fi afectată);
d) riscurile pentru mediu, inclusiv pentru sănătatea
populației;
e) caracterul transfrontalier al efectelor implementării
planului sau programului;
f) valoarea şi vulnerabilitatea zonei care poate fi afectată
din cauza caracteristicilor naturale sau patrimoniului cultural
special; depășirii standardelor de calitate a mediului sau a
valorilor-limită; exploatării intensive a solului;
g) efectele asupra zonelor sau peisajelor cu un statut
de protecție recunoscut la nivel național, comunitar sau
internațional.
33. În aplicarea criteriilor menționate la pct. 32,
autoritatea competentă (Ministerul Agriculturii, Dezvoltării
Regionale şi Mediului sau Agenția de Mediu) va utiliza un
set de întrebări pentru a determina necesitatea evaluării
strategice de mediu pentru proiectul planului sau programului examinat. Tipurile de întrebări sunt în Anexa nr. 4.
34. În procesul determinării necesității efectuării evaluării
strategice de mediu, autoritatea competentă (Ministerul
Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului sau Agenția de
Mediu) consultă autoritatea administrației publice centrale
în domeniul ocrotirii sănătății sau subdiviziunea teritorială
a autorității administrației publice centrale din domeniul
ocrotirii sănătății, alte autorități vizate în tematica abordată
de proiectul planului sau programului pentru a verifica dacă
informațiile prezentate de către inițiator sunt complete și
veridice.
35. Inițiatorul la etapa evaluării prealabile informează
publicul identificat aplicînd prevederile pct. 98 din prezentul
Ghid (art. 10 alin. (4) din Legea nr. 11/2017). Este necesar
de implicat publicul cît mai devreme posibil în procedura
evaluării strategice de mediu, precum şi acordarea timpului
suficient pentru a examina informațiile referitoare la proiectul
planului sau programului şi pentru formularea opiniei.
36. Rezultatele consultărilor cu autoritatea din domeniul
sănătății, cît şi cu publicul interesat se documentează în
procese-verbale, inclusiv lista participanților.
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37. În urma rezultatelor examinării informației depuse
de inițiator, a consultărilor cu autoritatea din domeniul
sănătății și cu publicul, autoritatea competentă emite avizul
de evaluare prealabilă, care poate conține următoarele
decizii:
1) proiectul planului sau programului se consideră că
nu va avea efecte semnificative asupra mediului și nu
este necesară efectuarea evaluării strategice de mediu.
2) planul sau programul ar putea avea implicații
asupra mediului, dar acestea nu sunt semnificative în ceea
ce privește criteriile din anexa nr.1 la Legea nr.11/2017, în
special la partea ce ține de caracteristicile efectelor și ale
suprafeței care poate fi afectată. În acest caz, planul sau
programul va face obiectul unei inspecții de mediu pentru
a determina necesitatea efectuării evaluării strategice de
mediu în procesul de revizuire/modificare a planului sau
programului respectiv;
3) proiectul planului sau programului poate avea
impact semnificativ asupra mediului, iar domeniul acestora
impune necesitatea de efectuare a evaluări strategice de
mediu conform Capitolului VI din prezentul Ghid.
38. Autoritatea competentă (Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale şi Mediului sau Agenția de Mediu)
transmite inițiatorului avizul de evaluare prealabilă
(conform modelului din Anexa nr. 5) în original și îl plasează
pe pagina web oficială a instituției în decurs de 5 zile lucrătoare de la data emiterii. Un exemplar de aviz se păstrează la
autoritatea competentă. La solicitare, versiunea electronică
se expediază inițiatorului.
39. Planurile și programele pentru care nu este necesară
evaluarea strategică de mediu, ca urmare a etapei de
evaluare prealabilă, pot fi supuse aprobării de către
inițiatorul planului sau programului, fără a mai fi obligatoriu
avizul de mediu. În aceste cazuri, autoritatea competentă
înștiințează titularul în scris despre faptul că nu se emite
avizul de mediu pentru planul sau programul examinat și
că acesta poate înainta planul spre aprobare, conform
procedurii stabilite de legislația pentru aprobarea/adoptarea
acestuia.
40. Avizul de evaluare prealabilă trebuie să fie plasat
pe pagina web a inițiatorului timp de 5 zile lucrătoare de la
data recepționării acestuia.
41. După emiterea avizului de evaluare prealabilă,
cu menţiunea că planul sau programul poate avea impact
semnificativ asupra mediului, inițiatorul va fi responsabil de
efectuarea evaluării strategice de mediu conform etapelor
indicate în Capitolul VI al prezentului Ghid (art. 6 din Legea
nr. 11/2017).
Capitolul VI
Etapele evaluării strategice de mediu
42. Procedura de evaluare strategică de mediu se
desfășoară conform următoarelor etape:
1) etapa 1 - determinarea domeniului de aplicare a
raportului privind evaluarea strategică (art. 7 al Legii nr.
11/2017);
2) etapa 2 - elaborarea raportului privind evaluarea
strategică de mediu (art. 8 al Legii nr. 11/2017);
3) etapa 3 - activități de consultare a raportului privind
evaluarea strategică de mediu cu autoritățile publice și
publicul interesat, analiza calității raportului (art. 9-12 al
Legii nr. 11/2017);
4) etapa 4 – emiterea avizului de mediu (art. 9 al Legii
nr. 11/2017);
Secţiunea 1
Determinarea domeniului de aplicare a raportului
privind evaluarea strategică de mediu
43. La etapa de determinare a domeniului de aplicare a
raportului privind evaluarea strategică de mediu inițiatorul
stabilește gradul de detaliere a informației care va fi inclusă
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în raportul privind evaluarea strategică de mediu. În cadrul
acestei etape sunt identificate problemele de mediu și de
sănătate, care vor fi luate în considerație la procedura de
evaluare strategică de mediu.
44. Pentru asigurarea informării și implicării active a
publicului, dar și a autorităților competente în procedura de
evaluare strategică de mediu, inițiatorul la etapa de definire
a domeniului de aplicare a raportului privind evaluarea
strategică de mediu identifică categoriile de părți interesate
şi organizează consultări cu autoritatea competentă (Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului sau
Agenția de Mediu) și cu autoritatea din domeniul ocrotirii
sănătății pentru a identifica informațiile şi datele care trebuie
să fie incluse în raportul privind evaluarea strategică de
mediu conform pct. 94 din prezentul Ghid.
45. Rezultatele consultărilor se consemnează de către
inițiator într-un proces-verbal care conține lista cu informații
agreate reciproc necesare întocmirii raportului privind evaluarea
strategică de mediu şi este parte integrantă a acestuia.
46. Lista cu informații agreate reci proc, structurată
conform Anexei nr. 6 „Conținutul-cadru a informației pentru
raportul privind evaluarea strategică de mediu”, definitivată
în urma consultărilor este transmisă de către inițiator pe
suport de hîrtie în adresa Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului sau Agenției de Mediu pentru
consultare. Această structură va fi adaptată în funcție de
domeniul din care face parte proiectul planului sau programului (amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură, piscicultură, turism, energie etc.). Autoritatea competentă poate
solicita informații suplimentare de la inițiator în procesul
determinării domeniului de aplicare a raportului.
47. Inițiatorul publică lista cu informații agreate reciproc
privind determinarea domeniului de aplicare a raportului privind
evaluarea strategică de mediu pe pagina web oficială. În cazul
în care inițiatorul planului sau programului nu are pagina
proprie de internet, plasarea informației în format electronic
se poate face pe pagina de internet a autorității competente
(Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului
sau Agenția de Mediu) implicată în procedură de evaluare
strategică de mediu. Pentru a asigura o informare cît mai
largă a publicului despre proiectul planului sau programului
respectiv, este recomandat ca atît informația cît şi versiunea
proiectului planului sau programului să fie pusă la dispoziția
publicului şi pe suport de hîrtie la sediul inițiatorului.
48. Publicul transmite în scris comentarii şi propuneri
la lista cu informații agreate reciproc privind determinarea
domeniului de aplicare a raportului privind evaluarea
strategică de mediu, la adresa inițiatorului și la adresa
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului
sau Agenției de Mediu, în termen de cel mult 10 zile de la
data la care a fost informat.
49. Răspunsul oficial al autorității competente (Ministerul
Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului sau Agenția
de Mediu) referitor la rezultatele etapei de determinare
a domeniului de aplicare a raportului privind evaluarea
strategică de mediu se transmite inițiatorului în termen de
5 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
50. Informațiile agreate reciproc de către autorități şi opinia
publicului trebuie să fie înscrise în caietul de sarcini pentru
elaborarea raportului de evaluare strategică de mediu (Anexa
nr. 2). În cazul în care, caietul de sarcini a fost elaborat la etapa
evaluării prealabile, inițiatorul îl va ajusta conform recomandărilor/propunerilor din scrisoarea autorității competente emisă
la etapa de determinare a domeniului de aplicare a raportului
privind evaluarea strategică de mediu.
Secţiunea a 2-a
Elaborarea raportului privind evaluarea strategică
de mediu
51. Etapa de elaborare a raportului privind evaluarea

strategică de mediu începe după finalizarea etapei de
determinare a domeniului de aplicare raportul privind
evaluarea strategică de mediu şi autoritatea competentă
emite răspunsul oficial în acest sens.
52. Conținutul-cadru al raportului privind evaluarea
strategică de mediu, fără a ţine cont de specificul planului
sau programului, este prevăzut în Anexa nr. 6. Raportul
privind evaluarea strategică de mediu trebuie să includă
concluziile etapei de determinare a domeniului de aplicare
a raportului privind evaluarea strategică de mediu.
53. Raportul privind evaluarea strategică de mediu este
un instrument important pentru integrarea aspectelor de
mediu în plan sau program, identifică, descrie şi evaluează
potențialele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv
asupra sănătății populației care pot apărea în timpul implementării documentelor, precum şi alternativele rezonabile,
ţinînd cont de obiectivele şi suprafața geografică acoperită
de plan sau program.
54. În procesul de elaborare a raportului privind
evaluarea strategică de mediu se identifică efectele planurilor sau programelor asupra mediului, care presupune
evaluarea efectelor principalelor alternative identificate.
55. Inițiatorul examinează alternativa „0” a stării mediului
şi a sănătății populației care reprezintă punctul de plecare
pentru orice discuție privind stabilirea conținutului planului
sau programului şi elaborarea raportului privind evaluarea
strategică de mediu. Pentru determinarea celei mai bune
opțiuni din punct de vedere a protecției mediului de realizare
a obiectivelor propuse în proiectul planului sau programului,
inițiatorul identifică și examinează mai multe alternative.
La selectarea alternativei optime se va ține cont de
obiectivele planului sau programului, aria geografica, caracterul „real” al alternativelor identificate. Raportul privind
evaluarea strategică de mediu trebuie să documenteze
orice incertitudine sau lipsă de informație pentru a asigura
o prognoză calitativă şi cantitativă.
56. Procesul de identificare a potențialului impact asupra
mediului include:
1) identificarea schimbărilor stării iniţiale a mediului
în urma implementării planului sau programului, care
presupune compararea efectelor alternativelor identificate,
cu alternativa „zero” - a nu face nimic;
2) descrierea acestor schimbări în timp, scara lor
geografica, perioada în care vor avea loc, indiferent daca
efectele sunt permanente sau temporare, pozitive sau
negative, probabile sau puţin probabile, frecvente sau
rare, indiferent dacă ele sunt secundare, cumulative şi/
sau sinergice.
57. Raportul privind evaluarea strategică de mediu
pentru un plan sau program de nivel național, poate să nu
conțină informații sau analize foarte detaliate, însă un grad
mai mare de detaliere este necesar pentru raportul privind
evaluarea strategică de mediu al unui plan sau program de
la un nivel ierarhic inferior, care conține mai multe detalii.
58. Pentru evitarea dublării evaluării strategice de mediu,
în cazul planurilor şi programelor care fac parte dintr-o
ierarhie, informațiile de mediu (analize, date) conținute
într-un raport privind evaluarea strategică mediu pentru un
plan sau program la nivel regional, pot fi folosite în elaborarea unui raport privind evaluarea strategică de mediu
pentru un plan la nivel local. De asemenea, informațiile
obținute în urma evaluării strategice de mediu pentru un
plan sau program dintr-un sector (ex. calitatea apei) pot
fi utilizate în evaluarea strategică de mediu pentru un plan
sau program din alt sector (ex. managementul deșeurilor,
amenajarea teritoriului).
59. În procesul elaborării raportului privind evaluarea
strategică de mediu este important procesul de colectare
şi de prelucrare a informațiilor. Dacă informația se preia din
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alte documente de evaluare de mediu, se va face referință
la aceste documente, indicîndu-se şi adresa de internet de
unde au fost preluate.
60. Procesul de elaborare a raportului privind evaluarea
strategică de mediu include consultările cu autoritățile
administrației publice implicate, cu societatea civilă, şi dacă
este necesar informarea şi consultarea transfrontalieră.
61. Lista autorităților administrației publice identificate
de inițiator, care trebuie să fie implicate în procesul de
elaborare a raportului privind evaluarea strategică de
mediu sunt:
1) autoritățile competente în domeniul folosirii resurselor
naturale și protecției mediului, care au sarcina:
a) de a supraveghea includerea obiectivelor de mediu
în raportul privind evaluarea strategică de mediu;
b) de a furniza informațiile de mediu deținute;
c) de a identifica aspecte sensibile ce trebuie luate
în considerare la elaborarea planului sau programului şi
a alternativelor acestuia, precum şi a celor care trebuie
evaluate în raportul privind evaluarea strategică de mediu;
2) autoritățile competente în domeniul sănătății, care
au sarcina:
a) de a urmări integrarea aspectelor privind sănătatea
populației în dezvoltarea planului sau programului, astfel
încît să se reducă potențialul impact asupra sănătății
populației;
b) de a furniza date și informații privind starea sănătății
populației, relevante pentru definitivarea planului sau
programului discutat;
c) de a avea o contribuție substanțială la derularea
acestei etape, din perspectiva priorităților privind sănătatea
populației;
3) alte autorități interesate de efectele implementării planului sau programului, cum sînt, de exemplu:
din domeniul transportului, afacerilor interne, industriei,
energiei etc.
62. Inițiatorul planului sau programului este responsabil de menținerea comunicării cu autoritățile identificate,
stabilește data şi locul primei ședințe de lucru (data
ședințelor ulterioare se stabilesc de comun acord), prezintă
versiunile planului sau programului şi urmărește definitivarea
acestuia pe parcursul tuturor reuniunilor, ţinînd cont de
informațiile și comentariile/opiniile primite de la autorități,
experți, persoane interesate.
63. După elaborarea raportului privind evaluarea
strategică de mediu, inițiatorul pune la dispoziția publicului
atît proiectul de plan sau program, cît şi raportul privind
evaluarea strategică de mediu.
64. Inițiatorul este obligat să analizeze comentariile
publicului (inclusiv din punctul de vedere al efectelor asupra
mediului), iar în cazul în care acestea sunt justificate, să
modifice planul sau programul, şi să includă în raportul
privind evaluarea strategică de mediu modul de identificare,
descriere şi evaluare a efectelor asupra mediului determinate de modificarea planului sau programului reieșind
din propunerile parvenite de la publicul interesat.
Secţiunea a 3-a
Consultarea raportului privind evaluarea strategică
de mediu cu autoritățile publice
și publicul interesat
65. Inițiatorul prezintă proiectul planului sau programului
şi raportul privind evaluarea strategică de mediu pentru
examinare la următoarele instituții:
1) autoritatea competentă pentru resurse naturale
și mediu (Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului) şi autoritatea administrației publice centrale în
domeniul ocrotirii sănătății (Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale), dacă planul sau programul este aprobat
de Guvern sau de Parlament;
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2) subdiviziunea teritorială a organului central de mediu
al administraţiei publice (Agenţia de Mediu) şi subdiviziunea
teritorială a autorității administrației publice centrale din
domeniul ocrotirii sănătății, dacă planul sau programul este
aprobat de către administrația publică locală.
66. Inițiatorul va asigura prezentarea setului de
documente pentru examinare către instituțiile menționate
la pct. 65 în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2017
cu privire la actele normative, art. 24 alin. (2) „La fundamentarea, elaborarea, avizarea, consultarea şi aprobarea
documentelor de politici se aplică regulile şi cerinţele
înaintate faţă de actele normative”, respectiv, iniţiatorul
prezintă spre examinare atît proiectul planului sau programului cît și proiectul raportului privind evaluarea strategică
de mediu, adițional se prezintă şi nota informativă.
67. De asemenea, inițiatorul prezintă setul de documente
spre consultare și altor autorități interesate identificate
conform pct. 60-61 din prezentul Ghid (art. 8 alin. (4) din
Legea nr. 11/2017).
68. Inițiatorul decide asupra modului de organizare a
consultărilor, însă condiția obligatorie este ca autoritățile
menționate în pct.65 să primească proiectele de documente
în format electronic şi să dispună de timp suficient pentru
examinare și elaborarea opiniilor şi comentariilor. Pot fi
organizate evenimente de consultare (ședințe de lucru,
discuții ș.a.).
69. Informarea reprezentanților sectorului asociativ,
ONG-urilor se face de către autoritatea competentă
în domeniul protecției mediului (Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului sau Agenţia de Mediu),
după ce plasează informația pe pagina web. Autoritatea
competentă deţine lista cu date de contact a asociațiilor
obștești de mediu şi îi informează prin poșta electronică
despre plasarea actelor pentru consultare, termenul de
consultare şi datele de contact ale inițiatorului sau, după
caz, ale elaboratorului.
Asociațiile obștești de mediu implicate în procesul de
consultare a proiectului de plan sau program şi a raportului privind evaluarea strategică de mediu pot întocmi
doar un singur aviz, incluzînd comentariile pentru ambele
documente.
70. În termen de 30 de zile lucrătoare de la data recepţionării proiectului planului sau programului şi a raportului
privind evaluarea strategică de mediu, autoritatea din
domeniul ocrotirii sănătăţii și alte autorităţi interesate vor
prezenta iniţiatorului obiecţiile şi propunerile lor pe marginea
acestor documente. O copie a acestor obiecții și propuneri
se transmite şi autorităţii competente pentru resurse naturale
și mediu (Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului sau Agenţei de Mediu).
71. Iniţiatorul examinează obiecţiile, propunerile şi
recomandările recepţionate în cadrul consultărilor şi decide
asupra acceptării sau respingerii motivate a acestora.
Propunerile şi recomandările acceptate sunt luate în considerare la definitivarea versiunii finale a proiectului planului
sau programului şi a proiectului de raport privind evaluarea
strategică de mediu.
72. Iniţiatorul prezintă varianta definitivată a raportului
privind evaluarea strategică de mediu către autoritatea
competentă pentru analiza calităţii raportului, care se
efectuează în scopul asigurării elaborării unui raport
complet, cu informaţie veridică, în conformitate cu cerinţele
conţinutului-cadru şi cu respectarea procedurii prevăzută
de Legea nr.11/2017.
73. Autoritatea competentă (Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului sau Agenția de Mediu),
la efectuarea analizei calităţii raportului privind evaluarea
strategică de mediu, va lua în considerare următoarele
aspecte:
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1) respectarea conţinutului-cadru al raportului privind
evaluarea strategică de mediu, prevăzut în anexa nr. 2, luînd
în considerare domeniile de aplicare a acestuia;
2) prezentarea dificultăţilor tehnice, procedurale şi de
altă natură şi explicarea oricăror incertitudini;
3) prezentarea alternativelor studiate, a motivelor care
au stat la baza alegerii uneia dintre ele, a modului în care
consideraţiile de mediu au fost integrate în proiectul de
plan sau program, precum şi a procesului de definitivare a
proiectului ca urmare a informaţiilor obținute pe parcursul
evaluării strategice de mediu;
4) justificarea detaliată a motivelor care au stat la baza
eliminării anumitor aspecte;
5) luarea în considerare a aspectelor semnalate în
procesul de consultare cu alte autorităţi interesate şi cu
publicul;
6) prezentarea informaţiilor grafice: hărţi, scheme,
schiţe, diagrame;
7) existenţa unui program adecvat de monitorizare a
efectelor planului sau programului asupra mediului.
74. Iniţiatorul va ajusta proiectul planului sau programului
şi raportul privind evaluarea strategică de mediu conform
comentariilor şi recomandărilor primite de la autoritatea
competentă.
Secţiunea a 4-a
Emiterea avizului de mediu
75. Autoritatea competentă (Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale şi Mediului sau Agenția de Mediu),
în termen de 45 de zile lucrătoare de la recepţionarea
proiectului planului sau programului şi a raportului privind
evaluarea strategică de mediu definitivate în funcţie de
calitatea raportului privind evaluarea strategică de mediu,
de cerinţele de protecţie a mediului conținute în proiectul
planului sau programului, de opinia altor autorităţi interesate
şi a publicului, ia una din următoarele decizii:
1) emite avizul de mediu, în cazul în care raportul privind
evaluarea strategică de mediu corespunde cerinţelor din
Anexa nr. 2 şi aspectele legate de mediu sînt integrate
în plan sau program şi nu au un impact negativ asupra
mediului, inclusiv asupra sănătăţii populaţiei;
2) restituie iniţiatorului raportul privind evaluarea
strategică de mediu și proiectul planului sau programului
pentru a fi definitivate, indicînd măsurile ce urmează a fi
luate. În cazul cînd autoritatea competentă determină că
raportul privind evaluarea strategică de mediu nu este
complet sau cuprinde informaţii eronate, recomandă
iniţiatorului ce acţiuni trebuie întreprinse pentru a înlătura
deficienţele. Acest lucru poate presupune modificarea sau
detalierea raportului privind evaluarea strategică de mediu,
respectiv şi a proiectului de plan sau program;
3) refuză eliberarea avizului de mediu, prezentînd
motivele justificative.
76. În cazul în care raportul privind evaluarea strategică
de mediu şi proiectul planului sau programului au fost
restituite spre definitivare conform sbpct. (2) din pct. 75,
termenul de examinare repetată şi de emitere a avizului
de mediu este de 20 de zile lucrătoare de la data recepţionării de către autoritatea competentă a documentelor
definitivate.
77. Avizul de mediu emis de Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale şi Mediului este semnat de ministru şi
contrasemnat de secretarul de stat pentru resurse naturale
și mediu, iar avizul de mediu emis de Agenția de Mediu
este semnat de directorul Agenției de Mediu. Autoritatea
competentă transmite iniţiatorului, în scris, avizul de mediu
semnat.
78. În Anexa nr. 7 este modelul avizului de mediu emis
de autoritatea competentă conform situaţiilor menţionate
la pct. 75 din prezentul Ghid.
79. Pentru asigurarea informării publicului despre decizia
luată, autoritatea competentă plasează avizul de mediu pe

pagină web oficială. De asemenea, pentru a asigura o transparenţă deplină, este necesar ca publicului să-i fie pusă
la dispoziţie varianta avizată a planului sau programului.
80. Avizul de mediu este un act administrativ, astfel
acesta poate fi contestat în instanța de judecată în baza
Legii contenciosului administrativ nr. 793/2000.
81. Avizul de mediu se înregistrează în Registrul de
evidenţă a informaţiei privind evaluarea strategică de mediu,
care este creat, completat şi ţinut de Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului sau Agenția de Mediu.
82. Registrul de evidență a informației privind evaluarea
strategică de mediu se ține în format electronic, în limba
română și este plasat pe pagina web a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului sau Agenției de
Mediu. Acesta include şi link-urile documentelor aprobate
de autoritatea competentă pentru fiecare etapă de evaluare
strategică de mediu. Modelul registrului de evidență a
informației privind evaluarea strategică de mediu este în
Anexa nr. 8.
83. Înscrierile în Registrul de evidență a informației
privind evaluarea strategică de mediu se fac în termen de
pînă la 3 (trei) zile lucrătoare din data finisării fiecărei etape
de evaluare strategică de mediu.
Ținerea Registrului de evidență a informației privind
evaluarea strategică de mediu este asigurată de către
persoana responsabilă conform fișei postului de evaluarea
strategică de mediu din Direcția politici de prevenire
a poluării şi evaluării de mediu din cadrul Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului. Respectiv, în
cadrul Agenției de Mediu ținerea Registrului de evidență
a informației privind evaluarea strategică de mediu este
asigurată de către persoana responsabilă conform fișei
postului de evaluarea strategică de mediu din cadrul
Direcției evaluarea de mediu și expertiză ecologică.
Capitolul VII
Informarea şi participarea publicului
la procedura de evaluare strategică de mediu
84. În procesul de participare a publicului la evaluarea
strategică de mediu a planurilor și programelor poate fi
implicat orice persoană indiferent de profesia deținută:
politician, businessman, pedagog, inginer, șofer, student.
Elementul principal în dialogul decizional referitor la
securitatea mediului este asigurarea dezvoltării durabile şi
păstrarea sănătății populaţiei. În acest context, procedura
de evaluare strategică de mediu oferă publicului posibilități
reale de a lua parte activă la elaborarea planurilor și
programelor, prin examinarea la timp, în termen și eficient
a planurilor sau programelor și a raportului privind evaluarea
strategică de mediu.
85. Iniţiatorul, de comun acord cu autoritatea competentă, asigură informarea şi participarea publicului la
evaluarea strategică de mediu a planului sau programului
prin identificarea segmentelor de public care ar putea fi
afectat în urma implementării planului sau programului ori
care este interesat în luarea deciziei, inclusiv asociațiile
obşteşti de mediu.
86. Autoritatea competentă şi iniţiatorul identifică
publicul afectat sau potenţial afectat, organizaţiile, asociaţiile obşteşti de mediu relevante şi alte organizaţii interesate
cărora li se oferă posibilitatea să-şi exprime opinia asupra
propunerii de plan sau program şi raportului privind
evaluarea strategică de mediu. Publicul identificat poate fi
diferit de la un plan sau program la altul. La identificarea
asociaţiilor obşteşti de mediu, autoritatea competentă şi
iniţiatorul vor lua în considerare domeniul de activitate
al asociaţiei obşteşti de mediu şi tematica planului sau
programului respectiv. Asociaţiile obşteşti locale trebuie
să fie identificate şi în cazul în care se discută un plan sau
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program referitor la localităţile din vecinătate.
87. Iniţiatorul trebuie să respecte perioadele de timp
stabilite pentru fiecare etapă a procedurii de evaluare
strategică de mediu, astfel încît să permită publicului participarea prin informarea corespunzătoare asupra aspectelor abordate de plan sau program şi prezentarea unor
propuneri şi comentarii justificate. Publicul trebuie să fie
informat într-un interval de timp care să-i permită acestuia
să intervină şi să-şi exprime opiniile înaintea deciziei finale
de emitere a avizului de mediu.
88. În cazul în care planul sau programul supus procedurii de aprobare este susceptibil să provoace un impact
transfrontalier semnificativ, publicul trebuie să fie informat
cu privire la evaluarea acestuia în context transfrontalier.
89. Pentru a încuraja participarea publicului la procesul
de evaluare strategică de mediu, autoritățile elaborează
un plan de informare și consultare a publicului interesat
conform Tabelului nr.2
Tabelul nr.2. Model de plan de informare a publicului
1. Denumirea proiectului planului sau programului propus
pentru elaborare;
2. Denumirea autorității responsabile de aprobarea lor;
3. Procedurile de consultare, ce includ:
a) începutul procedurii;
b) oportunitățile oferite publicului;
c) termenii de referință și locația audierilor publice planificate;
d)autoritatea care poate furniza informația probabilă și
unde sunt stocate datele pentru examinare;
e) autoritatea către care pot fi adresate comentariile,
întrebările și termenul de prezentare a lor;
f) importanța informației relatate la tema mediului sau
sănătății și necesitatea de a o include în planul sau
proiectul planului sau programului propus;
4. Notificarea dacă planul sau programul este sau nu
subiect pentru procedura de evaluare strategică de mediu
în context transfrontalier.
90. Toate cheltuielile ce ţin de informarea şi participarea
publicului la procesul de evaluare strategică de mediu sunt
suportate de iniţiator sau în baza asistenței tehnice. Aceste
costuri se referă la: publicarea anunțului, organizarea audierilor, consultărilor, asigurarea traducerii etc.
91. Responsabilitatea pentru asigurarea informării
publicului îi revine iniţiatorului planului sau programului,
care trebuie să suporte cheltuielile legate de informare
şi participare a publicului la procedură, şi să facă dovada
anunţurilor publice (către autoritatea competentă). Aceasta
se realizează prin depunerea la autoritatea competentă a
copiilor de pe ziarele în care au fost publicate anunțurile.
92. Iniţiatorul, la etapele evaluării prealabile şi determinării domeniului de aplicare a raportului privind evaluarea
strategică de mediu, informează publicul, în conformitate cu
cerinţele Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul
decizional, despre efectuarea evaluării prealabile şi stabilirea domeniului de aplicare a raportului, despre elaborarea
planului sau programului şi despre informaţia ce urmează a
fi inclusă în raportul privind evaluarea strategică de mediu.
93. Iniţiatorul asigură publicului posibilitatea de a
exprima opinii cu privire la posibilul impact asupra mediului
al planului sau programului, la etapa evaluării prealabile,
precum şi cu privire la informaţia ce urmează a fi inclusă
în raportul privind evaluarea strategică de mediu, la etapa
de stabilire a domeniului de aplicare a raportului.
Publicul transmite obiecțiile şi propunerile sale iniţiatorului şi autorităţii competente în termen de cel mult 10 zile
calendaristice de la data la care a fost informat.
94. Iniţiatorul și autoritatea competentă plasează pe
paginile lor web oficiale proiectul planului sau programului,
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raportul privind evaluarea strategică de mediu şi informaţia
privind termenele de prezentare a obiecţiilor şi propunerilor pe marginea proiectului planului sau programului și a
raportului privind evaluarea strategică de mediu, inclusiv ora
şi locul desfăşurării dezbaterilor publice. Inițiatorul, după
examinarea obiecțiilor și propunerilor parvenite din partea
publicului, elaborează sinteza obiecţiilor şi propunerilor
(recomandărilor) la proiectul respectiv.
95. În funcţie de compexitatea actelor supuse
consultărilor sau dezbaterilor publice, iniţiatorul poate stabili
un termen pentru prezentarea opiniilor nu mai mic de 15
zile lucrătoare. Perioada poate fi extinsă în funcţie de
necesitate şi solicitare.
96. Accesul publicului la informaţia ce ţine de toate
etapele privind evaluarea strategică de mediu nu exclude
posibilitatea utilizării altor forme de consultări asupra proiectului planului sau programului şi asupra raportului privind
evaluarea strategică de mediu, conform Legii nr. 239/2008
privind transparenţa în procesul decizional, spre exemplu
a audierilor publice la nivel național sau local, în funcţie de
domeniul de aplicare a planului sau programului respectiv.
Capitolul VIII
Consultările în context transfrontalier
Secţiunea 1
Consultările în context transfrontalier
în cazul în care Republica Moldova
este parte de origine
97. La etapa de determinare a domeniului de aplicare
al raportului privind evaluarea strategică de mediu poate
fi constatat că implementarea planului sau programului pe
teritoriul Republicii Moldova poate genera efecte semnificative pentru mediul unui alt stat. Identificarea unor efecte
transfrontaliere se determină la examinarea efectelor potenţiale ale proiectului planului sau programului şi ale alternativelor acestora, luînd în considerare natura, dimensiunea şi
localizarea acestora (aproprierea faţă de frontieră), precum
şi a criteriilor prevăzute în Anexa nr. 1 la Legea nr. 11/2017.
98. În cazul cînd s-a identificat că planul sau programul
are un impact semnificativ asupra mediului unui stat vecin
se va aplica procedura de consultări transfrontaliere.
99. În conformitate cu angajamentele asumate de
Republica Moldova în cadrul Protocolului privind evaluarea
strategică de mediu la Convenţia cu privire la evaluarea
impactului asupra mediului în context transfrontalier, semnat
la Kiev (Ucraina) la 21 mai 2003, autoritatea competentă
(Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului sau
Agenția de Mediu) de comun acord cu iniţiatorul transmite o
notificare prin canale diplomatice către autorităţile centrale
de mediu din statele potenţial afectate. La notificare se
anexează proiectul planului sau programului şi raportul
privind evaluarea strategică de mediu.
100. Notificarea și proiectul de plan sau program şi
raportul privind evaluarea strategică de mediu trebuie
expediate părții posibil afectate pînă a fi adoptate. Aceasta
trebuie să conțină informații despre termenele de examinare a
documentelor expediate, metoda și perioada de efectuare
a consultărilor în context transfrontalier. Autoritatea competentă stabilește un termen de pînă la 15 zile calendaristice
în care partea afectată urmează să comunice despre partici parea sau nepartici parea în procedura evaluării strategice
de mediu în context transfrontalier.
101. În cadrul discuțiilor oficiale cu statul afectat este
pus accentele pe:
1) Obiectul consultărilor:
a) aspecte de fond: posibilele efecte de mediu transfrontaliere ale implementarii planului sau programului; măsurile
pentru a reduce ori compensa aceste efecte;
b) aspecte procedurale: modul în care se va face
schimbul de informaţii între autorităţile naționale şi cele
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ale statelor potenţial afectate; modalitățile de informare a
publicului interesat din statele potenţial afectate; stabilirea
unor termene acceptabile pentru consultări, care trebuie
să fie suficient de mari pentru identificarea şi consultarea
publicului şi a autorităților de mediu interesate din statul
afectat, precum şi pentru luarea în considerare a comentariilor acestora.
2) Participanții la consultări:
a) statul de origine (Republica Moldova): inițiatorul
planului sau programului; autoritatea competentă (în mod
obligatoriu);
b) statul(ele) afectat(e): autoritățile abilitate - autoritățile
de mediu din statul(ele) afectat(e).
102. Corespondența în procesul consultărilor transfrontaliere se realizează pe căi diplomatice cu implicarea
autorității competente și a inițiatorului.
103. Dacă în termen de 15 zile statul posibil afectat
şi-a exprimat interesul de a participa în procedura evaluării
strategice de mediu, autoritatea de mediu din țara afectată
în termen de 45 de zile va prezenta opinia sa asupra proiectului planului sau programului și raportului privind evaluarea
strategică de mediu şi de desfășurare a consultărilor pe
teritoriul statului.
104. Consultările se vor desfășura doar cu statele care
comunică intenția de a participa la procedura transfrontalieră.
105. Inițiatorul trebuie să pună la dispoziția autorității
competente (Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale
și Mediului sau Agenției de Mediu) a părţii de origine din
Republica Moldova proiectul de plan sau program și a raportului privind evaluarea strategică de mediu, inclusiv, dacă
este necesar, traducerea acestora în una din limbile oficiale
ale Organizației Națiunilor Unite (engleza, rusa, spaniola,
franceza, chineza și araba). Avînd în vedere că statele
care pot fi afectate de anumite măsuri din planurile sau
programele elaborate de instituțiile din Republica Moldova
sunt România și Ucraina, limbile în care se comunică sunt,
după caz, româna, engleza sau rusa. Traducerea documentelor este asigurată de inițiator.
106. Autoritatea abilitată a părţii posibil afectate
(România, Ucraina sau alte state care și-au exprimat intenția
de participare în procedura de evaluare strategică de
mediu) este responsabilă de asigurarea informării publicului
şi a altor autorități interesate de pe teritoriul lor. Acestea
organizează consultări asupra planului sau programului şi
asupra raportului privind evaluarea strategică de mediu cu
părțile interesate, colectează opiniile/propunerile asupra
documentelor şi prezintă opinia generalizată părţii de origine
(Republica Moldova).
107. Autoritatea competentă (Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului sau Agenția de Mediu) şi/
sau elaboratorul raportului privind evaluarea strategică de
mediu din țara de origine (Republica Moldova) desfășoară
consultări cu autoritățile competente pentru protecția
mediului şi cele din domeniul sănătății din statele potențial
afectate (România sau Ucraina) cu privire la eventualul
impact în context transfrontalier al planului sau programului şi cu privire la măsurile de prevenire, diminuare sau
atenuare a consecințelor nefaste ale planului sau programului.
108. Aceste consultări se desfășoară pe teritoriul
Republicii Moldova și sunt organizate de către inițiator,
autoritatea competentă și elaboratorul raportului utilizînd
canalele diplomatice pentru invitarea autorităților abilitate
ale statului posibil afectat. Cheltuielile de călătorie pentru
participare sunt acoperite de către participanții din partea
statului afectat.
109. De asemenea, pot fi utilizate și metode de
consultări, cum ar fi: corespondența în formă scrisă sau

prin folosirea metodelor moderne de comunicare prin
internet, cu respectarea procedurilor comunicării pe canale
diplomatice.
110. Procesele-verbale ale ședințelor/consultărilor în
context transfrontalier, sinteza propunerilor și proiectul
planului sau programului și raportul privind evaluarea
strategică de mediu cu modificări sunt depuse la dosarele
ținute de inițiator și autoritatea competentă a țării de origine.
111. Procedura de consultare transfrontalieră se
consideră finalizată odată cu recepționarea pe căi diplomatice a opiniei generalizate asupra proiectului de plan sau
program și asupra raportului privind evaluarea strategică
de mediu.
112. Inițiatorul promovează spre aprobare planul sau
programul însoțit de avizul de mediu, doar după finalizarea
procedurii consultărilor în context transfrontalier cu partea
afectată.
113. După aprobarea planului sau programului de către
partea de origine (Republica Moldova), autoritatea competentă prezintă autorității abilitate a părţii afectate în termen
de 15 zile următoarele informații:
1) fundamentarea integrării problemelor de mediu în
conţinutul planului sau programului (identificarea aspectelor
de mediu ce au fost incluse în plan sau program în urma
efectuării evaluării strategice de mediu);
2) rezultatele consultărilor în context transfrontalier cu
autoritățile şi organizațiile/instituțiile interesate;
3) programul cu măsurile de monitorizare.
Secţiunea a 2-a
Consultările în context transfrontalier în cazul
în care Republica Moldova este parte afectată
114. Republica Moldova este parte afectată atunci cînd
primește o notificare de la partea de origine (România,
Ucraina ș.a.) cu proiectul planului sau programului şi
raportul privind evaluarea strategică de mediu într-o limbă
convenită de părţi.
115. Autoritatea competentă din Republica Moldova
(Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului sau
Agenția de Mediu), în termen de cel mult 15 zile, comunică
despre participarea sau neparticiparea sa la procedura de
evaluare strategică de mediu în context transfrontalier.
116. Poziția oficială privind participarea sau neparticiparea în procedura de evaluare strategică transfrontalieră
este emisă de către autoritatea competentă din Republica
Moldova (Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale
și Mediului sau Agenția de Mediu) în baza consultărilor
organizate cu publicul și cu autoritățile naționale relevante.
Scrisoarea oficială este transmisă autorității abilitate a
statului de origine prin canale diplomatice.
117. Autoritatea competentă a părții afectate (Republica
Moldova) asigură desfășurarea procesului de informare și
consultare cu autoritățile relevante și asociațiile obștești
de mediu din țară. Procesul de consultare are loc conform
cerințelor art.8-9 ale Legii nr.11/2017.
118. Important este că autoritatea competentă, precum
şi autorităţile consultate şi publicul să aibă o imagine clară
asupra alternativelor posibile şi a motivelor pentru care
acestea sunt sau nu considerate cea mai bună opţiune,
care sunt măsurile de diminuare a riscurilor și care sunt
activitățile planificate cu potențial impact asupra mediului
și sănătății populației.
119. Autoritatea competentă a părții afectate (Republica
Moldova) prezintă, în termen care nu va depăși 45 de zile,
avizul de mediu părții de origine conform Anexei nr. 9,
luînd în considerare opiniile autorităților interesate şi ale
publicului.
120. Consultările cu publicul și cu autoritățile naționale
relevante din țara afectată (Republica Moldova) sunt
organizate de către autoritatea abilitată a statului de origine
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pe teritoriul acesteia (România, Ucraina ș.a).
121. Cheltuielile pentru participarea reprezentanților
părții afectate la consultările organizate de partea de origine
se face pe contul statului afectat (Republica Moldova).
122. După recepționarea de la partea de origine a
următoarelor documente:
1) fundamentarea integrării problemelor de mediu în
conţinutul planului sau programului;
2) rezultatele consultărilor în context transfrontalier;
3) programul de monitorizare.
Autoritatea competentă, în termen de 5 zile lucrătoare,
le plasează pe pagina sa web oficială şi informează în acest
sens publicul și autoritățile interesate.
Capitolul IX
Dispoziții generale cu privire
la acordurile internaționale
123. Dacă prevederile acordurilor internaționale la care
Republica Moldova este parte stabilesc alte norme decît
cele stabilite în legislaţia Republicii Moldova cu privire la
protecţia mediului, se aplică prevederile acordurilor internaţionale.
Se va ține cont de două aspecte:
1) în cazul aspectului ce ține de procedura de efectuare
a evaluării strategice de mediu se vor aplica următoarele
acte:
a) Convenția privind accesul la informație, justiţie şi
participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul
mediului, semnată la Aarhus, Danemarca, la 25 iunie 1998,
ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 346 din 7 aprilie
1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 039);
b) Convenția cu privire la evaluarea impactului asupra
mediului în context transfrontalier (Convenția Espoo),
semnată la Espoo, Finlanda, la 25 februarie 1991, ratificată
prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1546-XII din 23 iunie 1993
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1993, nr. 006);
c) Protocolul privind evaluarea strategică de mediu la
Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în
context transfrontalier, semnat la Kiev (Ucraina) la 21 mai
2003, ratificat prin Legea nr.156 din 26 iulie 2018 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 336-346, art. 561);
2) aspectul ce ține de aplicarea prevederilor evaluări
de mediu pentru care pot fi folosite tratatele internaționale
din toate domeniile cum ar fi: aer, apă, diversitate biologică
etc. Lista tratatelor internaționale la care Republica Moldova
este parte poate fi accesată pe pagina web a autorității
competente.
Capitolul X
Aprobarea planului sau a programului
124. Pentru luarea deciziei de aprobare a planului sau
programului se iau în considerare concluziile raportului
privind evaluarea strategică de mediu, avizul de mediu,
obiecțiile și propunerile parvenite după consultările cu
publicul şi cu autoritățile administrației publice centrale şi
locale, rezultatele consultărilor în context transfrontalier.
125. Astfel, nici un plan sau program sau vreo
modificare a acestuia nu pot fi supuse aprobării fără
obținerea avizului de mediu de la autoritatea competentă
(cele ce se supun obligatoriu procedurii evaluării strategice
de mediu, precum şi cele care au fost supuse determinării
necesității de efectuare a evaluării strategice de mediu).
Pentru aceste tipuri de planuri sau programe sau modificările lor este obligatorie parcurgerea etapelor de efectuare
a evaluării strategice de mediu şi obținerea avizului de
evaluarea prealabilă si/sau avizului de mediu.
126. Inițiatorul este obligat să obţină avizul de mediu, în
cazul în care planul sau programul sau modificarea acestora
face obiectul procedurii de evaluare strategică de mediu
sau a fost determinată necesitatea de efectuare a evaluării
strategice de mediu (evaluarea prealabilă). Totodată, autori-
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tatea competentă este obligată să emită avizul de mediu
pentru aprobarea planului sau programului sau modificarea
acestuia numai pentru varianta care a fost consultată.
127. În procesul definitivării planului sau programului
inițiatorul trebuie să se asigure că concluziile din raportul
privind evaluarea strategică de mediu, avizul de mediu,
obiecțiile şi propunerile colectate în timpul consultărilor cu
publicul şi cu autoritățile interesate, rezultatele consultărilor transfrontaliere sunt luate în considerare şi reflectate
în versiunea finală a planului sau programului. Versiunea
electronică a documentelor menționate sunt păstrate la
inițiator şi la autoritatea competentă. Toate originalele sunt
păstrate la inițiatorul planului sau programului.
128. Pentru aprobarea planului sau programului de către
Guvern sau Parlament sau autoritățile administraței publice
locale de nivelul al doilea, și care au fost supuse evaluării
strategice de mediu, inițiatorul prezintă documentele
prevăzute de legislație, inclusiv avizul de mediu.
129. După aprobarea planului sau programului de către
Parlament, Guvern sau autoritățile administraței publice
locale, iniţiatorul plasează pe pagina sa web oficială avizul
de mediu, precum şi:
1) planul sau programul în forma aprobată;
2) informaţii privind modul în care au fost integrate în
plan sau program problemele de mediu, impactul planului
sau programului asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii
populaţiei;
3) informaţii privind consultarea publicului şi a autorităţilor administraței publice centrale şi locale, rezultatele
consultărilor în context transfrontalier, conform prevederilor
art. 9–12 din Legea nr. 11/2017.
Capitolul XI
Monitorizarea planurilor și programelor
130. Scopul monitorizării este de a verifica dacă implementarea planurilor sau programelor nu va cauza daune
mediului şi că acestea se implementează în concordanță
cu decizia luată.
131. Monitorizarea este măsurarea performanțelor
implementării planului sau programului și determinarea
dacă efectele acestuia sunt cele anticipate pentru a stabili
necesitatea revizuirii ulterioare ale acestuia.
132. Inițiatorul, în limita competențelor sale şi în
conformitate cu programul stabilit, monitorizează efectele
semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătății
populaţiei, ale implementării planului sau programului cu
scopul de a identifica efectele adverse neprevăzute într-un
stadiu incipient și pentru a putea întreprinde măsurile de
remediere corespunzătoare.
133. Efectele importante pentru mediu la nivelul de
implementare a planurilor sau programelor trebuie să
fie monitorizate pentru a identifica oricare efect advers
neprevăzut şi a stabili acţiuni de prevenire. Decizia ce şi
cum trebuie monitorizată este luată la etapele incipiente
procesului de evaluare strategică de mediu şi în procesul de
elaborare a planului sau programului. Trebuie de menționat
că monitoringul de mediu este deferit de monitoringul
eficienţei programului sau planului. Setul indicatorilor de
mediu trebuie găsit în aşa fel ca să fie prezentate mai bine
preocupările de mediu sau impacturile prevăzute în etapele
implementării planului sau programului.
134. Programul de monitorizare include în sine un
tabel în care se indică indicatorii de monitorizare, perioada
monitorizării și structurile responsabile în elaborarea rapoartelor de monitorizare și dispunerea acestora către publicul
larg. Programul de monitorizare este parte componentă al
planului și programului și al raportului de evaluare strategică
de mediu.
În raportul de evaluare strategică și în avizul de mediu
este indicată instituţia responsabilă în monitorizarea imple-
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mentării obiectivelor de mediu.
135. Procesul de monitorizare a implementării planului
sau programului poate fi verificat pentru a determina
dacă sunt respectate obiectivele de mediu sau se
aplică programul sistematic privind estimarea impactului.
Sistemul de înregistrare a informației poate fi folosit pentru
monitoringul obstacolelor şi progresului procesului de
implementare, şi pentru focalizarea sau ajustarea tuturor
proceselor evaluării strategice de mediu. Monitoringul
efectelor cumulative poate fi rezonabil pentru planurile sau
programele ce provoacă schimbările în mediu pe scara
regională sau modifică valorile esențiale ale naturii.
136. În baza programului prestabilit inițiatorul informează autoritatea competentă referitor la implementarea
obiectivelor de mediu din cadrul planului sau programului.
Rapoartele sunt publice și se plasează pe pagina sa web.
Capitolul XII
Răspunderea și contestarea deciziilor
137. În vederea asigurării implementării coerente a Legii
nr.11/2017 privind evaluarea strategică de mediu au fost
stabilite prevederi privind răspunderea pentru neexecutarea

cadrului normativ.
Aceste forme de răspundere sunt:
1) disci plinară în baza legislației muncii pentru
funcționarii publici ce au executat eronat sau au ignorat
prevedere Legii nr.11/2017;
2) civilă ce poate ține de lezarea drepturilor sau nerespectarea prevederilor stipulate între contractele civile
încheiate în special între inițiator și elaborator;
3) contravențională se va aplica pentru încălcarea prevederilor Codului contravențional.
4) penală va surveni doar în cazul în care prin acțiunile
reprezentanților inițiatorului, elaboratorului, autorității
competente au fost cauzate prejudicii considerabile
mediului, vieții și sănătății omului;
138. Posibilitatea de a contesta în instanță este aplicabilă
și în cazul dacă una dintre părți consideră că decizia emisă
la orice etapă a procedurii de evaluare strategică de mediu
a fost emisă cu încălcarea normelor de drept procedural sau
de drept material conform prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 793/2000.

Anexa nr. 1
la Ghidul cu privire la efectuarea procedurilor
privind evaluarea strategică de mediu

Modelul de contract pentru angajarea elaboratorilor de realizare a evaluării
strategice de mediu
Generalităаi - contextul organiza܊ional ܈i motivele pentru care este necesară efectuarea
evaluării strategice de mediu, deciziile ce urmează să fie luate;
Obiectul - identificarea, descrierea ܈i evaluarea efectelor semnificative asupra mediului,
denumirea documentului strategic sectorial, cele mai importante constrîngeri legate de mediu,
resurse naturale ܈i schimbările climatice care influen܊ează sectorul. Posibilită܊ile pentru
îmbunătă܊irea stării mediului.
Rezultatul – realizarea studiului de determinare a necesită܊ii de efectuare a evaluării strategice
de mediu úi elaborarea Raportului de evaluarea strategică de mediu pentru plan sau program.
Sarcini:
1. Studiul determinării necesită܊ii de efectuare a evaluării strategice - analiza generală a
cadrului legislativ ܈i institu܊ional, planificarea acestora ܈i descrierea documentelor
strategice în cazul în care acestea există, descrierea beneficiarilor, a aspectelor cheie, a
scopului de mediu ce urmează a fi dezvoltat în raportul de evaluarea strategică de
mediu, recomandări asupra impactului identificat ܈i metodologiei de evaluare a
sectorului strategic, stabilirea termenilor de elaborare a Raportului de evaluare
strategică de mediu.
2. Raportul privind evaluare strategică de mediu – bazat pe rezultatele studiului de
determinare a necesită܊ii; evaluarea impactului poten܊ial de mediu; analiza
indicatorilor de performanаă Юi aprecierea capacităаilor instituаionale; elaborarea
concluziilor ܈i recomandărilor; aspecte cheie ale analizei de mediu; identificarea ܈i
evaluarea riscurilor, constrîngerilor ܈i oportunită܊ilor factorilor de mediu ܈i
schimbărilor climatice care afectează pozitiv sau negativ eficien܊a ܈i durabilitatea
documentelor sectorului, identificarea ܈i evaluarea impactului sectorului, adresarea
către institu܊iile regulatorii privind problemele de mediu identificate ܈i prevederea
acestora în documentele strategice; suportul ܈i angajamentele beneficiarilor identifica܊i,
concluzii ܈i recomandări.
Planul de lucru:
Expertiză:
Raportare: Perioada de raportare/forma raportului
Perioada de implementare ܈i alocarea resurselor pentru activită܊ile planificate:
Plata pentru serviciul prestat:
În sarcina elaboratorului pot fi incluse ܈i responsabilită܊i privind desfă܈urarea consultărilor
cu autorită܊ile competente ܈i cu publicul, cum ar fi, organizarea ܈edin܊elor, atelierelor,
consultări, focus grup, mese rotunde cu scopul de a identifica problemele de mediu, colectarea
datelor, stabilirea alternativelor.
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Sarcina 1: Analiza situa܊iei ܈i evaluarea priorită܊ilor de mediu.
Consultantul va identifica priorită܊ile evaluării strategice de mediu printr-o analiză a
aspectelor de mediu ܈i preocupările prioritare de mediu ale păr܊ilor interesate.
Sarcina 2: Analiza păr܊ilor interesate.
Consultantul va identifica păr܊ile cheie interesate din sectorul public ܈i privat, va analiza
interesele acestora, planificarea ܈i revizuirea rolului, mandatului ܈i legăturilor institu܊ionale
dintre diverse păr܊i interesate.
Sarcina 3: Evaluarea situa܊iei curente ܈i stabilirea priorită܊ilor de mediu.
Sarcina 4: Evaluarea punctelor slabe a capacită܊ilor institu܊ionale.
Consultantul pentru evaluarea strategică de mediu va evalua capacitatea institu܊ională ܈i de
guvernan܊ă pentru gestionarea riscurilor de mediu.
Sarcina 5: Planul institu܊ional, financiar, de management ܈i de monitorizare.
Consultantul pentru evaluarea strategică de mediu va formula propuneri concrete pe
termen scurt, mediu ܈i lung. Aceasta va include cuantificarea resurselor necesare pentru
punerea în aplicare a acestor recomandări ܈i formularea unui plan de monitorizare ܈i evaluare
care implică participarea mai multor păr܊i interesate pentru a preveni riscurile ce ar putea să
apară.
Sarcina 6: Diseminarea.
Proiectul de raport de evaluare strategică de mediu ܈i recomandările vor fi validate într-un
atelier de lucru care va convoca păr܊ile interesate sectoriale ܈i la nivel regional.
Alte activită܊i de lucru:
1) Contribuirea la elaborarea informa܊iei pentru etapa de determinare a necesită܊ilor
efectuării evaluării impactului asupra mediului, adică furnizarea de informa܊ii ini܊iale
privind starea de mediu ܈i/sau sănătatea publicului din zona care ar putea fi afectată ܈i
problemele de mediu ܈i sănătatea publică relevante pentru plan sau program.
2) Pregătirea informaаiei pentru determinarea domeniului de aplicare a raportului privind
evaluarea strategică de mediu, care con܊ine:
a) identificarea principalelor probleme de mediu ܈i de sănătate publică care trebuie
abordate în continuare în evaluarea strategică de mediu, precum ܈i aspectele care nu sunt
relevante pentru un anumit plan sau program ܈i, prin urmare, nu trebuie să fie incluse în
analiza ulterioară;
b) prezentarea alternativelor posibile sau op܊iuni care ar trebui abordate în cadrul evaluării
strategice de mediu;
c) identificarea dimensiunii teritoriale a efectelor posibile;
d) identificarea analizelor ܈i sondajelor care să fie efectuate în continuare, precum ܈i
metode ܈i instrumente care să fie utilizate;
e) identificarea păr܊ilor interesate pentru a fi implicate în pa܈ii ulteriori (inclusiv,
autorită܊ile de mediu ܈i sănătate publică, precum ܈i alte autorită܊i ale adminsitar܊ei publice).
3) Pregătirea Raportului privind evaluarea strategică de mediu care include toate analizele
necesare, după cum urmează:
a) analiza situa܊iei ini܊iale pentru problemele de mediu ܈i de sănătate publică relevante
planului sau programului;
b) evaluarea posibilelor efecte semnificative asupra mediului;
c) formularea măsurilor relevante de diminuare a posibilului impact;
d) propunerea schemelor de monitorizare.
4) Coordonarea implicării păr܊ilor interesate, inclusiv a participării publicului în cadrul
28

Elementele de bază ale unui caiet de sarcini pentru realizarea evaluării strategice de mediu
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Anexa nr. 2

procesului de evaluare strategică de mediu, luarea în considerare a comentariilor ܈i
sugestiilor primite în procesul de determinare a domeniului de aplicare a raportului privind
evaluarea strategică de mediu.
5) Comunicarea Юi coordonarea cu echipa de planificare pentru a realiza o integrare
corectă a rezultatelor evaluării strategice de mediu în documentul strategic.
6) Comunicarea Юi coordonarea activită܊ilor cu autoritatea competentă pe procesul de
consultare a listei cu informa܊ii agreate reciproc în procesul de determinare a domeniului
de aplicare a raportului privind evaluarea strategică de mediu.
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2) informaĠii privind planul sau programul
a) denumirea planului sau programului;
(Denumirea completă a planului sau programului, după caz. Reamintim, că denumirea nu este
un criteriu care ar determina necesitatea efectuării sau neefectuării evaluării strategice de
mediu. Sunt supuse evaluării strategice de mediu doar acele planuri Юi programe care
corespund prevederilor art.3 al Legii nr.11/2017).

1) informaаii despre iniаiator
a) denumirea úi adresa institutiei
(Iniаiatorul panului/programului – autoritatea administraаie publice centrale sau locală, care
solicită determinarea necesităаii evaluării stratgice de mediu, cu includerea denumirii acesteia,
adresa juridică, poЮtală, datele de contact (numerele de telefon, fax úi adresa de email, etc.)).
b) numele, prenumele, adresa úi datele de contact ale reprezentantului autorizat de ini܊iator;
(Se va indica numele, prenumele, funcаia ocupată, adresa poЮtală Юi electronică, numerele de
telefon Юi fax ale persoanei care reprezintă iniаiatorul Юi asigură orice acаiune în legătură cu
elaborarea planului sau programului Юi a procedurii evaluării strategice de mediu).

Informa܊ia necesară pentru efectuarea evaluării prealabile
(perfectată de ini܊iator)

În original semnătura, numele ܈i prenumele ini܊iatorului, ܈i după caz, ܈tampilă umedă.

5. ANEXĂ _______ file;

Prin prezenta solicităm efectuarea evaluării prealabile asupra planului/programului:
„__________________________”
(se
va
completa
denumirea
proiectului
planului/programului),
pentru a se decide, dacă urmează să fie supusă procedurii de evaluare strategică de mediu, în
conformitate cu Legea nr.11 din 2 martie 2017 privind evaluarea strategică de mediu.
În acest context, se anexează următoarea informa܊ie privind determinarea necesită܊ii efectuării
evaluării strategice de mediu, care va constitui temei pentru emiterea avizului prealabil în acest
sens.

2. Numărul de înregistrare ܈i data scrisorii elaborate de către ini܊iator;
3. Destinatarul – autoritatea competentă (Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale ܈i
Mediului sau AgenĠia de Mediu), pentru care legisla܊ia atribuie competen܊ă de realizare a
procedurii de evaluare strategică de mediu;
4. Con܊inutul solicitării pentru ob܊inerea avizului de evaluare prealabilă asupra proiectului
planului sau programului în următoarea redac܊ie:

care va include date despre numele iniаiatorului, adresa, date de contact (tel., fax, e-mail, etc.);

Modelul scrisorii oficiale
pentru evaluarea prealabilă

Modelul scrisorii ܈i con܊inutul informa܊iei privind determinarea necesită܊ii efectuării
evaluării strategice de mediu (evaluarea prealabilă)

___________

*

Anexa nr. 3
la Ghidul cu privire la efectuarea procedurilor
privind evaluarea strategică de mediu

Se recomandă ca informa܊ia perfectată pentru evaluarea prealabilă să nu depăúească 10 pagini.

Partea desenată, schi܊e, hăr܊i ܈.a. trebuie să prezinte amplasarea în spaĠiu a
obiectivelor/proiectelor ce se doresc a fi dezvoltate în viitor, precum úi încadrarea faĠă de ariile
naturale protejate/zone protejate/zone cu regim special, etc.

3) informaĠii privind teritoriul afectat:
a) stabilirea teritoriului afectat;
(Se defineЮte Юi descrie teritoriul geografic pentru care se va face evaluarea, deci s-ar include
descrierea: zonei, localităаii, regiunii asupra căreia se va desfăЮura planul sau programul.
Teritoriul este descris din mai multe puncte de vedere: administrativ, geografic Юi elementele de
mediu. Este necesar de anexat harta zonei cu toate elementele ce sunt necesare pentru
elaborarea/implementarea planului sau programului).
b) principalele caracteristici úi probleme de mediu din teritoriul afectat.
(Informaаia dată, în partea de evaluare prealabilă, trebuie să prevadă care sunt cele mai mari
probleme de mediu din teritoriul unde se va implementa planul sau programul. Problemele de
mediu trebuie să facă referinаă la componentele de mediu: aer, apă, sol, subsol, diversitatea
biologică, păduri, etc.).

b) fundamentarea necesităĠii de elaborare a planului sau programului;
(Complexul de cercetări úi investigaĠii întreprinse ex-ante procesului de iniаiere a elaborării
proiectului de plan sau program, care argumentează necesitatea iniаierii unei politici naаionale
sau locale în scopul stabilirii unor descrieri úi analize a problemelor identificate/existente,
identificării obiectivelor aferente problemelor vizate, definirea instrumentelor de soluаionare a
acestor probleme úi impactul aЮteptat asupra statului úi societăаii. AdiĠional, trebuie identificate
riscurile posibile ale implementării planului sau programului;
Fundamentarea trebuie să descrie scopul úi obiectivele, domeniul de aplicare, principalele
caracteristici ale acestuia, viziunile noi, activităĠile/acĠiunile ce se doresc a fi întreprinse pentru
realizarea planului sau programului).
c) principalele aspecte de protec܊ie a mediului, incluse în proiectul planului sau programului;
(În contextul identificării aspectelor de mediu la această etapă se prezintă următoarea
informaаie: definirea Юi identificarea părаilor interesate; definirea unor propuneri privind
aspectele de mediu, care vor ghida ulterior analiza mai detaliată în procesul de efectuare a
evaluării strategice de mediu).
d) principalele direc܊ii úi termenul de implementare;
(Descrierea succintă a domeniului de aplicare prevăzut la art.3 alin.1 Юi caracteristicele
principale a intervenаiei acestuia. Se indică dacă acаiunea presupune modificarea planului sau
programului, sau elaborarea unui document nou. Trebuie de indicat care este perioada de
implementare a planului sau programului).
e) existenta unui cadru pentru proiectele úi activită܊ile enumerate în anexele nr. 1 úi 2 la
Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului úi pentru care este necesară
autoriza܊ia;
(Aici iniаiatorul indică care este baza legislativă Юi politică pentru elaborarea planului Юi
programului. Iniаiatorul trebuie să argumenteze Юi să indice dacă în viitorul plan sau program
va fi prevăzută implementarea activităаilor ce cade sub incidenаa Anexelor nr. 1 úi 2 la Legea
nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului).
g) impactul posibil semnificativ asupra mediului, inclusiv asupra sănătă܊ii popula܊iei, ca
urmare a implementării planului sau programului;
(Planurile Юi programele care sunt susceptibile de a avea efecte semnificative asupra mediului,
inclusiv asupra sănătăаii populaаiei sunt supuse evaluării strategice de mediu. La etapă de
determinare a necesităаii este descris doar impactul susceptibil asupra mediului. Etapa
determinării necesităаii efectuării evaluării strategice de mediu include descrierea potenаialelor
efecte semnificative asupra mediului ale planurilor úi programelor. Ulterior acestei etape, de la
caz la caz, se examinează individual pentru fiecare plan sau program, în vederea determinării
dacă pot avea acestea efecte semnificative asupra mediului).
f) termenul de elaborare úi metoda de aprobare a planului sau programului;
(Se indică perioada completă de la iniаiere pînă la aprobarea planului sau programului,
аinîndu-se cont Юi de perioada dedicată pentru consultări cu publicul Юi cu autorităаile
interesate. Se indică dacă planul sau programul va fi adoptat de Parlament, Guvern sau de o
autoritate a administraаiei publice locale de nivelul al doilea. La fel, trebuie să fie prevăzut
dacă planul sau programul va avea posibil impact transfrontalier).
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Folosirea listei de control pentru identificarea posibilităаii ca proiectul planului sau
programului să aibă efecte asupra mediului
Întrebările din tabel pot fi adaptate pentru a se potrivi contextului planului sau programului
܈i naturii anumitor procese administrative. Răspunsul la aceste întrebări poate necesita o discu܊ie
scurtă, cu al܊i speciali܈ti care au cuno܈tin܊e despre domeniile men܊ionate mai sus, de ex. de܈euri,
transport ܈i economie. Este important ca verificarea să nu fie efectuată de o singură persoană
care nu în܊elege pe deplin interac܊iunile poten܊iale ale planului sau programului cu o gamă largă
de date de mediu.
Lista de control cuprinde o serie de întrebări care vor fi luate în considera܊ie pentru a
identifica posibilitatea ca proiectul planului sau programului supus evaluării prealabile să aibă
sau nu efecte semnificative asupra mediului. În coloana 1 sunt întrebări principale, fiecare dintre

Tipuri de întrebări pentru etapa de determinare a necesită܊ii efectuării
evaluării strategice de mediu (evaluarea prealabilă)
ÎNTREBĂRI
DA
ͳǤ
Planul sau programul ar duce la schimbări semnificative în ac܊iunile,
comportamentului sau deciziile persoanelor, întreprinderilor, altor
organiza܊ii neguvernamentale sau guvernamentale care ar putea duce la:
a) dezvoltarea infrastructurii ܈i a clădirilor, folosirea terenurilor sau
alte schimbări la nivel urban sau rural?
b) dezvoltarea terenurilor în zonele verzi sau în zonele de conservare a
naturii?
c) un impact negativ asupra resurselor de mediu ܈i/sau naturale?
d) schimbări în consumul de energie de către popula܊ie ܈i, în special, în
combustibili fosili ܈i, prin urmare, în emisiile de dioxid de carbon ܈i
alte gaze cu efect de seră?
e) schimbări ale consumului de către popula܊ie ale altor resurse
naturale (de exemplu, apă, sol, substan܊e minerale sau cele
agregate)?
f) modificări ale cantită܊ii sau tipului de de܈euri produse (solide,
lichide, periculoase) sau a poluan܊ilor deversa܊i în apă, aer, sol?
g) modificări ale emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din alte
surse (de exemplu, metanul provenind de la activitatea zootehnică ܈i
de la depozitele de de܈euri)?
h) impactul asupra oamenilor ܈i a comunită܊ilor, de ex. prin cre܈terea
zgomotului, deranjamentelor?
ʹǤ În procesul de elaborare a planului sau programului s-a luată în
considerare planurile sau programele mai detaliate din acela܈i sector
(atunci cînd se discută despre o ierarhie verticală) sau planurile ܈i
programele din alte sectoare la acela܈i nivel (sistem orizontal)?
͵Ǥ Prezintă mediul local vre-o constrîngere asupra dezvoltării zonei
geografice acoperite de plan sau program?
ͶǤ Implementează planul sau programul cerin܊ele legale care pot fi
racordate la utilizarea resurselor, producerea ܈i managementul
de܈eurilor sau alte aspecte asociate promovării dezvoltării durabile?
ͷǤ Este scopul planului sau programului de a promova dezvoltarea
durabilă?

la Ghidul cu privire la efectuarea procedurilor
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Folosirea listei de control pentru identificarea posibilităаii ca efectul să fie semnificativ
Deseori apar dificultă܊i atunci cînd trebuie să se decidă dacă efectul este semnificativ. Este
util ca cel care ia această hotărîre să aibă în vedere în ce măsură efectul respectiv poate avea un
rol hotărîtor asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru proiectul planului sau
programului.
După răspunsul la toate întrebările urmează să se decidă dacă proiectul planului sau
programului va fi supus evaluării strategice de mediu. Nu există o regulă general aplicabilă în
acest sens. Teoretic, se poate cere efectuarea evaluării strategice de mediu dacă există un singur
răspuns „DA”. Oricum, cu cît există mai multe răspunsuri „DA” cu atît este mai justificată
decizia privind efectuarea evaluării strategice de mediu pentru planul sau programul examinat.

acestea fiind urmată de alte întrebări subsidiare. Întrebările principale se referă la posibilitatea
apari܊iei unei ac܊iuni/efect ca o consecin܊ă a caracteristicilor planului sau programului.
Folosind lista se va răspunde la fiecare întrebare subsidiară cu unul dintre următoarele
răspunsuri posibile:
- DA – dacă este posibil să apară un efect;
- NU – dacă nu este de a܈teptat să apară un efect;
Răspunsurile se înscriu în coloana 2 ܈i 3. Pentru cazurile în care s-a răspuns prin „DA”,
următorul pas este de a decide dacă este posibil ca efectul respectiv să fie semnificativ.
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(se indică justificarea deciziei care a stabilit lipsa sau necesitatea demarării procedurii
de evaluare strategică de mediu în conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.11/2017)

DECIDE:
1)
planul/programul
....... (denumirea planului/programului) propus a fi
dezvoltat/implementat .......(se indică regiunea localitatea, аara) urmează a fi supus evaluării
strategice de mediu în context transfrontalier;
2)
planul/programul
....... (denumirea planului/programului) propus a fi
dezvoltat/implementat .............(se indică regiunea localitatea, аara) urmează a fi supus
evaluării strategice de mediu;
3) planul/programul ........ (denumirea planului/programului) propus a fi
dezvoltat/implimentat .............(se indică regiunea localitatea, аara) nu urmează a fi supus
evaluării strategice de mediu;

Autoritatea competentă pentru protec܊ia mediului ..............................................,
(se indică autoritatea)
în rezultatul examinării/consultării informa܊iei prezentate pentru determinarea necesită܊ii
efectuării evaluării strategice de mediu (evaluarea prealabilă) (a rezultatelor de identificare a
impactului posibil semnificativ asupra mediului),

Ca urmare a notificării adresate de ...................................................................
................................................................................................ (numele Юi adresa iniаiatorului)
înregistrată cu nr. .............. din ..............................., privind evaluarea prealabilă a
planului/programului ......................................................(denumirea planului sau programului)
în baza Legii nr.11 din 02 martie 2017 privind evaluarea strategică de mediu (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.109-118, art.155) a Hotărîrii Guvernului nr. 695 din 30
august 2017 cu privire la organizarea úi funcĠionarea Ministerului Agriculturii Dezvoltării
Regionale ܈i Mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.322-328, art.797), cu
modificările ܈i completările ulterioare, a Hotărîrii Guvernului nr. 549 din 13 iunie 2018 cu
privire la constituirea, organizarea ܈i func܊ionarea Agen܊iei de Mediu, (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2018, nr.210-223, art.603) (se vor indica Юi alte acte normative care prevăd
procedura de implementare a evaluării strategice de mediu)
în urma examinării܈i verificării documentelor transmise, avînd în vedere că:
(se înscriu următoarele: proiectul/planul intră sau nu sub incidenаa Legii nr.11/2017, criteriile
de determinare a necesităаii evaluării strategice de mediu conform anexei nr.1 la Legea
nr.11/2017, scopul planului/programului)

AVIZ DE EVALUARE PREALABILĂ
Nr. __________ din __________

Antetul autorită܊ii competente pentru reasurse naturale ܈i mediu, adresa, date de contact

Modelul avizului de evaluare prealabilă

la Ghidul cu privire la efectuarea procedurilor
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Nume, prenume

܇ef subdiviziune

(nume, prenume, tel de contact)

Întocmit:

Nume, prenume

Conducător

36

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a
planului/programului...........................................(se indică denumirea planului sau programului),
dacă nu intervin modificări ale acestuia.
Nerespectarea condi܊iilor prezentului aviz poate fi contestat în instan܊a de judecată în
baza Legii Contenciosului Administrativ nr.793/2000, cu modificările ܈i completările ulterioare.

Avizul se emite cu următoarele condi܊ii: …….............................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
................................................................................
(se inscrie orarul Юi abordarea propusă pentru procesul de evaluare strategică de mediu
(dacă o evaluare strategică de mediu este considerată aplicabilă, persoana de contact pentru
comentariile publicului)
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Con܊inutul-cadru a informa܊iei pentru raportul privind evaluarea strategică de mediu
I. Elaborarea listei de informa܊ii pentru determinarea domeniului de aplicare a
raportului privind evaluarea strategică de mediu presupune următoarele:
1. Analiza preliminară a stării mediului (situa܊ia ini܊ială) în ܊ară/zonă/regiune;
2. Identificarea obiectivelor politicii de mediu (܈i de sănătate publică) relevante pentru
elaborarea ܈i implementarea planului sau programului;
3. Identificarea problemelor de mediu (܈i de sănătate publică) primordiale relevante pentru
elaborarea ܈i implementarea planului sau programului;
4. Consultarea păr܊ilor interesate.
Informa܊ia care trebuie inclusă în raportul privind evaluarea strategică de mediu va
con܊ine:
1) Rezumatul con܊inutului, principalele obiective ale planului sau programului úi
conexiunile lui cu alte planuri sau programe va descrie componentele-cheie ale planului sau
programului, obiectivele, procesul de planificare, problemele cheie ܈i solu܊iile alternative
examinate.
2) Iniаiatorul planului sau programului Юi organizarea planificării
Ȍ date despre ini܊iatorul planului sau programului (ex. cine pune în aplicare planul sau
programul, direc܊ia responsabilă pentru implementarea acestuia);
b) date despre organizarea elaborării planului sau programului – numele, persoanei
responsabil de elaborarea planului sau programului, denumirea proiectului planului sau
programului, etc. (aproximativ 0,5 pagini).
3) Conаinutul planului
a) argumentarea necesită܊ii elaborării/actualizării planului sau programului, cuprinsul
planului sau programului, descrierea caracterului planului sau programului, descrierea
problemelor pe care le va aborda planul sau programul (se vor arăta diferen܊ele dintre
planul sau programul anterior);
b) propunerile alternativelor propuse pentru a fi luate în considera܊ie;
(aproximativ 2 pagini, inclusiv ilustraаii grafice (ex., harta teritoriului delimitat, cele mai
importante schimbări planificate de utilizare a teritoriului sau domeniile de dezvoltare
noi luate în consideraаie)).
4) Procesul de planificare
Ȍ descrierea etapelor de elaborare a planului sau programului, inclusiv graficul de
elaborare;
b) informa܊ie despre procedura de aprobare a planului sau programului – cînd este
planificată aprobarea, prin ce act va fi aprobat, care este autoritatea care îl va aproba, etc.
(aproximativ 0,5 – 1 pagini).
5) conexiunea cu alte planuri sau programe relevante
a) vor fi identificate informa܊ii despre alte planuri ܈i programe care trebuie să fie luate în
considerare pe parcursul elaborării ܈i implementării planului sau programului (ex.
planurile regionale de dezvoltare, planurile na܊ionale/regionale privind transportul, planul
na܊ional privind managementul de܈eurilor, etc.). Se enumeră doar lista documentelor
relevante cu o descriere succintă de ce acest document concret este important.
(aproximativ 0,5-1 pagini).
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II. Aspectele relevante ale stării actuale a mediului, inclusiv ale sănătă܊ii popula܊iei pe
teritoriul determinat, posibilul impact asupra mediului ܈i sănătă܊ii popula܊iei în urma
implementării planului sau programului, evolu܊ia sa probabilă fără implementarea
planului sau programului, care va descrie la general starea componentelor de mediu în
baza analizei informa܊iilor disponibile din surse deschise de date de mediu ܈i consulta܊ii
preliminare cu păr܊ile interesate, evolu܊ia posibilă, în caz că planul sau programul nu va fi
implementatm, precum ܈i măsuri pentru preîntîmpinarea ܈i minimizarea consecin܊elor
negative.
Descrierea este structurată pe principalele componente de mediu.
1) aerul - sursele principale de emisie, situa܊ia privind calitatea aerului (principalii poluan܊i,
concentra܊iile ce depă܈esc limitele legale, etc. (aproximativ 2-5 pagini).
2) apa - calitatea apelor de suprafa܊ă ܈i a apelor subterane, aprovizionarea cu apă, apele
reziduale ܈i epurarea acestora, riscurile de inunda܊ii, etc. (aproximativ 2-5 pagini).
3) terenul Юi solul - harta de utilizare a terenurilor ܈i descrierea acestora, problemele ܈i
tendin܊ele principale, principale problemele în utilizarea terenului (lipsa terenului pentru
anumite tipuri de dezvoltare, etc.), eroziunea solului, alunecări de teren, terenuri
contaminate, etc. (aproximativ 2-5 pagini.
4) deЮeuri solide - producerea de܈eurilor (ex., de܈euri miniere, de܈euri menajere, de܈euri
industriale, etc.), principalele tendin܊e din anii trecu܊i, capacită܊ile ܈i perspectivele existente
de tratare a de܈eurilor, etc. (aproximativ 2-5 pagini).
5) natura Юi biodiversitatea – ariile naturale protejate, speciile principale, etc. (aproximativ
2-5 pagini).
6) sănătatea publică - baza ܈i tendin܊ele demografice ܈i epidemiologice (în perspectiva a 710 ani), factorii cheie ce influen܊ează sănătatea publică în ܊ară/regiune/localitate, tendin܊ele
sănătă܊ii publice, etc. (aproximativ 2-5 pagini).
7) situaаia Юi tendinаele socio-economice - oportunită܊i de angajare în cîmpul muncii,
܈omajul, migra܊ia for܊ei de muncă, venituri ܈i cheltuieli, infrastructura socială (aproximativ
2-5 pagini).
8) patrimoniul cultural - patrimoniul tangibil ܈i patrimoniul netangibil (aproximativ 2-5
pagini).
9) alte probleme - alte aspecte/probleme importante ce nu au fost descrise mai sus.
La descrierea componentelor de mediu men܊ionate mai sus vor fi utilizate următoarele
întrebări de reper:
a) care este tendinаa generală (ex. în ultimii 5-10 ani) pentru componentul respectiv?
b) care este acoperirea geografică a tendinаei identificate, aspectele care au fost afectate de
către acest factor?
c) ce teritorii ar putea fi afectate în viitor?
d) poate tendinаa dată să afecteze domeniile de importanаă specifică (de ex., ariile
protejate)?
e) care este importanаa tendinаei într-un teritoriu determinat (important, foarte important,
etc.)?
f) sunt efectele cauzate de tendinаe pozitive sau negative?
g) sunt efectele cauzate de tendinаă reversibile sau ireversibile?
h) există vre-o аintă sau indicator stabilit în politicile existente sau o valoare limită în
legislaаie, etc.?
i) care este relaаia dintre tendinаa curentă Юi аintă stabilită?
Analiza stării actuale a mediului va identifica tendin܊ele problematice într-un teritoriu
determinat (ex. care este cauza concentra܊iei mari de particule de praf din aer sau, care sunt
factorii care au contribuit la contaminarea apei în fîntînele din zonele rurale). De asemenea,
se va stabili care din problemele identificate pot fi solu܊ionate odată cu elaborarea ܈i
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implementarea planului sau programului respectiv.
III. Obiectivele de protec܊ie a mediului, inclusiv a sănătă܊ii populaĠiei, stabilite la nivel
interna܊ional, na܊ional úi la alte niveluri, care sînt importante pentru plan sau program,
úi modul în care aceste obiective úi orice considera܊ii de mediu sînt luate în considerare
la elaborarea planului sau programului.
1) documentele strategice relevante - se enumeră documentele principale care trebuie să fie
luare în considerare la elaborarea planului sau programului respectiv (ex. documentele
regionale de planificare a spa܊iului, planuri privind infrastructura na܊ională de gestionare a
de܈eurilor) ܈i descrierile lor succinte.
2) obiectivele politicii de mediu úi a sănătăаii publice - pentru fiecare componentă de mediu
(ex. aer, apă, sănătate publică, etc.), se enumeră obiectivele/sarcinile/܊intele din documentele
strategice oficiale cu privire la politica de mediu ܈i sănătate (ex. Strategia privind protec܊ia
mediului, Strategia de gestionare a de܈eurilor, etc.).
Model Tabel nr.1
Obiective
Relevan܊a cu
Notă
proiectul planului
sau programului
Apă
1…..
+
2….
Aer
….
+
….
…
Sănătate
Aspecte socio-economice
Model Tabel nr.2.
Obiectivul
documentului
strategic na܊ional

Obiectivele
strategice ale zonei
pentru care se
elaborarea planul
sau programul

Obiectivele din
plan sau program

Nivelul de
corespundere

IV. Analiza păr܊ilor interesate include informaаii despre părаile interesate identificate în
cadrul etapei de determinare a necesităаii de efectuare a evaluării strategice de mediu
pentru plan sau program.
Păr܊ile interesate identificate vor fi abordate ܈i invitate să participe în activită܊i de consultare
cu păr܊ile interesate ܈i să comenteze pe marginea rezultatelor produse de exper܊ii care au
realizat evaluarea strategică de mediu.
ͳȌ se vor enumera păr܊ile interesate pentru evaluarea strategică de mediu asupra planului
sau programului concret – inclusiv grupurile vulnerabile ܈i autorită܊ile administra܊iei
publice afectate;
ʹȌ se identifică principalele interese ܈i îngrijorări ale păr܊ilor interesate în baza analizei de
către exper܊i ܈i în urma consulta܊iilor cu privire la determinarea domeniului de aplicare a
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raportului privind evaluarea strategică de mediu.
Lista păr܊ilor interesate se folose܈te úi pentru a perfecta lista invita܊ilor la consultări/ateliere
de lucru în procesul de evaluare strategică de mediu. VedeĠi modelul de tabel nr.3
Model Tabel nr.3.
Partea interesată
(institu܊ia/reprezentantul)
exemple
Consiliul raional
ONG X.Y.
Institutul
sănătate

interesul/îngrijorarea
Oferă aprobarea finală a Planului sau programului
Se opune zonei industriale.

naаional

de

Deаine date despre calitatea aerului

în zonă

V. Problemele de mediu existente, relevante pentru plan sau program se identifică în
baza analizei preliminare a stării mediului într-un teritoriu determinat în urma consultărilor
cu păr܊ile interesate. De asemenea, se vor lua în considera܊ie obiectivele politicii existente de
mediu relevante pentru contextul planului sau programului elaborat.
Tabelul de mai jos oferă o privire generală asupra problemelor primordiale.
Model Tabel nr.4.
Aspectele de
Zonele
Legăturile probabile
mediu si
Îngrijorările ܈i
geografice de
cu planul sau
sănătate
problemele specifice
îngrijorare
programul
identificate
Sănătatea
publică
Biodiversitatea
Aer
Apa
Managementul
de deúeuri
Solul/terenuri
VI. Recomandările preliminare pentru prevenirea, reducerea sau atenuarea oricăror
efecte adverse semnificative asupra mediului
VII. Identificarea necesită܊ilor pentru analizele ܈i consultările ulterioare în situa܊ia cînd
se identifică lipsă de date Юi informaаii pentru a facilita desfăЮurarea procedurii de evaluare
strategică de mediu.
VIII. Identificarea impactului transfrontalier semnificativ asupra mediului va descrie
dacă poate apărea impactul transfrontalier semnificativ úi care este acesta.
IX. Anexe ܈i materiale de suport – hăr܊i, procesele-verbale ale ܈edin܊elor consultative.
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Anexa nr. 7
la Ghidul cu privire la efectuarea procedurilor
privind evaluarea strategică de mediu

Modelul avizului de mediu
Antetul autorită܊ii competente pentru resurse naturale ܈i mediu, adresa, date de contact
APROBAT

............................................
(numele, prenumele conducătorului autorităаii pentru protecаia mediului)

L.܇. ”......” .................................... 20__
(data aprobării)

AVIZ DE MEDIU
Nr. __________ din ___________ 20__
Ca urmare a notificării adresate de .......................................................................................
....................................................... cu sediul.....................................................................................
...........................................................................................................................................................
(numele Юi adresa iniаiatorului)

înregistrată cu nr. .............. din ...............................,
în urma examinării ܈i verificării documentelor transmise ܈i parcurgerii integrale a
etapelor prevăzute în baza Legii nr.11 din 02 martie 2017 privind evaluarea strategică de mediu
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.109-118, art.155) a Hotărârii Guvernului nr.
695 din 30 august 2017 cu privire la organizarea úi funcĠionarea Ministerului Agriculturii
Dezvoltării Regionale ܈i Mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.322-328,
art.797), cu modificările ܈i completările ulterioare (se vor indica Юi alte acte normative care
prevăd procedura de implementare a evaluării strategice de mediu în dependenаă de aplicarea
lor) se emite:
AVIZ
pentru ................................................................................................................................................
(denumirea planului sau programului)
promovat de ....................................................................................................................................
(denumirea completă a instituаiei ce a iniаiat evaluarea strategică de mediu Юi sediul)

în scopul adoptării/aprobării............................................................................................................

(denumirea planului sau programului)

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(se înscrie prezentarea generală a planului/programului care a fost supus procedurii evaluării strategice de mediu,
informaаia ce аine de obiectivul planului/ programului (localitatea, regiunea, аara) unde acesta se va implimenta,
scopul, domediul de aplicare, problemele de mediu relevante pentru plan/program.

Prezentul aviz se emite cu următoarele condi܊ii:
1.........................................................................................................................................................
2........................................................................................................... .......................................etc.
(se înscriu măsurile pentru prevenirea, reducere sau compensarea efectelor semnificative asupra mediului – apă,
aer, sol, subsol,biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraаii, deЮeuri, risc pentru sănătate, resurse naturale , etc.,
inclusiv măsurile de reducere sau de compensare a efectelor semnificative transfrontaliere după caz, îndeplinirea
programului de monitorizare a efectelor asupra mediului, Ю.a. de la caz la caz)

Emiterea avizului de mediu s-a făcut avîndu-se în vedere ..............................................................
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...........................................................................................................................................................
(se inscriu: modul în care consideraаiile de mediu au fost integrate în plan sau program, cum s-au soluаionat
problemele de mediu în raportul de mediu, cum s-au luat în considerare opiniile exprimate de public Юi de alte
autorităаi, precum Юi, dacă este cazul, rezultatele consultărilor transfrontaliere, motivarea alegerii unei dintre
alternativele de plan/program prezentate)

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a
planului/programului .............................................. (se indică denumirea planului/programului), dacă nu
intervin modificări ale acestuia.
Ini܊iatorul planului/programului (se indică denumirea juridică a iniаiatorului Юi denumirea
planului/programului) este obligat:
1. de a notifica autoritatea competentă pentru resurse naturale ܈i mediu, dacă intervin
elemente noi, necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum ܈i asupra oricăror
modificări ale condi܊iilor, care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea
modificării;
2. de a supune procedurii de adoptare a planului/programului, precum ܈i orice modificare al
acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru resurse
naturale ܈i mediu.
3. de a îndeplini programul de monitorizare a efectelor asupra mediului ܈.a. după caz.
Nerespectarea condi܊iilor prezentului aviz constituie contraven܊ie ܈i se sanc܊ionează
conform prevederilor legale.
Răspunderea pentru corectitudinea informa܊iei puse la dispozi܊ia autorită܊ilor competente
pentru resurse naturale ܈i mediu, a publicului revine ini܊iatorului planului/programului, iar
răspunderea pentru corectitudinea lucrărilor de evaluare revin autorului acestuia.
Prezentul aviz de mediu poate fi contestat în instan܊a de judecată în baza Legii
Contenciosului Administrativ nr.793/2000, cu modificările ܈i completările ulterioare.
Avizul con܊ine ..... pagini ܈i a fost redactat în .... exemplare.
܇ef subdiviziune

Nume, prenume

Întocmit de:
(nume, prenume, tel de contact)

Modelul DECIZIEI de refuz privind eliberarea avizului de mediu
Antetul autorită܊ii competente pentru resurse naturale ܈i mediu, adresa, date de contact
Nr. ................. din ............................

Ca urmare a notificării adresate de .......................................................................................
....................................................... cu sediul.....................................................................................
...........................................................................................................................................................
(numele Юi adresa iniаiatorului)
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privind eliberarea avizului de mediu la planul/programul.........................................
.....................................................................................................................................
(se indică denumirea planului/programului)

înregistrat cu nr. .............. din ...............................,
în baza Legii nr.11 din 02 martie 2017 privind evaluarea strategică de mediu (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.109-118, art.155) a Hotărîrii Guvernului nr. 695 din 30
august 2017 cu privire la organizarea úi funcĠionarea Ministerului Agriculturii Dezvoltării
Regionale ܈i Mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.322-328, art.797), cu
modificările ܈i completările ulterioare (se vor indica Юi alte acte normative care prevăd
procedura de implementare a evaluării strategice de mediu în dependenаă de aplicarea lor), a
examinat :
Planul/programul..................................................................................................................
(denumirea planului/programului)

promovat de ......................................................................................................................................
(denumirea completă a instituаiei ce a iniаiat evaluarea strategică de mediu Юi sediul)

care prevede ......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

(se înscrie prezentarea generală a planului/programului care a fost supus procedurii evaluării strategice de mediu,
informaаia ce аine de obiectivul planului/ programului (localitatea, regiunea, аara) domeniul de aplicare,
problemele de mediu relevante pentru plan/program)

În urma analizării ܈i verificării documentelor depuse, luînd în considerare informa܊ia
privind poten܊ialele efecte asupra mediului, reie܈ind din caracteristicile planului/programului
precum ܈i în rezultatul analizei solu܊iilor alternative, măsurilor compensatorii etc.
...........................................................................................................................................................
(se descriu Юi alte momente după caz)

SE REFUZĂ eliberarea avizului de mediu la planul/programul.......................................
(denumirea planului/programului)

promovat de ......................................................................................................................................
(denumirea completă a instituаiei ce a iniаiat evaluarea strategică de mediu Юi sediul)

din următoarele considerente:
1. .............................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................
(se înscriu motivele care au stat la baza respingerii solicitării , care sun de la caz la caz diferite, cu
precizarea consideraаiilor de mediu care nu au fost integrate în plan sau program, problemelor de mediu,
opiniile exprimate de public Юi de alte autorităаi, precum Юi, dacă este cazul, rezultatele consultărilor
transfrontire, neconformităаilor constatate etc.)

Prezenta decizie poate fi contestată în instan܊a de judecată în baza Legii Contenciosului
Administrativ nr. 793/2000, cu modificările ܈i completările ulterioare.
܇ef institu܊ie

Nume, prenume

܇ef subdiviziune

Nume, prenume

Întocmit de:
(nume, prenume, tel de contact)
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Modelul DECIZIEI
de restituire a raportului privind evaluarea strategică de mediu
Antetul autorită܊ii competente pentru resurse naturale ܈i mediu, adresa, date de contact
Nr. ................. din ............................

Ca urmare a notificării adresate de ............................................................................. cu
sediul................................................................................................................................................
(numele Юi adresa iniаiatorului)

privind eliberarea avizului de mediu la planul/programul..............................................................
..........................................................................................................................................................

(se indică denumirea planului/programului)

înregistrată cu nr. .............. din ...............................,
în baza Legii nr.11 din 02 martie 2017 privind evaluarea strategică de mediu (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.109-118, art.155) a Hotărîrii Guvernului nr. 695 din 30
august 2017 cu privire la organizarea úi funcĠionarea Ministerului Agriculturii Dezvoltării
Regionale ܈i Mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.322-328, art.797), cu
modificările ܈i completările ulterioare (se vor indica Юi alte acte normative care prevăd procedura de
implementare a evaluării strategice de mediu în dependenаă de aplicarea lor), a examinat :
Planul/programul...................................................................................................................
(denumirea planului/programului)

promovat de ......................................................................................................................................
(denumirea completă a instituаiei ce a iniаiat evaluarea strategică de mediu Юi sediul)

care prevede .....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

(se înscrie prezentarea generală a planului/programului care a fost supus procedurii evaluării strategice de mediu,
informaаia ce аine de obiectivul planului/ programului (localitatea, regiunea, аara) domeniul de aplicare,
problemele de mediu relevante pentru plan/program)

În urma analizării ܈i verificării documentelor depuse, luînd în considerare poten܊ialele
efecte asupra mediului, reie܈ind din caracteristicile planului/programului precum ܈i în rezultatul
analizei solu܊iilor alternative, măsurilor compensatorii etc . ................................................,
(se descrie informaаia de la caz la caz),

inclusiv informa܊ia din raportul privind evaluarea strategică de mediu.

RESTITUIE
raportul
privind
evaluarea
strategică
de
mediu
la
planul/programul...............................................................................................................................
(denumirea planului/programului)

(pentru înlăturarea deficien܊elor, pentru completare etc.), din următoarele considerente:
1. ..............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................

(se înscriu motivele care au stat la baza restituirii raportului, care sun de la caz la caz diferite, cu
precizarea consideraаiilor de mediu care nu au fost integrate în raport, soluаiile/alternativele de diminuare
a impactului asupra mediului, măsurile compensatorii, datele eronate etc.)
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Prezenta decizie poate fi contestată în instan܊a de judecată în baza Legii Contenciosului
Administrativ nr.793/2000, cu modificările ܈i completările ulterioare.
܇ef institu܊ie

Nume, prenume

܇ef subdiviziune

Nume, prenume

Întocmit de:
(nume, prenume, tel de contact)

Anexa nr.8
la Ghidul cu privire la efectuarea procedurilor
privind evaluarea strategică de mediu

Modelul registrului de evidenĠă a informaĠiei privind
evaluarea strategică de mediu
Nr. de Data Numărul
de Denumirea
IniĠiator Elaborator Etapa
ordine
înregistrare a planului sau (date de (date
de
solicitării
programului contacta) contacta)

92

www.monitorul.md

Statutul

12 octombrie 2018

Nr. 384-395 (6779-6790)

Anexa nr.9
la Ghidul cu privire la efectuarea procedurilor
privind evaluarea strategică de mediu

Modelul avizului de mediu în context transfontalier
Antetul autorită܊ii competente pentru resurse naturale ܈i mediu, adresa, date de contact
APROBAT

............................................
(numele, prenumele conducătorului autorităаii pentru protecаia mediului)

L.܇. ”......” ....................................
(data aprobării)

AVIZ DE MEDIU
Nr. __________ din ___________

Ca urmare a notificării adresate de .............................................................................. cu
sediul..................................................................................................................................................
(numele Юi adresa iniаiatorului)

înregistrată cu nr. .............. din ...............................,
în urma analizării ܈i verificării documentelor transmise,
în urma parcurgerii integrale a etapelor procedurale,
întru asigurarea prevederilor Directivei 2001/42/CE a Parlamentului European ܈i a
Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri ܈i programe asupra
mediului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunită܊ilor Europene L 197 din 21 iulie 20011,
în baza Legii nr.11 din 02 martie 2017 privind evaluarea strategică de mediu (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.109-118, art.155) a Hotărîrii Guvernului nr. 695 din 30
august 2017 cu privire la organizarea úi funcĠionarea Ministerului Agriculturii Dezvoltării
Regionale ܈i Mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.322-328, art.797), cu
modificările ܈i completările ulterioare (se vor indica Юi alte acte normative care prevăd procedura de
implementare a evaluării strategice de mediu în dependenаă de aplicarea lor) se emite:
AVIZ
pentru ................................................................................................................................................
(denumirea planului sau programului)
promovat de ......................................................................................................................................
(denumirea completă a instituаiei ce a iniаiat evaluarea strategică de mediu Юi sediul, аara)

în scopul adoptării/aprobării.............................................................................................................
(denumirea planului sau programului)

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.................................................................................
(se înscrie prezentarea generală a planului/programului care a fost supus procedurii evaluării strategice de mediu,
informaаia ce аine de obiectivul planului/ programului (localitatea, regiunea, аara) unde acesta se va implementa,
domeniul de aplicare, problemele de mediu relevante pentru plan/program).

Prezentul aviz se emite cu următoarele condi܊ii:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
46
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(se inscriu măsurile pentru prevenirea, reducere sau compensarea efectelor semnificative asupra mediului – apă,
aer, sol, subsol,biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraаii, deЮeuri, risc pentru sănătate, resurse naturale , etc.,
inclusiv măsurile de reducere sau de compensare a efectelor semnificative transfrontaliere, realizarea programului
de monitorizare, etc.)

Emiterea
avizului
de
mediu
s-a
făcut
avîndu-se
în
vedere
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(se inscriu: modul în care consideraаiile de mediu au fost integrate în plan sau program, cum s/au soluаionat
problemele de mediu în raportul de mediu, cum s-au luat în considerare opiniile exprimate de public Юi de alte
autorităаi, precum Юi, dacă este cazul, rezultatele consultărilor transfrontire, motivarea alegerii unei dintre
alternativele de plan/program prezentate)

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a
planului/programului .......................................................(se indică denumirea planului/programului),
dacă nu intervin modificări ale acestuia.
Ini܊iatorul planului/programului (se indică denumirea juridică a iniаiatorului Юi denumirea
planului/programului) este obligat:
1. De a notifica autoritatea competentă pentru protec܊ia mediului, dacă intervin elemente
noi, necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum ܈i asupra oricăror modificări
ale condi܊iilor, care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării;
2. De a supune procedurii de adoptare a planului/programului, precum ܈i orice modificare al
acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protec܊ia
mediului;
3. De a îndeplini programul de monitorizare a efectelor asupra mediului ܈.a după caz .
Nerespectarea condi܊iilor prezentului aviz constituie contraven܊ie ܈i se sanc܊ionează
conform prevederilor legale.
Răspunderea pentru corectitudinea informa܊iei puse la dispozi܊ia autorită܊ilor competente
pentru resurse naturale ܈i mediu ܈i a publicului revine ini܊iatorului planului/programului, iar
răspunderea pentru corectitudinea lucrărilor de evaluare revine autorului acestuia.
Avizul con܊ine ..... pagini ܈i a fost redactat în .... exemplare.

܇ef subdiviziune

Nume, prenume

Întocmit de:
(nume, prenume, tel de contact)
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Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1356 din 22 august 2018
Ministru _______ Victoria Iftodi

1494

ORDIN
cu privire la modificarea Ordinului Directorului
Serviciului Vamal nr.56-O din 21 februarie 2008
„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală
a Republicii Moldova de către persoane fizice
şi a unor formulare tipizate”

În temeiul art. 116 din Codul vamal nr. 1149/2000
(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție
specială din 1 ianuarie 2007) și pct. 9 din Anexa nr.1 la
Hotărîrea Guvernului nr. 294/1998 „Cu privire la executarea
Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din
23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
1998, nr.30-33, art.288),
ORDON:
1. Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 56-0 din
21 februarie 2008 cu privire la aprobarea Regulamentului
privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală
a Republicii Moldova de către persoanele fizice şi a unor
formulare tipizate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2008, nr.74-75, art.211), înregistrat la Ministerul Justiţiei cu

nr.564 din 24 martie 2008, se modifică după cum urmează:
1) în tot textul cuvintele „colaborator vamal”, la orice
formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „funcționar
vamal”, la forma gramaticală corespunzătoare.
2) pct. 1 se completează cu subpunctul 71) cu următorul
cuprins:
„71) Formularul tipizat TV-24 (anexa nr.81)”;
3) la anexa nr. 1, pct. 28 alineatul doi va avea următorul
cuprins: „Pentru mijloacele de transport importate se eliberează adeverința TV-25, pentru cele importate în condițiile
Legii nr.170/2018 se eliberează adeverința TV-24, pentru
cele admise temporar – autorizația TV-26 (anexele nr.8,
81, 9)”;
4) la anexa nr.5.1, rubrica „TPV, TV, Acciz, TVA” se

completează cu poziția 014 cu următorul cuprins:
014

Legea nr. 170/2018
cu privire la înmatricularea unor mijloace
de transport și modificarea unor acte legislative, art. I

Scutiri aplicate mijloacelor de transport clasificate la poziția tarifară 8703, și
remorcile atașate la acestea clasificate la poziția tarifară 8716, motocicletele
(inclusiv mopedele) și bicicletele cu motor auxiliar cu sau fără atașe clasificate
la poziția tarifară 8711, introduse după data de 24 aprilie 2018 pe teritoriul
unităților administrativ – teritoriale din stînga Nistrului sau municipiul Bender,
cu excepția localităților Cocieri, Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă,
Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca, din raionul Dubăsari, de persoanele menționate
la art. I pct.3, avînd plăci cu număr de înmatriculare eliberate în unitățile
administrativ-teritoriale din stînga Nistrului și municipiul Bender, cu excepția
localităților Cocieri, Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă, Pîrîta,
Pohrebea, Vasilievca, din raionul Dubăsari, înmatriculate la subdiviziunile
Agenției Servicii Publice pentru obținerea plăcuțelor cu număr de înmatriculare neutru, însă cu prezentarea obligatorie a actelor vamale
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„Anexa nr. 81
la Ordinul Directorului Serviciului Vamal
nr.56-O din 21 februarie 2008

Formularul TV-24
Republica Moldova
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɨɥɞɨɜɚ

Biroul Vamal
Ɍɚɦɨɠɧɹ
”___”_____________ 20__

ADEVERINğA nr.
ɍȾɈɋɌɈȼȿɊȿɇɂȿ
pentru mijlocul de transport importat pentru înmatriculare în condi܊iile Legii nr.170/2018 cu privire
la înmatricularea unor mijloacelor de transport ܈i modificarea unor acte legislative
ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ, ɢɦɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɞɥɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ Ɂɚɤɨɧɚ ʋ170/180, ɨ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

Modelul úi marca _____________________________________________________
ȼɢɞ ɢ ɦɚɪɤɚ
Caroserie nr. ________________________________________________________
Ʉɭɡɨɜ ʋ
Posesor ____________________________________________________________
ȼɥɚɞɟɥɟɰ
Domiciliul ___________________________________________________________
Mɟɫɬɨ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Paúaport nr./܉ara eliberării ____________________________________________
ɉɚɫɩɨɪɬ ʋ /ɋɬɪɚɧɚ ɜɵɞɚɱɢ

Func܊ionar vamal __________
Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɫɥɭɠɚɳɢɣ

L.ù.
M.ɉ.

út.p
ɥ.ɩ.

Primit
______________________”
ɉɨɥɭɱɢɥ
***Eliberată pentru punerea condiаionată în circulaаie a mijloacelor de transport. În caz de înstrăinare a se adresa Serviciului
Vamal al Republicii Moldova.
ȼɵɞɚɧɨ ɞɥɹ ɭɫɥɨɜɧɨɝɨ ɜɵɩɭɫɤɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɹ ɨɛɪɚɬɢɬɫɹ ɜ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɋɥɭɠɛɭ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɇɨɥɞɨɜɚ.

5) se completează cu Anexa nr.81 cu următorul cuprins:
6) anexa nr.10 se completează cu Capitolul VI cu
următorul cuprins:
„VI. FORMULARUL TIPIZAT (TV-24)
28. Formularului tipizat TV-24 se eliberează pentru
mijloacele de transport importate în condițiile Legii
nr.170/2018 cu privire înmatricularea unor mijloace de
transport și modificarea unor acte legislative, pentru
obținerea plăcuțelor cu număr de înmatriculare neutru de
către persoanele fizice și juridice din unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului și municipiul Bender, cu
excepţia localităţilor Cocieri, Corjova, Coşniţa, Doroţcaia,
Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul
Dubăsari”.
29. Pentru eliberarea formularului tipizat TV-24 este
necesar de a prezenta: pașaportul tehnic cu inscripția
radierii din circulație a mijlocului de transport, actul ce
confirmă legalitatea procurării mijlocului de transport (actul
de vînzare/cumpărare, factura fiscală/factura, actul de
donație şi altele), formularul tipizat TV-14.
DIRECTORUL
SERVICIULUI VAMAL

30. Funcționarul vamal completează toate rubricile
formularului tipizat TV-24 cu semnarea şi aplicarea ștampilei
personale.
31. Exemplarul 1 al formularului tipizat TV-24 se eliberează persoanei după semnarea ambelor exemplare.
32. Exemplarul 2 rămîne la organul vamal emitent.”
2. Direcţia dezvoltare şi securitate informaţională va
opera modificările corespunzătoare în Sistemul Informaţional „Asycuda World”.
3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoștința
funcționarilor vamali, brokerilor vamali şi a declaranţilor în
nume propriu prevederile prezentului ordin.
4. Executarea prezentului ordin se pune în sarcina
birourilor vamale.
5. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin
se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune
în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
7. Prezentul ordin intră în vigoare la 1 septembrie 2018.

Vitalie VRABIE

Nr. 376-O. Chişinău, 22 august 2018.
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ORDIN
cu privire la aprobarea Regulamentului
privind organizarea şi funcționarea Consiliului
pentru soluționarea disputelor
în cadrul Serviciului Vamal

Întru asigurarea executării prevederilor art.2941 din
Codul vamal, pct.5 din Hotărîrea Guvernului nr.380 din
25 aprilie 2018 ”Cu privire la aprobarea Regulamentuluicadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru
soluționarea disputelor în cadrul organelor de control”
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.133-141,
art.15) și în temeiul punctului 8 al Regulamentului privind
organizarea și funcționarea Serviciului Vamal, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5, art.422),
DIRECTORUL
SERVICIULUI VAMAL

ORDON:
1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și
funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în
cadrul Serviciului Vamal (conform anexei).
2. Membrii Consiliului pentru soluționarea disputelor în
cadrul Serviciului Vamal vor desfășura activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului.
3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

Vitalie VRABIE

Nr. 417-O. Chişinău, 28 septembrie 2018.

Anexă
la Ordinul Serviciului Vamal
nr. 417-O din 28 septembrie 2018
REGULAMENT
privind organizarea şi funcționarea Consiliului
pentru soluționarea disputelor în cadrul Serviciului Vamal
Capitolul I - Dispoziţii generale
şi organizarea Consiliului
1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea
Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul Serviciului Vamal (în continuare Regulament, Consiliu) este
elaborat în baza art.2941 din Codul vamal, Hotărîrii Guvernului nr.380 din 25 aprilie 2018 ”Cu privire la aprobarea
Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea
Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor
de control” și punctului 8 al Regulamentului privind
organizarea și funcționarea Serviciului Vamal, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.4 din 2 ianuarie 2007.
2. Prezentul Regulament reglementează procedura de
organizare și funcționare a Consiliului pentru soluționarea
disputelor în cadrul Serviciului Vamal, atribuțiile și sarcinile
membrilor Consiliului, precum și procedura de examinare
a contestațiilor în cadrul Consiliului.
3. Consiliul activează în calitate de organ permanent şi
își desfășoară activitatea pe baza Codului vamal, prezentului
Regulament și ale altor acte normative aplicabile domeniului
vamal.
4. Consiliul se organizează și activează în scopul examinării contestațiilor depuse în conformitate cu prevederile
art.2941 alin. (2) din Codul vamal.
Capitolul II – Componența Consiliului
5. Consiliul se constituie din președintele Consiliului,
șeful subdiviziunii juridice, șefii direcțiilor Serviciului Vamal
sau persoanele care îl substituie, desemnați de directorul
Serviciului Vamal, precum și cel puțin 3 reprezentanți
ai asociațiilor din mediul de afaceri cu relevanță pentru
domeniul vamal, avînd între 7-9 membri total.
6. Activitatea Consiliului este condusă și asigurată de
către directorul Serviciului Vamal (președintele Consiliului),
care este în drept să delege această funcție altei persoane
din cadrul Serviciului Vamal.
7. Reprezentanții structurilor asociate din mediul de
afaceri sînt asociațiile selectate conform procedurii stabilite
de Guvern și se includ în componența Consiliului în baza
informației prezentate de Cancelaria de Stat.
8. Componența numerică și nominală a Consiliului

se aprobă prin ordin al directorului Serviciului Vamal.
Ordinul se publică pe pagina oficială a Serviciului Vamal:
www.customs.gov.md.
9. Calitatea de membru al Consiliului încetează în
următoarele cazuri:
a) încetarea/suspendarea raporturilor de serviciu;
b) imposibilitatea exercitării atribuțiilor de serviciu;
c) încetarea activităţii asociaţiei din cadrul mediului de
afaceri.
10. Revocarea membrilor în situațiile expuse la pct.9
și numirea membrilor noi se face prin ordinul directorului
Serviciului Vamal.
Capitolul III – Atribuţiile Consiliului
11. În activitatea sa, Consiliul are următoarele atribuții:
1) examinează, conform procedurii prealabile în contenciosul administrativ, contestațiile depuse de persoanele
supuse controlului de către organul vamal, care se
consideră vătămate într-un drept al său, recunoscut de
lege, prin actele administrative emise în cadrul procedurii
de control, acțiunile/inacțiunile organului vamal sau ale
colaboratorilor vamali în cadrul acestor proceduri;
2) examinează materialele/actele aferente cazului;
3) identifică practici defectuoase în domeniul controlului
de stat;
3) emite decizii cu privire la contestația examinată;
4) ține evidența deciziilor emise.
Capitolul IV - Atribuţiile și sarcinile
membrilor Consiliului
12. Membrii Consiliului au următoarele atribuţii:
1) să participe la şedinţele Consiliului;
2) să studieze materialele cazului, puse la dispoziţie şi să
contribuie activ la dezbaterea acestora în cadrul ședințelor
Consiliului;
3) să se expună pe marginea fiecărei probleme puse
în discuție;
4) să ofere recomandări și propuneri asupra cazului
examinat;
5) să semneze procesele-verbale ale ședințelor Consiliului;
6) să solicite, în caz de necesitate, atragerea unor
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experți sau efectuarea expertizei;
7) să semneze Declarația de nedivulgare a informațiilor
și a faptelor care le-au devenit cunoscute în procedura de
examinare a contestațiilor.
13. Pe lîngă atribuțiile în calitate de membru al Consiliului, preşedintele Consiliului:
1) asigură și coordonează întreaga activitate a Consiliului;
2) conduce/prezidează şedinţele Consiliului şi concluzionează asupra propunerilor şi recomandărilor ce rezultă din
dezbaterile care au avut loc în cadrul şedinţe lor;
3) aprobă ordinea de zi și fixează data ședințelor
Consiliului;
4) aprobă lista nominală a membrilor Colegiului;
5) emite și semnează deciziile Consiliului cu privire la
contestaţia examinată.
14. Membrii Consiliului vor respecta următoarele
condiții:
1) evitarea conflictului de interese în conformitate cu
prevederile legislației cu privire la conflictul de interese;
2) obiectivitatea opiniilor exprimate pe bază de
argumente;
3) imparțialitatea în exprimarea opiniilor;
4) confidenţialitatea informaţiilor şi datelor acumulate în
cadrul ședințelor Consiliului.
15. Membrii Consiliului delegați de asociațiile de afaceri
participă la ședințele Consiliului, poziția lor urmînd a fi
consemnată în procesul-verbal al ședinței. Dreptul reprezentantului asociației de afaceri de a participa la ședințele
Consiliului se confirmă prin scrisoarea de desemnare
(delegare), semnată de către conducătorul asociației din
mediul de afaceri.
Capitolul V – Modul de organizare
a activității Consiliului
16. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în şedinţe și
se convoacă în funcție de petițiile, cererile prealabile sau
contestațiile depuse în condițiile.art.2941 din Codul vamal.
17. Şedinţa se consideră deliberativă, dacă la ea
participă 2/3 din numărul total al membrilor Consiliului.
Ședințele se desfășoară indiferent de absența la acestea
a unor membri sau a persoanei care a depus contestația.
Prezența președintelui Consiliului este obligatorie. În cazul
în care substituirea președintelui nu este posibilă, ședințele
se amînă.
18. Desfăşurarea şedinţei Consiliului se consemnează
în procesul-verbal al ședinței, în care se indică prezenţa
membrilor Consiliului, a altor persoane participante la
şedinţă, conţinutul dezbaterilor, opiniile și propunerile
membrilor Consiliului şi decizia adoptată.
19. Deciziile cu privire la contestațiile examinate sînt
adoptate de președintele Consiliului după expunerea și
examinarea opiniilor și propunerilor tuturor membrilor,
acestea avînd caracter de recomandare. Președintele emite
decizia la finele ședinței sau, dacă sînt necesare unele
examinări suplimentare, efectuarea expertizei sau prezentarea unor probe suplimentare, poate dispune convocarea
unei ședințe suplimentare.
20. Lucrările de secretariat ale Consiliului sînt asigurate
de către secretarul Consiliului, care este desemnat de
președinte din rîndul angajaților Serviciului Vamal. Secretarul Consiliului nu este membru al Consiliului și nu se
expune asupra cazului pus în discuție.
21. Secretarul Consiliului întocmește ordinea de zi a
ședințelor, cu coordonarea președintelui. După aprobarea
de către președintele Consiliului, ordinea de zi, locul, data
și ora ședinței se aduce la cunoștința tuturor membrilor.
Stabilirea datelor ședințelor se va face în funcţie de
caracterul contestațiilor și necesitatea respectării termenelor de examinare.
22. Secretarul Consiliului îndeplinește următoarele
atribuţii:
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1) asigură efectuarea lucrărilor necesare bunei pregătiri
şi desfăşurări a şedinţelor Consiliului;
2) asigură elaborarea proiectului ordinii de zi a şedinţelor Consiliului, pe care o supune aprobării preşedintelui
Consiliului;
3) aduce la cunoștința membrilor Consiliului, precum
și altor participanți, ordinea de zi și materialele aferente
cazului, locul, data și ora ședințelor cu cel puţin 5 zile
înaintea şedinţelor programate;
4) asigură convocarea membrilor Consiliului pentru
ședință la data fixată de către președinte;
5) asigură citarea persoanei care a depus contestația
pentru participare la ședință;
5) asigură organizarea şi păstrarea întregii arhive a
Consiliului (procesele-verbale ale ședințelor, un exemplar
al deciziei adoptate, alte documente aferente cazului);
6) întocmește procesele-verbale ale ședințelor Consiliului;
7) remite persoanei care a depus contestația și organului
vamal din subordine, care a efectuat controlul, Decizia
adoptată de Consiliu pe marginea contestației, inclusiv
Decizia de prelungire a examinării contestației.
23. Membrii Consiliului, precum şi ceilalţi participanţi
la şedinţe au obligaţia să păstreze datele care constituie
secret comercial sau alte date cu accesibilitate limitată în
conformitate cu art.2941 alin.(5) din Codul vamal.
Capitolul VI – Procedura de examinare
a contestațiilor în cadrul Consiliului
24. Contestațiile se depun de persoanele supuse
controlului de către organul vamal, care se consideră
vătămate într-un drept al său, recunoscut de lege, prin
actele administrative emise în cadrul procedurii de control,
acțiunile/inacțiunile organului vamal sau ale colaboratorilor
vamali în cadrul acestor proceduri.
25. Nu constituie obiect al contestațiilor, în sensul
prezentului Regulament, procesele-verbale prin care au
fost constatate contravenții.
26. Contestațiile se examinează în cadrul Consiliului – în
cazul în care persoana supusă controlului a consemnat în
cerere acordul cu privire la divulgarea datelor potrivit alin.(6)
şi contestă actele administrative prin care s-a stabilit o
obligaţie vamală în sumă de peste 500 000 de lei – pentru
persoane juridice şi peste 250 000 de lei – pentru persoane
fizice; sau potrivit procedurii stabilite la art.285–294 din
Codul vamal – în alte cazuri decît cele menţionate supra.
27. La depunerea contestaţiei, în textul acesteia, se
consemnează acordul sau dezacordul cu privire la divulgarea datelor care constituie secret comercial sau a altor
date cu accesibilitate limitată din documentaţia supusă
controlului şi/sau din actele administrative emise în cadrul
procedurii de control.
28. Prin derogare de la prevederile art.289 din Codul
vamal, contestaţia se depune în termen de pînă la 30 de
zile calendaristice de la data comunicării actului administrativ contestat. În cazul examinării contestaţiei în cadrul
Consiliului, prevederile art.293 din Codul vamal se aplică
corespunzător.
29. La ședințele Consiliului poate fi citată și persoana
care a depus contestația, precum și inspectorul implicat
în control și conducătorul subdiviziunii în care acesta
activează, în vederea prezentării poziției și argumentelor
sale referitoare la subiectul examinat.
30. Decizia cu privire la contestaţia examinată de
Consiliu se emite în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii prealabile de contestare.
Termenul indicat poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile
calendaristice, cu informarea în termen de 3 zile a reclamantului şi cu prezentarea motivelor care au stat la baza
prelungirii termenului.
31. Pe marginea contestației, președintele Consiliului
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adoptă una din următoarele decizii:
1) respinge contestația și menține actul administrativ
contestat fără modificări;
2) dispune modificarea parțială a actului administrativ
contestat;
3) dispune anularea actului administrativ și declară
nulitatea controlului efectuat;
4) suspendă executarea actului administrativ contestat
și dispune efectuarea controlului repetat.
32. Cîte un exemplar al Deciziei pe marginea contestației
se expediază în termen de 3 zile lucrătoare de la emitere,
în mod recomandat, persoanei care a depus contestația și

organului vamal din subordine care a efectuat controlul și
a emis actul administrativ, iar un exemplar se păstrează în
arhiva Consiliului.
Capitolul VI – Dispoziții finale
33. Membrii Consiliului nu beneficiază de remunerare
pentru activitatea desfășurată în cadrul Consiliului.
34. Toate materialele și actele aferente fiecărui caz
examinat în cadrul Consiliului (contestațiile, explicațiile,
actele anexate, procesele-verbale ale ședințelor, deciziile
adoptate, alte documente eferente cazului) se supun
arhivării.

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
1496

HOTĂRÂRE
privind costurile de bază pentru activitatea
de furnizare a energiei electrice la prețuri
reglementate de către Î.C.S. „Gas Natural Fenosa
Furnizare Energie” S.R.L. pentru primul an,
anul de bază, de valabilitate a Metodologiei
de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor
reglementate pentru furnizarea energiei electrice

În scopul creării condițiilor optimale pentru funcționarea
eficientă a furnizorului de ultimă opțiune și furnizorului serviciului universal prin stabilirea unor costuri de furnizare a
energiei electrice adecvate, real necesare pentru asigurarea
alimentării fiabile a consumatorilor finali cu energie electrică
și în temeiul prevederilor Metodologiei de calculare,
aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru
furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultimă
opțiune și furnizorul serviciului universal, aprobată prin
Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 65/2018
din 23 februarie 2018 (Monitorul Oficial nr. 77-83/375 din
09.03.2018), Consiliul de administrație al Agenției Naționale
pentru Reglementare în Energetică,

HOTĂRĂŞTE:
Articol unic. Se aprobă pentru Î.C.S. „Gas Natural
Fenosa Furnizare Energie” S.R.L., pentru primul an de
valabilitate a Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare
a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice
de către furnizorul de ultimă opțiune și furnizorul serviciului
universal, anul de bază 2018, valoarea sumară a cheltuielilor
de furnizare a energiei electrice la prețuri reglementate în
mărime de 62 004 mii lei, inclusiv:
- costurile cu personalul (CRFo) – 21 003 mii lei;
- costurile materiale (CMFo) – 693 mii lei;
- costurile privind serviciile prestate de terți (CSP0) –
40 308 mii lei.

Tudor COPACI,
director general
Sergiu CIOBANU,
director

Octavian LUNGU,
director

Iurie ONICA,
director

Ghenadie PÂRŢU,
director

Nr. 268/2018. Chişinău, 28 septembrie 2018.

1497 H O T Ă R Â R E
privind impunerea obligației de serviciu
public de furnizare de ultimă opțiune a gazelor naturale
În temeiul art. 11 și 90 din Legea nr.108 din 27.05.2016
cu privire la gazele naturale și art. 16 din Legea nr. 174
din 21.09.2017 cu privire la energetică, Consiliul de
administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare
în Energetică,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se impune obligația de serviciu public de asigurare a

furnizării de ultimă opțiune a gazelor naturale, furnizorului
S.A „Moldovagaz” pe întreg teritoriul Republicii Moldova
pentru o perioadă de 3 ani.
2. În cazul survenirii circumstanțelor stabilite la art. 90
alin. (1) și (4) din Legea nr.108 din 27.05.2016 cu privire
la gazele naturale, SA „Moldovagaz” va asigura furnizarea
gazelor naturale pe teritoriul specificat de Agenție.

Tudor COPACI,
director general
Sergiu CIOBANU,
director

Octavian LUNGU,
director

Iurie ONICA,
director

Ghenadie PÂRŢU,
director

Nr. 272/2018. Chişinău, 28 septembrie 2018.
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1498 H O T Ă R Â R E
privind costurile de bază pentru activitatea
de furnizare a energiei electrice la prețuri
reglementate de către S.A. „Furnizarea Energiei
Electrice Nord” pentru primul an, anul de bază,
de valabilitate a Metodologiei de calculare,
aprobare și aplicare a prețurilor reglementate
pentru furnizarea energiei electrice
În scopul creării condițiilor optimale pentru funcționarea
eficientă a furnizorului de ultimă opțiune și furnizorului serviciului universal prin stabilirea unor costuri de furnizare a
energiei electrice adecvate, real necesare pentru asigurarea
alimentării fiabile a consumatorilor finali cu energie electrică
și în temeiul prevederilor Metodologiei de calculare,
aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru
furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultimă
opțiune și furnizorul serviciului universal, aprobată prin
Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 65/2018
din 23 februarie 2018 (Monitorul Oficial nr. 77-83/375 din
09.03.2018), Consiliul de administrație al Agenției Naționale
pentru Reglementare în Energetică

HOTĂRĂŞTE:
Articol unic. Se aprobă pentru S.A. „Furnizarea
Energiei Electrice Nord”, pentru primul an de valabilitate a
Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor
reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către
furnizorul de ultimă opțiune și furnizorul serviciului universal,
anul de bază 2018, valoarea sumară a cheltuielilor de
furnizare a energiei electrice la prețuri reglementate în
mărime de 38 714 mii lei, inclusiv:
- costurile cu personalul (CRFo) – 19 199 mii lei;
- costurile materiale (CMFo) – 1 751 mii lei;
- costurile privind serviciile prestate de terți (CSP0) –
17 764 mii lei.

Tudor COPACI,
director general
Sergiu CIOBANU,
director

Octavian LUNGU,
director

Iurie ONICA,
director

Ghenadie PÂRŢU,
director

Nr. 282/2018. Chişinău, 5 octombrie 2018.

1499

HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de
alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor
uzate prestat de Î.M. „DPGCL din or. Fălești”

În baza Deciziei Consiliului orășenesc Fălești nr. 07/21
din 16 noiembrie 2016 „Cu privire la delegarea competenței
Consiliului orășenesc Fălești de aprobare a tarifelor la
serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare către
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică”,
emise în temeiul art. 8 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 303 din
13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și
de canalizare (Monitorul Oficial nr. 60-65 din 14.03.2014),
în conformitate cu pct. 50 lit. c) din Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul
public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare
a apelor uzate, aprobată prin Hotărârea Consiliului de
administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în
Energetică nr. 741 din 18 decembrie 2014 (Monitorul Oficial
nr. 33-38 din 13.02.2015), și întru asigurarea prestării fiabile
și continue a serviciilor de Î.M. „DPGCL din or. Fălești”,

Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru
Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă următoarele tarife pentru serviciul public
de alimentare cu apă potabilă prestat de Î.M. „DPGCL din
or. Fălești”:
- pentru consumatorii casnici în mărime de 16,75 lei/m3;
- pentru consumatorii noncasnici în mărime de
35,20 lei/m3.
2. Se aprobă următoarele tarife pentru serviciul public
de canalizare și de epurare a apelor uzate prestat de
Î.M. „DPGCL din or. Fălești”:
- pentru consumatorii casnici în mărime de 16,40 lei/m3;
- pentru consumatorii noncasnici în mărime de
30,96 lei/m3.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Tudor COPACI,
director general
Sergiu CIOBANU,
director

Octavian LUNGU,
director

Iurie ONICA,
director

Ghenadie PÂRŢU,
director

Nr. 283/2018. Chişinău, 5 octombrie 2018.
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Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
1500

HOTĂRÂRE
cu privire la radierea unor valori mobiliare
din Registrul de stat al valorilor mobiliare

În temeiul Legii nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,
nr.1-4, art. 1), art. 8 lit.m), art. 20 alin.(1) și art.22 alin.(3)
din Legea nr.192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei
Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), pct.191 subpct.3) și
pct.197 din Instrucţiunea privind etapele, termenele, modul
și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată
prin Hotărârea CNPF nr.13/10 din 13.03.2018 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.157-166, art.668),

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
1. Se înregistrează în Registrul de stat al valorilor
mobiliare radierea valorilor mobiliare emise anterior de
societățile pe acțiuni enumerate în anexa la prezenta
Hotărâre, urmare a radierii acestora din Registrul de stat
al persoanelor juridice.
2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data adoptării și
se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE

Valeriu CHIȚAN

Nr. 44/5. Chişinău, 8 octombrie 2018.
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Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

Denumirea societă܊ii
pe ac܊iuni
S.A.”GEKATEX
INTERNATIONAL”
S.A.”PRIMASÎNGERA”
S.A. "DRUMURIDONDUùENI"
S.A. "CORTINA"
S.A. "INTERESUL
POPORULUI"
S.A.”DRUMURITARACLIA”
S.A.
"FERTILITATEA ùTEFAN VODĂ"
S.A. "DRUMURIUNGHENI"
S.A. "CHIRSOVA"
S.A.”NUTRE”܉
S.A.”NATINIUR”
S.A.”C.T.N.”
S.A.”FABRICA DE
CONSERVE
DIN
CĂU܇ENI”
Asocia܊ia
de
Produc܊ie ܈i Comer܊
”FIDESCODAMM”
S.A.
(”DAMM”S.A)
S.A.”OLMIGHTY”
S.A.”VEMAX”

IDNO

Cod ISIN
MD14KATX1003

Nr. ac܊. Valoarea
emise
nom./lei
45854
100

Capital
social
4585400

1003600064435
1003600063841

MD14RISA1006

169237

20

3384740

1004604002038

MD14DRMN1002

527361

10

5273610

1003600009537
1003603008346

MD14ORTI1009
MD14POPO1007

143770
3580

1
10

143770
35800

1003610000878

MD14TARD1000

719379

10

7193790

1002608000681

MD14FERL1002

249916

5

1249580

1003609005152

MD14UNGD1005

1059761

10

10597610

1003611003337
1004607000161
1003600103103
1003600048590
1004608003022

MD14CIRS1004
MD14NUTR1004
MD14RUTI1001
MD14CTNC1003
MD14NSER1005

1156876
16249
56290
2000
739133

8
100
6
5
30

9255008
1624900
337740
10000
22173990

1004600032756

MD14DAMM1002 30000

10

300000

1014600005777
1015600006416

MD14OLMI1002
MD14VEMA1000

1
10

10000
100
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HOTĂRÂRE
cu privire la acceptarea modificărilor
la Regulile pieței reglementate Societății
pe acțiuni „BURSA DE VALORI A MOLDOVEI”

În scopul menţinerii stabilităţii şi asigurării continuităţii
şi ordinii pe piaţa de capital, protejării drepturilor şi intereselor investitorilor, în urma examinării cererii prezentate de
Societatea pe acțiuni „BURSA DE VALORI A MOLDOVEI” (str.
Maria Cibotari 16, mun.Chişinău, IDNO 1003600004978), în
temeiul art.1, art.3, art.20 alin.(1) și art.22 alin.(3) din Legea
nr.192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007,
nr.117-126 BIS), art.64 alin.(2)-(3) și art.140 alin.(15) lit.b)
din Legea nr.171/2012 privind piaţa de capital (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665),
Regulamentului privind licenţierea şi autorizarea pe piaţa
PREŞEDINTELE COMISIEI
NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE

de capital, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a
Pieţei Financiare nr.56/11 din 14.11.2014 (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2015, nr.1-10, art. 11),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
1. Se acceptă modificările și completările la Regulile
pieţei reglementate, aprobate prin Hotărârea Consiliului
Societăţii pe acţiuni „BURSA DE VALORI A MOLDOVEI”
nr.06/18 din 08.08.2018 (se anexează).
2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din data adoptării,
se comunică destinatarului conform legislației și se publică
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Valeriu CHIȚAN

Nr. 44/6. Chişinău, 8 octombrie 2018.

APROBAT
la Consiliul Bursei de Valori a Moldovei
din 8 august 2018 (proces-verbal nr.06/18)
MODIFICĂRI și COMPLETĂRI
la regulile pieței reglementate a Bursei de Valori a Moldovei
Regulile pieței reglementate a Bursei de Valori a Moldovei,
adoptate de Consiliul societăţii pe acţiuni Bursa de Valori
a Moldovei (proces-verbal nr.07/15 din 22.04.2015) şi
aprobate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare prin
Hotărîrea nr.23/3 din 08.05.2015 (Monitorul Oficial nr.115123/758 din 15.05.2015), se modifică după cum urmează:
1. Pct.24.5, la final se completează cu următorul text:
„cu excepția cazurilor prevăzute de legislația privind
piața de capital”
2. Pct.24.6 lit. a), la final se completează cu
următorul text:
„Сerinţele prevăzute la lit. a) nu se aplică în cazul în
care plasarea primară a valorilor mobiliare corporative are
loc prin intermediul pieței reglementate”
3. Pct.26.1 va avea următorul cuprins:
„Emitentul, care solicită admiterea valorilor mobiliare
spre tranzacţionare sau valorile mobiliare ale acestuia
sunt admise la iniţiativa Membrului pieţei reglementate, cu
acordul emitentului, trebuie:
(1) să corespundă următoarelor condiții:
a) să respecte cerinţele prevăzute în art.24.5 şi 24.6.;
b) Capitalizarea bursieră previzibilă a acţiunilor pentru
care se solicită admiterea spre tranzacţionare pe piaţa
reglementată sau, în cazul în care aceasta nu poate fi
evaluată, capitalul propriu al emitentului trebuie să fie cel
puţin echivalentul în lei al unui milion de euro calculat la
cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data admiterii;
(prezenta cerință nu se aplică în cazul prevăzut la pct.25.4)
c) Valoarea emisiunii valorilor mobiliare de creanţă
pentru care se solicită admiterea spre tranzacţionare pe
piaţa reglementată trebuie să fie cel puţin echivalentul
în lei a 200000 de euro calculat la cursul oficial al Băncii
Naţionale a Moldovei la data admiterii;
d) cel puţin 10% din acţiunile de aceeaşi clasă să fie în
circulaţie liberă; (prezenta cerință nu se aplică în cazul în
care plasarea primară a valorilor mobiliare corporative are
loc prin intermediul pieței reglementate)
e) activele nete ale emitentului nu trebuie să fie mai mici
decît capitalul social la data admiterii.
(2) să respecte atât la momentul admiterii, cât și ulterior,
următoarele cerințe:

102

a) să efectueze ţinerea registrului deținătorilor de valori
mobiliare în modul stabilit de prevederile legislației în vigoare
b) să achite tarifele stabilite de operatorul de piaţă şi
să nu aibă datorii faţă de B.V.M;
c) să adere la condiţiile şi termenii contractului de
admitere şi menţinere la tranzacţionare a valorilor mobiliare;
d) să desemneze două persoane care vor menţine
legătură permanentă cu operatorul de piaţă;
e) să prezinte toate documentele solicitate de operatorul
de piaţă”.
4. Art.26 se completează cu pct. 26.3, pct.26.4
și pct.26.5 în următoarea redacție:
„26.3. Operatorul de piață, în temeiul cererilor
emitenților, este în drept să ia decizii privind admiterea pe
piața reglementată a valorilor mobiliare care nu întrunesc
condițiile prevăzute la lit.d) alin.(1) pct.26.1., în cazul în
care consideră că piața reglementată este o piață adecvată
pentru aceste valori mobiliare, iar admiterea acestor valori
mobiliare va crește activitatea pe piața de capital, va
spori lichiditatea valorilor mobiliare, va contribui la stabilirea prețului de piață echitabil, precum și va satisface
interesele acționarilor, atât minoritari, cât și majoritari,
și ale potențialelor investitori, cointeresați în efectuarea
tranzacțiilor de vânzare-cumpărare în condiții cât mai
transparente și sigure, și va aduce spre dezvoltarea pieței
de capital în general.
26.4. Emitenții a căror valori mobiliare au fost admise
pe piața reglementată, în conformitate cu pct. 26.3, vor fi
incluși în liste suplimentare (separate) și vor fi obligați să
respecte cerințele legislației în vigoare privind dezvăluirea
informației de către emitenți ale căror valori mobiliare sunt
admise pe piața reglementată.
26.5. Operatorul de piață este în drept să ia decizii
privind retragerea valorilor mobiliare admise pe piața
reglementată, în conformitate cu pct. 26.3., în raport cu
emitenții, care nu respectă cerințele prevăzute la alin.(2)
pct.26.1. și pct.26.4., precum și în cazurile în care valorile
mobiliare admise ale emitenților menționați în opinia operatorului de piață, au încetat să mai răspundă intereselor
pieței reglementate”.
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Acte ale Comisiei Electorale Centrale
1502 H O T Ă R Î R E
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul orășenesc Cantemir, raionul Cantemir
La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de
demisie a consilierului Simion Vladimir ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul orășenesc
Cantemir, raionul Cantemir, precum și documentele
necesare atribuirii mandatului de consilier următorului
candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deţine
Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în
Consiliul orășenesc Cantemir îi revine candidatului supleant
Enciu Ecaterina de pe lista Partidului Liberal Democrat din
Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cantemir
din 24 iunie 2015.
La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de adeverința
primăriei privind aflarea peste hotare a candidatului supleant
Călugăreanu Ștefan de pe lista Partidului Liberal Democrat
din Moldova.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144
alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie
1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV

din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în
conformitate cu pct. 23 și pct. 29 din Regulamentul cu
privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de
consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală
h o t ă r ă ș t e:
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul
consilierului Simion Vladimir ales pe lista Partidului Liberal
Democrat din Moldova în Consiliul orășenesc Cantemir.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul
orășenesc Cantemir, raionul Cantemir, candidatului supleant
Enciu Ecaterina de pe lista Partidului Liberal Democrat din
Moldova,.
3. Se preavizează consilierul Enciu Ecaterina asupra
obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre se publică pe pagina oficială
a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Alina RUSSU

Secretar

Veaceslav Agrigoroae

Nr. 1827. Chişinău, 25 septembrie 2018.

1503 H O T Ă R Î R E
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Tartaul, raionul Cantemir
La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea
de demisie a consilierului Fiodor Alexandru ales pe lista
Partidului Politic Partidul Popular din Republica Moldova
în Consiliul sătesc Tartaul, raionul Cantemir, precum și
documentele necesare atribuirii mandatului de consilier
următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deţine
Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în
Consiliul sătesc Tartaul îi revine candidatului supleant
Pricochi-Polevoi Nadejda de pe lista Partidului Politic
Partidul Popular din Republica Moldova, confirmată prin
hotărîrea Judecătoriei Cantemir din 24 iunie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144
alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie
1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV
din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în
conformitate cu pct. 23 şi pct. 29 din Regulamentul cu
privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de

consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală
h o t ă r ă ș t e:
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Fiodor Alexandru ales pe lista Partidului Politic Partidul
Popular din Republica Moldova în Consiliul sătesc Tartaul.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc
Tartaul, raionul Cantemir, candidatului supleant PricochiPolevoi Nadejda de pe lista Partidului Politic Partidul Popular
din Republica Moldova.
3. Se preavizează consilierul Pricochi-Polevoi Nadejda
asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile
pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției
acesteia.
4. Prezenta hotărîre se publică pe pagina oficială
a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Alina RUSSU

Secretar

Veaceslav Agrigoroae

Nr. 1828. Chişinău, 25 septembrie 2018.
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1504
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HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Coşcalia, raionul Căuşeni

La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea
de demisie a consilierului Florenţă Alexandru ales pe lista
Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul
sătesc Coşcalia, raionul Căuşeni, precum și documentele
necesare atribuirii mandatului de consilier următorului
candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deţine
Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în
Consiliul sătesc Coşcalia îi revine candidatului supleant
Raţa Vasile de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica
Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Căuşeni
din 10 iulie 2015.
Totodată, Comisia constată că cererea de demisie a
consilierului a fost depusă la consiliu pe data de 25 iulie
2018, iar la Comisie a parvenit în data de 11 septembrie
2018, astfel rezultă că secretarul Consiliului sătesc Coşcalia
nu a respectat termenul stabilit la pct. 23 din Regulamentul
cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor
de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale
Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u) și
art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din
21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea
nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local

şi în conformitate cu pct. 23 și pct. 29 din Regulamentul
cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor
de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale
Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală
Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Florenţă Alexandru ales pe lista Partidului Comuniştilor
din Republica Moldova în Consiliul sătesc Coşcalia.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc
Coşcalia, raionul Căuşeni, candidatului supleant Raţa Vasile
de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.
3. Se preavizează consilierul Raţa Vasile asupra obligaţiei
de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării
de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Se atenţionează secretarul Consiliului sătesc Coşcalia,
doamna Ţîbîrnă Natalia, asupra necesităţii respectării
termenului stabilit la pct. 23 din Regulamentul cu privire la
procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier,
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931
din 23 aprilie 2013.
5. Prezenta hotărîre se publică pe pagina oficială
a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Alina RUSSU

Secretar

Veaceslav Agrigoroae

Nr. 1829. Chişinău, 25 septembrie 2018.

1505

HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Șuri, raionul Drochia

La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea
de demisie a consilierului Trestianu Oxana aleasă pe lista
Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul comunal Șuri,
raionul Drochia, precum și documentele necesare atribuirii
mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deţine
Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în
Consiliul comunal Șuri îi revine candidatului supleant
Conea Valeriu de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru,
confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Drochia din 30 iunie
2015.
Totodată, Comisia constată că cererea de demisie a fost
depusă la consiliu la data de 13 iulie 2018, iar documentele
necesare atriburii mandatului de consilier au parvenit la
Comisie la data de 12 septembrie 2018, astfel rezultă că
secretarul Consiliului comunal Șuri nu a respectat termenul
stabilit la pct. 23 din Regulamentul cu privire la procedura
de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din
23 aprilie 2013.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144
alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie
1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV
din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în

conformitate cu pct. 23 şi pct. 29 din Regulamentul cu
privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor
de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale
Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală
Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Trestianu Oxana aleasă pe lista Partidului Politic
Partidul Nostru în Consiliul comunal Șuri.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal
Șuri, raionul Drochia, candidatului supleant Conea Valeriu
de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru.
3. Se preavizează consilierul Conea Valeriu asupra
obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Se atenționează secretarul Consiliului comunal Șuri,
raionul Drochia, dna Stiopa Ludmila, asupra necesității
respectării termenului stabilit la pct. 23 din Regulamentul
cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor
de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale
Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013.
5. Prezenta hotărîre se publică pe pagina oficială
a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Alina RUSSU

Secretar

Veaceslav Agrigoroae

Nr. 1830. Chişinău, 25 septembrie 2018.
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1506 H O T Ă R Î R E
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Pruteni, raionul Fălești
La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea
de demisie a consilierului Munteanu Valerian ales pe lista
Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul comunal Pruteni,
raionul Fălești, precum și documentele necesare atribuirii
mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deţine
Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul
comunal Pruteni îi revine candidatului supleant Balan Raisa
de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru, confirmată prin
hotărîrea Judecătoriei Fălești din 22 iunie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144
alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie
1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV
din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în
conformitate cu pct. 23 şi pct. 29 din Regulamentul cu
privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de

consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală
h o t ă r ă ș t e:
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Munteanu Valerian ales pe lista Partidului Politic
Partidul Nostru în Consiliul comunal Pruteni.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal
Pruteni, raionul Fălești, candidatului supleant Balan Raisa
de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru.
3. Se preavizează consilierul Balan Raisa asupra
obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre se publică pe pagina oficială
a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Alina RUSSU

Secretar

Veaceslav Agrigoroae

Nr. 1831. Chişinău, 25 septembrie 2018.

1507

HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Stolniceni, raionul Hînceşti

La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea
de demisie a consilierului Romașcu Dorina aleasă pe
lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc
Stolniceni, raionul Hînceşti, precum și documentele
necesare atribuirii mandatului de consilier următorului
candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia
Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc
Stolniceni îi revine candidatului supleant Barbaian Gheorghe
de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin
hotărîrea Judecătoriei Hînceşti din 23 iunie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144
alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie
1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV
din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în
conformitate cu pct. 23 şi pct. 29 din Regulamentul cu

privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de
consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală
h o t ă r ă ș t e:
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Romașcu Dorina aleasă pe lista Partidului Democrat
din Moldova în Consiliul sătesc Stolniceni.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc
Stolniceni, raionul Hînceşti, candidatului supleant Barbaian
Gheorghe de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Barbaian Gheorghe asupra
obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre se publică pe pagina oficială
a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Alina RUSSU

Secretar

Veaceslav Agrigoroae

Nr. 1832. Chişinău, 25 septembrie 2018.

1508

HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Borogani, raionul Leova

Consiliul sătesc Borogani, raionul Leova, prin decizia
nr. 4.6 din 10 iulie 2018, a ridicat, în legătură cu absenţa
fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale
consiliului, mandatul consilierului Brătușanu Tatiana aleasă
pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a devenit
vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii respective.
Conform documentelor electorale pe care le deţine
Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul
sătesc Borogani, îi revine candidatului supleant Jalbă Vasilița
de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin
hotărîrea Judecătoriei Leova din 22 iunie 2015. La atribuirea
mandatului s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant
Coițan Aliona de pe lista aceluiași partid, prin care aceasta
refuză atribuirea mandatului de consilier.

Totodată, Comisia constată că decizia consiliului sătesc a
fost adoptată la data de 10 iulie 2018, iar la Comisie a parvenit în
data de 23 august 2018. Astfel, rezultă că secretarul Consiliului
sătesc Borogani nu a respectat termenul stabilit la pct. 30 din
Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare
a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 144 alin. (12) din Codul
electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5
alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie
2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct.
18 lit. c), pct. 25, pct. 29 și pct. 30 din Regulamentul cu
privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de
consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
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nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală
h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în
Consiliul sătesc Borogani.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc
Borogani, raionul Leova, candidatului supleant Jalbă Vasilița
de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Jalbă Vasilița asupra
obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

12 octombrie 2018

4. Se atenţionează secretarul Consiliului sătesc
Borogani, doamna Grosu Tatiana, asupra necesităţii
respectării termenului stabilit la pct. 30 din Regulamentul
cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor
de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale
Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013.
5. Prezenta hotărîre se publică pe pagina oficială
a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Alina RUSSU

Secretar

Veaceslav Agrigoroae

Nr. 1833. Chişinău, 25 septembrie 2018.

1509

HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Neculăieuca, raionul Orhei

La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de
demisie a consilierului Stici Fedora aleasă pe lista Partidului
Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Neculăieuca,
raionul Orhei, precum și documentele necesare atribuirii
mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deţine
Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul
sătesc Neculăieuca îi revine candidatului supleant Croitor
Eugenia de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova,
confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Orhei din 29 iunie
2015. La atribuirea mandatului, s-a ţinut cont de adeverinţa
primăriei privind aflarea peste hotare a candidatului supleant
Dobrovolschi Grigore de pe lista aceluiași partid.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u) și
art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din
21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea
nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local

şi în conformitate cu pct. 23 și pct. 29 din Regulamentul
cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor
de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale
Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală
Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Stici Fedora aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat
din Moldova în Consiliul sătesc Neculăieuca.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc
Neculăieuca, raionul Orhei, candidatului supleant Croitor
Eugenia de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Croitor Eugenia asupra
obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre se publică pe pagina oficială
a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Alina RUSSU

Secretar

Veaceslav Agrigoroae

Nr. 1834. Chişinău, 25 septembrie 2018.

1510

HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Recea, raionul Străşeni

Prin hotărîrea nr. 1787 din 14 august 2018, Comisia
Electorală Centrală a ridicat, în baza cererii de demisie,
mandatul consilierului Marcov Maria aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc
Recea, raionul Străşeni, şi a declarat vacant un mandat de
consilier atribuit formațiunii respective. Ulterior, la Comisia
Electorală Centrală au parvenit documentele necesare
atribuirii mandatului de consilier următorului candidat
supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține
Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în
Consiliul sătesc Recea îi revine candidatului supleant
Slanina Tatiana de pe lista Partidului Liberal Democrat din
Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Străşeni
din 7 iulie 2015. La atribuirea mandatului s-a ținut de cont
de declarația candidatului supleant Pleşca Nicolai de pe
lista aceluiași partid, prin care acesta refuză atribuirea

mandatului de consilier.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 144 alin. (12) din Codul
electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în conformitate cu pct. 25 şi pct. 29 din Regulamentul cu privire la
procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier,
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.
1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală
h o t ă r ă ș t e:
1. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc
Recea, raionul Străşeni, candidatului supleant Slanina
Tatiana de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
2. Se preavizează consilierul Slanina Tatiana asupra
obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
3. Prezenta hotărîre se publică pe pagina oficială
a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Alina RUSSU

Secretar

Veaceslav Agrigoroae

Nr. 1835. Chişinău, 25 septembrie 2018.
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Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova
1511

DECIZIE
cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării
serviciilor de programe ale unor radiodifuzori la capitolul
respectării condițiilor de plasare a publicității pentru
băuturile alcoolice

În conformitate cu prevederile Codului audiovizualului
nr. 260-XVI din 27.07.2006, ale Statutului CCA, aprobat
prin Hotărârea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului
Republicii Moldova, în cadrul ședinței publice din 21 iunie
2018, prin Decizia nr. 18/116 (pct. 1), Consiliul Coordonator al Audiovizualului a decis monitorizarea serviciilor
de programe ale posturilor de televiziune: „Moldova-1”,
„Prime”, „Canal 2”, „Canal 3”, „Publika TV”, „CTC Mega”,
„PRO TV CHIȘINĂU”, „N 4”, „TV 8”, „Jurnal TV”, „Ren
Moldova”, „RTR Moldova”, „Exclusiv TV”, „NTV Moldova”,
„Accent TV” și „ITV”, la capitolul respectării condițiilor de
plasare a publicității pentru băuturile alcoolice, în conformitate cu legislația în vigoare, pe parcursul a 24 ore fiecare.
Rezultatele monitorizării au atestat că posturile de
televiziune „CTC Mega”, „Exclusiv TV”, „NTV Moldova”
și „N 4” nu au comis derogări de la condițiile de plasare
a publicității pentru băuturile alcoolice, iar posturile de
televiziune „Accent TV”, „Jurnal TV”, „PRO TV CHIȘINĂU”,
„RTR Moldova” și „TV 8” nu au difuzat publicitate pentru
băuturile alcoolice.
Derogări de la condițiile de plasare a publicității au
comis:
I. Moldova-1
Data

Publicitatea pentru băuturile alcoolice
(volum de timp/procent)

02.07.2018

05 min. 50 sec.
(0,38%)

• Derogări de la prevederile art. 19 alin. (11) din
Codul audiovizualului: „Publicitatea și teleshopping-ul
pentru băuturi alcoolice trebuie să respecte următoarele
condiții”:
- c) „Să nu sugereze că prin consumul de alcool se pot
obține performanțe sociale ori sexuale”. La orele 06:37:28;
09:27:34; 16:36:15; 20:35:23 a fost difuzat un spot ce reprezintă o înscenare a unui studio de știri, în care prezentatorul
rostește foarte rapid o cimilitură. Spre final sunt prezentate
câteva sticle cu vodca „Воздух”, urmate de mesajul: „Чтобы
так сказать нужно очень много воздуха. Водка „Воздух”
пьешь как дышишь”;
- d) „Să nu sugereze că alcoolul are calități terapeutice
sau că acesta este stimulent, sedativ sau mijloc de rezolvare
a problemelor personale”. La orele 07:38:20; 17:42:42;
21:46:47 a fost difuzat un spot ce reprezintă o imitație a
unui chei pe care stau doi bărbați, alături de niște butelii cu
oxigen pentru scufundări la adâncime. Unul dintre bărbați
se adresează celuilalt: „Мало ты балонов взял… А у нас
сегодня по плану глубокое погружение”. Spre final sunt
prezentate câteva sticle cu vodca „Воздух”, urmate de
mesajul: „Водка „Воздух” пьешь как дышишь”.
Prin scrisoarea nr. 01-10/578 din 17.09.2018, Instituția
Publică Națională a Audiovizualului Compania „TeleradioMoldova” consideră neîntemeiate „pretinsele” derogări
menționate în raportul de monitorizare, invocând că
conținutul spoturilor publicitare indicate în raport nu a deviat

de la prevederile art. 19 alin. (11) lit. c) și d) din Codul
audiovizualului, și acestea:
- „Nicidecum nu sugerează că prin consumul de alcool
se pot obține performanțe sociale ori sexuale. Ori, potrivit
explicației date de Dicționarul explicativ al limbii române,
cuvântul „performanță” înseamnă rezultat (deosebit de
bun) obținut de cineva într-o întrecere sportivă, realizare
deosebită într-un domeniu de activitate. Cel mai bun rezultat
obținut de un sistem tehnic, de o mașină, de un aparat etc.
Astfel, spotul în cauză nicidecum nu sugerează faptul că în
urma consumului de alcool se pot obține rezultate deosebite
în cadrul întrecerilor sportive sau realizări deosebite într-un
domeniu de activitate, iar tratarea conținutului spotului are
un caracter subiectiv;
- Spotul difuzat de postul public de televiziune
„Moldova-1” nu sugerează că alcoolul are calități terapeutice sau că acesta este stimulent, sedativ sau mijloc de
rezolvare a problemelor personale.
- La difuzarea spoturilor nominalizate nu s-a urmărit
scopul de a sugera existența unor tangențe între fraza:
„Чтобы так сказать нужно очень много воздуха” cu
expresia „Водка „Воздух” пьешь как дышишь” și,
respectiv, între fraza: „Мало ты балонов взял… А у нас
сегодня по плану глубокое погружение” cu expresia
„Водка „Воздух” пьешь как дышишь”.
De asemenea, IPNA Compania „Teleradio-Moldova” face
trimitere la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 1227 din 27.06.97
сu privire la publicitate (publicitatea directă cu prezentarea
procesului de consumare a băuturilor alcoolice), invocând:
„Norma specială aplicabilă speței respective stabilește
restricții în cazul difuzării publicității directe cu prezentarea procesului de consumare a băuturilor alcoolice, pe
când spoturile difuzate de postul public de televiziune
„Moldova-1” nu reflectă procesul de consumare a băuturilor alcoolice”.
În contextul celor expuse supra, IPNA Compania
„Teleradio-Moldova” „consideră neîntemeiată și contrară
normelor de drept concluzia pretinsă privind derogarea
de la prevederile art. 19 alin. (11) lit. c) și d) din Codul
audiovizualului, constatată și invocată de către Direcția
Monitorizare TV a CCA în Raportul de monitorizare a postului
TV „Moldova-1” în perioada 02.07.2018, cu tematica –
Respectarea condițiilor de plasare a publicității pentru
băuturile alcoolice”.
Referitor la cele invocate de Instituția Publică Națională
a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, ținem să
menționăm că în sensul Codului audiovizualului, noțiunea
de „performanță” nu se rezumă doar la cele sportive și
mecanice, ci implică mai multe abilități, or, „TeleradioMoldova” prin argumentele sale neagă posibilitatea
existenței acestei sintagme. Analiza etimologica a cuvântului
„performanță” arată că acesta este des utilizat în universul
mecanicii și al sportului, însă nu exclude utilizarea acestuia
și în alte domenii. Performanța este rezultatul unei acțiuni,
iar măsurarea acesteia este înțeleasă ca evaluarea rezultatelor obținute în urma desfășurării unui proces sau activități.
În ceea ce privește afirmația Companiei „TeleradioMoldova” precum că la difuzarea spoturilor nominalizate
nu s-a urmărit scopul de a sugera existența unor tangențe
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între conținutul spoturilor și „Водка „Воздух”, venim să
specificăm că analiza unui spot publicitar nu poate fi făcută
prin separarea contextului de imagini, deoarece luate
aparte reprezintă niște simple elemente și creează astfel
niște concluzii subiective. În scop comercial, producătorii
de publicitate recurg la combinarea imaginilor cu expresii
metaforice, care îmbracă forma unui spot publicitar cu
mesaj ascuns, pentru a camufla sensul direct al intenției
urmărite. Astfel, datorită formei și conținutului luate în
ansamblu, acestea contravin normelor legale de plasare
a publicității.
În cazul spotului ce reprezintă o înscenare a unui
studio de știri, în care prezentatorul rostește foarte rapid o
cimilitură, avem o prezentare a abilităților de ordin social la
care a ajuns protagonistul, însoțită de mențiunea: „Чтобы
так сказать нужно очень много воздуха”. De aici rezultă
că nu oricare poate rosti ca el, iar pentru a reuși e nevoie de
foarte mult aer „очень много воздуха”, în cazul abordat –
„Водка „Воздух”, care figurează în calitate de alcool.
Cu privire la cel de-al doilea spot la care face referință
Compania „Teleradio-Moldova”, precum că conținutul
acestuia nu sugerează că alcoolul este stimulent de
rezolvare a problemelor personale, specificăm că utilizarea
afirmației „Мало ты балонов взял… А у нас сегодня по
плану глубокое погружение” impune sensul că pentru
scufundare s-au pregătit puține butelii cu oxigen, iar
scufundarea este preconizată pentru adâncimi mare, deci e
nevoie de mai mult aer, în cazul nostru aerul este substituit
iarăși cu alcool.
Privitor la invocarea de către Compania „TeleradioMoldova” precum că prevederile art. 19 alin. (1) din Legea
nr. 1227 din 27.06.97 cu privire la publicitate se referă
doar la publicitatea directă, cu prezentarea procesului de
consumare a băuturilor alcoolice, iar în cadrul spoturilor
difuzate de postul public de televiziune „Moldova-1” nu a
fost prezentat acest proces, ținem să menționăm că CCA
a atestat derogări de la prevederile art. 19 alin. (11) lit. c)
și d) din Codul audiovizualului.
II. Prime
Data

Publicitatea pentru băuturile
alcoolice
(volum de timp/procent)

04.07.2018

11 min. 50 sec.
(0,79%)

• Derogări de la prevederile art. 9 din Decizia
CCA nr. 133 din 23.12.2009 – Cu privire la difuzarea
spoturilor publicitare ale serviciilor de programe radio
și TV: „Este interzisă difuzarea anunțurilor promoționale și
a concursurilor care conțin referiri la numele sau la marca
unei băuturi alcoolice; în cadrul concursurilor nu se pot
oferi premii sponsorizate de firme producătoare de astfel
de băuturi”. Astfel, postul de televiziune „Prime” a difuzat,
la 04.07.2018, spotul publicitar pentru berea „Львiвське”,
cu următorul conținut: „Rock-ul adevărat era prețuit chiar și
în urmă cu trei secole. Anume din acest motiv „Львiвське”,
berea cu o istorie de peste trei sute de ani, vă invită la
concertul formației „Океан Ельзи” – vedetele veritabile
ale rock-ului ucrainean. Cumpără berea „Львiвське”! Vino
la concertul din Kiev pe 24 august și savurează muzica
adevărată împreună cu „Львiвське”!”; „Настоящий
рок ценился и три столетия назат. Именно поэтому
пиво„Львовское” более чем с трех сот летней историей
приглашает вас на концерт „Океан Ельзи”. Покупай
„Львiвсъке” получи сотни тысячи бутылок в подарок и
выиграй поездки на грандиозный концерт „Океан Ельзи”
в Киеве” (orele de difuzare: 09:15:31; 10:45:14; 15:38:46;
18:35:09 și 23:58:44). Este de menționat că în colțul stâng
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al ecranului a fost plasată, cu litere majuscule de culoare
roșie, sintagma „PROMOȚIE”/„АКЦИЯ”.
III. Canal 2
Data

Publicitatea pentru băuturile
alcoolice
(volum de timp/procent)

02.07.2018

13 min. 40 sec.
(0,93%)

• Derogări de la prevederile art. 9 din Decizia
CCA nr. 133 din 23.12.2009 – Cu privire la difuzarea
spoturilor publicitare ale serviciilor de programe radio
și TV: „Este interzisă difuzarea anunțurilor promoționale și
a concursurilor care conțin referiri la numele sau la marca
unei băuturi alcoolice; în cadrul concursurilor nu se pot
oferi premii sponsorizate de firme producătoare de astfel
de băuturi”. Astfel, postul de televiziune „Canal 2” a difuzat,
la 02.07.2018, spotul publicitar pentru berea „Львiвське”,
cu următorul conținut: „Rock-ul adevărat era prețuit chiar și
în urmă cu trei secole. Anume din acest motiv „Львiвське”,
berea cu o istorie de peste trei sute de ani, vă invită la
concertul formației „Океан Ельзи” – vedetele veritabile
ale rock-ului ucrainean. Cumpără berea „Львiвське”! Vino
la concertul din Kiev pe 24 august și savurează muzica
adevărată împreună cu „Львiвське”!”; „Настоящий
рок ценился и три столетия назат. Именно поэтому
пиво„Львовское” более чем с трех сот летней историей
приглашает вас на концерт „Океан Ельзи”. Покупай
„Львiвсъке” получи сотни тысячи бутылок в подарок
и выиграй поездки на грандиозный концерт „Океан
Ельзи” в Киеве” (orele de difuzare: 11:49:35; 14:31:48;
15:00:08; 17:04:26; 19:07:50; 19:36:56; 23:25:11). Este de
menționat că în colțul stâng al ecranului a fost plasată, cu
litere majuscule de culoare roșie, sintagma „PROMOȚIE”/
„АКЦИЯ”.
IV. Canal 3
Data

Publicitatea pentru băuturile
alcoolice
(volum de timp/procent)

04.07.2018

19 min. 40 sec.
(1,34%)

• Derogări de la prevederile art. 9 din Decizia
CCA nr. 133 din 23.12.2009 – Cu privire la difuzarea
spoturilor publicitare ale serviciilor de programe radio
și TV: „Este interzisă difuzarea anunțurilor promoționale și
a concursurilor care conțin referiri la numele sau la marca
unei băuturi alcoolice; în cadrul concursurilor nu se pot
oferi premii sponsorizate de firme producătoare de astfel
de băuturi”. Astfel, postul de televiziune „Canal 3” a difuzat,
la 04.07.2018, spotul publicitar pentru berea „Львiвське”,
cu următorul conținut: „Rock-ul adevărat era prețuit chiar și
în urmă cu trei secole. Anume din acest motiv „Львiвське”,
berea cu o istorie de peste trei sute de ani, vă invită la
concertul formației „Океан Ельзи” – vedetele veritabile
ale rock-ului ucrainean. Cumpără berea „Львiвське”! Vino
la concertul din Kiev pe 24 august și savurează muzica
adevărată împreună cu „Львiвське”!”; „Настоящий
рок ценился и три столетия назат. Именно поэтому
пиво„Львовское” более чем с трех сот летней историей
приглашает вас на концерт „Океан Ельзи”. Покупай
„Львiвсъке” получи сотни тысячи бутылок в подарок и
выиграй поездки на грандиозный концерт „Океан Ельзи”
в Киеве” (orele de difuzare: 08:46:24; 10:44:33; 11:30:05;
14:48:30; 17:24:40; 18:45:27; 19:39:17 și 21:03:22). Este de
menționat că în colțul stâng al ecranului a fost plasată, cu
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litere majuscule de culoare roșie, sintagma „PROMOȚIE”/
„АКЦИЯ”.
V. Publika TV
Data

Publicitatea pentru băuturile
alcoolice
(volum de timp/procent)

04.07.2018

15 min. 20 sec.
(1,05%)

• Derogări de la prevederile art. 9 din Decizia
CCA nr. 133 din 23.12.2009 – Cu privire la difuzarea
spoturilor publicitare ale serviciilor de programe radio
și TV: „Este interzisă difuzarea anunțurilor promoționale
și a concursurilor care conțin referiri la numele sau la
marca unei băuturi alcoolice; în cadrul concursurilor nu
se pot oferi premii sponsorizate de firme producătoare
de astfel de băuturi”. Astfel, postul de televiziune „Publika
TV” a difuzat, la 04.07.2018, spotul publicitar pentru berea
„Львiвське”, cu următorul conținut: „Rock-ul adevărat era
prețuit chiar și în urmă cu trei secole. Anume din acest
motiv „Львiвське”, berea cu o istorie de peste trei sute
de ani, vă invită la concertul formației „Океан Ельзи” –
vedetele veritabile ale rock-ului ucrainean. Cumpără berea
„Львiвське”! Vino la concertul din Kiev pe 24 august și
savurează muzica adevărată împreună cu „Львiвське”!”;
„Настоящий рок ценился и три столетия назат. Именно
поэтому пиво„Львовское” более чем с трех сот летней
историей приглашает вас на концерт „Океан Ельзи”.
Покупай „Львiвсъке” получи сотни тысячи бутылок в
подарок и выиграй поездки на грандиозный концерт
„Океан Ельзи” в Киеве” (orele de difuzare: 13:17:05 și
23:15:37). Este de menționat că în colțul stâng al ecranului
a fost plasată, cu litere majuscule de culoare roșie, sintagma
„PROMOȚIE”/„АКЦИЯ”.
VI. Ren Moldova
Data

Publicitatea pentru băuturile
alcoolice
(volum de timp/procent)

02.07.2018

08 min. 00 sec.
(0,55 %)

• Derogări de la prevederile art. 9 din Decizia
CCA nr. 133 din 23.12.2009 – Cu privire la difuzarea
spoturilor publicitare ale serviciilor de programe radio
și TV: „Este interzisă difuzarea anunțurilor promoționale și
a concursurilor care conțin referiri la numele sau la marca
unei băuturi alcoolice; în cadrul concursurilor nu se pot
oferi premii sponsorizate de firme producătoare de astfel
de băuturi”. Astfel, postul de televiziune „Ren Moldova”
a difuzat, la 02.07.2018, spotul publicitar pentru berea
„Львiвське”, cu următorul conținut: „Rock-ul adevărat era
prețuit chiar și în urmă cu trei secole. Anume din acest
motiv „Львiвське”, berea cu o istorie de peste trei sute
de ani, vă invită la concertul formației „Океан Ельзи” –
vedetele veritabile ale rock-ului ucrainean. Cumpără berea
„Львiвське”! Vino la concertul din Kiev pe 24 august și
savurează muzica adevărată împreună cu „Львiвське”!”;
„Настоящий рок ценился и три столетия назат. Именно
поэтому пиво„Львовское” более чем с трех сот летней
историей приглашает вас на концерт „Океан Ельзи”.
Покупай „Львiвсъке” получи сотни тысячи бутылок в
подарок и выиграй поездки на грандиозный концерт
„Океан Ельзи” в Киеве” (orele de difuzare: 08:01:19;
09:02:52; 14:18:42; 15:16:23; 16:20:16; 18:05:32; 18:34:15;
20:10:54; 22:47:02 și 23:47:07). Este de menționat că în
colțul stâng al ecranului a fost plasată, cu litere majuscule

de culoare roșie, sintagma „PROMOȚIE”/„АКЦИЯ”.
Prin scrisoarea f/nr. din 11.09.2018, postul de televiziune „Ren Moldova” a comunicat că derogarea comisă a
fost o eroare ce nu a fost sesizată imediat de colaboratorii
postului: „astfel, publicitatea a fost difuzată doar pe durata
unei singure zile”.
VII. ITV
Data

Volumul de
timp/procentual
al publicității
pentru băuturile
alcoolice)

Publicitatea pentru
băuturile alcoolice
(volum de timp/
procent)

02.07.2018

0 min
(0%)

31 sec.
(0,02%)

• Derogări de la prevederile art. 191 alin. (8) din
Codul audiovizualului: „Este interzisă plasarea de produse
care se referă la băuturile alcoolice, produsele din tutun,
produsele și tratamentele medicale, la activitatea cazinourilor, jocurile electronice și la câștigurile bănești”. Astfel,
la 02.07.2018, ora 19:57:48, în cadrul emisiunii „Взял и
поехал” a fost difuzat un subiect despre Cupa Mondială la
fotbal din Federația Rusă. Subiectul a fost realizat în scuarul
Teatrului de Operă și Balet din Chișinău, unde a avut loc
transmisiunea în direct a meciului de fotbal. În cadru, în
gross-plan, a fost prezentat MENIUL catering cu ofertele
de bere care pot fi procurate de cei prezenți: „CHIȘINĂU”,
„Timișorerana”, „Efess Plsener” și „Kozel” (19:59:53).
Totodată, sunt arătate în gros-plan, pe o masă, borcănașe
și pahare cu bere „CHIȘINĂU”, iar reporterul face o
comparație între prețurile berii oferite cu prilejul evenimentului și prețurile berii din Moscova și Sank-Petersburg: „Что
касается цен, то после московских и питерских конечно,
конечно удивляешься этим цифрам. Пиво например
стоит 15 лей, это на рубли где то 55 рублей. В Питере
оно стоит 200 рублей, а в Москве – 350 рублей ” (20:00).
Prin scrisoarea f/ nr. din 17.09.2018, postul de televiziune „ITV” a comunicat că „scopul emisiunii a fost transmisiunea în direct a meciului de fotbal, iar operatorul din
neglijență a filmat în gros-plan Meniul catering. În cadrul
emisiunii a fost arătat doar meniul alimentar al localului unde
s-a făcut filmarea, iar reporterul nu a făcut altceva decât
să compare prețurile pentru o sticlă de bere în Republica
Moldova cu una din Federația Rusă”.
Cu privire la cele invocate de postul de televiziune
„ITV”, specificăm că conform Deciziei CCA nr. 18/116 (pct.
1) din 21.06.2018, obiectul monitorizării a fost respectarea condițiilor de plasare a publicității pentru băuturile
alcoolice, nu și conținutul emisiunilor. Dat fiind faptul că
la începutul emisiunii „Взял и поехал” este plasat anunțul
cu privire la plasare de produse, derogările comise au
fost constatate prin prisma prevederilor art. 191 alin. (8)
din Codul audiovizualului, care stipulează expres: „Este
interzisă plasarea de produse care se referă la băuturile
alcoolice, produsele din tutun, produsele și tratamentele
medicale, la activitatea cazinourilor, jocurile electronice și
la câștigurile bănești”. Astfel, pe lângă alte produse sau
servicii apărute în cadru: „Orange”, „Crosby”, „Eurostyle”
etc., în gros-plan a fost prezentat Meniul catering, însoțit
de comentariile reporterului: „Что касается цен, то после
московских и питерских конечно, конечно удивляешься
этим цифрам. Пиво например стоит 15 лей, это на рубли
где то 55 рублей. В Питере оно стоит 200 рублей, а в
Москве – 350 рублей ” (20:00). Este de menționat că
Meniul catering nu a conținut doar „produse alimentare”,
după cum susține postul de televiziune „ITV”, ci, pe lângă
acestea, în capul listei au stat mărcile berii și prețurile
acestora: „Chișinău draft” – 0,5 l (15 lei); „Chișinău
Draft Brună” – 0,5 l (20 lei); „Chișinău Nefiltrată” – 0,5 l
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(20 lei); „Chișinău Nepasteurizată” – 0,5 l (20 lei); „Chișinău
Blondă” – 0,5 l (20 lei); „Chișinău Blondă fără alcool” – 0,5
l (20 lei); „Radler Natural” – 0,5 l (25 lei); „Effes Pilsener” –
0,5 l (25 lei); „Timișoreana” – 0,5 l (25 lei); „Kozel Brună/
Blondă” – 0,5 l (35 lei). Durata plasării de produse pentru
bere a constituit 31 de secunde.
Prin scrisoarea nr. 594 din 06.09.2018, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a remis posturilor de televiziune
„Moldova-1”, „Prime”, „Canal 2”, „Canal 3”, „Publika TV”,
„CTC Mega”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „N 4”, „TV 8”, „Jurnal
TV”, „Ren Moldova”, „RTR Moldova”, „Exclusiv TV”, „NTV
Moldova”, „Accent TV” și „ITV” rapoartele de monitorizare.
Prezentă la ședință, directoarea postului de televiziune
„ITV”, Natalia Poleacova, a declarat că emisiunea „Взял и
поехал” nu este una comercială, respectiv reportajul difuzat
nu a avut drept scop promovarea unui anumit produs.
Natalia Poleacova a mai menționat că derogarea comisă nu
a fost intenționată, mărcile berii au apărut doar în Meniul
catering, iar reporterul, întors recent din Federația Rusă, a
făcut doar o comparație între prețurile mici din Republica
Moldova și cele din Rusia, fără a rosti denumirile băuturilor.
Totodată, reprezentanta „ITV” a specificat că ultima monitorizare a postului de televiziune „ITV” la capitolul respectării
condițiilor de plasare a publicității nu a atestat derogări.
În cadrul dezbaterilor publice, președintele Consiliului
Coordonator al Audiovizualului, Dragoș Vicol, a remarcat
importanța monitorizării posturilor de televiziune la capitolul
respectării condițiilor de plasare a publicității pentru
băuturile alcoolice, totodată, accentuând responsabilitatea
radiodifuzorului public de a nu promova astfel de publicitate.
Membrul CCA, Artur Cozma, și-a exprimat regretul că în
Republica Moldova este admisă publicitatea pentru băuturile
alcoolice, iar radiodifuzorul public – Compania „TeleradioMoldova”, difuzează asemenea publicitate.
Urmare a discuțiilor, membrii CCA au decis, prin
consens, de a atenționa postul de televiziune „ITV” asupra
respectării cu strictețe a legislației audiovizuale.
În conformitate cu prevederile Codului audiovizualului
nr. 260-XVI din 27.07.2006, ale Statutului CCA, aprobat
prin Hotărârea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului
Republicii Moldova, ale Deciziei CCA nr. 133 din 23.12.2009,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
1. A aproba raportul de monitorizare a posturilor de
televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Canal 2”, „Canal 3”,
„Publika TV”, „CTC Mega”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „N 4”, „TV
8”, „Jurnal TV”, „Ren Moldova”, „RTR Moldova”, „Exclusiv
TV”, „NTV Moldova”, „Accent TV” și „ITV” la capitolul respectării condițiilor de plasare a publicității pentru băuturile
alcoolice (PRO – (9) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ,
T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA,
D. CURNIC, C. DUCA și O. GUȚUȚUI).
2. A sancționa cu amendă în mărime de 5000 de lei
Instituția Publică Națională a Audiovizualului Compania
„Teleradio-Moldova”, fondatoarea postului public de televiziune „Moldova-1” (Licența de emisie seria AA nr. 073663
din 13.10.09), pentru încălcarea prevederilor art. 19 alin.
(11) lit. c) și d) din Codul audiovizualului, în conformitate
cu art. 38 alin. (3) lit. h) din Codul audiovizualului (PRO
– (9) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA,
V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC,
C. DUCA și O. GUȚUȚUI).
3. A sancționa cu amendă în mărime de 5000 de lei
„General Media Group Corp” SRL, fondatoarea postului
de televiziune „Prime”, pentru derogări de la pct. 3.1 lit. b)
din Condițiile la Licența de emisie seria AC nr. 000748 din
24.09.17 (nerespectarea prevederilor art. 9 din Decizia CCA
nr.133 din 23.12.2009 – Cu privire la difuzarea spoturilor
publicitare ale produselor alcoolice în serviciile de programe
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radio și TV), în conformitate cu art. 38 alin. (3) lit. f) din
Codul audiovizualului (PRO – (9) UNANIM – D. VICOL,
O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC,
A. COZMA, D. CURNIC, C. DUCA și O. GUȚUȚUI).
4. A sancționa cu amendă în mărime de 5000 de lei
„General Media Group Corp” SRL, fondatoarea postului de
televiziune „Publika TV”, pentru derogări de la pct. 3.1 lit. b)
din Condițiile la Licența de emisie seria AC nr. 000090 din
25.09.14 (nerespectarea prevederilor art. 9 din Decizia CCA
nr.133 din 23.12.2009 – Cu privire la difuzarea spoturilor
publicitare ale produselor alcoolice în serviciile de programe
radio și TV), în conformitate cu art. 38 alin. (3) lit. f) din
Codul audiovizualului (PRO – (9) UNANIM – D. VICOL,
O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC,
A. COZMA, D. CURNIC, C. DUCA și O. GUȚUȚUI).
5. A sancționa cu amendă în mărime de 5000 de lei
„Telestar Media” SRL, fondatoarea postului de televiziune
„Canal 2”, pentru derogări de la pct. 3.1 lit. b) din Condițiile
la Licența de emisie seria AC nr. 000733 din 25.09.14
(nerespectarea prevederilor art. 9 din Decizia CCA nr.133
din 23.12.2009 – Cu privire la difuzarea spoturilor publicitare ale produselor alcoolice în serviciile de programe
radio și TV), în conformitate cu art. 38 alin. (3) lit. f) din
Codul audiovizualului (PRO – (9) UNANIM – D. VICOL,
O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC,
A. COZMA, D. CURNIC, C. DUCA și O. GUȚUȚUI).
6. A sancționa cu amendă în mărime de 5000 de lei
„Telestar Media” SRL, fondatoarea postului de televiziune
„Canal 3”, pentru derogări de la pct. 3.1 lit. b) din Condițiile
la Licența de emisie seria AC nr. 000734 din 07.05.15
(nerespectarea prevederilor art. 9 din Decizia CCA nr.133
din 23.12.2009 – Cu privire la difuzarea spoturilor publicitare ale produselor alcoolice în serviciile de programe
radio și TV), în conformitate cu art. 38 alin. (3) lit. f) din
Codul audiovizualului (PRO – (9) UNANIM – D. VICOL,
O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC,
A. COZMA, D. CURNIC, C. DUCA și O. GUȚUȚUI).
7. A sancționa cu amendă în mărime de 5000 de lei
„TELEPROIECT” SRL, fondatoarea postului de televiziune
„Ren Moldova”, pentru derogări de la pct. 3.1 lit. b) din
Condițiile la Licența de emisie seria AC nr. 000006 din
07.12.12 (nerespectarea prevederilor art. 9 din Decizia CCA
nr.133 din 23.12.2009 – Cu privire la difuzarea spoturilor
publicitare ale produselor alcoolice în serviciile de programe
radio și TV), în conformitate cu art. 38 alin. (3) lit. f) din
Codul audiovizualului (PRO – (9) UNANIM – D. VICOL,
O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC,
A. COZMA, D. CURNIC, C. DUCA și O. GUȚUȚUI).
8. În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (8) și
(9) din Codul audiovizualului, Instituția Publică Națională a
Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, „General
Media Group Corp” SRL, „Telestar Media” SRL și
„TELEPROIECT” SRL sunt obligate să comunice publicului
motivele și obiectul sancțiunii, precum și să difuzeze în
următoarele 48 de ore de la emiterea deciziei, sonor și/sau
vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din
care o dată în principala emisiune de știri, următorul text:
„Consiliul Coordonator al Audiovizualului a sancționat cu
amendă în mărime de 5000 de lei Instituția Publică Națională
a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, fondatoarea postului public de televiziune „Moldova-1”, pentru
derogări de la capitolul respectării condițiilor de plasare a
publicității pentru produsele alcoolice”.
„Consiliul Coordonator al Audiovizualului a sancționat
cu amendă în mărime de 5000 de lei” General Media Group
Corp” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Prime”,
pentru derogări de la capitolul respectării condițiilor de
plasare a publicității pentru produsele alcoolice”.
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„Consiliul Coordonator al Audiovizualului a sancționat
cu amendă în mărime de 5000 de lei General Media Group
Corp” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Publika
TV”, pentru derogări de la capitolul respectării condițiilor
de plasare a publicității pentru produsele alcoolice”.
„Consiliul Coordonator al Audiovizualului a sancționat
cu amendă în mărime de 5000 de lei „Telestar Media”
SRL, fondatoarea postului de televiziune „Canal 2”, pentru
derogări de la capitolul respectării condițiilor de plasare a
publicității pentru produsele alcoolice”.
„Consiliul Coordonator al Audiovizualului a sancționat
cu amendă în mărime de 5000 de lei „Telestar Media”
SRL, fondatoarea postului de televiziune „Canal 3”, pentru
derogări de la capitolul respectării condițiilor de plasare a
publicității pentru produsele alcoolice”.
„Consiliul Coordonator al Audiovizualului a sancționat
cu amendă în mărime de 5000 de lei „TELEPROIECT” SRL,
fondatoarea postului de televiziune „Ren Moldova”, pentru
derogări de la capitolul respectării condițiilor de plasare a
publicității pentru produsele alcoolice”.
9. Posturile de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Canal
2”, „Canal 3”, „Publika TV” și „Ren Moldova” vor prezenta,
în termen de 15 zile din momentul aducerii la cunoștință a
prezentei decizii, un raport despre măsurile întreprinse în
vederea lichidării încălcărilor atestate.
Instituția Publică Națională a Audiovizualului Compania
PREŞEDINTELE
CONSILIULUI COORDONATOR
AL AUDIOVIZUALULUI

„Teleradio-Moldova”, „General Media Group Corp” SRL,
„Telestar Media” SRL și „TELEPROIECT” SRL vor prezenta
dovada achitării amenzii în termen de 30 de zile din
momentul aducerii la cunoștință a prezentei decizii.
10. Datele bancare pentru achitarea amenzii:
Cod fiscal: 1006601000037
Beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Adresa băncii: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 7
Codul IBAN: MDXXTR G AAA 143111 LLLL 0000
„XX” – codul de control, care se formează conform
Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului de administrație al
Băncii Naționale a Moldovei nr. 157 din 1 august 2013
„Regulamentul cu privire la Transferul de credit” (cod
numeric);
„LLLL” – cod ce descifrează codul localității conform
CUATM (cod numeric).
11. În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (12) din
Codul audiovizualului, prezenta decizie este executorie de
la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova
și poate fi atacată în instanța de judecată de către radiodifuzorul sancționat.
12. Controlul asupra executării prezentei decizii îl
exercită Direcția monitorizare TV și Serviciul Economie,
finanțe și evidență contabilă.
13. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova și pe pagina web a CCA.

Dragoș VICOL

Nr. 24/159. Chişinău, 28 septembrie 2018.
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DECIZIE
cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării
postului de televiziune „Ren Moldova”

În cadrul ședinței publice din 26 martie 2018, membrul
CCA, Dorina Curnic, a propus monitorizarea repetată
a buletinelor de știri difuzate de postul de televiziune
„Ren Moldova” la capitolul privind accesul la informație a
persoanelor cu deficiențe de auz (Decizia CCA nr. 8/42
din 26.03.2018).
Conform prevederilor art. 37 alin. (3) lit. a) din Codul
audiovizualului, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a
efectuat monitorizarea buletinului de știri „Новости без
политики” din 19.09.2018, iar rezultatele monitorizării au
atestat că postul de televiziune „Ren Moldova” nu a comis
derogări de la prevederile legislației audiovizuale în vigoare.
Astfel, la 19.09.2018 postul de televiziune „Ren Moldova” a
difuzat șase buletine informative în limba rusă care au fost
însoțite de titrare sincron în limba de stat (orele de difuzare:
06:00, 07:00, 12:00, 16:00, 19:00 și 22:00).
În cadrul ședinței publice, președintele Consiliului
Coordonator al Audiovizualului, Dragoș Vicol, a menționat
PREŞEDINTELE
CONSILIULUI COORDONATOR
AL AUDIOVIZUALULUI

că situația este una îmbucurătoare și a recomandat tuturor
radiodifuzorilor să respecte cu strictețe Decizia CCA сu
privire la accesul persoanelor cu deficienţe de auz (surde)
la emisiunile TV.
În conformitate cu prevederile Codului audiovizualului
nr. 260-XVI din 27.07.2006, ale Statutului CCA, aprobat
prin Hotărârea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului
Republicii Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
1. A lua act de rezultatele monitorizării postului de
televiziune „Ren Moldova” (PRO – (9) UNANIM – D. VICOL,
O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC,
A. COZMA, D. CURNIC, C. DUCA și O. GUȚUȚUI).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită
Direcția monitorizare TV.
3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova și pe pagina web a CCA.

Dragoș VICOL

Nr. 24/160. Chişinău, 28 septembrie 2018.
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DECIZIE
cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării
postului de televiziune „BTV”, urmare a plângerii
dlui Ivan Rotari, președinte executiv
al SC „Codru-Nord” SA

Pe data de 14 august 2018, la Consiliul Coordonator al Audiovizualului a parvenit o plângere f/nr. din
10.08.2018 din partea dlui Ivan Rotari, președinte executiv
al SC „Codru-Nord” SA, prin care a informat Consiliul
Coordonator al Audiovizualului că la data de 8 august 2018,
postul de televiziune „BTV” a răspândit informații denaturate
precum că SC „Codru-Nord” SA a comis sustragere de
apă potabilă de la ÎM Regia „Apă-Canal Bălți” o perioadă
îndelungată de timp (informații publicate și pe site-ul ce
aparține postului de televiziune în cauză: www.tvbalti.md,
inclusiv pe rețelele de socializare).
Petentul mai susține că astfel au fost cauzate prejudicii
considerabile imaginii și reputației companiei, fapt ce a
afectat raporturile cu clienții companiei, cu alte persoane
juridice și autoritățile publice locale. Totodată, acesta mai
susține că în prezent, între la ÎM Regia „Apă-Canal Bălți” și
SC „Codru-Nord” SA există litigii civile și relații tensionate
din motiv că ultima se aprovizionează cu apă direct de la
conducta de apă a ÎIS „Acva-Nord”.
Ivan Rotari atrage atenția că: „nu există o sentință irevocabilă ce ar confirma că SC „Codru-Nord” SA a sustras/
sustrage apă potabilă de la ÎM Regia „Apă-Canal Bălți”, nu
există niciun litigiu civil în acest sens sau hotărâre judecătorească privind încasarea datoriei formate prin consumul
fraudulos de apă potabilă”.
Urmare a celor expuse, petiționarul se pretinde:
- Recunoașterea SC „Codru-Nord” SA drept victimă a
acțiunilor ilegale comise de „BTV” și citarea reprezentanților
companiei pentru audieri;
- Obligarea canalului de televiziune „BTV” de a dezminți
informația denaturată publicată la 08.08.2018 în privința
SC „Codru-Nord” SA, în conformitate cu prevederile legii;
- Retragerea licenței de emisie acordată „BTV”.
Despre „soluția adoptată” de Consiliul Coordonator
al Audiovizualului, Ivan Rotari, președinte executiv al SC
„Codru-Nord” SA, solicită să fie informat oficial.
În temeiul prevederilor art. 37 alin. (2) din Codul
audiovizualului, precum și în scopul examinării obiective a
tuturor circumstanțelor sesizate, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului, prin scrisoarea nr. 587 din 23.08.2018, a
solicitat „TV Bălți” SRL, fondatoarea postului de televiziune
„BTV”, opinia, în scris, referitor la plângerea dlui Ivan Rotari,
președinte executiv al SC „Codru-Nord” SA.
Prin scrisoarea nr. 30 din 07.09.2018, directoarea „TV
Bălți” SRL, Rodica Deleu, a informat Consiliul că site-ul
www.tvbalti.md nu aparține și nu a aparținut niciodată „TV
Bălți” SRL. Totodată, Rodica Deleu consideră „cerințele
expuse de reprezentantul petiționarului SC „Codru-Nord”
SA ca adresate eronat postului de televiziune „BTV”, pe
de o parte, și neconforme și disproporționale, pe de altă
parte”. Problema furtului de apă în municipiu este de mare
interes public, iar postul de televiziune „BTV”, „pe parcursul
anilor 2017-2018, a realizat mai multe reportaje despre
conexiunile ilicite la rețelele de apă și canalizare”. Rodica
Deleu mai susține că „actualmente, reporterii postului de
televiziune „BTV” realizează o proprie investigație despre
conexiunile ilicite la rețelele de apă și canalizare, care aduc
prejudiciu fiecărui consumator cinstit și nu doresc să creadă
că se face presiuni ca rezultatele acestei investigație să nu
fie publicate”.
În temeiul prevederilor art. 37 alin. (3) lit. c) și art. 40 alin.
(1) lit. d) din Codul audiovizualului, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului a monitorizat reportajul „Крупная частная
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компания воровала воду „Апэ-Канала”” (durata: 02 min.
21 sec.), difuzat de postul de televiziune „BTV” în cadrul
buletinului informativ. În materialul jurnalistic, reporterul
vine cu mențiunea că o companie privată care realizează
materiale pentru răsădirea plantelor decorative a furat apă
de la ÎM Regia „Apă-Canal Bălți”, conectându-se ilegal la
sistemul de apeduct (intervenția reporterului este însoțită de
imagini cu conectarea clandestină la sistemul de apeduct).
În continuare sunt prezentate imagini video de la ședința
Primăriei municipiului Bălți, în cadrul căreia Veaceslav
Oserbaev, inginer-șef la ÎM Regia „Apă-Canal Bălți”, susține
că SC „Codru-Nord” SA este compania care s-a conectat
ilegal la rețelele de apă. La finele subiectului, reporterul
susține că conectarea ilegală la apeduct este una din
cazurile financiare scăzute la „Apă-Canal”. Totodată, în
reportaj se mai menționează că dacă va fi legalizată orice
conectare ilegală va fi posibilă micșorarea tarifelor la apă.
Urmare a analizei calitative a reportajului „Крупная
частная компания воровала воду „Апэ-Канала”” s-a
atestat că postul de televiziune „BTV” a comis derogări de
la prevederile art. 7 alin. (4) lit. c) din Codul audiovizualului,
care stipulează: „Pentru a asigura în cadrul emisiunilor
informative ale radiodifuzorilor respectarea princi piilor
echilibrului social-politic, echidistanței și obiectivității,
aceștia vor plasa fiecare știre astfel încât: în cazul subiectelor ce vizează situații de conflict, să se respecte princi piul
de informare din mai multe surse”. Reportajul dat a fost
prezentat doar dintr-o singură sursă, astfel SC „CodruNord” SA nu a dispus de timp și spațiu pentru a-și prezenta
punctul de vedere.
Este de specificat că, prin scrisoarea nr. 588 din
23.08.2018, Ivan Rotari, președinte executiv al SC „CodruNord” SA, a fost informat că, potrivit prevederilor art. 16 din
Codul audiovizualului, persoana care se consideră prejudiciată urmează să solicite acordarea dreptului la replică
sau rectificare nemijlocit de la radiodifuzorul care a difuzat
informația, înaintând cererea respectivă în termen de 20
de zile de la transmiterea emisiunii.
Totodată, menționăm că Consiliul Coordonator al
Audiovizualului aplică sancțiuni radiodifuzorilor în funcție
de gravitatea și frecvența încălcărilor comise.
După recepționarea raportului de monitorizare de
către „TV Bălți” SRL, fondatoarea postului de televiziune
„BTV”, directoarea companiei Rodica Deleu a comunicat,
prin scrisoarea nr. 34 din 24.09.2018, că „menționările
despre SC „Codru-Nord” SA” la postul „BTV” au avut loc
în cadrul unui live (în timpul derulării căruia nu se poate
interveni prompt pentru redactare) de la ședința operativă
a serviciilor comunale ale Primăriei Bălți. Ipoteza despre
eventualul furt de apă de către petiționar a fost expusă
de inginerul-șef al ÎM Regia „Apă-Canal Bălți”, Veaceslav
Oserbaev, drept răspuns la întrebarea primarului, dacă a
fost identificată persoana care a fost conectată ilicit la rezervorul de acumulare a apei potabile al Regiei „Apă-Canal””.
În acest context, se face referire la prevederile art. 28 din
Legea cu privire la libertatea de exprimare, specificând,
astfel, că „BTV” nu poartă răspundere pentru declarațiile
funcționarului public care au fost difuzate în cadrul transmisiunii live. În scrisoare se mai afirmă că în conformitate
cu Legea cu privire la libertatea de exprimare, jurnalistul
nu poartă răspundere materială pentru preluarea cu
bună-credință a relatărilor false etc.
„TV Bălți” SRL solicită respectuos Consiliului Coordo-
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nator al Audiovizualului amânarea examinării raportului de
monitorizare în ședință publică până la expunerea organelor
de drept pe marginea cercetării cazurilor și emiterea unei
hotărâri judecătorești.
Referitor la cele invocate de directoarea companiei „TV
Bălți” SRL, Rodica Deleu, specificăm că subiectul „Крупная
частная компания воровала воду „Апэ-Канала””, după
structură, conținut, formă și unghiul de abordare întrunește
caracteristicele unui reportaj. Mai mult ca atât, după
suportul transmisiei, reportajul a fost unul înregistrat. În ceea
ce privește solicitarea „TV Bălți” SRL, subliniem că nu ține
de competența CCA-ului, deoarece Consiliul investighează
cazul prezentat prin prisma prevederilor art. 7 din Codul
audiovizualului, care nu are nicio incidență asupra problemei
invocate în solicitare.
Prezentă la ședință, directoarea companiei „TV Bălți”
SRL, Rodica Deleu, a declarat că emisiunea a fost difuzată
live, în cadrul căreia un oficial în ședința operativă a serviciilor comunale ale Primăriei Bălți a făcut niște declarații
referitor la SC „Codru-Nord” SA”. În acest context, Rodica
Deleu susține că nu poate să dea dezmințire la cele spuse
de o persoană oficială, cu funcție de răspundere.
Membrul CCA, Veronica Cojocaru, a menționat că
CCA examinează cazul doar prin prisma prevederilor art.
7 din Codul audiovizualului, care impune radiodifuzorului
să solicite cealaltă poziție, inclusiv în cazul în care niciun
prezentator, moderator etc. nu intervine.
Membrul CCA, Tatiana Buraga, a declarat că în reportajul
respectiv nu au fost respectate nici prevederile Codului
deontologic al jurnalistului, care prevede că jurnalistul
trebuie să respecte principiul prezumției nevinovăției până
la pronunțarea unei sentințe definitive și irevocabile.
Președintele CCA, Dragoș Vicol, a reiterat că prevederile
art. 7 alin. (4) lit. c) din Codul audiovizualului stipulează
expres: „Pentru a asigura în cadrul emisiunilor informative
ale radiodifuzorilor respectarea princi piilor echilibrului
social-politic, echidistanței și obiectivității, aceștia vor
plasa fiecare știre astfel încât: în cazul subiectelor ce
vizează situații de conflict, să se respecte princi piul de
informare din mai multe surse”. Astfel, reportajul difuzat a
fost prezentat doar dintr-o singură sursă, respectiv nu toți
subiecții au dispus de timp și spațiu pentru a-și prezenta
punctele de vedere.
În temeiul Codului audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006, ale Statutului CCA, aprobat prin Hotărârea nr.
433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova,
PREŞEDINTELE
CONSILIULUI COORDONATOR
AL AUDIOVIZUALULUI

Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
1. A lua act de plângerea f/nr. din 10.08.2018, parvenită
din partea dlui Ivan Rotari, președinte executiv al SC „CodruNord” SA (PRO – (9) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ,
T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA,
D. CURNIC, C. DUCA și O. GUȚUȚUI).
2. A sancționa cu avertizare publică „TV Bălți” SRL,
fondatoarea postului de televiziune „BTV”, pentru nerespectarea prevederilor art. 7 alin. alin. (4) lit. c) din Codul
audiovizualului, potrivit cărora radiodifuzorii sunt obligați
să respecte principiul de informare din mai multe surse în
cazul subiectelor ce vizează situații de conflict (Licența de
emisie seria AC nr. 000749 din 07.11.17), în conformitate
cu dispoziția art. 38 alin. (2) lit. a) din Codul audiovizualului (PRO – (9) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ,
T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA,
D. CURNIC, C. DUCA și O. GUȚUȚUI).
3. În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (8) și (9)
din Codul audiovizualului, „TV Bălți” SRL este obligată să
comunice publicului motivele și obiectul sancțiunii, precum
și să difuzeze în următoarele 48 de ore de la emiterea
deciziei, sonor și/sau vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de
maximă audiență, din care o dată în principala emisiune
de știri:
„Consiliul Coordonator al Audiovizualului a sancționat
cu avertizare publică „TV Bălți” SRL, fondatoarea postului
de televiziune „BTV”, pentru nerespectarea prevederilor
art. 7 alin. alin. (4) lit. c) din Codul audiovizualului, potrivit
cărora radiodifuzorii sunt obligați să respecte principiul de
informare din mai multe surse în cazul subiectelor ce vizează
situații de conflict”.
4. „TV Bălți” SRL va prezenta, în termen de 15 zile
din momentul aducerii la cunoștință a prezentei decizii,
un raport despre măsurile întreprinse în vederea lichidării
încălcărilor atestate.
5. În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (12) din
Codul audiovizualului, prezenta decizie este executorie de
la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova
și poate fi atacată în instanța de judecată de către radiodifuzorul sancționat.
6. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită
Direcția monitorizare TV.
7. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova și pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

Dragoș VICOL

Nr. 24/161. Chişinău, 28 septembrie 2018.

1514 D E C I Z I E
cu privire la reperfectarea licenței de emisie
eliberată „Vocea Media” SRL pentru postul
de radio „Vocea Basarabiei”
Prin cererea f/nr. din 09 iulie 2018, „Vocea Media” SRL,
fondatoarea postului de radio „Vocea Basarabiei”, a solicitat
Consiliului Coordonator al Audiovizualului reperfectarea
Condițiilor la Licența de emisie seria AC nr. 000730 din
13.10.2016, prin modificarea parametrilor tehnici ai stației
de radiodifuziune pe frecvența 92,7 MHz – Briceni.
În cadrul ședinței publice din 1august 2018, membrii CCA
au avut unele obiecții și neclarități cu privire la actele prezentate
de către „Vocea Media” SRL, drept urmare au decis, prin
consens, amânarea examinării cererii f/nr. din 9 iulie 2018.
Ulterior, „Vocea Media” SRL s-a conformat cerințelor și

a prezentat actele necesare.
În temeiul Avizului Ministerului Tehnologiei Informației
și Comunicațiilor (în prezent Ministerul Economiei și Infrastructurii) nr. 06/1-1489 din 22.06.2010, potrivit calculelor
efectuate, stația de radiodifuziune Briceni, frecvența 92,7
MHz, va putea funcționa cu următorii parametri tehnici:
Localitatea – or. Briceni, frecvența 92,7 MHz, P.A.R.
maximă – 25,0 dBW; coordonatele geografice 48°N21’00” 027°E06’30”; polarizarea – orizontală; înălțimea efectivă
maximă a antenei – 70 m.
În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (6) din Legea
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cu privire la reglementarea prin licențiere a activității de
întreprinzător nr. 451 din 30.07.2001, ale art. 23, 25, 28, 36,
39-41 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006,
ale Statutului CCA, ale art. 25 din Regulamentul cu privire la
procedura și condițiile de eliberare a licențelor de emisie și
a autorizațiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărârea nr.
433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova,
și în temeiul actelor prezentate, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
1. A admite cererea de reperfectare (cu eliberarea unor
formulare noi) a Condițiilor la Licența de emisie seria AC
nr. 000730 din 13.10.2016, eliberate „Vocea Media” SRL
pentru postul de radio „Vocea Basarabiei”, prin modificarea
parametrilor tehnici ai stației de radiodifuziune pe frecvența
92,7 MHz, localitatea – or. Briceni: P.A.R. maximă – 25,0
dBW; coordonatele geografice 48°N21’00” – 027°E06’30”;
polarizarea – orizontală; înălțimea efectivă maximă a
antenei – 70 m (PRO – (8) – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ,
T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA,
D. CURNIC și C. DUCA).

2. Condițiile la Licența de emisie seria AC nr. 000730
din 13.10.2016, eliberate „Vocea Media” SRL pentru postul
de radio „Vocea Basarabiei”, sunt declarate nevalabile.
3. Modificările respective vor fi introduse în Registrul
de licențiere.
4. Pentru reperfectarea licenței de emisie, „Vocea
Media” SRL va achita o taxă în valoare de 325 de lei.
Datele bancare pentru reperfectarea licenței de emisie:
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab nr. 46
c/f: 1006601004024
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Codul IBAN: MD95TRPAAA142310A00348AA
5. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită
Direcția licențiere și autorizare și Serviciul economie, finanțe
și evidență contabilă.
6. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova și pe pagina web a CCA.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI COORDONATOR
AL AUDIOVIZUALULUI

Dragoș VICOL

Nr. 24/164. Chişinău, 28 septembrie 2018.

1515 D E C I Z I E
cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare
a condițiilor la autorizațiile de retransmisie
I. Prin cererea nr. 01/18 din 7 septembrie 2018,
„Radivaxplus-TV” SRL, fondatoarea studioului de televiziune
prin cablu „MI-TV”, a solicitat Consiliului Coordonator al
Audiovizualului reperfectarea Condițiilor la Autorizația de
retransmisie seria AB nr. 000215 din 29.03.2016, prin
aprobarea Ofertei serviciilor de programe retransmise
pentru studioul de televiziune „MI-TV” din s. Mihăileni,
r-nul Râșcani.
II. Prin cererile f/nr. din 3 septembrie 2018 și f/nr.
din 14 septembrie 2018, „TV SAT” SRL, fondatoarea
studioului de televiziune prin cablu „TV SAT”, a solicitat
Consiliului Coordonator al Audiovizualului reperfectarea
Condițiilor la Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000200
din 04.03.2015, prin includerea în aria sa de acoperire a
localităților: mun. Chișinău, or. Lipcani, satele Corjeuți,
Tețcani, Bezeda, Caracușenii Vechi (r-nul Briceni), s.
Baraboi (r-nul Dondușeni), s. Costești (r-nul Râșcani) și s.
Drochia (r-nul Drochia), și aprobarea Ofertei serviciilor de
programe retransmise pentru localitățile: mun. Chișinău,
mun. Soroca, mun. Orhei, or. Sângerei, or. Șoldănești,
or. Fălești, or. Râșcani, or. Lipcani, or. Dondușeni, or.
Drochia, s. Băhrinești, s. Mărculești, s. Lunga, s. Prăjila
(r-nul Florești), s. Corjeuți, s. Tețcani, s. Bezeda, s.
Caracușenii Vechi (r-nul Briceni), s. Târnova, s. Baraboi
(r-nul Dondușeni), s. Costești (r-nul Râșcani), s. Răuțel
(r-nul Fălești), s. Mândâc, s. Șuri, s. Țarigrad, s. Hăsnășenii
Mari, s. Fântânița, s. Chetrosu, Moara de Piatră, Ochiul
Alb, Petreni, Gribova, Baroncea, Nicoreni, Pârlița, Pelinia,
(Anexa nr. 1 – 30 de posturi TV):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Moldova-1
Moldova-2
Accent TV
Agro TV Moldova
Bravo
Canal 2
Canal 3
CTC Mega
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Sofia, Drochia (r-nul Drochia), s. Mitoc, com. Pelivan,
s. Brăviceni, com. Mălăești, s. Pohorniceni, s. Susleni, com.
Jora de Mijloc, s. Vâșcăuți, com. Trebujeni, com. Ivancea,
com. Seliște, s. Isacova, s. Neculăieuca, s. Morozeni,
s. Breanova, s. Dâșcova, s. Puțintei, s. Vâprova, s. Hulboaca,
com. Ghetlova, s. Nicoreni, s. Săseni, s. Piatra, s. Jeloboc,
s. Furceni și s. Târzieni (r-nul Orhei).
În conformitate cu prevederile art. 28-282, 29 și 40 din
Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, ale Statutului CCA, ale art. 36 alin. (2) din Regulamentul cu privire la
procedura și condițiile de eliberare a licențelor de emisie și
a autorizațiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărârea nr.
433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova,
și în temeiul actelor prezentate de către întreprinderile
nominalizate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
1. A admite cererea nr. 01/18 din 07 septembrie
2018 a „Radivaxplus-TV” SRL (PRO – (8) – D. VICOL,
O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC,
A. COZMA, D. CURNIC și C. DUCA).
1.1. A reperfecta Condițiile la Autorizația de retransmisie
seria AB nr. 000215 din 29.03.2016, eliberate „RadivaxplusTV” SRL pentru studioul de televiziune prin cablu „MI-TV”
din s. Mihăileni (r-nul Râșcani) (PRO – (8) – D. VICOL,
O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC,
A. COZMA, D. CURNIC și C. DUCA).

9. Euro TV
10. Familia/Domashniy
11. Jurnal TV
12. KHL
13. Minimax
14. N4
15. Noroc TV
16. NTV Moldova
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Prime
Pro TV Chișinău
Publika TV
Ren Moldova
RTR Moldova
TV 1000 RK
TV 5 Monde
TV 8
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25. TVC 21
26. TVR Moldova
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27. МИР ТВ
28. Моя Планета

2. A admite cererile f/nr. din 3 septembrie 2018 și f/
nr. din 14 septembrie 2018 a „TV SAT” SRL (PRO – (8) –
D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU,
Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC și C. DUCA).
2.1. A reperfecta Condițiile la Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000200 din 04.03.2015, eliberate
„TV SAT” SRL pentru studioul de televiziune prin cablu
„TV SAT”, prin includerea în aria sa de acoperire a localităților:
mun. Chișinău, or. Lipcani, satele Corjeuți, Tețcani,
Bezeda, Caracușenii Vechi (r-nul Briceni), s. Baraboi (r-nul
Dondușeni), s. Costești (r-nul Râșcani) și s. Drochia (r-nul

29. Наука 2.0
30. Охота и рыбалка

Drochia) (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ,
T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA,
D. CURNIC și C. DUCA).
2.2. A reperfecta Condițiile la Autorizația de retransmisie
seria AB nr. 000200 din 04.03.2015, eliberate „TV SAT”
SRL pentru studioul de televiziune prin cablu „TV SAT”,
prin aprobarea Ofertei serviciilor de programe retransmise
pentru studioul de televiziune „TV SAT” din mun. Chișinău
(PRO – (8) – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA,
V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC și
C. DUCA).

Pachet analogic (Anexa nr. 1 – 64 de posturi TV):
1. Moldova-1
2. Moldova-2
3. Accent TV
4. Agro TV Moldova
5. Animal Planet
6. Boomerang
7. Busuioc TV
8. Canal 2
9. Canal 3
10. CNL
11. CTC Mega
12. Discovery Channel
13. Discovery Science
14. Euro TV
15. Euronews
16. Europa Plus
17. Eurosport 1
18. Eurosport 2
19. Exclusiv TV
20. Familia/Domshniy
21. Favorit TV

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Gurinel TV
Inter +
ITV
Jurnal TV
Kanal D
Kvartal TV
Minimax
N4
Național TV
NGC
NGW
Noroc TV
NTV Moldova
Prime
Pro 2
Pro TV Chișinău
Publika TV
Ren Moldova
RTR Moldova
RTVi
Setanta Sports

Pachet digital (Anexa nr. 2 – 135 de posturi TV):
1. Moldova-1
32. Favorit TV
2. Moldova-2
33. FilmUAdrama
3. 10 TV
34. Fox
4. Accent TV
35. Gurinel TV
5. Agro TV Moldova
36. ID Fashion
6. Animal Planet
37. ID Xtra
7. Bolt
38. Inter +
8. Boomerang
39. ITV
9. Bravo TV
40. Jurnal TV
10. Busuioc TV
41. Kanal 5 Ucraina
11. Canal 2
42. Kanal D
12. Canal 3
43. KHL
13. Canal Regional
44. Kvartal TV
14. Cartoon Network
45. Mama
15. CNL
46. MBC
16. CNNi
47. Minimax
17. CTC Mega
48. N 24 Plus
18. Da Vinci Learning
49. N4
19. Discovery Channel
50. Național TV
20. Discovery Science
51. NGC
21. DTX
52. NGW
22. DW
53. Noroc TV
23. Epoque
54. NTV Moldova
24. Etno TV
55. Orhei TV
25. Euro TV
56. Popas TV
26. Euronews
57. Prime
27. Europa Plus
58. Pro 2
28. Eurosport 1
59. Pro TV Chișinău
29. Eurosport 2
60. Publika TV
30. Exclusiv TV
61. Ren Moldova
31. Familia/Domshniy
62. RTG
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

TV 1000 Action
TV 1000 RK
TV 5 Monde
TV 8
TVC 21
TVR Moldova
Viasat Explorer
Visasat History
Детский
Детский Мир
Драйв
Здоровое ТВ
Индийское кино
Кино ТВ
Кинопремьера
Кухня
МИР ТВ
Моя Планета
Наше любимое кино
Охота и рыбалка
Сарафан
Усадьба

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

RTR Moldova
RTVi
Ru TV Moldova
Setanta Sports
Star Cinema
Star Family
Taraf
TLC
TV 1000
TV 1000 Action
TV 1000 RK
TV 5 Monde
TV 8
TVC 21
TVR Moldova
Viasat Explorer
Viasat Nature
Viasat Sport
Visasat History
Zona M
Авто 24
Авто Плюс
В гостях у сказки
Вопросы и ответы
Детский
Детский Мир
Домашние животные
Драйв
Еврокино
Жара
Живая Планета
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94. Живи
108. Кухня
95. Здоровое ТВ
109. Ля-минор
96. Иллюзион +
110. Матч Премьер
97. Индийское кино
111. Матч! Планета
98. История
112. Мир 24
99. КВН ТВ
113. МИР ТВ
100. Кино ТВ
114. Моя Планета
101. Кинокомедия
115. Мужское кино
102. Киномикс
116. Мульт
103. Кинопремьера
117. Мультимания
104. Киносвидание
118. Наука 2.0
105. Киносемья
119. Наше любимое кино
106. Киносерия
120. Наше новое кино
107. Кинохит
121. Ностальгия
Pachet HD (Anexa nr. 3 – 148 de posturi TV):

122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.

1. Moldova-1
2. Moldova-2
3. Accent TV
4. Agro TV Moldova
5. Animal Planet
6. Bolt
7. Boomerang
8. Bravo TV
9. Busuioc TV
10. Canal 2
11. Canal 2 HD
12. Canal 3
13. Canal 3 HD
14. Canal Regional
15. Cartoon Network
16. CNL
17. CNNi
18. CTC Mega
19. Da Vinci Learning
20. Discovery Channel
21. Discovery Science
22. DTX
23. DW
24. Epoque
25. Etno TV
26. Euro TV
27. Euronews
28. Europa Plus
29. Eurosport 1
30. Eurosport 2
31. Exclusiv TV
32. Familia/Domshniy
33. Favorit TV
34. FilmUAdrama
35. Fox
36. Gurinel TV
37. Gurinel TV HD
38. HDL HD
39. ID Fashion
40. ID Xtra
41. Inter +
42. ITV
43. Jurnal TV
44. Jurnal TV HD
45. Kanal 5 Ucraina
46. Kanal D
47. KHL
48. Kvartal TV
49. Mama

99. Домашние животные
100. Драйв
101. Еврокино
102. Жара
103. Живая Планета
104. Живи
105. Здоровое ТВ
106. Иллюзион +
107. Индийское кино
108. История
109. КВН ТВ
110. Кино ТВ
111. Кинокомедия
112. Киномикс
113. Кинопремьера
114. Кинопремьера HD
115. Киносвидание
116. Киносемья
117. Киносерия
118. Кинохит
119. Кухня
120. Ля-минор
121. Матч Премьер
122. Матч! Планета
123. Мир 24
124. МИР ТВ
125. МИР ТВ HD
126. Моя Планета
127. Мужское кино
128. Мульт
129. Мультимания
130. Наука 2.0
131. Наше любимое кино
132. Наше новое кино
133. Ностальгия
134. Охота и рыбалка
135. Психология 21
136. Ретро
137. Родное кино
138. Русская ночь
139. Русский иллюзион
140. Сарафан
141. Синема
142. Союз
143. Спорт 1
144. Спорт 2
145. Усадьба
146. Шансон ТВ
147. 1+1 International
148. 10 TV

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

MBC
MBC HD
Minimax
N 24 Plus
N4
Național TV
NGC
NGW
Noroc TV
NTV Moldova
Orhei TV
Popas TV
Prime
Prime HD
Pro 2
Pro TV Chișinău
Publika TV
Publika TV HD
Ren Moldova
RTG
RTR Moldova
RTVi
Ru TV Moldova
Setanta Sports
Setanta Sports HD
Star Cinema
Star Cinema HD
Star Family
Star Family HD
Taraf
TLC
TV 1000
TV 1000 Action
TV 1000 RK
TV 5 Monde
TV 8
TVC 21
TVR Moldova
Viasat Explorer
Viasat Nature
Viasat Sport
Visasat History
Zona M
Авто 24
Авто Плюс
В гостях у сказки
Вопросы и ответы
Детский
Детский Мир

2.3. A reperfecta Condițiile la Autorizația de retransmisie
seria AB nr. 000200 din 04.03.2015, eliberate „TV SAT”
SRL pentru studioul de televiziune prin cablu „TV SAT”,
prin aprobarea Ofertei serviciilor de programe retransmise
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Охота и рыбалка
Психология 21
Ретро
Родное кино
Русская ночь
Русский иллюзион
Сарафан
Синема
Союз
Спорт 1
Спорт 2
Усадьба
Шансон ТВ
1+1 International

pentru studioul de televiziune „TV SAT” din mun. Soroca
(PRO – (8) – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA,
V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC și
C. DUCA).
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Pachet analogic (Anexa nr. 4 – 58 de posturi TV):
1. Moldova-1
21. Național TV
2. Moldova-2
22. NGC
3. Agro TV Moldova
23. NGW
4. Boomerang
24. Noroc TV
5. Busuioc TV
25. NTV Moldova
6. Canal 2
26. Prime
7. Canal 3
27. Pro 2
8. CTC Mega
28. Pro TV Chișinău
9. Discovery Channel
29. Publika TV
10. Euro TV
30. Ren Moldova
11. Euronews
31. RTR Moldova
12. Eurosport 1
32. RTVi
13. Exclusiv TV
33. Ru TV Moldova
14. Familia/Domashniy
34. Setanta Sports
15. Gurinel TV
35. Sor TV
16. Jurnal TV
36. TV 1000 Action
17. Kanal D
37. TV 1000 RK
18. Minimax
38. TV 5 Monde
19. N 24 Plus
39. TV 8
20. N 4
40. TVC 21
Pachet digital (Anexa nr. 5 – 101 posturi TV):
1. Moldova-1
35. N 4
2. Moldova-2
36. Național TV
3. Accent TV
37. NGC
4. Agro TV Moldova
38. NGW
5. Animal Planet
39. Noroc TV
6. Bolt
40. NTV Moldova
7. Boomerang
41. Prime
8. Bravo TV
42. Pro 2
9. Busuioc TV
43. Pro TV Chișinău
10. Canal 2
44. Publika TV
11. Canal 3
45. Ren Moldova
12. Cartoon Network
46. RTR Moldova
13. Cinema
47. RTVi
14. CTC Mega
48. Ru TV Moldova
15. Da Vinci Learning
49. Setanta Sports
16. Discovery Channel
50. Sor TV
17. Epoque
51. Star Cinema
18. Euro TV
52. Star Family
19. Euronews
53. Taraf
20. Eurosport 1
54. TLC
21. Eurosport 2
55. TV 1000 Action
22. Exclusiv TV
56. TV 1000 RK
23. Familia/Domashniy
57. TV 5 Monde
24. Favorit TV
58. TV 8
25. FilmUAdrama
59. TVC 21
26. Gurinel TV
60. TVR Moldova
27. Inter +
61. Viasat Explorer
28. Jurnal TV
62. Viasat History
29. Kanal D
63. Viasat Nature
30. Kvartal TV
64. Zee TV
31. Mama
65. Zona M
32. MBC
66. Zоопарк
33. Minimax
67. Авто Плюс
34. N 24 Plus
68. Детский
2.4. A reperfecta Condițiile la Autorizația de retransmisie
seria AB nr. 000200 din 04.03.2015, eliberate „TV SAT”
SRL pentru studioul de televiziune prin cablu „TV SAT”,
prin aprobarea Ofertei serviciilor de programe retransmise

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

TVR Moldova
Zee TV
Драйв
Еврокино
Здоровое ТВ
Кинокомедия
Киносемья
Киносерия
Кинохит
Кухня ТВ
Моя Планета
Мульт
Охота и рыбалка
Родное кино
Сарафан
Союз
Шансон ТВ
1+1 International

69. Детский Мир
70. Драйв
71. Еврокино
72. Живая планета
73. Живи
74. Здоровое ТВ
75. Иллюзион +
76. Индийское кино
77. Кинокомедия
78. Киномикс
79. Кинопремьера
80. Киносвидание
81. Киносемья
82. Киносерия
83. Кинохит
84. Кухня ТВ
85. Матч Премьер
86. Матч! Планета
87. Мир Сериалов
88. Моя Планета
89. Мульт
90. Наука 2.0
91. Наше любимое кино
92. Наше новое кино
93. Ностальгия
94. Охота и рыбалка
95. Родное кино
96. Русский Иллюзион
97. Сарафан
98. Союз
99. Спорт 1
100. Шансон ТВ
101. 1+1 International

pentru studioul de televiziune „TV SAT” din or. Sângerei
(PRO – (8) – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA,
V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC și
C. DUCA).

Pachet analogic (Anexa nr. 6 – 49 de posturi TV):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Moldova-1
Moldova-2
Accent TV
Agro TV Moldova
Boomerang
Busuioc TV

7. Canal 2
8. Canal 3
9. Cinema
10. CTC Mega
11. Discovery Channel
12. Discovery Channel
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

Euronews
Eurosport 1
Eurosport 2
Exclusiv TV
Familia/Domashniy
Favorit TV
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19. Jurnal TV
30. Ren Moldova
20. Minimax
31. RTR Moldova
21. N 4
32. Ru TV Moldova
22. Național TV
33. TV 1000
23. NGC
34. TV 1000 Action
24. NGW
35. TV 5 Monde
25. Noroc TV
36. TV 8
26. NTV Moldova
37. TVC 21
27. Prime
38. TVR Moldova
28. Pro TV Chișinău
39. Zee TV
29. Publika TV
40. Еврокино
Pachet digital (Anexa nr. 7 – 60 de posturi TV):
1. Moldova-1
21. Jurnal TV
2. Moldova-2
22. Minimax
3. Accent TV
23. N 4
4. Agro TV Moldova
24. Național TV
5. Boomerang
25. NGC
6. Busuioc TV
26. NGW
7. Canal 2
27. Noroc TV
8. Canal 3
28. NTV Moldova
9. Canal Regional
29. Orhei TV
10. Cinema
30. Prime
11. CTC Mega
31. Pro TV Chișinău
12. Discovery Channel
32. Publika TV
13. Discovery Channel
33. Ren Moldova
14. Euronews
34. RTR Moldova
15. Eurosport 1
35. RTVi
16. Eurosport 2
36. Ru TV Moldova
17. Exclusiv TV
37. TLC
18. Familia/Domashniy
38. Trinitas TV
19. Favorit TV
39. TV 1000
20. Gurinel TV
40. TV 1000 Action
2.5. A reperfecta Condițiile la Autorizația de retransmisie
seria AB nr. 000200 din 04.03.2015, eliberate „TV SAT”
SRL pentru studioul de televiziune prin cablu „TV SAT”,
prin aprobarea Ofertei serviciilor de programe retransmise

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Живая планета
Киномикс
Киносемья
Кинохит
Кухня
Моя Планета
Мульт
Наше новое кино
Охота и рыбалка

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

TV 5 Monde
TV 8
TVC 21
TVR Moldova
Zee TV
Еврокино
Живая планета
Киномикс
Киносемья
Кинохит
Кухня
Малыш
Матч Премьер
Моя Планета
Мульт
Наше новое кино
Охота и рыбалка
Русский иллюзион
Союз
Спорт 1

pentru studioul de televiziune „TV SAT” din or. Șoldănești
(PRO – (8) – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA,
V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC și
C. DUCA).

Pachet analogic (Anexa nr. 8 – 48 de posturi TV):
1. Moldova-1
2. Moldova-2
3. Agro TV Moldova
4. Boomerang
5. Busuioc TV
6. Canal 2
7. Canal 3
8. CTC Mega
9. Discovery Channel
10. Euro TV
11. Euronews
12. Eurosport 1
13. Exclusiv TV
14. Familia/Domashniy
15. Jurnal TV
16. Kanal D
Pachet digital (Anexa nr. 9 – 59 de
1. Moldova-1
2. Moldova-2
3. Agro TV Moldova
4. Animal Planet
5. Boomerang
6. Busuioc TV
7. Canal 2
8. Canal 3
9. Cinema
10. CTC Mega
11. Discovery Channel
12. Euro TV
13. Euronews
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17. N 24 Plus
18. N 4
19. Național TV
20. NGC
21. NGW
22. Noroc TV
23. Prime
24. Pro 2
25. Pro TV Chișinău
26. Publika TV
27. Ren Moldova
28. RTR Moldova
29. Ru TV Moldova
30. Setanta Sports
31. TV 1000 Action
32. TV 1000 RK
posturi TV):
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Europa Plus
Eurosport 1
Exclusiv TV
Familia/Domashniy
Jurnal TV
Kanal D
Minimax
N 24 Plus
N4
Național TV
NGC
NGW
Noroc TV
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

TV 5 Monde
TV 8
TVC 21
TVR Moldova
Viasat Explorer
Zee TV
Драйв
Еврокино
Киносемья
Кинохит
Кухня ТВ
Моя Планета
Мульт
Охота и рыбалка
Родное кино
Шансон ТВ

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Prime
Pro 2
Pro TV Chișinău
Publika TV
Ren Moldova
RTR Moldova
Ru TV Moldova
Setanta Sports
TLC
TV 1000
TV 1000 Action
TV 1000 RK
TV 5 Monde
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40. TV 8
47. Индийское кино
54. Мульт
41. TVC 21
48. Кинопремьера
55. Наше любимое кино
42. TVR Moldova
49. Киносемья
56. Охота и рыбалка
43. Viasat Explorer
50. Кинохит
57. Родное кино
44. Zee TV
51. Кухня ТВ
58. Русский иллюзион
45. Драйв
52. Мир сериалов
59. Шансон ТВ
46. Еврокино
53. Моя Планета
2.6. A reperfecta Condițiile la Autorizația de retransmisie pentru studioul de televiziune „TV SAT” din or. Fălești (PRO –
seria AB nr. 000200 din 04.03.2015, eliberate „TV SAT” (8) – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU,
SRL pentru studioul de televiziune prin cablu „TV SAT”, Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC și C. DUCA).
prin aprobarea Ofertei serviciilor de programe retransmise
Pachet analogic (Anexa nr. 10 – 53 de posturi TV):
1. Moldova-1
2. Moldova-2
3. Accent TV
4. Agro TV Moldova
5. Boomerang
6. Busuioc TV
7. Canal 2
8. Canal 3
9. CTC Mega
10. Discovery Channel
11. Discovery Science
12. Euronews
13. Eurosport 1
14. Eurosport 2
15. Exclusiv TV
16. Familia/Domashniy
17. Favorit TV
18. Inter +

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

ITV
Jurnal TV
Minimax
N4
Național TV
NGC
NGW
NTV Moldova
Prime
Pro TV Chișinău
Publika TV
Ren Moldova
RTR Moldova
RTVi
Ru TV Moldova
TV 1000 Action
TV 1000 RK
TV 5 Monde

Pachet digital (Anexa nr. 11 – 63 de posturi TV):
1. Moldova-1
22. ITV
2. Moldova-2
23. Jurnal TV
3. Accent TV
24. Minimax
4. Agro TV Moldova
25. N 4
5. Boomerang
26. Național TV
6. Busuioc TV
27. NGC
7. Canal 2
28. NGW
8. Canal 3
29. Noroc TV
9. Canal Regional
30. NTV Moldova
10. Cinema
31. Orhei TV
11. CTC Mega
32. Prime
12. Discovery Channel
33. Pro TV Chișinău
13. Discovery Science
34. Publika TV
14. Euronews
35. Ren Moldova
15. Eurosport 1
36. RTR Moldova
16. Eurosport 2
37. RTVi
17. Exclusiv TV
38. Ru TV Moldova
18. Familia/Domashniy
39. TLC
19. Favorit TV
40. Trinitas TV
20. Gurinel TV
41. TV 1000 Action
21. Inter +
42. TV 1000 RK

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

TV 8
TVC 21
TVR Moldova
Zee TV
Еврокино
Живая планета
Киномикс
Киносемья
Кинохит
Кухня ТВ
Матч Премьер
Моя планета
Мульт
Наше новое кино
Охота и рыбалка
Русский иллюзион
1+1 International

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

TV 5 Monde
TV 8
TVC 21
TVR Moldova
Zee TV
Детский Мир
Еврокино
Живая планета
Киномикс
Киносемья
Кинохит
Кухня ТВ
Малыш
Матч Премьер
Моя планета
Мульт
Наше новое кино
Охота и рыбалка
Русский иллюзион
Союз
1+1 International

2.7. A reperfecta Condițiile la Autorizația de retransmisie pentru studioul de televiziune „TV SAT” din or. Râșcani
seria AB nr. 000200 din 04.03.2015, eliberate „TV SAT” (PRO – (8) – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA,
SRL pentru studioul de televiziune prin cablu „TV SAT”, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC și
prin aprobarea Ofertei serviciilor de programe retransmise C. DUCA).
Pachet analogic (Anexa nr. 12 – 56 de posturi TV):
1. Moldova-1
11. Discovery Channel
21. N 4
2. Moldova-2
12. Euronews
22. NGC
3. Accent TV
13. Eurosport 1
23. NGW
4. Agro TV Moldova
14. Eurosport 2
24. Noroc TV
5. Boomerang
15. Exclusiv TV
25. NTV Moldova
6. Busuioc TV
16. Familia/Domashniy
26. Prime
7. Canal 2
17. Inter +
27. Pro TV Chișinău
8. Canal 3
18. ITV
28. Publika TV
9. Cinema
19. Jurnal TV
29. Ren Moldova
10. CTC Mega
20. Minimax
30. RTR Moldova
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31. RTVi
40. Viasat Explorer
32. Ru TV Moldova
41. Zee TV
33. TV 1000
42. Детский Мир
34. TV 1000 Action
43. Еврокино
35. TV 1000 RK
44. Киномикс
36. TV 5 Monde
45. Киносемья
37. TV 8
46. Кинохит
38. TVC 21
47. Кухня ТВ
39. TVR Moldova
48. Матч Премьер
Pachet digital (Anexa nr. 13 – 64 de posturi TV):
1. Moldova-1
23. Minimax
2. Moldova-2
24. N 4
3. Accent TV
25. NGC
4. Agro TV Moldova
26. NGW
5. Boomerang
27. Noroc TV
6. Busuioc TV
28. NTV Moldova
7. Canal 2
29. Orhei TV
8. Canal 3
30. Prime
9. Canal Regional
31. Pro TV Chișinău
10. Cinema
32. Publika TV
11. CTC Mega
33. Ren Moldova
12. Discovery Channel
34. RTR Moldova
13. Discovery Science
35. RTVi
14. Euronews
36. Ru TV Moldova
15. Eurosport 1
37. TLC
16. Eurosport 2
38. Trinitas TV
17. Exclusiv TV
39. TV 1000
18. Familia/Domashniy
40. TV 1000 Action
19. Gurinel TV
41. TV 1000 RK
20. Inter +
42. TV 5 Monde
21. ITV
43. TV 8
22. Jurnal TV
44. TVC 21
2.8. A reperfecta Condițiile la Autorizația de retransmisie
seria AB nr. 000200 din 04.03.2015, eliberate „TV SAT”
SRL pentru studioul de televiziune prin cablu „TV SAT”,
prin aprobarea Ofertei serviciilor de programe retransmise

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Моя планета
Мульт
Наше новое кино
Охота и рыбалка
Русский Иллюзион
Союз
Спорт 1
1+1 International

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

TVR Moldova
Viasat Explorer
Zee TV
Детский Мир
Еврокино
Живая Планета
Киномикс
Киносемья
Кинохит
Кухня ТВ
Малыш
Матч Премьер
Моя планета
Мульт
Наше новое кино
Охота и рыбалка
Русский Иллюзион
Союз
Спорт 1
1+1 International

pentru studioul de televiziune „TV SAT” din satele Băhrinești,
Mărculești, Lunga și Prăjila (r-nul Florești) (PRO – (8) –
D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU,
Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC și C. DUCA).

Pachet analogic (Anexa nr. 14 – 64 de posturi TV):
1. Moldova-1
2. Moldova-2
3. Accent TV
4. Agro TV Moldova
5. Boomerang
6. Bravo TV
7. Busuioc TV
8. Canal 2
9. Canal 3
10. CTC Mega
11. Discovery Channel
12. Disney Junior
13. Euro TV
14. Euronews
15. Europa Plus
16. Eurosport 1
17. Exclusiv TV
18. Familia/Domashniy
19. Favorit TV
20. Flor TV
21. Gurinel TV
22. Impact TV

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Jurnal TV
MBC
Minimax
N4
NGC
NGW
Noroc TV
NTV Moldova
Prime
Pro 2
Pro TV Chișinău
Publika TV
Ren Moldova
RTR Moldova
Ru TV Moldova
TLC
Trinitas TV
TV 5 Monde
TV 8
TVC 21
TVR Moldova
Viasat Explorer

Pachet digital (Anexa nr. 15 – 137 de posturi TV):
1. Moldova-1
7. Alfa&Omega
2. Moldova-2
8. Animal Planet
3. 10 TV
9. Bolt
4. A One
10. Boomerang
5. Accent TV
11. Bravo TV
6. Agro TV Moldova
12. Busuioc TV
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Viasat History
Детский
Драйв
Еврокино
Здоровое ТВ
Иллюзион +
Индийское кино
Киномикс
Киносемья
Киносерия
Кинохит
Кухня ТВ
Матч! Планета
Моя Планета
Ностальгия
Охота и рыбалка
Родное кино
Русский Иллюзион
Сарафан
Шансон ТВ

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Canal 2
Canal 3
Canal Regional
Cartoon Network
Cinema
CTC Mega
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19. Drochia TV
59. Popas TV
20. Da Vinci Leraning
60. Prime
21. Discovery Channel
61. Pro 2
22. Disney Channel
62. Pro TV Chișinău
23. Disney Junior
63. Publika TV
24. DTX
64. Ren Moldova
25. Epoque
65. RTG
26. Etno TV
66. RTR Moldova
27. Euro TV
67. RTVi
28. Euronews
68. Ru TV Moldova
29. Europa Plus
69. Speranța TV
30. Eurosport 1
70. Star Cinema
31. Eurosport 1 (ro)
71. Star Family
32. Eurosport 2
72. Taraf
33. Exclusiv TV
73. TLC
34. Familia/Domashniy
74. Trinitas TV
35. Favorit TV
75. TV 1000
36. FilmUAdrama
76. TV 1000 Action
37. Flor TV
77. TV 1000 RK
38. Fox Life
78. TV 5 Monde
39. Gurinel TV
79. TV 8
40. ID Fashion
80. TVC 21
41. Impact TV
81. TVR Moldova
42. Inter +
82. Viasat Explorer
43. Jurnal TV
83. Viasat History
44. Kanal D
84. Viasat Nature
45. KHL
85. Viasat Sport
46. Kvartal TV
86. Zee TV
47. Mama
87. Zona M
48. MBC
88. Авто Плюс
49. Minimax
89. Детский
50. N 24 Plus
90. Детский Мир
51. N 4
91. Доктор
52. Național TV
92. Драйв
53. NGC
93. Еврокино
54. NGW
94. Живи
55. Noroc TV
95. Здоровое ТВ
56. NTV Moldova
96. Зоопарк
57. Orhei TV
97. Иллюзион +
58. OTV
98. Индийское кино
Pachet HD (Anexa nr. 16 – 147 de posturi TV):
1. Moldova-1
28. Etno TV
2. Moldova-2
29. Euro TV
3. 10 TV
30. Euronews
4. A One
31. Europa Plus
5. Accent TV
32. Eurosport 1
6. Agro TV Moldova
33. Eurosport 1 (ro)
7. Alfa&Omega
34. Eurosport 2
8. Animal Planet
35. Exclusiv TV
9. Bolt
36. Familia/Domashniy
10. Boomerang
37. Favorit TV
11. Bravo TV
38. FilmUAdrama
12. Busuioc TV
39. Flor TV
13. Canal 2
40. Fox Life
14. Canal 2 HD
41. Gurinel TV
15. Canal 3
42. HDL HD
16. Canal 3 HD
43. ID Fashion
17. Canal Regional
44. Impact TV
18. Cartoon Network
45. Inter +
19. Cinema
46. Jurnal TV
20. CTC Mega
47. Jurnal TV HD
21. Drochia TV
48. Kanal D
22. Da Vinci Leraning
49. KHL
23. Discovery Channel
50. Kvartal TV
24. Disney Channel
51. Mama
25. Disney Junior
52. MBC
26. DTX
53. MBC HD
27. Epoque
54. Minimax
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99. История
100. КВН ТВ
101. Кинокомедия
102. Киномикс
103. Кинопремьера
104. Киносвидание
105. Киносемья
106. Киносерия
107. Кинохит
108. Кухня ТВ
109. Ля минор
110. Малыш
111. Матч Премьер
112. Матч! Планета
113. МИР 24
114. Мир сериалов
115. МИР ТВ
116. Морской
117. Моторспорт ТВ
118. Моя Планета
119. Мужское кино
120. Наука 2.0
121. Наше любимое кино
122. Наше новое кино
123. Новый мир
124. Ностальгия
125. Охота и рыбалка
126. Родное кино
127. Русская ночь
128. Русский Иллюзион
129. Сарафан
130. Союз
131. Спас
132. Спорт 1
133. Твой Дом
134. Телеклуб
135. Шансон ТВ
136. 1+1 International
137. 365 Дней

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

N 24 Plus
N4
Național TV
NGC
NGW
Noroc TV
NTV Moldova
Orhei TV
OTV
Popas TV
Prime
Prime HD
Pro 2
Pro TV Chișinău
Publika TV
Publika TV HD
Ren Moldova
RTG
RTR Moldova
RTVi
Ru TV Moldova
Speranța TV
Star Cinema
Star Cinema HD
Star Family
Star Family HD
Taraf
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82. TLC
83. Trinitas TV
84. TV 1000
85. TV 1000 Action
86. TV 1000 RK
87. TV 5 Monde
88. TV 8
89. TVC 21
90. TVR Moldova
91. Viasat Explorer
92. Viasat History
93. Viasat Nature
94. Viasat Sport
95. Zee TV
96. Zona M
97. Авто Плюс
98. Детский
99. Детский Мир
100. Доктор
101. Драйв
102. Еврокино
103. Живи

104. Здоровое ТВ
105. Зоопарк
106. Иллюзион +
107. Индийское кино
108. История
109. КВН ТВ
110. Кинокомедия
111. Киномикс
112. Кинопремьера
113. Кинопремьера HD
114. Киносвидание
115. Киносемья
116. Киносерия
117. Кинохит
118. Кухня ТВ
119. Ля минор
120. Малыш
121. Матч Премьер
122. Матч! Планета
123. МИР 24
124. Мир сериалов
125. МИР ТВ

2.9. A reperfecta Condițiile la Autorizația de retransmisie
seria AB nr. 000200 din 04.03.2015, eliberate „TV SAT”
SRL pentru studioul de televiziune prin cablu „TV SAT”,
prin aprobarea Ofertei serviciilor de programe retransmise
Pachet analogic (Anexa nr. 17 – 64 de posturi TV):

Морской
Моторспорт ТВ
Моя Планета
Мужское кино
Наука 2.0
Наше любимое кино
Наше новое кино
Новый мир
Ностальгия
Охота и рыбалка
Родное кино
Русская ночь
Русский Иллюзион
Сарафан
Союз
Спас
Спорт 1
Твой Дом
Телеклуб
Шансон ТВ
1+1 International
365 Дней

pentru studioul de televiziune „TV SAT” din satele Corjeuți,
Tețcani, Bezeda și Caracușenii Vechi (r-nul Briceni) (PRO –
(8) – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU,
Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC și C. DUCA).

1. Moldova-1
23. MBC
2. Moldova-2
24. Minimax
3. Accent TV
25. N 4
4. Agro TV Moldova
26. NGC
5. Boomerang
27. NGW
6. Bravo TV
28. Noroc TV
7. Busuioc TV
29. NTV Moldova
8. Canal 2
30. Prime
9. Canal 3
31. Pro 2
10. CTC Mega
32. Pro TV Chișinău
11. Discovery Channel
33. Publika TV
12. Disney Junior
34. Ren Moldova
13. Euro TV
35. RTR Moldova
14. Euronews
36. Ru TV Moldova
15. Europa Plus
37. TLC
16. Eurosport 1
38. Trinitas TV
17. Exclusiv TV
39. TV 5 Monde
18. Familia/Domashniy
40. TV 8
19. Favorit TV
41. TV Drochia
20. Gurinel TV
42. TVC 21
21. Impact TV
43. TVR Moldova
22. Jurnal TV
44. Viasat Explorer
Pachet digital (Anexa nr. 18 – 137 de posturi TV):
1. Moldova-1
18. Drochia TV
2. Moldova-2
19. Da Vinci Leraning
3. A One
20. Discovery Channel
4. Accent TV
21. Disney Channel
5. Agro TV Moldova
22. Disney Junior
6. Alfa&Omega
23. DTX
7. Animal Planet
24. Epoque
8. Bolt
25. Etno TV
9. Boomerang
26. Euro TV
10. Bravo TV
27. Euronews
11. Busuioc TV
28. Europa Plus
12. Canal 2
29. Eurosport 1
13. Canal 3
30. Eurosport 1 (ro)
14. Canal Regional
31. Eurosport 2
15. Cartoon Network
32. Exclusiv TV
16. Cinema
33. Familia/Domashniy
17. CTC Mega
34. Favorit TV
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128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.

www.monitorul.md

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Viasat History
Детский
Драйв
Еврокино
Здоровое ТВ
Иллюзион +
Индийское кино
Киномикс
Киносемья
Киносерия
Кинохит
Кухня ТВ
Матч! Планета
Моя Планета
Ностальгия
Охота и рыбалка
Родное кино
Русский Иллюзион
Сарафан
Шансон ТВ

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

FilmUAdrama
Flor TV
Fox Life
Gurinel TV
ID Fashion
Impact TV
Inter +
Jurnal TV
Kanal D
KHL
Kvartal TV
Mama
MBC
Minimax
N 24 Plus
N4
Național TV
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

NGC
NGW
Noroc TV
NTV Moldova
Orhei TV
OTV
Popas TV
Prime
Pro 2
Pro TV Chișinău
Publika TV
Ren Moldova
RTG
RTR Moldova
RTVi
Ru TV Moldova
Speranța TV
Star Cinema
Star Family
Taraf
TLC
Trinitas TV
TV 1000
TV 1000 Action
TV 1000 RK
TV 5 Monde
TV 8
TVC 21
TVR Moldova
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81. Viasat Explorer
82. Viasat History
83. Viasat Nature
84. Viasat Sport
85. Zee TV
86. Zona M
87. Авто Плюс
88. Детский
89. Детский Мир
90. Доктор
91. Драйв
92. Еврокино
93. Живи
94. Здоровое ТВ
95. Зоопарк
96. Иллюзион +
97. Индийское кино
98. История
99. КВН ТВ
100. Кинокомедия
101. Киномикс
102. Кинопремьера
103. Киносвидание
104. Киносемья
105. Киносерия
106. Кинохит
107. Кухня ТВ
108. Ля минор
109. Малыш

Pachet HD (Anexa nr. 19 – 147 de posturi TV):
1. Moldova-1
39. Fox Life
2. Moldova-2
40. Gurinel TV
3. A One
41. HDL HD
4. Accent TV
42. ID Fashion
5. Agro TV Moldova
43. Impact TV
6. Alfa&Omega
44. Inter +
7. Animal Planet
45. Jurnal TV
8. Bolt
46. Jurnal TV HD
9. Boomerang
47. Kanal D
10. Bravo TV
48. KHL
11. Busuioc TV
49. Kvartal TV
12. Canal 2
50. Mama
13. Canal 2 HD
51. MBC
14. Canal 3
52. MBC HD
15. Canal 3 HD
53. Minimax
16. Canal Regional
54. N 24 Plus
17. Cartoon Network
55. N 4
18. Cinema
56. Național TV
19. CTC Mega
57. NGC
20. Drochia TV
58. NGW
21. Da Vinci Leraning
59. Noroc TV
22. Discovery Channel
60. NTV Moldova
23. Disney Channel
61. Orhei TV
24. Disney Junior
62. OTV
25. DTX
63. Popas TV
26. Epoque
64. Prime
27. Etno TV
65. Prime HD
28. Euro TV
66. Pro 2
29. Euronews
67. Pro TV Chișinău
30. Europa Plus
68. Publika TV
31. Eurosport 1
69. Publika TV HD
32. Eurosport 1 (ro)
70. Ren Moldova
33. Eurosport 2
71. RTG
34. Exclusiv TV
72. RTR Moldova
35. Familia/Domashniy
73. RTVi
36. Favorit TV
74. Ru TV Moldova
37. FilmUAdrama
75. Speranța TV
38. Flor TV
76. Star Cinema
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110. Матч Премьер
111. Матч! Планета
112. МИР 24
113. Мир сериалов
114. МИР ТВ
115. Морской
116. Моторспорт ТВ
117. Моя Планета
118. Мужское кино
119. Наука 2.0
120. Наше любимое кино
121. Наше новое кино
122. Новый мир
123. Ностальгия
124. Охота и рыбалка
125. Родное кино
126. Русская ночь
127. Русский Иллюзион
128. Сарафан
129. Союз
130. Спас
131. Спорт 1
132. Твой Дом
133. Телеклуб
134. Шансон ТВ
135. 1+1 International
136. 10 TV
137. 365 Дней

77. Star Cinema HD
78. Star Family
79. Star Family HD
80. Taraf
81. TLC
82. Trinitas TV
83. TV 1000
84. TV 1000 Action
85. TV 1000 RK
86. TV 5 Monde
87. TV 8
88. TVC 21
89. TVR Moldova
90. Viasat Explorer
91. Viasat History
92. Viasat Nature
93. Viasat Sport
94. Zee TV
95. Zona M
96. Авто Плюс
97. Детский
98. Детский Мир
99. Доктор
100. Драйв
101. Еврокино
102. Живи
103. Здоровое ТВ
104. Зоопарк
105. Иллюзион +
106. Индийское кино
107. История
108. КВН ТВ
109. Кинокомедия
110. Киномикс
111. Кинопремьера
112. Кинопремьера HD
113. Киносвидание
114. Киносемья
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115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.

Киносерия
Кинохит
Кухня ТВ
Ля минор
Малыш
Матч Премьер
Матч! Планета
МИР 24
Мир сериалов
МИР ТВ
Морской

126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

Моторспорт ТВ
Моя Планета
Мужское кино
Наука 2.0
Наше любимое кино
Наше новое кино
Новый мир
Ностальгия
Охота и рыбалка
Родное кино
Русская ночь

2.10. A reperfecta Condițiile la Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000200 din 04.03.2015, eliberate „TV
SAT” SRL pentru studioul de televiziune prin cablu „TV SAT”,
prin aprobarea Ofertei serviciilor de programe retransmise
pentru studioul de televiziune „TV SAT” din orașele
Lipcani, Drochia și Dondușeni, satele Târnova, Baraboi
(r-nul Dondușeni), Costești (r-nul Râșcani), Răuțel (r-nul

137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.

Русский Иллюзион
Сарафан
Союз
Спас
Спорт 1
Твой Дом
Телеклуб
Шансон ТВ
1+1 International
10 TV
365 Дней

Fălești), Mândâc, Șuri, Țarigrad, Hăsnășenii Mari, Fântânița,
Chetrosu, Moara de Piatră, Ochiul Alb, Petreni, Gribova,
Baroncea, Nicoreni, Pârlița, Pelinia, Sofia și Drochia
(r-nul Drochia) (PRO – (8) – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ,
T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA,
D. CURNIC și C. DUCA).

Pachet analogic (Anexa nr. 20 – 64 de posturi TV):
1. Moldova-1
2. Moldova-2
3. Accent TV
4. Agro TV Moldova
5. Boomerang
6. Bravo TV
7. Busuioc TV
8. Canal 2
9. Canal 3
10. CTC Mega
11. Drochia TV
12. Discovery Channel
13. Disney Junior
14. Euro TV
15. Euronews
16. Europa Plus
17. Eurosport 1
18. Exclusiv TV
19. Familia/Domashniy
20. Favorit TV
21. Gurinel TV
22. Impact TV

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Jurnal TV
MBC
Minimax
N4
NGC
NGW
Noroc TV
NTV Moldova
Prime
Pro 2
Pro TV Chișinău
Publika TV
Ren Moldova
RTR Moldova
Ru TV Moldova
TLC
Trinitas TV
TV 5 Monde
TV 8
TVC 21
TVR Moldova
Viasat Explorer

Pachet digital (Anexa nr. 21 – 137 de posturi TV):
1. Moldova-1
26. Euro TV
2. Moldova-2
27. Euronews
3. A One
28. Europa Plus
4. Accent TV
29. Eurosport 1
5. Agro TV Moldova
30. Eurosport 1 (ro)
6. Alfa&Omega
31. Eurosport 2
7. Animal Planet
32. Exclusiv TV
8. Bolt
33. Familia/Domashniy
9. Boomerang
34. Favorit TV
10. Bravo TV
35. FilmUAdrama
11. Busuioc TV
36. Flor TV
12. Canal 2
37. Fox Life
13. Canal 3
38. Gurinel TV
14. Canal Regional
39. ID Fashion
15. Cartoon Network
40. Impact TV
16. Cinema
41. Inter +
17. CTC Mega
42. Jurnal TV
18. Drochia TV
43. Kanal D
19. Da Vinci Leraning
44. KHL
20. Discovery Channel
45. Kvartal TV
21. Disney Channel
46. Mama
22. Disney Junior
47. MBC
23. DTX
48. Minimax
24. Epoque
49. N 24 Plus
25. Etno TV
50. N 4
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Viasat History
Детский
Драйв
Еврокино
Здоровое ТВ
Иллюзион +
Индийское кино
Киномикс
Киносемья
Киносерия
Кинохит
Кухня ТВ
Матч! Планета
Моя Планета
Ностальгия
Охота и рыбалка
Родное кино
Русский Иллюзион
Сарафан
Шансон ТВ

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Național TV
NGC
NGW
Noroc TV
NTV Moldova
Orhei TV
OTV
Popas TV
Prime
Pro 2
Pro TV Chișinău
Publika TV
Ren Moldova
RTG
RTR Moldova
RTVi
Ru TV Moldova
Speranța TV
Star Cinema
Star Family
Taraf
TLC
Trinitas TV
TV 1000
TV 1000 Action
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76. TV 1000 RK
97. Индийское кино
77. TV 5 Monde
98. История
78. TV 8
99. КВН ТВ
79. TVC 21
100. Кинокомедия
80. TVR Moldova
101. Киномикс
81. Viasat Explorer
102. Кинопремьера
82. Viasat History
103. Киносвидание
83. Viasat Nature
104. Киносемья
84. Viasat Sport
105. Киносерия
85. Zee TV
106. Кинохит
86. Zona M
107. Кухня ТВ
87. Авто Плюс
108. Ля минор
88. Детский
109. Малыш
89. Детский Мир
110. Матч Премьер
90. Доктор
111. Матч! Планета
91. Драйв
112. МИР 24
92. Еврокино
113. Мир сериалов
93. Живи
114. МИР ТВ
94. Здоровое ТВ
115. Морской
95. Зоопарк
116. Моторспорт ТВ
96. Иллюзион +
117. Моя Планета
Pachet HD (Anexa nr. 22 – 147 de posturi TV):
1. Moldova-1
47. MBC
2. Moldova-2
48. Minimax
3. A One
49. N 24 Plus
4. Accent TV
50. N 4
5. Agro TV Moldova
51. Național TV
6. Alfa&Omega
52. NGC
7. Animal Planet
53. NGW
8. Bolt
54. Noroc TV
9. Boomerang
55. NTV Moldova
10. Bravo TV
56. Orhei TV
11. Busuioc TV
57. OTV
12. Canal 2
58. Popas TV
13. Canal 3
59. Prime
14. Canal Regional
60. Pro 2
15. Cartoon Network
61. Pro TV Chișinău
16. Cinema
62. Publika TV
17. CTC Mega
63. Ren Moldova
18. Drochia TV
64. RTG
19. Da Vinci Leraning
65. RTR Moldova
20. Discovery Channel
66. RTVi
21. Disney Channel
67. Ru TV Moldova
22. Disney Junior
68. Speranța TV
23. DTX
69. Star Cinema
24. Epoque
70. Star Family
25. Etno TV
71. Taraf
26. Euro TV
72. TLC
27. Euronews
73. Trinitas TV
28. Europa Plus
74. TV 1000
29. Eurosport 1
75. TV 1000 Action
30. Eurosport 1 (ro)
76. TV 1000 RK
31. Eurosport 2
77. TV 5 Monde
32. Exclusiv TV
78. TV 8
33. Familia/Domashniy
79. TVC 21
34. Favorit TV
80. TVR Moldova
35. FilmUAdrama
81. Viasat Explorer
36. Flor TV
82. Viasat History
37. Fox Life
83. Viasat Nature
38. Gurinel TV
84. Viasat Sport
39. ID Fashion
85. Zee TV
40. Impact TV
86. Zona M
41. Inter +
87. Авто Плюс
42. Jurnal TV
88. Детский
43. Kanal D
89. Детский Мир
44. KHL
90. Доктор
45. Kvartal TV
91. Драйв
46. Mama
92. Еврокино
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118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.

Мужское кино
Наука 2.0
Наше любимое кино
Наше новое кино
Новый мир
Ностальгия
Охота и рыбалка
Родное кино
Русская ночь
Русский Иллюзион
Сарафан
Союз
Спас
Спорт 1
Твой Дом
Телеклуб
Шансон ТВ
1+1 International
10 TV
365 Дней

93. Живи
94. Здоровое ТВ
95. Зоопарк
96. Иллюзион +
97. Индийское кино
98. История
99. КВН ТВ
100. Кинокомедия
101. Киномикс
102. Кинопремьера
103. Киносвидание
104. Киносемья
105. Киносерия
106. Кинохит
107. Кухня ТВ
108. Ля минор
109. Малыш
110. Матч Премьер
111. Матч! Планета
112. МИР 24
113. Мир сериалов
114. МИР ТВ
115. Морской
116. Моторспорт ТВ
117. Моя Планета
118. Мужское кино
119. Наука 2.0
120. Наше любимое кино
121. Наше новое кино
122. Новый мир
123. Ностальгия
124. Охота и рыбалка
125. Родное кино
126. Русская ночь
127. Русский Иллюзион
128. Сарафан
129. Союз
130. Спас
131. Спорт 1
132. Твой Дом
133. Телеклуб
134. Шансон ТВ
135. Prime HD
136. Canal 2 HD
137. Canal 3 HD
138. Publika HD
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139. MBC HD
140. Star Cinema HD
141. Star Family HD

142. Jurnal TV HD
143. Кинопремьера HD
144. HDL HD
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145. 1+1 International
146. 10 TV
147. 365 Дней

2.11. A reperfecta Condițiile la Autorizația de retrans- com. Trebujeni, com. Ivancea, com. Seliște, s. Isacova,
misie seria AB nr. 000200 din 04.03.2015, eliberate „TV s. Neculăieuca, s. Morozeni, s. Breanova, s. Dâșcova,
SAT” SRL pentru studioul de televiziune prin cablu „TV SAT”, s. Puțintei, s. Vâprova, s. Hulboaca, com. Ghetlova,
prin aprobarea Ofertei serviciilor de programe retransmise s. Nicoreni, s. Săseni, s. Piatra, s. Jeloboc, s. Furceni și
pentru studioul de televiziune „TV SAT” din orașul Orhei, s. Târzieni (r-nul Orhei) (PRO – (8) – D. VICOL, O.
s. Mitoc, com. Pelivan, s. Brăviceni, com. Mălăești, BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC,
s. Pohorniceni, s. Susleni, com. Jora de Mijloc, s. Vâșcăuți, A. COZMA, D. CURNIC și C. DUCA).
Pachet analogic (Anexa nr. 23 – 65 de posturi TV):
1. Moldova-1
23. Jurnal TV
45. Viasat Explorer
2. Moldova-2
24. MBC
46. Viasat History
3. Accent TV
25. Minimax
47. Детский
4. Agro TV Moldova
26. N 4
48. Драйв
5. Boomerang
27. NGC
49. Еврокино
6. Bravo TV
28. NGW
50. Здоровое ТВ
7. Busuioc TV
29. Noroc TV
51. Иллюзион +
8. Canal 2
30. NTV Moldova
52. Индийское кино
9. Canal 3
31. Orhei TV
53. Киномикс
10. CTC Mega
32. Prime
54. Киносемья
11. Discovery Channel
33. Pro 2
55. Киносерия
12. Disney Junior
34. Pro TV Chișinău
56. Кинохит
13. Euro TV
35. Publika TV
57. Кухня ТВ
14. Euronews
36. Ren Moldova
58. Матч! Планета
59. Моя Планета
15. Europa Plus
37. RTR Moldova
60. Ностальгия
16. Eurosport 1
38. Ru TV Moldova
61. Охота и рыбалка
17. Exclusiv TV
39. TLC
62. Родное кино
18. Familia/Domashniy
40. Trinitas TV
63. Русский Иллюзион
19. Favorit TV
41. TV 5 Monde
64. Сарафан
20. Fox Life
42. TV 8
65. Шансон ТВ
21. Gurinel TV
43. TVC 21
22. Impact TV
44. TVR Moldova
Pachet digital (Anexa nr. 24 – 128 de posturi TV):
1. Moldova-1
35. ID Fashion
2. Moldova-2
36. Impact TV
3. Accent TV
37. Inter +
4. Agro TV Moldova
38. Jurnal TV
5. Animal Planet
39. Kanal D
6. Bolt
40. KHL
7. Boomerang
41. Kvartal TV
8. Bravo TV
42. Mama
9. Busuioc TV
43. MBC
10. Canal 2
44. Minimax
11. Canal 3
45. N 24 Plus
12. Canal Regional
46. N 4
13. Cartoon Network
47. Național TV
14. Cinema
48. NGC
15. CTC Mega
49. NGW
16. Da Vinci Learning
50. Noroc TV
17. Discovery Channel
51. NTV Moldova
18. Disney Channel
52. Orhei TV
19. Disney Junior
53. Popas TV
20. Drochia TV
54. Prime
21. Epoque
55. Pro 2
22. Etno TV
56. Pro TV Chișinău
23. Euro TV
57. Publika TV
24. Euronews
58. Ren Moldova
25. Europa Plus
59. RTG
26. Eurosport 1
60. RTR Moldova
27. Eurosport 1 Ro
61. RTVi
28. Eurosport 2
62. Ru TV Moldova
29. Exclusiv TV
63. Star Cinema
30. Familia/Domashniy
64. Star Family
31. Favorit TV
65. Taraf
32. FilmUAdrama
66. TLC
33. Fox Life
67. Trinitas TV
34. Gurinel TV
68. TV 1000
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69. TV 1000 Action
70. TV 1000 RK
71. TV 5 Monde
72. TV 8
73. TVC 21
74. TVR Moldova
75. Viasat Explorer
76. Viasat History
77. Viasat Nature
78. Viasat Sport
79. Zee TV
80. Zona M
81. Авто Плюс
82. Детский
83. Детский мир
84. Доктор
85. Драйв
86. Еврокино
87. Живи
88. Здоровое ТВ
89. Зоопарк
90. Иллюзион +
91. Индийское кино
92. История
93. КВН ТВ
94. Кинокомедия
95. Киномикс
96. Кинопремьера
97. Киносвидание
98. Киносемья
99. Киносерия
100. Кинохит
101. Кухня ТВ
102. Ля-минор

12 octombrie 2018
103. Малыш
104. Матч Премьер
105. Матч! Планета
106. МИР 24
107. Мир сериалов
108. МИР ТВ
109. Морской
110. Моя Планета
111. Мужское кино
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112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

Наука 2.0
Наше любимое кино
Наше новое кино
Ностальгия
Охота и рыбалка
Родное кино
Русская ночь
Русский Иллюзион
Сарафан

Pachet HD (Anexa nr. 25 – 138 de posturi TV):
1. Moldova-1
47. MBC
2. Moldova-2
48. MBC HD
3. Accent TV
49. Minimax
4. Agro TV Moldova
50. N 24 Plus
5. Animal Planet
51. N 4
6. Bolt
52. Național TV
7. Boomerang
53. NGC
8. Bravo TV
54. NGW
9. Busuioc TV
55. Noroc TV
10. Canal 2
56. NTV Moldova
11. Canal 2 HD
57. Orhei TV
12. Canal 3
58. Popas TV
13. Canal 3 HD
59. Prime
14. Canal Regional
60. Prime HD
15. Cartoon Network
61. Pro 2
16. Cinema
62. Pro TV Chișinău
17. CTC Mega
63. Publika TV
18. Da Vinci Learning
64. Publika TV HD
19. Discovery Channel
65. Ren Moldova
20. Disney Channel
66. RTG
21. Disney Junior
67. RTR Moldova
22. Drochia TV
68. RTVi
23. Epoque
69. Ru TV Moldova
24. Etno TV
70. Star Cinema
25. Euro TV
71. Star Cinema HD
26. Euronews
72. Star Family
27. Europa Plus
73. Star Family HD
28. Eurosport 1
74. Taraf
29. Eurosport 1 Ro
75. TLC
30. Eurosport 2
76. Trinitas TV
31. Exclusiv TV
77. TV 1000
32. Familia/Domashniy
78. TV 1000 Action
33. Favorit TV
79. TV 1000 RK
34. FilmUAdrama
80. TV 5 Monde
35. Fox Life
81. TV 8
36. Gurinel TV
82. TVC 21
37. HDL HD
83. TVR Moldova
38. ID Fashion
84. Viasat Explorer
39. Impact TV
85. Viasat History
40. Inter +
86. Viasat Nature
41. Jurnal TV
87. Viasat Sport
42. Jurnal TV HD
88. Zee TV
43. Kanal D
89. Zona M
44. KHL
90. Авто Плюс
45. Kvartal TV
91. Детский
92. Детский мир
46. Mama
Postul de televiziune Русская ночь va fi retransmis cu
respectarea condițiilor stipulate în Decizia CCA nr. 48 din
1 aprilie 2011.
3. Condițiile la Autorizația de retransmisie seria AB nr.
000200 din 04.03.2015, eliberate „TV SAT” SRL (aprobate
prin Decizia CCA nr. 27/193 din 7 noiembrie 2017),
Ofertele serviciilor de programe retransmise a „TV SAT” SRL
(Anexa nr. 1, aprobată prin Decizia CCA nr. nr. 35/203 din
19 decembrie 2016; Anexa nr. 2, aprobată prin Decizia CCA
20/98 din 5 iunie 2015; Anexele nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10,
aprobate prin Decizia CCA nr. 20/136 din 30 august 2017;
Anexele nr. 11 și 12, aprobate prin Decizia CCA nr. 27/193

121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

Союз
Спас
Спорт 1
Телеклуб
Шансон ТВ
1+1 International
10 TV
365 Дней

93. Доктор
94. Драйв
95. Еврокино
96. Живи
97. Здоровое ТВ
98. Зоопарк
99. Иллюзион +
100. Индийское кино
101. История
102. КВН ТВ
103. Кинокомедия
104. Киномикс
105. Кинопремьера
106. Кинопремьера
107. Киносвидание
108. Киносемья
109. Киносерия
110. Кинохит
111. Кухня ТВ
112. Ля-минор
113. Малыш
114. Матч Премьер
115. Матч! Планета
116. МИР 24
117. Мир сериалов
118. МИР ТВ
119. Морской
120. Моя Планета
121. Мужское кино
122. Наука 2.0
123. Наше любимое кино
124. Наше новое кино
125. Ностальгия
126. Охота и рыбалка
127. Родное кино
128. Русская ночь
129. Русский Иллюзион
130. Сарафан
131. Союз
132. Спас
133. Спорт 1
134. Телеклуб
135. Шансон ТВ
136. 1+1 International
137. 10 TV
138. 365 Дней

din 7 noiembrie 2017), și Oferta serviciilor de programe
retransmise a „Radivaxplus-TV” SRL (Anexa nr. 1, aprobată
prin Decizia CCA nr. 9/47 din 29 martie 2016) sunt declarate
nevalabile și vor fi păstrate în dosarele titularelor.
4. Pentru reperfectarea autorizațiilor de retransmisie,
„Radivaxplus-TV” SRL și „TV SAT” SRL vor achita fiecare o
taxă în valoare de 500 de lei.
Datele bancare pentru reperfectarea autorizației de
retransmisie:
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 46
c/f: 1006601004024
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Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Codul IBAN - MD95TRPAAA142310A00348AA
5. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită
Direcția control și digitalizare și Serviciul economie, finanțe
PREŞEDINTELE
CONSILIULUI COORDONATOR
AL AUDIOVIZUALULUI
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și evidență contabilă.
6. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova și pe pagina web a CCA.

Dragoș VICOL

Nr. 24/165. Chişinău, 28 septembrie 2018.

1516 D E C I Z I E
cu privire la mediatizarea unor campanii sociale
I. În contextul Zilei Naționale a Vinului, care va avea loc
pe 6 și 7 octombrie 2018, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului al Republicii Moldova, prin demersul
nr. 01/01-4443 din 20 septembrie 2018, solicită suportul
Consiliului Coordonator al Audiovizualului în vederea mediatizării, cu titlu gratuit, la posturile de televiziune și radio
aflate sub jurisdicția Republicii Moldova a unui spot video
și audio, realizat în limbile română și rusă (durata: 40 sec.).
Cu genericul „Vin din sufletul Moldovei”, cea de-a 17-a
ediție a Zilei Naționale a Vinului își propune să promoveze
vinurile moldovenești cu Indicație Geografică Protejată – o
garanție a calității acestora. Scopul este de a consolida
imaginea sărbătorii, respectiv a țării, care, în final, să
genereze susținerea și facilitarea procesului de includere
a Republicii Moldova în Itinerarul Internațional al Vinului. Nu
mai puțin important este și obiectivul de promovare a culturii
consumului moderat și conștiincios al vinului îmbuteliat de
calitate și familiarizarea publicului larg cu întregul proces
de producere a vinului: de la struguri până la gust.
Prezentă la ședință, Daniela Donțu, expertă media la
Oficiul Național al Viei și Vinului, a propus perioada de
mediatizare: 28 septembrie – 07 octombrie 2018, propunere
acceptată de membrii CCA.
Subsecvent, este de menționat că cele 4 logouri plasate
la sfârșitul spotului nu sunt mărci comerciale, ci reprezintă
cele 4 regiuni vitivinicole cu Indicație Geografică Protejată
ale Republicii Moldova.
II. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), prin
demersul nr. 75/18 din 25 septembrie 2018, solicită suportul
Consiliului Coordonator al Audiovizualului în vederea mediatizării, cu titlu gratuit, la posturile de televiziune aflate sub
jurisdicția Republicii Moldova a două spoturi: „Redacția în
impas” și „Corupția ucide – la propriu!”, realizate în limba
română, cu subtitrare în limba rusă (durata: 51 sec. și,
respectiv, 01 min. 07 sec.).
Perioada de mediatizare: 28 septembrie – 28 decembrie 2018.
Spoturile sociale au fost realizate în cadrul proiectului
„Consolidarea societății civile din Moldova pentru a cere
justiție” și au drept scop sporirea nivelului de informare,
conștientizare și responsabilizare a cetățenilor cu privire la
consecințele pe care le comportă săvârșirea faptelor de
corupție și, totodată, va determina cetățenii să evite înfăptuirea actelor de corupție a căror urmări lovesc în societate
PREŞEDINTELE
CONSILIULUI COORDONATOR
AL AUDIOVIZUALULUI

și nu-i ocolesc nici pe autori.
În cadrul dezbaterilor publice, membrul CCA, Dorina
Curnic, a recomandat realizatorilor spoturilor să mărească
caracterele titrelor inserate în spoturi, pentru a fi mai
accesibile persoanelor cu deficiențe de văz.
Ca urmare a dezbaterilor publice, în conformitate cu cele
menționate mai sus și în temeiul prevederilor art. 39, 40,
41 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 și
ale Statutului CCA, aprobat prin Hotărârea nr. 433-XVI din
28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
1. A admite demersul nr. 01/01-4443 din 20 septembrie
2018 al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului al Republicii Moldova.
1.1. A recomanda posturilor de televiziune și radio
aflate sub jurisdicția Republicii Moldova difuzarea, cu titlu
gratuit, a unui spot, în format video și audio, realizat în
limbile română și rusă (durata: 40 sec.), pentru perioada:
28 septembrie – 07 octombrie 2018 (PRO – (8) – D. VICOL,
O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC,
A. COZMA, D. CURNIC și C. DUCA).
1.2. Materialele video și audio vor fi puse la dispoziția
radiodifuzorilor de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului al Republicii Moldova.
2. A admite demersul nr. 75/18 din 25 septembrie 2018
al Centrului de Resurse Juridice din Moldova.
2.1. A recomanda posturilor de televiziune aflate sub
jurisdicția Republicii Moldova difuzarea, cu titlu gratuit, a
două spoturi: „Redacția în impas” și „Corupția ucide – la
propriu!”, realizate în limba română, cu subtitrare în limba
rusă (durata: 51 sec. și, respectiv, 01 min. 07 sec.), pentru
perioada: 28 septembrie – 28 decembrie 2018 (PRO – (8)
– D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU,
Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC și C. DUCA).
2.2. Materialele video vor fi puse la dispoziția radiodifuzorilor de către Centrul de Resurse Juridice din Moldova.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită
Direcția generală licențiere, autorizare și monitorizare.
4. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova și pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

Dragoș VICOL

Nr. 24/167. Chişinău, 28 septembrie 2018.
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1517

DECIZIE
cu privire la aprobarea Regulamentului
privind procedura și condițiile de organizare
și desfășurare a licitației pentru selectarea
companiei care efectuează măsurarea
cotelor de audiență

În temeiul art. 661 din Codul audiovizualului, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului elaborează regulamentul
care stabilește procedura și condițiile de selectare, cel puțin
o dată la 5 ani, a unei companii care efectuează măsurarea
cotelor de audiență în baza unei licitații transparente.
În conformitate cu prevederile Codului audiovizualului
nr. 260-XVI din 27.07.2006, ale Statutului CCA, aprobat prin
Hotărârea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii
Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
1. A aproba Regulamentul privind procedura și condițiile
de organizare și desfășurare a licitației pentru selectarea companiei care efectuează măsurarea cotelor de
audiență (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ,
T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA,
D. CURNIC și C. DUCA).
2. Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în termen
PREŞEDINTELE
CONSILIULUI COORDONATOR
AL AUDIOVIZUALULUI

de 5 zile lucrătoare de la data adoptării prezentei decizii,
convoacă Adunarea generală a tuturor părților interesate:
radiodifuzori, agenții de publicitate, case de vânzări și
clienți de publicitate, în vederea constituirii Adunării
Generale pentru Măsurarea Cotelor de Audiență TV (PRO
– (8) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA,
V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC și
C. DUCA).
3. A desemna în calitate de observatori din partea
Consiliului Coordonator al Audiovizualului pe membrii CCA:
Veronica COJOCARU și Artur COZMA (PRO – (8) UNANIM
– D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU,
Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC și C. DUCA).
4. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova și pe pagina web oficială a Consiliului
Coordonator al Audiovizualului.

Dragoș VICOL

Nr. 25/168. Chişinău, 9 octombrie 2018.

REGULAMENT
privind procedura și condițiile de organizare și desfășurare a licitației
pentru selectarea companiei care efectuează măsurarea cotelor de audiență
I. Dispoziții generale
1. Regulamentul privind procedura și condițiile de
organizare și desfășurare a licitației pentru selectarea
companiei care efectuează măsurarea cotelor de audiență
stabilește modul de organizare și de desfășurare a licitației,
precum și condițiile de participare la aceasta.
2. Licitația se desfășoară în scopul selectării companiei
în calitate de furnizor al serviciilor de măsurare a cotelor
de audiență la nivel național pentru o perioadă de 5 ani.
3. Selectarea furnizorului în cadrul licitației se
efectuează pe bază de competitivitate și transparență, de
către o comisie de licitație.
4. Subiecții licitației sunt:
Beneficiarul – Membrii Adunării Generale pentru
Măsurarea Cotelor de Audiență și alte părți interesate în
bază contractuală;
Ofertantul – participantul la licitație;
Furnizorul – câștigătorul licitației.
5. Obiectul licitației constituie selectarea companiei care
efectuează măsurarea cotelor de audiență la nivel național
pentru a fi contractat de către membrii Adunării Generale
pentru Măsurarea Cotelor de Audiență (în continuare
AGMCA). Beneficiarii serviciilor furnizorului sunt: membrii
AGMCA și alte părți interesate în bază contractuală. Consiliul
Coordonator al Audiovizualului (în continuare CCA) beneficiază cu titlu gratuit de datele generate de furnizor, precum
și de înregistrări pe suport asigurat de CCA.
6. În sensul prezentului Regulament, termenii și noțiunile
de mai jos au următoarele semnificații:
Aparat electronic – echipament specializat care se
instalează la televizor, măsoară audiența și are o telecomandă specială.
Audiență TV – prezența telespectatorului în cameră cu
televizorul pornit și cu intenție de vizionare.
Agenție de publicitate – persoană juridică care
activează în vederea atragerii interesului public asupra unui

produs, a unei activități, în serviciul unui client de publicitate.
Beneficiar – persoană juridică căreia, în temeiul unui
contract, i se prestează serviciile de măsurare a cotelor
de audiență TV.
Caiet de sarcini – documentația întocmită de membrii
AGMCA, parte componentă a documentației de atribuire,
care detaliază cerințele tehnice minimale obligatorii pentru
fiecare ofertant, definite prin caracteristicile solicitate.
Calendar de activități – document de organizare a
activităților aferente procedurii de desfășurare a licitației.
Casă de vânzări – persoană juridică care în bază
contractuală cu unul sau mai mulți radiodifuzori deține
dreptul de a gestiona spațiul publicitar al acestuia/acestora.
Cerințe de calificare – ansamblul criteriilor și caracteristicilor minimale obligatorii de calificare a operatorilor
economici în cadrul licitației.
Client de publicitate – persoană juridică ce constituie
sursa sau obiectul informației publicitare destinate producerii, plasării și difuzării ulterioare a publicității.
Comisie de licitație – organ colegial alcătuit din
15 membri cu drept de vot și 2 membri fără drept de
vot în calitate de observatori, aprobați prin decizia CCA,
responsabili de inițierea și desfășurarea procedurii de
licitație privind achiziția serviciilor de măsurare a cotelor
de audiență TV.
Adunarea Generală pentru Măsurarea Cotelor de
Audiență (AGMCA) – toate întreprinderile interesate care
s-au constituit pentru obținerea unui contract de prestare a
serviciilor de măsurare a cotelor de audiență TV.
Criteriu de atribuire – criteriu pe baza căruia se
desemnează oferta câștigătoare.
Documentație de atribuire – documentație care
cuprinde toate informațiile legate de procesul de desemnare
a ofertei câștigătoare.
Furnizor – persoană juridică a cărei ofertă a fost
desemnată câștigătoare în urma licitației și care va semna
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contracte de prestare a serviciilor de măsurare a cotelor
de audiență TV cu membrii AGMCA.
Invitație de participare la licitație – informare ce se
remite de către Comisia de licitație nemijlocit operatorului
economic și care conține informații, caracteristici tehnice și
cele ce țin de calitatea serviciilor solicitate, modalitatea întocmirii ofertelor, modul, locul și termenul-limită de prezentare
a ofertelor, termenul de valabilitate a ofertelor, cerințele de
calificare ale ofertanților, criteriile de evaluare a ofertelor etc.
Ofertă - act juridic prin care operatorul economic își
manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic
într-un contract de prestare a serviciilor de măsurare a
cotelor de audiență TV. Oferta cuprinde propunerea tehnică
și propunerea financiară.
Ofertant – operator economic care a prezentat ofertele
necesare în cadrul licitației.
Panel metric – totalitatea gospodăriilor asigurate cu
aparate electronice.
Radiodifuzor – persoană juridică, titulară a unei
licențe de emisie eliberată de către Consiliul Coordonator
al Audiovizualului, având responsabilitatea totală, inclusiv
responsabilitatea editorială, pentru transmisia serviciilor de
programe destinate recepționării de către public.
II. Modul de creare și funcționare a AGMCA
și a comisiei de licitație
7. AGMCA este constituit din membri care reprezintă
următoarele categorii: radiodifuzori, clienți de publicitate
(cu și/sau fără obligații financiare față de furnizor), agenții
de publicitate și case de vânzări.
8. Reprezentanții în AGMCA sunt desemnați de către
persoana juridică membru al AGMCA.
9. AGMCA se întrunește în ședințe ori de câte ori este
cazul.
10. Comisia de licitație este constituită din 15 membri
cu drept de vot, dintre care: 5 reprezentanți din partea
a 5 radiodifuzori care au realizat cele mai mari venituri
din publicitate TV în anul 2018, cu excepția veniturilor din
publicitatea electorală; 5 reprezentanți din partea a 5 agenții
de publicitate care au realizat cele mai mari venituri din
publicitate TV în anul 2018; 5 reprezentanți: din partea a
3 clienți de publicitate locali care au alocat cel mai mare
buget pentru publicitate TV în anul 2018 și din partea a 2
case de vânzări care au realizat cele mai mari venituri din
publicitate TV în anul 2018 și 2 membri CCA fără drept de
vot, în calitate de observatori. Toate cifrele sunt probate
prin acte justificative.
11. Președintele comisiei este ales de membrii Comisiei
de licitație.
12. Componența nominală a Comisiei de licitație se
aprobă prin decizia CCA.
13. Mandatul Comisiei de licitație este valabil până în
momentul contractării furnizorului de către membrii AGMCA.
14. Comisia de licitație se convoacă în baza calendarului de activități consultat cu membrii comisiei și aprobat
de către CCA.
15. Ședințele Comisiei de licitație sunt deliberative dacă
la ele participă cel puțin 2/3 din membri cu drept de vot, iar
deciziile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă
a voturilor tuturor membrilor desemnați cu drept de vot.
Deciziile comisiei de licitație se consemnează în proceseverbale semnate de toți membrii cu drept de vot prezenți la
ședințe. În caz de refuz al unui membru de a semna, acest
fapt se consemnează în procesul verbal de cel din urmă,
cu indicarea temeiul refuzului.
16. Activitatea în cadrul comisiei de licitație nu este
remunerată.
17. În exercitarea atribuțiilor, membrii comisiei de
licitație sunt autonomi, imparțiali și se supun numai legii.
Se interzice exercitarea oricărei influențe cu scopul de a
determina membrii comisiei de licitație să își îndeplinească
atribuțiile contrar prevederilor prezentului Regulament.
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18. Încălcarea de către membrii grupului de lucru a
prevederilor legislației în domeniul prevenirii și combaterii corupției, în domeniul concurenței și a prezentului
Regulament atrage după sine răspundere, în conformitate
cu legislația Republicii Moldova.
19. Comisia de licitație are următoarele atribuții și
obligații:
a) inițierea și organizarea licitației;
b) cercetarea pieței prestatorilor serviciilor de măsurare
a cotelor de audiență;
c) elaborarea Caietului de sarcini în comun cu membrii
AGMCA și aprobarea acestuia de către comisie;
d) întocmirea invitației de participare la licitație în limba
de stat sau, după caz, în una din limbile de circulație
internațională, conform modelului prezentat în Anexa nr.1
la prezentul Regulament, expedierea Regulamentului, a
Caietului de sarcini și a anexelor la acestea traduse în una
din limbile de circulație internațională, precum și publicarea
acestora pe pagina web oficială a CCA;
e) oferirea clarificărilor;
f) înregistrarea ofertelor depuse;
g) examinarea și evaluarea ofertelor prezentate în baza
cerințelor stabilite în Regulament, anexe la Regulament,
Caietul de sarcini și anexe la Caietul de sarcini;
h) desemnarea ofertei câștigătoare;
i) întocmirea și păstrarea documentelor aferente
activității comisiei și a tuturor actelor privind licitația;
j) asigurarea concurenței;
k) prevenirea fraudei și corupției în procesul de licitație;
l) asigurarea imparțialității și obiectivității procesului de
selectare;
m) asigurarea transparenței și publicității procesului de
selectare;
n) asigurarea documentării procesului;
o) anularea licitației în caz de constatare a actelor de
fraudă, corupție și conflict de interese;
p) anularea și repetarea licitației în lipsa numărului suficient
de oferte sau prezentarea doar a ofertelor necorespunzătoare;
q) sesizarea organelor competente privind încălcările
comise de participanți și/sau membrii comisiei de licitație.
20. Drepturile Comisiei de licitație:
a) descalificarea ofertantului la orice etapa a procesului
de licitație, în cazul în care constată prezentarea informațiilor
eronate/false, incomplete sau neprezentarea de către
ofertant a clarificărilor;
b) corectarea erorilor aritmetice constatate în ofertele
prezentate. În cazul neacceptării de către ofertant a
corectărilor efectuate, oferta acestuia este respinsă, fiind
considerată necorespunzătoare.
21. Prevenirea și raportarea conflictului de interese:
Niciunul din membrii comisiei nu trebuie să se afle în
una din următoarele situații:
a) este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al treilea
inclusiv, cu una sau mai multe persoane angajate ale ofertantului/ofertanților, ori cu unul sau mai mulți fondatori ai acestora;
b) în ultimii 3 ani a activat în baza contractului individual
de muncă sau a altui înscris care demonstrează relațiile de
muncă cu unul dintre ofertanți ori a făcut parte din consiliul
de administrație sau din orice alt organ de conducere sau
de administrație al acestora;
c) deține acțiuni sau cote-părți în capitalul social subscris
al ofertanților.
La orice etapă a procesului, la identificarea riscului unui
conflict de interese, membru/membrii comisiei se retrage
din proces. În cazul retragerii unui membru al comisiei, se
înaintează o altă candidatură substituibilă.
III. Procedura de organizare
și desfășurare a licitației
22. Comisia de licitație atribuie invitației de participare
un număr de înregistrare cu data corespunzătoare, plasează
invitația de participare la licitație pe pagina web oficială a
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Consiliului Coordonator al Audiovizualului și o expediază
potențialilor ofertanți cel puțin cu 30 de zile calendaristice
înainte de deschiderea ofertelor.
23. În invitația de participare, Comisia de licitație
stabilește o dată-limită de prezentare a ofertelor, astfel încât
operatorii economici să dispună de timp suficient pentru
întocmirea ofertei și a celorlalte documente solicitate.
24. Invitația de participare conține criteriul de atribuire.
25. Cerințele cu referire la calificarea operatorilor
economici se prevăd în Regulament, Caietul de sarcini și
anexele la acestea.
26. Ofertantul poate solicita în scris comisiei de licitație
clarificări pe marginea documentației de atribuire, cu cel
puțin 3 zile lucrătoare până la expirarea termenului de
depunere a ofertelor. La orice demers de acest fel, Comisia
de licitație răspunde în scris în termen de 2 zile lucrătoare.
27. Evidența corespondenței se ține într-un registru de
intrare/ieșire a Comisiei de licitație.
28. Fiecare ofertant depune două oferte în plicuri
separate sigilate, una tehnică și una financiară (în mai multe
configurații) cu specificare pe fiecare plic (Ofertă tehnică și
Ofertă financiară). Totodată, fiecare plic trebuie să conțină
oferta și pe suport electronic.
29.
Fiecare ofertant depune câte o singură ofertă
tehnică și financiară (în mai multe configurații), fără dreptul
de a fi modificate atât după termenul-limită de depunere,
cât și pe întreaga perioadă de executare a contractului.
30. Ofertele sunt întocmite clar, fără corectări, cu număr
și dată de ieșire, și cu semnătura persoanei responsabile.
31. Oferta se depune direct sau prin poștă de către
ofertantul interesat la sediul CCA în adresa Comisiei de
licitație (adresa: mun. Chișinău str. Vlaicu Pârcălab, 46).
În cazul depunerii ofertelor direct la sediul CCA, persoana
responsabilă de recepționarea ofertelor eliberează o
recipisă cu data și ora recepționării ofertei și, totodată,
înregistrează ofertele într-un registru special, la fel indicând
data și ora. În cazul recepționării ofertelor prin poștă,
persoana responsabilă doar înregistrează ofertele într-un
registru special, indicând data și ora.
32. Plicurile cu oferte trebuie să conțină:
a) numele și adresa ofertantului;
b) adresa CCA cu specificarea: în atenția Comisiei de licitație;
c) numărul invitației de participare la licitație;
d) o avertizare să nu fie deschise înainte de ora și data
deschiderii ofertelor;
e) specificațiile: Ofertă tehnică și Ofertă financiară
33. Ofertele prezentate cu întârziere se înregistrează
în modul corespunzător și se returnează ofertanților fără a
fi luate în considerare.
34. Deschiderea ofertelor financiare se face în cadrul
unei ședințe publice, îndată după expirarea termenului-limită
de depunere a ofertelor, cu participarea membrilor Comisiei
de licitație și a membrilor AGMCA.
35. Plicurile cu ofertele financiare se deschid unul câte
unul, în ordinea în care au fost înregistrate, citind:
a) numele ofertantului;
b) formularele ofertei financiare (Anexa nr.1 Formularul F2);
36. Evaluarea ofertelor financiare se efectuează în
decurs de 3 zile lucrătoare de la deschiderea acestora,
iar rezultatele se anunță în cadrul unei ședințe publice. Se
selectează 2 oferte financiare câștigătoare în baza criteriului celui mai mic preț conform configurației selectate.
Dreptul de vot îl au doar membrii Comisiei de licitație cu
drept de vot, ceilalți membri ai comisiei fără drept de vot și
reprezentanți ai AGMCA având doar calitatea de observatori.
37. Deschiderea ofertelor tehnice ale celor doi ofertanți
câștigători în baza ofertelor financiare se face în cadrul
unei ședințe publice, la sediul CCA, în decurs de 7 zile
lucrătoare de la ședința de evaluare a ofertelor financiare în

prezența ofertanților. Ofertanții oferă clarificările necesare
și își fac explicite ofertele tehnice în cadrul unei prezentări
de maximum 30 de minute.
38. Plicurile cu ofertele tehnice se deschid unul câte
unul, în ordinea în care au fost înregistrate, citind:
a) numele ofertantului;
b) formularul informativ despre ofertant (Anexa nr.1
Formularul F1);
c) documentația prezentată.
39. După deschiderea ofertelor tehnice, membrii
Comisiei de licitație efectuează evaluarea acestora în decurs
de 7 zile lucrătoare și selectează oferta câștigătoare.
40. Câștigătoare este oferta care satisface cerințele
minimale obligatorii prevăzute în Regulament, Caietul de
sarcini și anexele la acestea.
41. Comisia de licitație, în termen de 24 de ore de
la desemnarea ofertei câștigătoare, plasează rezultatele
licitației pe pagina web oficială a Consiliului Coordonator
al Audiovizualului și în termen de cel mult 3 zile lucrătoare
de la desemnarea ofertei câștigătoare, informează în scris
toți participanții cu privire la rezultatele licitației.
42. În cazul în care la licitație participă mai puțin de 2
ofertanți, Comisia de licitație anulează licitația, înștiințează
ofertantul despre anularea licitației și anunță repetat licitația.
43. În cazul în care la licitația repetată participă mai puțin
de 2 ofertanți, se declarată câștigătoare oferta depusă doar
dacă satisface cerințele stabilite în Regulament, Caietul de
sarcini și anexele la acestea.
IV. Încheierea contractului
44. Dreptul de măsurare a cotelor de audiență pe bază
de contracte se acordă furnizorului odată cu întocmirea
și contrasemnarea de către membrii Comisiei de licitație
prezenți a procesului-verbal cu privire la desemnarea
câștigătorului.
45. Contractele se încheie în decurs de 30 de zile, dar
nu mai devreme de 7 zile lucrătoare de la data recepționării
de către ofertanți a rezultatelor licitației.
46. Prețul ofertei câștigătoare nu poate fi modificat
decât în sensul micșorării pe întreaga durată a contractului.
V. Dispoziții finale
47. Contestațiile pe marginea desfășurării procedurii
de licitație pot fi depuse în decurs de 7 zile lucrătoare de
la data recepționării de către ofertanți a rezultatelor licitației
și se examinează în termen de 30 de zile de către Comisia
de licitație.
48. Litigiile apărute în legătură cu organizarea și
desfășurarea procedurii de licitație prevăzute de prezentul
Regulament se soluționează pe cale amiabilă sau în
instanțele judecătorești în conformitate cu prevederile
legislației în vigoare.
49. AGMCA monitorizează în permanență calitatea și
validitatea datelor furnizorului. În cazul în care sunt sesizate
posibile discordanțe, informează furnizorul și urmărește ca
ele să fie înlăturate.
50. Sediul, statele de personal și serverele furnizorului
se află pe teritoriul Republicii Moldova.
51. AGMCA numește un auditor independent calificat
(conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini) pentru a verifica
serviciile prestate de furnizor, la necesitate. Auditul se face
pe baza criteriilor tehnice stabilite de AGMCA și în baza
anchetei auditorului coordonate cu AGMCA. Raportul de
audit se transmite furnizorului și AGMCA. Totodată, furnizorul remite copia procesului verbal al auditului către CCA,
care se publică pe pagina web oficială a CCA. Auditul este
finanțat de către AGMCA.
52. Furnizorul efectuează auditul panelului metric
imediat după instalarea acestuia din resursele financiare
proprii.
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1

Nr. d/o

Măsurarea cotelor de
audien܊ă TV

Denumirea serviciilor
solicitate

Aparat
electronic

Echipament
specializat

Minimum 350
(toate
televizoarele
gospodăriilor
vor fi dotate cu
aparate
electronice)

Cantitate,
gospodării

10 din 16

Specificarea tehnică
deplină solicitată
Captare semnal analogic
terestru, digital terestru,
cablu ܈i satelit
Software
pentru
men܊inerea
panelului
opera܊ional ܈i de generare
a datelor
Sistem pentru
monitorizarea
programelor ܈i a
publicită܊ii
Software pentru analiza
܈i sistematizarea datelor

Această invita܊ie de participare este întocmită în scopul achizi܊iei serviciilor de măsurare a
cotelor de audien܊ă TV, conform necesită܊ilor membrilor AGMCA (în continuare – Beneficiar),
pentru 5 ani din momentul semnării contractului.
Comisia de licita܊ie invită operatorii economici care pot satisface necesită܊ile
Beneficiarului, să participe la procedura de licita܊ie privind prestarea următoarelor servicii:

1. Denumirea păr܊ii contractante: Membrii Adunării Generale pentru Măsurarea
Cotelor de Audien܊ă (AGMCA).
2. Obiectul licita܊iei: achizi܊ia serviciilor de măsurare a cotelor de audien܊ă TV.

[Formatul documentului nu va fi modificat]

INVITA܉IE DE PARTICIPARE nr. ______ din __________
la licita܊ia privind achizi܊ia serviciilor de măsurare a cotelor de audien܊ă TV

Anexa nr.1
Oa Regulamentul privind organizarea ܈i desfă܈urarea licita܊iei
pentru selectarea companiei care efectuează
măsurarea cotelor de audien܊ă

Decizia nr. 25/168 din 09 octombrie 2018

7

11 din 16

privind Ofertantul va avea minimum 10 de ani de
experien܊ă specifică în prestarea serviciilor de
măsurare a cotelor de audien܊ă TV, precum ܈i
o acoperire cu reprezentan܊e în minim 10
܊ări
(Se vor anexa acte justificative)
Neimplicarea Ofertantului în una din Declara܊ie pe proprie răspundere, completată în
conformitate cu Formularul F4 (Anexa nr.1 la
situa܊iile:
a)
se
află
în
proces
de Regulament)
insolvabilitate ca urmare a hotărârii Documente edificatoare, cum ar fi certificate ܈i/
sau alte documente echivalente emise de
judecătore܈ti;
b)
nu ܈i-a îndeplinit obliga܊iile de autorită܊i competente din ܊ara de reziden܊ă a
plată a impozitelor, taxelor ܈i ofertantului în cazul operatorului economic
contribu܊iilor de asigurări sociale în străin;
Certificat
cu
privire
la
situa܊ia
conformitate cu prevederile legale în •
vigoare în Republica Moldova sau în contribuabilului – original sau copie – eliberat
de Inspectoratul Fiscal sau de organul
܊ara în care este stabilit;

Prezentarea
experien܊a

6

informa܊ii

Disponibilitate de bani lichizi sau
capital circulant, sau de resurse
creditare în suma necesară pentru Ofertantul indică suma ܈i/sau va enumera ܈i
finan܊area
contractului
până
la anexa copiile documentelor justificative
momentul recep܊ionării primei plă܊i de
către ofertant conform contractului

5

de

Prezentarea actului ce atestă dreptul de Licen܊ă de activitate (în ܊ara de origine) – copie
a presta servicii de măsurare a cotelor confirmată prin semnătura Ofertantului
sau
de audien܊ă TV
Autoriza܊ie de func܊ionare – copie confirmată
prin semnătura Ofertantului

3

4

Ofertantul completează Formularul informativ
despre Ofertant F1 (Anexa nr.1 la Regulament)

Cerin܊e suplimentare fa܊ă de document

Declara܊ie pe proprie răspundere, completată în
Neimplicarea în practici frauduloase ܈i
conformitate cu Formularul F3 (Anexa nr.1 la
de corupere
Regulament)
Dovada înregistrării persoanei juridice Certificat/decizie
de
înregistrare
a
întreprinderii sau extras
Pentru a-Юi demonstra capacitatea de
exercitare a activităаii profesionale, operatorul
economic străin va prezenta documente din
аara de origine care dovedesc forma de
înregistrare/ atestare ori apartenenаa din punct
de vedere profesional

Date generale

Oferta tehnică va con܊ine
următoarele cerin܊e

Denumirea documentului/cerin܊ei

2

1

Nr.
d/o

3. Documentele/cerin܊ele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
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Oferta financiară

Date financiare:

Oferta tehnică

Configura܊iile financiare înso܊ite de Formularul
ofertei F2 (Anexa nr.1 la Regulament)

Prezentarea celui mai recent raport de audit (al
unei companii de audit calificate, conform
Anexei nr.1 la Caietul de sarcini) – copie
confirmată prin semnătura Ofertantului
Oferta tehnică se va elabora în baza Caietului
de sarcini

competent în ܊ara de re܈edin܊ă a operatorului
economic străin (valabilitatea certificatului –
conform cerin܊elor Inspectoratului Fiscal al
Republicii Moldova sau al organului competent
în ܊ara de re܈edin܊ă a operatorului economic
străin)
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Termenul de valabilitate a ofertelor: [60 de zile].

Pre܈edintele comisiei de licita܊ie: ______________________________
12 din 16

8. Contesta܊iile depuse pe marginea procedurii de licita܊ie se depun la sediul CCA în
decurs de 7 zile lucrătoare de la data recep܊ionării de către ofertan܊i a rezultatelor licita܊iei,
în adresa comisiei de licita܊ie: Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Adresa: mun. ChiЮinău, Str. Vlaicu Pârcălab, 46
Tel/Fax/email:________________________________, office@cca.md

7.

6. Criteriul de atribuire este: [oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnicoeconomic]
Raport: 60% vs 40% în favoarea preаului. Membrii Comisiei de licitaаie argumentează
aplicarea criteriului de atribuire la selectarea ofertei câЮtigătoare.

5. Întocmirea ofertelor: Ofertele ܈i documentele de calificare solicitate sunt întocmite clar, fără
corectări, cu număr ܈i dată de ie܈ire, cu semnătura persoanei responsabile ܈i se prezintă:
până la: ____________[ora exactă]
la: ____________[data]
la adresa: mun. Chi܈inău, str. Vlaicu Pârcălab 46, anticamera
Ofertele întârziate sunt respinse.

4. Ofertan܊ii pot ob܊ine informa܊ie suplimentară sau pot solicita clarificări de la beneficiar la
adresa indicată mai jos:
a) Reprezentantul Beneficiarului: Comisia de licita܊ie
b) Adresa: mun. Chi܈inău, str. Vlaicu Pârcălab, 46
c) Tel: ______________
d) Fax: ______________
e) E-mail: office@cca.md (în aten܊ia Comisiei de licita܊ie)
f) Numele ܈i func܊ia persoanei responsabile: ____________________________

10

9

8

c)
a fost condamnat, în ultimii 3
ani, prin hotărârea definitivă a unei
instan܊e judecătore܈ti, pentru o faptă
care a adus atingere eticii profesionale
sau pentru comiterea unei gre܈eli în
materie profesională;
d)
a prezentat informa܊ii false sau
nu a prezentat informa܊iile solicitate de
către Beneficiar în scopul demonstrării
îndeplinirii criteriilor de calificare ܈i
selec܊ie
Dovadă privind calitatea serviciilor
prestate
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Informa܊ii generale

Numărul de înregistrare pentru
1.7.
TVA
Numărul
de
identitate
al
1.8. ofertantului pentru impozitul pe
venit (pentru ofertan܊ii străini)
Ofertantul va anexa copiile
1.9.
documentelor conform cerin܊elor de

x E-mail

x Telefon / Fax

x Adresa

x Locul de muncă Юi funcаia

x Numele

Informa܊ia despre reprezentantul
1.6.
autorizat al ofertantului

x Altele

x Companie de antrepozit

x Intermediar

x Agent
local/Distribuitor
producătorului străin

1.5. Statutul de afaceri al ofertantului

1.4. Anul înregistrării ofertantului

x Altele

x Formă de organizare juridică

x Proprietate

al

Adresa juridică a ofertantului în ܊ara
înregistrării

1.3. Statutul juridic al ofertantului

1.2.

1.1. Numele juridic al ofertantului

1.

Ofertant

Invita܊ia de participare la licita܊ie Nr.:

Data: “___” _____________________ 20__

13 din 16

__________________din ___________

[Ofertantul completează acest formular în conformitate cu instrucаiunile de mai jos. Nu se
permit modificări în formatul formularului, precum Юi nu se acceptă înlocuiri în textul acestuia.]

Formular informativ despre ofertant (F1)
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133

134

Informa܊ii financiare

Denumirea, adresa, numerele de telefon ܈i fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre
ofertant în cazul contactării de către Beneficiar:
Denumirea: _____________________________________________
Adresa: ________________________________________________
Telefon: ________________________________________________
Fax:
________________________________________________

b)

a)

Cauza litigiului

Situa܊ia curentă a procesului

14 din 16

Rezultatul sau sentin܊a ܈i suma implicată

Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:

Cauza litigiului

Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:

2.3. Informa܊ie privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:

2.2.

Rapoarte financiare sau extrase din bilan܊ul financiar, sau declara܊ii de profit / pierderi sau
2.1. rapoartele de audit financiar pentru ultimul an de activitate. Enumera܊i mai jos ܈i anexa܊i
copii:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2.

calificare din invita܊ia de participare
la licita܊ie

Decizia nr. 25/168 din 09 octombrie 2018

Formularul ofertei financiare (F2)

Au fost examinate ܈i nu există rezervări fa܊ă de documentele de atribuire

www.monitorul.md
Data: “___” _____________________ 20__

Adresa: ________________________________________________

Ofertantul: _____________________________________________

În calitate de: ___________________________________________
[func܊ia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Nume:_________________________________________________

Semnat:________________________________________________
[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Fiecare configura܊ie financiară este înso܊ită de un formular (F2)

15 din 16

d)
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru 60 de zile, începând cu data-limită pentru
depunerea ofertei, rămâne obligatorie ܈i poate fi acceptată în orice moment până la expirarea
acestei perioade;
e)
Nu suntem în niciun conflict de interese cu reprezentan܊ii comisiei de licita܊ie

c)
Valoarea totală ܈i anuală a serviciilor:
____________________________________________________________________
[introduce܊i valoarea serviciilor pentru ofertă în cuvinte ܈i cifre, fără TVA]

_________________________________________________ se angajează să
[denumirea ofertantului]
presteze servicii de măsurare a cotelor de audien܊ă TV, în conformitate cu documentele de
atribuire ܈i condi܊iile stipulate în specifica܊iile tehnice ܈i financiare, următoarele servicii
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
[introduce܊i o descriere succintă a serviciilor]

b)

a)

Către: Comisia de licita܊ie
________________________________________________________ declară că:
[denumirea ofertantului]

Invita܊ia de participare la licita܊ie Nr.: _____________________din ________________

Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__

[Ofertantul completează acest formular în conformitate cu instrucаiunile de mai jos. Nu se
permit modificări în formatul formularului, precum Юi nu se acceptă înlocuiri în textul acestuia.]

Decizia nr. 25/168 din 09 octombrie 2018
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Formularul (F3)
Declara܊ia privind conduita etică ܈i neimplicarea în practici frauduloase
܈i de corupere
[Ofertantul semnează Юi include această declaraаie în oferta depusă. Nu se permit
modificări în formatul formularului, precum Юi nu se acceptă înlocuiri în textul acestuia.]
Data: “___” _____________________ 20__
Invita܊ia de participare la licita܊ie Nr.: ____________________ din ______________
Către: Comisia de licita܊ie
__________________________________________________ confirmă prin prezenta că:
[denumirea ofertantului]
1. Niciunul dintre angaja܊ii, companionii, agen܊ii, ac܊ionarii, consultan܊ii, partenerii
no܈tri sau rudele sau asocia܊i ai lor nu este în rela܊ii care ar fi putut fi considerate ca un conflict de
interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict poten܊ial, vom raporta imediat
informa܊ia respectivă către comisia de licita܊ie.
3. Niciunul dintre angaja܊ii, companionii, agen܊ii, ac܊ionarii, consultan܊ii, partenerii
no܈tri sau rudele sau asocia܊ii ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie,
complotare, constrângere sau alte practici anticoncuren܊iale în procesul pregătirii ofertei din cadrul
licita܊iei.
4. În legătură cu procedura de licita܊ie, nu au fost, nici nu vor fi efectuate niciun fel de
plă܊i către angaja܊ii, companionii, agen܊ii, ac܊ionarii, consultan܊ii, partenerii no܈tri sau rudele lor,
care sunt implica܊i în licita܊ie, implementarea contractului ܈i aprobarea plă܊ilor contractuale în
numele Beneficiarului.
Semnat:________________________________________________
Nume:_________________________________________________
Func܊ia în cadrul companiei: _______________________________
Denumirea companiei: ____________________________________
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Formular (F4)
Declara܊ia privind situa܊ia personală a ofertantului
Ofertant
................................
(denumirea/numele)
Subsemnatul, ................................. reprezentant autorizat al ........................................................
(denumirea ofertantului)
în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sanc܊iunea excluderii din licita܊ie ܈i sub
sanc܊iunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situa܊ia prevăzută la pct.7 din
cerin܊ele de calificare pentru operatorii economici din Invita܊ia de participare la licita܊ie (Anexa nr.1
la Regulament), respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei
instan܊e judecătore܈ti pentru participarea la activită܊i ale unei organiza܊ii criminale, pentru corup܊ie,
fraudă ܈i/sau spălare de bani.
Subsemnatul, ................................. reprezentant autorizat al ........................................................
(denumirea ofertantului)
în calitate de ofertant, la procedura de licita܊ie privind achiziаia serviciilor de măsurare a cotelor de
audienаă TV, la data de ...................... (zi/luna/an), organizată de Comisia de licita܊ie, declar pe
propria răspundere că:
a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii judecătore܈ti;
b) mi-am îndeplinit obliga܊iile de plată a impozitelor, taxelor ܈i contribu܊iilor de asigurări
sociale;
c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instan܊e
judecătore܈ti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
gre܈eli în materie profesională;
d) toate informa܊iile ܈i documentele prezentate pentru licita܊ia men܊ionată mai sus sunt
veridice ܈i autentice;
Subsemnatul ________________________ declar că informa܊iile furnizate în scopul
demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare ܈i selec܊ie sunt complete ܈i corecte în fiecare detaliu
܈i în܊eleg că comisia de licita܊ie are dreptul de a solicita, în scopul verificării ܈i confirmării
declara܊iilor, orice documente doveditoare de care dispun.
În܊eleg că în cazul în care această declara܊ie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legisla܊iei penale privind falsul în declara܊ii.
Data completării:...............................
Reprezentantul autorizat al Ofertantului
................................
Semnătura
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Acte ale Consiliului Concurenţei
1518

DECIZIE

Plenul Consiliului Concurenţei, acționând în temeiul art. 41
din Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012, al art. 20 din
Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat,
al Hotărârii Parlamentului nr. 179 din 12.07.2013 privind
numirea în funcţie a membrilor Plenului Consiliului Concurenţei, al Hotărârii Parlamentului nr. 220 din 27.09.2013
privind numirea în funcţie a unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei,
analizând raportul privind monitorizarea schemei de
ajutor de stat existente privind aplicarea taxei vamale
reduse la importul de zahăr și produse zaharoase în limita
contigentelor tarifare, a schemei de ajutor de stat existente
privind aplicarea reducerilor la importul de zahăr din sfecla
de zahăr în limita contigentelor acordate țărilor membre
ale Uniunii Europene și țărilor cu care Republica Moldova nu
are acorduri de comerț liber și a schemei de ajutor de
stat existent privind aplicarea cotei reduse TVA la importul
zahărului din sfecla de zahăr și materialele anexate,
DECIDE:
1. A constata faptul că măsura de sprijin privind aplicarea
taxei vamale reduse la importul de zahăr și produse
zaharoase în limita contigentelor tarifare, acordată în baza
notei de la Capitolul 17 din Nomenclatura Combinată a
Mărfurilor anexată la Legea nr. 172 din 25.07.2014 privind
aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor și a
Hotărârii Guvernului nr. 114 din 22.02.2012 cu privire la
modul de administrare a contigentelor tarifare la importul
PREŞEDINTELE PLENULUI
CONSILIULUI CONCURENŢEI

de zahăr alb și produse zaharoase, nu cade sub incidența
Legii nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat.
2. A constata faptul că măsura de sprijin privind aplicarea
reducerilor la importul de zahăr din sfecla de zahăr în limita
contigentelor acordate țărilor membre ale Uniunii Europene
și țărilor cu care Republica Moldova nu are acorduri de
comerț liber, acordată în baza notei de la Capitolul 17 din
Nomenclatura Combinată a Mărfurilor anexată la Legea
nr. 172 din 25.07.2014 privind aprobarea Nomenclaturii
combinate a mărfurilor și art. 96 lit. b) din Codul fiscal, nu
cade sub incidența Legii nr. 139 din 15.06.2012 cu privire
la ajutorul de stat.
3. A constata faptul că măsura de sprijin privind aplicarea
cotei reduse TVA la importul zahărului din sfecla de zahăr,
acordată în baza art. 96 lit. b) din Codul fiscal, nu cade
sub incidența Legii nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la
ajutorul de stat.
4. Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal vor exclude
măsurile de sprijin menționate la pct. 1, 2 și 3 din prezenta
decizie din lista schemelor de ajutor de stat existente care
se raportează anual Consiliului Concurenței.
5. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării şi
va fi adusă la cunoştinţa Ministerului Finanțelor și Serviciului
Vamal.
6. Partea dispozitivă a prezentei decizii va fi publicată
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Viorica CĂRARE

Nr. ASER-65. Chişinău, 13 septembrie 2018.

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
1519

ORDIN
cu privire la modificarea Ordinului SFS
nr. 456 din 08.09.2018 privind aprobarea
formularului UNIF18 – Dare de seamă
fiscală unificată/(Declaraţie) şi a Modului
de completare a acesteia

În scopul asigurării executării prevederilor art. 83
alin. (11), 129 pct. 91) și 187 alin. (7) din Codul fiscal
nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova din 8 februarie 2007, ediţie
specială), cu modificările și completările ulterioare,
ORDON:
1. Se modifică pct. 2 din Ordinul nr. 456 din 8 septembrie
2018 privind aprobarea formularului UNIF18 – Darea
de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) şi a Modului de
completare a acesteia (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2018, nr. 347-357, art. 1394) și se expune în
noua redacție, după cu urmează:
“2.1. Pentru determinarea obligațiilor fiscale aferente
impozitului pe venit pentru perioada fiscală 2018 și
perioadele fiscale ulterioare, darea de seamă unificată se
prezintă distinct, după cum urmează:
a) Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie)
DIRECTORUL SERVICIULUI
FISCAL DE STAT

(Forma UNIF14), aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1804 din
30 decembrie 2014 privind aprobarea Dării de seamă fiscale
unificate (Forma UNIF14) (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2015, nr. 11-21, art. 115) - pentru etapa I;
b) Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie)
(Formularul UNIF18), aprobată conform prezentului ordin începînd cu etapa II.
2.2. Obligațiile fiscale aferente taxelor locale și impozitelor pe proprietate pentru perioada fiscală 2018 se vor
declara doar în Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) (Formular UNIF18) cu completarea anexei nr. 5,
tabelelor nr. 6 și 7.”
2. Direcția generală metodologia impozitelor şi a taxelor
va aduce prezentul ordin la cunoștința tuturor subdiviziunilor
structurale ale Serviciului Fiscal de Stat și va asigura publicarea acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Serghei PUŞCUŢA

Nr. 527. Chişinău, 3 octombrie 2018.
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Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr. 1365 din 5 octombrie 2018

1520

HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea punctului 37
din Regulamentul privind condițiile și modul
de efectuare a operațiunilor valutare

În temeiul art.51 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la
Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările şi completările ulterioare, şi art.25 alin.(1) din Legea
nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429,
art.859), Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
1. La punctul 37 subpunctul 1) litera a) din Regulamentul
privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor
PREŞEDINTELE
COMITETULUI EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

valutare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al
Băncii Naționale a Moldovei nr.29/2018 (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2018, nr. 68-76, art.343), înregistrată
la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.1296 din
19 februarie 2018, după cuvântul „nerezident” se completează cu cuvintele „sau în străinătate în favoarea unui
rezident”.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Sergiu CIOCLEA

Nr. 244. Chişinău, 3 octombrie 2018.
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PARTEA IV
Avize funcţii publice vacante
Cancelaria de Stat anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Secției politici de reintegrare
a Biroului politici de reintegrare.
Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe paginile web www.cancelaria.gov.md și
www.cariere.gov.md.
Informații la tel.: 022250474; 022250454, e-mail: cristina.arama@gov.md.
Centrul Naţional Anticorupţie anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor temporar vacante:
- ofiţer superior de investigații al Direcției generale combaterea corupției (fpss);
- ofiţer superior de investigații pentru cazuri excepționale al Direcției generale combaterea corupției (fpss).
Informația privind condițiile de desfășurare a concursului este plasată pe pagina oficială a Centrului National Anticorupție
www.cna.md. Tel. de contact: 022257329.
Primăria com. Chetrosu, r-nul Anenii Noi, anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii vacante:
- secretar al Consiliului local;
- director al grădiniţei de copii din satul Todireşti;
- manager al Întreprinderii Municipale Gospodăria Comunală Chetrosu.
Dosarul de participare la concurs va conţine:
1) cererea de înscriere pentru participare la concurs;
2) copia actului de identitate;
3) copiile diplomelor de studii;
4) copia carnetului de muncă;
5) cazierul judiciar;
6) curriculum vitae;
7) adeverinţa medicală - forma nr.086-2/c.
Cerinţe specifice funcțiilor vacante:
- pentru funcția publică de secretar al Consiliului local: studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă a facultăţii
de drept sau de administrare publică; cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- pentru funcția de manager al Î.M. Gospodăria comunală Chetrosu: studii superioare/ medii de specialitate în cel
puțin unul dintre următoarele domenii: economie, jurisprudență, administrație publică, management, domeniul de referință
al întreprinderii; are vechime în muncă în funcție de conducere de cel puțin 3 ani; prezentarea unui plan de dezvoltare
al întreprinderii pentru următorii 5 ani;
- pentru funcția de director al I.P. grădinița din s.Todirești: vechime în activitatea didactică de cel puţin 3ani; candidatul nu a fost concediat în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.
Persoanele interesate timp de 30 zile din data publicării anunţului, ora 17.00, vor depune dosarul complet de participare la concurs. Actele se depun la secretarul Comisiei de concurs, în incinta Primăriei com. Chetrosu, r-nul Anenii
Noi, et. II. Tel.: 026532137; 026532246.

Publicaţii ale agenţilor economici
4469. S.C. „DEANPRIM” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1007600042149) aduce la cunoştinţă schimbarea adresei
juridice din: str. Calea Ieșilor 71/2, mun. Chișinău, pe: str. Calea Ieșilor 14/3, mun. Chișinău. Relații la adresa juridică nouă.
4470. „FB MANAGEMENT INTERNAȚIONAL” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1003600083706) aduce la cunoştinţă
schimbarea adresei juridice din: str. Alba-Iulia 176, mun. Chișinău, pe: str. Piotr Ceaikovski 12, mun. Chișinău. Relații
la adresa juridică nouă.
4471. Î.C.S. „AEGEAN” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1006600057643) aduce la cunoştinţă schimbarea adresei
juridice din: str. Voluntarilor 15, mun. Chișinău, pe: str. Ștefan-Vodă 51, or. Vatra, mun. Chișinău. Relații la adresa
juridică nouă.
4472. Î.G. „HELLAS GROUPS” S.A. (nr. înregistrării de stat 1002600034022) aduce la cunoştinţă schimbarea
adresei juridice din: str. Voluntarilor 15, mun. Chișinău, pe: str. Ștefan-Vodă 51, or. Vatra, mun. Chișinău. Relații la
adresa juridică nouă.
4473. „ANDROMED” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1015600042537 din 2015) se lichidează. Creanţele creditorilor
se vor adresa în decurs de două luni la adresa juridică: str. Nicolae Milescu Spătarul 7, ap.(of.) 19, mun. Chișinău.
4474. „JUST LEX” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1005600051769) aduce la cunoştinţă pierderea ştampilei.
4475. Î.I. „PODOLEAN ANA” (nr. înregistrării de stat 1008600037807) aduce la cunoştinţă pierderea ştampilei rotunde.
4476. Î.M. „EUROPEAN SOFTWARE COMPANY” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1007600068958) aduce la cunoştinţă pierderea facturilor fiscale seria FU nr. 8314489, 8314490.
4477. „BM PUBLIC” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1011600015537) aduce la cunoştinţă pierderea facturii fiscale
seria JH nr. 0324783.
4478. Î.C.S. „BARZA NEAGRĂ GRUP” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1006609001775) aduce la cunoştinţă pierderea
contractului de vînzare-cumpărare a cotelor-părți în garaj cu tot cu gard nr. 3548 din 14.10.2008.
4479. „NPP COMERȚ” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1015600019256) aduce la cunoştinţă pierderea delegațiilor
seria BV nr. 0087751-0087800 și a facturii fiscale seria JV nr. 3820858.
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4480. „VILOTERM” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1006600049565) aduce la cunoştinţă pierderea contractului de
investiții nr. 1676 din 29.03.2018.
4481. S.A. „PARCUL DE AUTOBUSE NR.1” (nr. înregistrării de stat 1003600059093) aduce la cunoştinţă pierderea
biletelor de călătorie seria SP nr. 4195767-800, 4196537-550, seria MD nr. 9363701-759, 9348572-600, 9367674-700.
4482. „MOLDOVATRANSGAZ” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1003607010109) aduce la cunoştinţă pierderea
contractului de vînzare-cumpărarea a terenului nr. 151 din 11.01.2005.
4483. S.A. „MACARA” (nr. înregistrării de stat 1002600015223) aduce la cunoştinţă pierderea proiectului de formare
a bunului imobil nr. 1081i din 17.10.2007.
4484. „HAIDUC CIM” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1015600027482 din 22.08.2015) aduce la cunoştinţă suspendarea
activității pe 3 ani. Creanțele creditorilor se vor înainta în decurs de o lună pe adresa juridică: s. Cimișeni, r-nul Criuleni.
4485. „LUCKY DESTINATION” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1013600030480 din 27.09.2013) aduce la cunoştinţă suspendarea activității pe 3 ani. Creanțele creditorilor se vor înainta în decurs de o lună pe adresa juridică: mun.
Chișinău, str. București 23, ap.(of.) 4.
4486. Î.I. „GONȚA IUSTIN” (nr. înregistrării de stat 1004602006629) aduce la cunoștință pierderea a două ștampile
și a certificatelor de eliberare ale acestora.
4487. „DORINȚA-ALEX” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1013600013847) aduce la cunoștință schimbarea adresei
juridice din:str. Nicolae Milescu Spătarul 3, ap.(of.) 144, mun. Chișinău, pe: str. Astronom Nicolae Donici 7, mun.
Chișinău. Relații la adresa juridică nouă.
4488. „PROACTIVE CONSULTING” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1017600051616) aduce la cunoștință schimbarea
adresei juridice din: str. Mitropolit Varlaam 65, of. 410, mun. Chișinău, pe: str. Mitropolit Varlaam 65, of. 407, mun.
Chișinău. Relații la adresa juridică nouă.
4489. Societatea Comercială „Linix-Lux” S.R.L. (nr. înregistrării de stat1003602151452)se lichidează. Creanţele
creditorilor se vor adresa în decurs de 2 luni la adresa: MD3100, mun. Bălţi, str. Independenţei nr. 35, ap.47.
4490. FIRMA „COLINA” S.R.L.,IDNO 1003606005313 din 1992, se lichidează. Creanţele creditorilor se vor adresa
în decurs de două luni la adresa juridică: s. Scorţeni, r-nul Teleneşti.
4491. „A & D GORBATIUC” S.R.L., IDNO 1011606003268 din 2011, îşi suspendă activitatea pe o perioadă de trei
ani. Creanţele creditorilor se vor adresa în decurs de o lună la adresa juridică: str. Trandafirilor 6/1 ap.1, or. Rezina.
4492.„MARIA EMANUELA” S.R.L.,IDNO 1009606000653 din 2009, se lichidează. Creanţele creditorilor se vor
adresa în decurs de două luni la adresa juridică: str. 1 Mai 28, ap.29, mun. Orhei.
4493. „GRINVITAS-AUTO” S.R.L. (nr. înregistrării de stat1003600029470) aduce la cunoștință schimbarea adresei
juridice din: str. M. Lomonosov 8, ap.(of.) 20, mun. Chișinău, pe: str. Calea Orheiului 112, mun. Chișinău. Relații la
adresa juridică nouă.
4494. „V&T INVEST PARTENERS” S.R.L. (nr. înregistrării de stat1015600022579) aduce la cunoștință schimbarea
adresei juridice din: str. Igor Vieru 19/1, ap.(of.) 801, mun. Chișinău, pe: str. Gheorghe Cașu 30/E, ap.(of.) 65, mun.
Chișinău. Relații la adresa juridică nouă.
4495.„GERSOLA” S.R.L. (nr. înregistrării de stat10146000196510) aduce la cunoștință schimbarea adresei juridice
din: str. I. Zaikin 10, ap.53, mun. Chișinău, pe: str. Sfatul Țării 61, of.1A, mun. Chișinău. Relații la adresa juridică nouă.
4496. S.C. „MIGOR-PLUS” S.R.L. (nr. înregistrării de stat1004600034532) aduce la cunoștință schimbarea adresei
juridice din: mun. Chișinău, str. Bucuriei 12A, of.111, pe: mun. Chișinău, str.Vadul lui Vodă 30/1, ap.1. Relații la adresa
juridică nouă.
4497. „POCROV-AGRO” S.R.L. (nr. înregistrării de stat1012604002448) aduce la cunoștință schimbarea adresei
juridice din: s. Pocrovca, r-nul Dondușeni, pe: r-nul Dubăsari, s. Cocieri, str. Țărmului 2/B. Relații la adresa juridică nouă.
4498. „BEAUTY CAFE” S.R.L. (nr. înregistrării de stat1017600045901) aduce la cunoștință schimbarea adresei
juridice din: str. Miron Costin 16, ap. 47, mun. Chișinău, pe: bd Mircea cel Bătrîn 38/2, ap. 69, mun. Chișinău. Relații
la adresa juridică nouă.
4499. „BODEANU AGRO” S.R.L. (nr. înregistrării de stat1017600043468 din 17.10.2017) își schimbă denumirea
în„VEMENI AGRO” S.R.L.Relații la adresa juridică: s. Văsieni, r-nul Ialoveni.
4500. S.C. „CASAGARANT” S.R.L. (nr. înregistrării de stat1005600021836 din 03.05.2005) aduce la cunoștință
suspendarea activității pe 3 ani. Creanțele creditorilor se vor înainta în decurs de o lună pe adresa juridică: mun. Chișinău,
str. Vasile Alecsandri 47.
4501. „ARUTIN PRODUCTION” S.R.L. (nr. înregistrării de stat1017600003707) aduce la cunoștință schimbarea
adresei juridice din: bd Ștefan cel Mare și Sfînt 71, ap.12, mun. Chișinău, pe: str. Pietrăriei 19, mun. Chișinău. Relații
la adresa juridică nouă.
4502. „MEDCOR-CONSULT” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1008600052309 din 31.10.2008) se lichidează. Creanţele
creditorilor se vor adresa în decurs de două luni la adresa juridică: str. Gh. Madan 46/4, ap.20, mun. Chișinău.
4503. „OPTIMA FORMA” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1004600071384 din 23.12.2004) aduce la cunoștință
suspendarea activității pe 3 ani. Creanțele creditorilor se vor înainta în decurs de o lună pe adresa juridică: mun. Chișinău,
bd Dacia 49/6.
4504. „GRICORD” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1003600007810) aduce la cunoștință pierderea facturii fiscale
IM 0115181 din 27.09.2018.
4505. Liceul Teoretic „ȘTEFAN VODĂ” (cod fiscal 25851) aduce la cunoștință pierderea ștampilei rotunde.
4506. S.C. „PRIVAT-TRANS” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1006600007062) aduce la cunoștință pierderea
autorizației nr. 215143 ITALIA.
4507. „VERYSELL” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1013600004810 din 13.02.2013) se lichidează. Creanţele creditorilor se vor adresa în decurs de două luni la adresa juridică: str. G. Alexandrescu 17/1, ap.(of.) 63, mun. Chișinău.
4508. Î.I. „MALAIA ELENA” (nr. înregistrării de stat 1011600044120 din 27.12.2011) se lichidează. Creanţele creditorilor se vor adresa în decurs de două luni la adresa juridică: mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 105, ap. 6.
4509. S.C. „MELENMODA” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1005600022855 din 19.05.2005) se lichidează. Creanţele
creditorilor se vor adresa în decurs de două luni la adresa juridică: mun. Chișinău, str. Petricani 21, of. 317.
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4510. S.A. „RU-LEX CONSULTING” (nr. înregistrării de stat 1003600024453 din 29.11.1995) se reorganizează prin
transformare în S.R.L. „RU-LEX CONSULTING”.Creanţele creditorilor se vor adresa în decurs de o lună la adresa
juridică: str. 31 August 1989, nr.5/A, or. Cricova, mun. Chișinău.
4511. „EUROSTANDARD BROKER” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1014600015941) aduce la cunoștință pierderea
foilor de parcurs seria AO nr. 704180, 704174, 704176, 704170, 704181.
4512. Organizaţia de Microfinanţare„Finperfect” S.R.L.(nr. înregistrării de stat11011602004027) aduce la
cunoştinţă schimbarea adresei juridice din: str. Mareşalului Malinovski 9, ap.36, mun. Bălţi,pe: mun. Bălţi, str. Decebal
101, ap.11, Relaţii la adresa juridică nouă.
4513. A.A. „100 DE SOLUȚII” S.R.L.(nr. înregistrării de stat1018600030865) aduce la cunoştinţă schimbarea
adresei juridice din: mun. Chișinău, str. Piața Gării 2,pe: mun. Chișinău, sect. Centru, Piața Gării 2, nr. 2. Relaţii la
adresa juridică nouă.
4514. „OK SERVICE” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1009600025810 din 27.07.2009) se lichidează. Creanţele
creditorilor se vor adresa în decurs de două luni la adresa juridică: str. A. Pușkin 30, of. 24, mun. Chișinău.
4515. „ARGOMIC PRIM” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1018600004561 din 02.02.2018) se lichidează. Creanţele
creditorilor se vor adresa în decurs de două luni la adresa juridică: str. Mihail Sadoveanu 14, ap.58, mun. Chișinău.
4516. S.C. „ACCENT TEHNO” S.A. (nr. înregistrării de stat 1002600037469 din 28.03.2000) se reorganizează prin
transformare din societate comercială pe acțiuni în societate comercială cu răspundere limitată. Creanţele creditorilor
se vor adresa în decurs de 1 lună la adresa juridică: mun. Chișinău, str. Armenească 30.
4517. „SOROX-INVEST” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1003600043067) aduce la cunoștință pierderea ștampilei
ovale.
4518. „RAPID CURIER” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1012600041458) aduce la cunoștință pierderea facturilor
de expediție: FU 9854429, WI 7354844.
4519. „NICANAS” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1003600036838) aduce la cunoştinţă schimbarea adresei juridice
din: str. Liviu Deleanu 5/3, ap. (of.) 96, mun. Chișinău, pe: str. Prieteniei 12, s. Dumbrava, mun. Chișinău. Relaţii la
adresa juridică nouă.
4520. „INTELECT-PARTENER” S.R.L., IDNO 1012606003520 din 2012, se lichideaza. Creanţele creditorilor se vor
adresa în decurs de două luni la adresa juridică: s. Zorile, r-nul Orhei.
4521. Î.I. „TROSTEANEȚCHI SERGHEI” (nr. înregistrării de stat 1014600015240) se lichideaza. Creanţele creditorilor se vor adresa în decurs de două luni la adresa juridică: mun. Chișinău, str. Milescu Nicolae-Spătarul 15, ap.(of.)
73, mun. Chișinău.
4522. A.O. „SFÎNTUL ROMAN” (nr. înregistrării de stat 1011620008366 din 29.11.2011) se lichideaza. Creanţele
creditorilor se vor adresa în decurs de două luni la adresa juridică: r-nul Ialoveni, s. Hansca.
4523. „LEX EXCLUSIV” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1008600035917) aduce la cunoştinţă schimbarea adresei
juridice din: bd Cuza-Vodă 34/2, ap. 33, mun. Chișinău, pe: bd Dacia 40/2, mun. Chișinău. Relații la adresa juridică nouă.
4524. „LEX EXCLUSIV” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1008600035917) își schimbă denumirea în „5AQ CONSULTING
GRUP” S.R.L. Relații la adresa juridică: mun. Chișinău, bd Dacia 40/2.
4525. „ASION GRUP” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1011600025882) aduce la cunoştinţă schimbarea adresei juridice
din: str. G. Botnaru 39, s. Lozova, r-nul Strășeni, pe: str. Podgorenilor 34, mun. Strășeni. Relații la adresa juridică nouă.
4526. „AGROBARN” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1018606003588) aduce la cunoştinţă pierderea ștampilei rotunde nr. 2.
4527. „APINATUR” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1013600026333) aduce la cunoştinţă pierderea foii de parcurs
autocamion seria AM nr. 509230.
4528. Î.M. „EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” (nr. înregistrării de stat 1003600015208) aduce la cunoștință
pierderea foii de parcurs LO 494699.
4529. DIRECȚIA FINANȚE NISPORENI (nr. înregistrării de stat 0961508865682) aduce la cunoștință pierderea
certificatului de atribuire a codului fiscal nr. 0363467 seria SF, 35077711.
4530. A.O. Asociația pentru Jurnalism European din Moldova (nr. înregistrării de stat 1014620006226 din 2014)
se lichideaza. Creanţele creditorilor se vor adresa în decurs de două luni la adresa juridică: mun. Chișinău, or. Sîngera,
str. Mircea cel Bătrîn 6.
4531. S.C. „PRESTIGIU-AZ” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1005600037219) aduce la cunoştinţă schimbarea adresei
juridice din: r-nul Strășeni, s. Sireți, pe: mun. Chișinău, com. Tohatin, str. Pădurilor 3. Relații la adresa juridică nouă.
4532. „BUMBAC ECATERINA” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1003600039219 din 2014) își schimbă denumirea în
„SEM GROUP COMPANY” S.R.L. Relații la adresa juridică: mun. Chișinău, com. Tohatin, str. Pădurilor 3.
4533. S.C. „TOTALASIG” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1004600034392 din 12.05.2004) își schimbă denumirea
în „THE YORK PUB” S.R.L. Relații la adresa juridică: mun. Chișinău, bd Mircea cel Bătrîn 4, ap.102.
4534. S.C. „STARNET” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1003600083670) aduce la cunoştinţă schimbarea adresei
juridice din: bd Moscova 15/3, ap.7, mun. Chișinău, pe: str. Columna 170, mun. Chișinău. Relații la adresa juridică nouă.
4535. A. O. ALIANȚA PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI REGENERABILE(nr. înregistrării de stat 42253019
din 02.07.2007) aduce la cunoştinţă schimbarea adresei juridice din: mun. Chișinău, str. Columna 171, ap.25, pe: mun.
Chișinău, str. Cuza Vodă 49, ap.15. Relații la adresa juridică nouă.
4536. „TRUMPIMOBIL” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1015600028490) aduce la cunoştinţă schimbarea adresei
juridice din: mun. Chișinău, str. Simeon Murafa 17, mun. Chișinău, pe: mun. Chișinău, str. Simeon Murafa 17, ap. 2.
Relații la adresa juridică nouă.
4537. S.C. „INFOMEDICA MANAGEMENT” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1005600035499) aduce la cunoştinţă
schimbarea adresei juridice din: str. Sf. Vineri 23, ap. 23, com. Tohatin,mun. Chișinău, pe: str. Sf. Vineri 23, com. Tohatin,
mun. Chișinău. Relații la adresa juridică nouă.
4538. Î.S. „POȘTA MOLDOVEI” (nr. înregistrării de stat 1002600023242) aduce la cunoștință pierderea facturilor
de expediție și fiscale: WB 3429851, WB 3429866, WB 3429867,WB 3429868,WB 3429869,WB 3429870, WB 3429871,
WB 3429872, WB 3429873, WB 3429874, WB 3429875;
• WB 4037208; WB 403709;
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• WB 4413261,WB 4413262,WB 4413265,WB 4413266,WB 4413272,WB 4413273,WB4413274, WB 4413275,WB
4413277, WB 4413279, WB 4413280, WB 4413281, WB 4413283, WB 4413287, WB 4413299, WB 4413300, WB 2445982;
• WB 4037229;
• WB 2452225;
• JJ 1996991, JJ 1996992, JJ 1996993, JJ 1996994, JJ 1996995,
JJ 1996996, JJ 1996997, JJ 1996998, JJ 1996999, 1997000, JJ 1996901, JJ 1996902.
4539. „AMMA PROF INVEST” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1015600038262) aduce la cunoştinţă schimbarea
adresei juridice din: str. Bogdan-Voievod 6/2, ap.(of.) 35, mun. Chișinău, pe: stradela 2 Ciocîrliei 4/3, ap.(of.)12, mun.
Chișinău. Relații la adresa juridică nouă.
4540. „VICTOR BRAGUȚA” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1017609000444) aduce la cunoştinţă schimbarea adresei
juridice din: s. Romanovca , r-nul Ungheni, pe: str. Ion Neculce 3/2, ap.41, mun. Chișinău. Relații la adresa juridică nouă.
4541. „MUDRA INTERNATIONAL” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1014600019846) aduce la cunoştinţă schimbarea
adresei juridice din: str. Mihail Sadoveanu 22, ap.(of.) 251, mun. Chișinău, pe:str. V. Alecsandri 47, mun. Chișinău.
Relații la adresa juridică nouă.
4542. „NEW FACTOR” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1013600034824 din 01.11.2013) se reorganizează prin
dezmembrare, separare, cu fondarea întreprinderii noi „FASTER CAPITAL” S.R.L. Creanțele creditorilor se vor înainta
în decurs de o lună pe adresa juridică: mun. Chișinău, str. Florica Nița 7/1, ap. 3. Relații la adresa juridică nouă.
4543. „ JANMAX” S.R.L., IDNO 1017606002034 din 2017, se lichidează. Creanţele creditorilor se vor adresa în
decurs de două luni la adresa juridică: str. Vasile Mahu 125, ap. 4, mun. Orhei.
4544. Întreprinderea Municipală „REGIA COMUNAL-LOCATIVĂ CIORESCU” (nr. înregistrării de stat
1003600115544) aduce la cunoștință pierderea facturii fiscale FA 5316673 din 26.10.2017.
4545. S.C. „RÎMBU-PROSPER” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1007600033374 din 21.05.2007) se lichidează.
Creanţele creditorilor se vor adresa în decurs de două luni la adresa juridică: r-nul Strășeni, s. Drăgușeni.
4546. „SPECTRUS” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1013600040023) aduce la cunoştinţă schimbarea adresei juridice
din: mun. Chișinău, str. Independenței 30/2, ap.16, pe: mun. Chișinău, str. Ceucari 2/3, ap.11. Relații la adresa juridică nouă.
4547. „EMALIKA PLUS” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1008600062241 din 24.12.2008) se lichidează. Creanţele
creditorilor se vor adresa în decurs de două luni la adresa juridică: bd Moscova 28, ap. 3, mun. Chișinău.
4548. Î.C.S. „IMPEX-DEPOZIT” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1010600020592) aduce la cunoștință pierderea
licenței seria AMMII nr. 036846.
4549. F.P.C. „ELITA” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1003600011130 din 10.11.1999) se reorganizează prin fuziune
și absorbție cu „ELITA-DCS” S.R.L. prin care F.P.C.„ELITA” S.R.L. are statut de întreprindere absorbită. Creanțele creditorilor se vor înainta în decurs de o lună pe adresa juridică: mun. Chișinău, str. Mitropoit Varlaam 63.
4550. „ELITA-DCS” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1018600037635 din 21.08.2018) se reorganizează prin fuziune
și absorbție cu F.P.C. „ELITA” S.R.L., IDNO 1003600011130, prin care F.P.C.„ELITA” S.R.L. are statut de întreprindere
absorbită. Creanțele creditorilor se vor înainta în decurs de o lună pe adresa juridică: mun. Chișinău, str. Ismail 108/2, of. 55.
4551. „MONDIAL-IMPEX” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1003600108728) aduce la cunoştinţă schimbarea adresei
juridice din: str. Nicolae Iorga 9A, mun. Chișinău, pe: str. 31 August 1989 nr. 66/1, ap.1, mun. Chișinău. Relații la adresa
juridică nouă.
4552. „FUCHSIA GROUP” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1013600027927 din 04.09.2013) își schimbă denumirea
în „PLUS IMOBIL GRUP” S.R.L. Relații la adresa juridică: str. George Călinescu 15, mun. Chișinău.
4553. „GLAD PET” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1017600027279 din 26.06.2017) își schimbă denumirea în
„GL CAR WASH” S.R.L. Relații la adresa juridică: str. Hristo Botev 27, ap.7, mun. Chișinău.
4554. Casa de schimb valutar „LEURON SERVICE” S.R.L., IDNO 1015603000828 din 2015, se lichidează. Creanţele
creditorilor se vor adresa în decurs de două luni la adresa juridică: MD-3901, str. A. Mateevici nr. 8, mun. Cahul.
4555.„EDTRANS-GRUP” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1010604000761) aduce la cunoştinţă pierderea facturilor
seria DAA nr.07354814, seria DAA nr.07354816.
4556. G.Ț. „SIMENCU ANATOLIE” (nr. de înregistrare 503452275, cod fiscal 10706559) aduce la cunoştinţă
pierderea ştampilei rotunde nr.1.
4557. „FAVORIT IMOBIL” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1016602006026 din 23.11.2016) aduce la cunoștință
pierderea facturii seria WA nr. 1783142.
4558. S.C. „LANTEHAGRO” S.R.L., IDNO 1002600045558, înregistrată la 31.07.1997, aduce la cunoştinţă reducerea
capitalului social de la 431 105lei pînă la 200 000 lei. Creanţele creditorilor se vor adresa în decurs de două luni la adresa
juridică:MD-6701, str. Soarelui 15, or. Basarabeasca.
4559. „CREATIV MOBILA” S.R.L. (IDNO 1018611002668) aduce la cunoştinţă schimbarea adresei juridice din:
MD-3813, str. Komsomolskaia 186, s. Chirsova, UTA Găgăuzia, pe: MD-3801, str. Bugeacului 31, mun. Comrat, UTA
Găgăuzia. Relaţii la adresa juridică nouă.
4560. Organizaţia de Microfinanţare „SMART CREDIT” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1010609001442din
05.05.2010) îşi schimbă denumirea în Organizația de Creditare Nebancară „SMART CREDIT” S.R.L. Relaţii la
adresa juridică: str. Naţională 10, mun.Ungheni.
4561. S.R.L. „COOLTAP”, IDNO 1004607001021, anunţă reducerea capitalului social de la 4074118 lei pînă la 5400
lei. Creanţele creditorilor se vor adresa în decurs de 2 luni la adresa juridică: str. Mitropolit Varlaam 19, or. Drochia.
4562. Î.C.S. Organizaţia de Microfinanţare „AGRO-CREDIT” S.R.L., IDNO 1012607003435, își schimbă denumirea
în Organizaţia de Creditare Nebancară „AGRO-CREDIT” S.R.L. Relaţii la adresa juridică: str. 27 August, nr.1, or.
Drochia.
4563. S.C. „GULEA-COM” S.R.L., IDNO 1003607014004, se reorganizează prin separare-transmiterea unei părţi din
drepturile şi obligaţiile patrimoniale către 2 persoane juridice, create ca rezultat al dezmembrării. Creanţele creditorilor
se vor adresa în decurs de o lună la adresa juridică: str. Independenţei 7/3, or. Drochia.
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4564. „URBAN EAT” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1016600006136) aduce la cunoştinţă schimbarea adresei
juridice din: str. Varșovia 5, ap.4, mun. Chișinău, pe: str. Trandafirilor nr.2, bloc 2, ap.28, mun. Chișinău. Relații la adresa
juridică nouă.
4565. „PÎRGARI PACK” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1018600042790 din 05.10.2018) își schimbă denumirea în
„VALPACK-COMPANY” S.R.L. Relații la adresa juridică: str. Pandurilor 32, or. Sîngera, mun. Chișinău.
4566. „BESTAGRO IMPEX” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1014600031152 din 11.09.2014) își schimbă denumirea
în „BESTCOMGROUP” S.R.L. Relații la adresa juridică: str. Mitropolit Dosoftei 124, mun. Chișinău.
4567. Î.M. „LOTERIA MOLDOVEI” S.A. (nr. înregistrării de stat 1002600030149) aduce la cunoștință anularea
anunțului nr. 3924 din Monitorul Oficial al RM nr. 265-273(6188-6196) din 28 iulie 2017, privind lichidarea Î.M. „LOTERIA
MOLDOVEI” S.A.
4568. O.M. „TOP-INVEST-LISING” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1017602013676) aduce la cunoștință pierderea
contractului de ipotecă nr.10798 din 20.08.2018.
4569. Inspectoratul Energetic de Stat (nr. înregistrării de stat 1006601001001) se reorganizează prin fuziune
(absorbție) cu Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Creanțele creditorilor se vor înainta în decurs de
o lună pe adresa juridică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78.
4570. Î.I. „POPOV PAVEL” (nr. înregistrării de stat 1004606004634) aduce la cunoștință pierderea ștampilei rotunde.
4571. „CARGO TRAFIC” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1003600040479) aduce la cunoștință pierderea autorizației
Ucraina bilateral/tranzit euro 0, f/plată, nr. 190160.
4572. „EVOLUTION CODES” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1016600017499) aduce la cunoştinţă schimbarea
adresei juridice din: str. Alecu Russo 55, ap. 43, mun. Chișinău, pe: str. Sprîncenoaia 1/A, ap.163, mun. Chișinău. Relații
la adresa juridică nouă.
4573. „INVITAȚI POVESTEA ÎN CASĂ” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1018600038229) aduce la cunoştinţă schimbarea adresei juridice din: mun. Chișinău, or. Stăuceni, str. Orhei 5, pe: mun. Chișinău, str. Academică 1, of.133. Relații
la adresa juridică nouă.
4574. Asociația Obștească „AIUTO” (nr. înregistrării de stat 1016620002820) aduce la cunoştinţă schimbarea adresei
juridice din: or. Stăuceni, str. Orheiului 5, pe: mun. Chișinău, str. Academică 1, of.133. Relații la adresa juridică nouă.
4575. „EVOLUTION CODES” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1016600017499 din 03.06.2016) își schimbă denumirea
în „YZ-SERVICES” S.R.L. Relații la adresa juridică: str. Sprîncenoaia 1/A, ap.163, mun. Chișinău.
4576. „IUVITEX-VIS” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1009600030403 din 07.09.2009) se lichidează. Creanțele
creditorilor se vor înainta în decurs de 2 luni pe adresa juridică: mun. Chișinău, str. Niță Florica 2/1.
4577. A.A. „V&R EVENT” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1012600020345 din 26.06.2012) își schimbă denumirea
în „V&R EVENT” S.R.L. Relații la adresa juridică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 81.
4578. Asociația Obștească Asociația de Testări Nedistructive (nr. înregistrării de stat 1018620004138 din
14.12.1998) se lichidează. Creanţele creditorilor se vor adresa în decurs de două luni la adresa juridică: mun. Chișinău,
str. Academiei 5, bir. 229.
4579. „STRADINFO” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1011600025240) aduce la cunoştinţă schimbarea adresei
juridice din: mun. Chișinău, str. Alexandr Pușkin 22, of. 300 C, pe: mun. Chișinău, Alexandr Pușkin 22, of. 521 B. Relații
la adresa juridică nouă.
4580. „AGROAUDIT” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 10036000063036) aduce la cunoștință pierderea contractului
de schimb nr. 2063 din 22.05.2008, înregistrat cu nr. 1701/08/11961.
4581. „LEVICONS” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1014600004013) aduce la cunoştinţă schimbarea adresei juridice
din: mun. Chișinău, str. Memoriei 54, pe: mun. Chișinău, str. Decebal 76. Relații la adresa juridică nouă.
4582. „TRANS-ECOSTOC” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1013600017292) aduce la cunoștință pierderea: copiei
conforme (notificării) a extrasului din registrul operatorilor de transport rutier nr. 000644 din 06.02.2018, eliberat de
către AA „ANTA” pentru următoarele autovehicule: UBA422,VTG936, ZZK128, GTM 172, GTM 138, GPI 777, DZP 669,
DUX 970, DUX 965, DUX 928, AWA 038, SBB 687, MXG538 și semiremorci/remorci: S018 JG, S 387 JG, C 645 AW, I
557 WW, I 566 WW, S 015 JG , M676 RZ, C 646 AW, C 961 AW, V483LG, C 017 XI, A543AB,H 380 TZ.
4583. S.C. „JEMILUR-STIL” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1007600003061 din 31.01.2007) își schimbă denumirea
în „IDEAL CRISTAL” S.R.L. Relații la adresa juridică: str. G. Botnaru 55, s. Lozova, r-nul Strășeni.
4584. „ARCONI-BRIO” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1009600031396 din 09.09.2009) aduce la cunoștință anularea
avizului nr. 6035, publicat în Monitorul Oficial al RM nr. 411-420din 24.11.2017 privind lichidarea „ARCONI-BRIO” S.R.L.
4585. S.C. „GALDRACOM” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1004600065750) aduce la cunoștință schimbarea adresei
juridice din: mun. Chișinău, str. Ginta Latină 19/2, ap.15, pe: mun. Chișinău, str. Ismail 84. Relații la adresa juridică nouă.
4586. S.C. „COMRIMET” S.A. (cod fiscal RO 1650060) aduce la cunoștință pierderea contractului de vînzarecumpărare din 16 noiembrie 2009, nr. înregistrării 4486.
4587. „BAVASCO-C” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1003608005812) aduce la cunoștință pierderea certificatului
de moștenitor testamentar pe numele lui Grigorev Ion, domiciliat în s. Căplani, r-nul Ștefan-Vodă.
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Dosarul nr. 2i-93/2018

12 octombrie 2018

JUDECĂTORIA ORHEI, SEDIUL TELENEŞTI
/38-2i-4860-06062018/
HOTĂRÎRE
ÎN NUMELE LEGII
(dispozitiv)

8 septembrie 2018
or. Teleneşti
În conformitate cu art. 5, 30 alin. (4) lit. b) şi 134 alin. (1) lit. b) din Legea insolvabilităţii, şi art. 238-241, 355, 356
din Codul de procedură civilă, instanţa de insolvabilitate
A HOTĂRÎT:
1. A admite cererea declarată de Roman Pelin, administratorul provizoriu al debitorului S.R.L. „AUTOTEST”.
2. A constata insolvabilitatea cu iniţierea procedurii simplificate a falimentului şi de dizolvare a debitorului S.R.L.
„AUTOTEST” (cod fiscal 1003606150051, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii 51, Republica Moldova).
3. A desemna în funcţia de lichidator al debitorului S.R.L. „AUTOTEST” (cod fiscal 1003606150051, cu sediul în mun.
Orhei, str. Unirii 51, Republica Moldova) pe Roman Pelin, deţinătorul autorizaţiei MJ nr. 25 din 14.01.2015.
4. A ridica dreptul de administrare al debitorului S.R.L. „AUTOTEST”.
5. A obliga organele de conducere a debitorului S.R.L. „AUTOTEST” să transmită, în cel mult 5 zile lucrătoare,
gestiunea patrimoniului către lichidatorul Roman Pelin împreună cu documentele de constituire a societăţii; proceseleverbale ale adunărilor generale ale asociaţilor (membrilor, acţionarilor, creditorilor); certificatul înregistrării de stat al
întreprinderii; documentele ce confirmă drepturile societăţii asupra patrimoniului ei; registrele societăţii; avizele, actele
auditorului şi ale organelor administrării fiscale; documentele interne, ştampila, documentele contabile ale debitorului,
precum şi tabelul preliminar al creanţelor, întocmit de administratorul provizoriu sau o listă întocmită de debitor ce va
cuprinde numele şi adresele creditorilor şi creanţele acestora din data intrării în faliment, indicîndu-se cele apărute după
deschiderea procedurii.
6. A împuternici lichidatorul Roman Pelin să exercite toate atribuţiile în vederea administrării şi reprezentării societăţii,
valorificării și distribuirii masei debitoare, precum si alte atribuţii prevăzute de lege, în măsura în care sunt necesare
pentru terminarea tuturor operaţiunilor procedurii falimentului simplificat.
7. A notifica creditorii că termenul-limită de înregistrare a cererilor de admitere a creanţelor la Judecătoria Orhei
(sediul Teleneşti), în vederea întocmirii tabelului definitiv expiră pe data de 15 octombrie 2018.
8. A stabili termenul de verificare a creanţelor de lichidatorul Roman Pelin, de întocmire şi comunicare a tabelului
definitiv pînă pe data de 31 octombrie 2018.
9. A stabili data şedinţei de validare a creanţelor pentru data de 26 noiembrie 2018, ora 13.00, în incinta Judecătoriei
Orhei, sediul Teleneşti, sala nr. 2.
10. A obliga lichidatorul Roman Pelin să execute silit prezenta hotărîre, în partea preluării bunurilor din masa debitoare,
care se află la debitor sau la terţi, cu evacuarea forţată a persoanelor care le deţin în posesie sub orice formă, în modul
prevăzut de art. 107 din Legea insolvabilităţii.
Preşedintele şedinţei, judecător Ludmila IARMALIUC
JUDECĂTORIA CHIŞINĂU, SEDIUL CENTRU
Dosarul nr. 2i-1448/2018
HOTĂRÎRE
ÎN NUMELE LEGII
(dispozitiv)
26 septembrie 2018
mun. Chişinău
În conformitate cu prevederile art. 2, 10, 14, 21, 30, 34, 63 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012 şi art.
238-241 din CPC, instanţa de judecată
A HOTĂRÎT:
1. A admite cererea introductivă depusă de debitorul S.R.L. „AVIPROD-PLUS”.
2. A constata insolvabilitatea debitorului şi a intenta procesul de insolvabilitate faţă de S.R.L. „AVIPROD-PLUS”, c/f
1006600033540, cu sediul în mun. Chişinău, s. Grătieşti, str. Mihai Viteazul 99, MD-2093.
3. A învesti în funcţia de administrator al procedurii de insolvabilitate intentate faţă de S.R.L. „AVIPROD-PLUS”, pe
administratorul autorizat Roşca Vitalie, autorizaţie nr. 117 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiţiei al RM, cu
stabilirea atribuţiilor acestuia, în conformitate cu prevederile art. 63-73 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012.
4. A ridica dreptul administratorului Sula Vladimir de administrare a S.R.L. „AVIPROD-PLUS” şi a propune debitorului
să desemneze, în termen de 10 zile lucrătoare din data publicării hotărîrii de intentare a procesului de insolvabilitate, o
persoană fizică pentru a reprezenta interesele societăţii şi ale asociaţilor şi a participa în cadrul procesului de insolvabilitate în numele debitorului.
5. A obliga debitorul, în cel mult 5 zile lucrătoare, să transmită administratorului insolvabilităţii dlui Roşca Vitalie
gestiunea patrimoniului său, actele de constituire ale societăţii cu toate procesele-verbale ale adunărilor generale ale
asociaţilor, certificatul înregistrării de stat a întreprinderii, documentele ce confirmă drepturile societăţii asupra bunurilor,
registrele societăţii, actele de audit şi ale Serviciului Fiscal de Stat, documentele interne, ştampila, documentele contabile
ale debitorului, lista creditorilor şi debitorilor societăţii.
6. A obliga administratorul insolvabilităţii dl Roşca Vitalie: a) să notifice creditorii S.R.L. „AVIPROD-PLUS” despre
dreptul lor de a înregistra cereri de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanţelor până la
10.11.2018; b) să facă un apel special adresat creditorilor garantaţi cu propunerea de a preciza neîntîrziat bunurile
asupra cărora deţin un drept preferenţial; c) să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, nu mai
tîrziu de data de 30.11.2018, tabelul definitiv al creanţelor, precum şi un raport detaliat asupra motivelor care au servit
drept temei de neadmitere spre validare a creanţelor neadmise, cu comunicarea imediată creditorilor ale căror creanţe
sau drepturi de preferinţă au fost trecute parţial în tabelul definitiv sau respinse.
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7. A stabili şedinţa de validare a creanţelor pentru data de 10 decembrie 2018, ora 11.15, în incinta Judecătoriei
Chişinău, sediul Centru, bd Ştefan cel Mare şi Sfint 162, bir. 815.
Preşedintele şedinţei, judecător Gheorghe MÎŢU
JUDECĂTORIA STRĂŞENI, SEDIUL CENTRAL
Dosarul nr. 2i-70/18
HOTĂRÎRE
ÎN NUMELE LEGII
(dispozitiv)
2 octombrie 2018
mun. Străşeni
În temeiul prevederilor art. 30, 34, 35, 134 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, art. 238-241, 355, 356
din Codul de procedură civilă, instanţa de insolvabilitate
A HOTĂRÎT:
1. A admite cererea introductivă depusă de administratorul S.R.L. „BP-PODIŞ” Baltaga Petru.
2. A constata insolvabilitatea debitorului S.R.L. „BP-PODIŞ” şi a dispune iniţierea procedurii simplificate a falimentului
cu dizolvarea S.R.L. „BP-PODIŞ”, cu sediul în mun. Străşeni, str. Gr. Ureche 17, IDNO 1013600038615.
3. A ridica dreptul dlui Baltaga Petru de administrare a S.R.L. „BP-PODIŞ” şi a propune să desemneze, în termen
de 10 zile din data adoptării hotărîrii de intentare a procesului de insolvabilitate, o persoană fizică pentru a reprezenta
interesele societăţii şi ale asociaţilor şi a participa în cadrul procedurii de insolvabilitate în numele debitorului.
4. A desemna în calitate de lichidator al S.R.L. „BP-PODIŞ” pe Nacu Anatolie, deţinător al autorizaţiei nr. 23 din
14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiţiei al RM.
5. A obliga lichidatorul Nacu Anatolie: a) să notifice creditorii S.R.L. „BP-PODIŞ” despre înregistrarea cererilor de
validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanţelor; b) să facă un apel special adresat creditorilor
garantaţi cu propunerea de a preciza neîntîrziat bunurile asupra cărora deţin un drept preferenţial; c) să verifice, să
întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, tabelul definitiv al creanţelor şi un raport amănunţit asupra cauzelor
şi împrejurărilor care au condus la insolvabilitate, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabile şi premisele
angajării răspunderii acestora în condiţiile legii, pînă pe data de 03.12.2018.
6. A stabili termenul-limită de înaintare a cererilor de validare a creanţelor pînă pe data de 19.11.2018.
7. A stabili şedinţa de validare a creanţelor pentru data de 20 decembrie 2018, ora 10.00, care va avea loc în incinta
Judecătoriei Străşeni, sediul Central, bir. 11.
8. A admite cererea administratorului provizoriu al procesului de insolvabilitate a S.R.L. „BP-PODIŞ” Nacu Anatolie
privind încasarea remuneraţiei.
9. A încasa de la administratorul statutar şi unic fondator al debitorului S.R.L. „BP-PODIŞ” Baltaga Petru Vasile, a. n.
23.09.1982, c/p 2000033002644, dom.: mun. Străşeni, str. Gr. Ureche 17, în beneficiul administratorului autorizat Nacu
Anatolie remuneraţia administratorului provizoriu în mărime de 12 000 (doisprezece mii) lei.
Preşedintele şedinţei, judecător Iana TALMACI
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, SEDIUL CENTRU
Dosarul nr. 2i-1833/2018
HOTĂRÎRE
ÎN NUMELE LEGII
(dispozitiv)
26 septembrie 2018
mun. Chişinău
În conformitate cu prevederile art. 2, 10, 14, 21, 30, 34, 35, 134, 233 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012
şi art. 236, 238-241, 355, 356 din CPC, instanța de judecată
A HOTĂRÎT:
1. A admite cererea introductivă depusă de administratorul Gasnaş Doina în interesele debitorului S.R.L. „CHIVELVAR”.
2. A constata insolvabilitatea debitorului şi a intenta procesul de insolvabilitate a S.R.L. „CHIVELVAR” cu sediul: mun.
Chişinău, str. Uzinelor 12, cod fiscal 1002600004443.
3. A ridica dreptul dnei Gasnaş Doina de administrare a S.R.L. „CHIVELVAR” şi a propune debitorului să desemneze,
în termen de 10 zile din data adoptării hotărîrii de intentare a procesului de insolvabilitate, o persoană fizică pentru a
reprezenta interesele societăţii şi ale asociaţilor şi a participa în cadrul procesului de insolvabilitate în numele debitorului.
4. A desemna în calitate de administrator al S.R.L. „CHIVELVAR” cu sediul: mun. Chişinău, str. Uzinelor 12, cod fiscal
1002600004443, pe Gîrleanu Natalia, deţinătoarea autorizaţiei nr. 41 din 14.01.2015.
5. Din momentul intentării insolvabilităţii, dreptul debitorului de a administra şi de a dispune de bunurile incluse în
masa debitoare se transmite administratorului insolvabilităţii.
6. A împuternici administratorul insolvabilităţii să preia în posesie şi administrare, inclusiv prin executare silită, bunurile
care fac parte din masa debitoare a S.R.L. „CHIVELVAR”.
7. A obliga administratorul insolvabilităţii:
– să notifice creditorii S.R.L. „CHIVELVAR” despre înregistrarea cererilor de validare a creanţei în vederea întocmirii
tabelului definitiv al creanţelor în termen de pînă pe data de 5 noiembrie 2018;
– să facă un apel special adresat creditorilor garantaţi cu propunerea de a preciza neîntîrziat bunurile asupra cărora
deţin dreptul de preferinţă;
– să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, nu mai tîrziu de data de 23 noiembrie 2018,
tabelul definitiv al creanţelor cu comunicarea imediată a debitorului şi creditorilor ale căror creanţe sau drepturi de
preferinţă au fost trecute parţial în tabelul definitiv sau respinse,
8. A stabili şedinţa de validare a creanţelor pentru data de 12 decembrie 2018, ora 11.30, care va avea loc în incinta
judecătoriei Chişinău, sediu Centru, pe adresa: mun. Chişinău, bd Ștefan cel Mare și Sfînt 162, bir. 811.
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9. A publica dispozitivul prezentei hotărîri în Monitorul Oficial al RM în termen de 10 zile din data adoptării.
10. Hotărîrea este definitivă şi executorie, dar poate fi atacată cu recurs de către debitor la Curtea de Apel Chişinău
în termen de 15 zile de la pronunţare.
Președintele ședinței, judecător Natalia IORDACHI
JUDECĂTORIA CHIŞINĂU, SEDIUL CENTRAL
Dosarul nr. 2i-1803/18
HOTĂRÎRE
ÎN NUMELE LEGII
(dispozitiv)
2 octombrie 2018
mun. Chişinău
În conformitate cu prevederile art. 2, 10, 14, 21, 30, 34, 35, 134 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012 şi
art. 238-241, 355, 356 din CPC, instanța de judecată
A HOTĂRÎT:
1. A constata insolvabilitatea debitorului S.R.L. „CORNICONS” şi a dispune iniţierea procedurii simplificate a falimentului faţă de S.R.L. „CORNICONS”, cu sediul în mun. Chişinău, or. Vatra, 60, IDNO 1014600015491.
2. A desemna în calitate de lichidator al S.R.L. „CORNICONS” pe Manalati Tair, deţinător al autorizaţiei nr. 123 din
14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiţiei al RM.
3. A obliga lichidatorul Manalati Tair:
a) să facă un apel special adresat creditorilor garantaţi cu propunerea de a preciza neîntîrziat bunurile asupra cărora
deţin un drept preferenţial şi să notifice creditorii debitorului despre înregistrarea cererilor de validare a creanţelor în
vederea întocmirii tabelului definitiv a creanţelor şi a stabili termenul-limită de înaintare a cererilor de validare a creanţelor
pînă pe data de 16 noiembrie 2018;
b) să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, tabelul definitiv al creanţelor şi un raport
amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la insolvabilitate, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi
imputabile şi premisele angajării răspunderii acestora în condiţiile legii, pînă pe data de 3 decembrie 2018.
4. A stabili şedinţa de validare a creanţelor pentru data de 14 decembrie 2018, ora 10.00, în incinta Judecătoriei
Chişinău, sediul Centru, mun. Chişinău, bd Ştefan cel Mare și Sfînt 162, et. 8, bir. 821.
5. A obliga lichidatorul să efectueze notificările prevăzute la art. 35 alin. (2) şi (4) din Legea insolvabilităţii şi să
prezinte, în termen de 15 zile lucrătoare din data consolidării tabelului definitiv, instanţei de insolvabilitate spre aprobare
un proiect al bilanţului de lichidare.
6. A publica dispozitivul prezentei hotărîri în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 zile din data
adoptării.
7. Hotărîrea este definitivă și executorie.
Preşedintele şedinţei, judecător Mariana FONDOS-FRAŢMAN
JUDECĂTORIA CHIŞINĂU, SEDIUL CENTRU
Dosarul nr. 2i-255/2018
HOTĂRÎRE
ÎN NUMELE LEGII
(dispozitiv)
19 septembrie 2018
mun. Chişinău
În conformitate cu prevederile art. 2, 8, 10, 30, 34, 35, 63 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012,
art. 236-241, 355, 356 din CPC, instanţa de insolvabilitate
A HOTĂRÎT:
1. A admite cererea introductivă înaintată şi semnată de administratorul S.R.L. „Trividi” Serghei Dimov, cu privire la
intentarea procedurii de insolvabilitate faţă de S.R.L. „CRAPIS PLUS”.
2. A constata insolvabilitatea debitorului S.R.L. „CRAPIS PLUS” şi a intenta procedura de insolvabilitate faţă de S.R.L.
„CRAPIS PLUS”, IDNO 1011600044108, sediul în mun. Chişinău, bd Moscova 24, ap. (of.) 35, MD-2068.
3. A desemna în funcţia de administrator al procedurii de insolvabilitate a S.R.L. „CRAPIS PLUS” pe Sergiu Guţu,
deţinătorul autorizaţiei nr. 110 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, cu stabilirea
atribuţiilor acestuia, în conformitate cu prevederile art. 63-73 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012.
4. A ridica dreptul administratorului Oleg Croitoru de administrare a S.R.L. „CRAPIS PLUS”, IDNO 1011600044108,
sediul: mun. Chişinău, bd Moscova 24, ap. (of.) 35, MD-2068, şi a propune debitorului să desemneze, în termen de 10
zile lucrătoare din data publicării hotărîrii de intentare a procesului de insolvabilitate, o persoană fizică pentru a reprezenta interesele societăţii şi ale asociaţilor şi a participa în cadrul procesului de insolvabilitate în numele debitorului.
5. A obliga debitorul, în cel mult 5 zile lucrătoare, să transmită administratorului insolvabilităţii dlui Sergiu Guţu gestiunea
patrimoniului său, actele de constituire a societăţii cu toate procesele-verbale ale adunărilor generale ale asociaţilor,
certificatul înregistrării de stat a întreprinderii, documentele ce confirmă drepturile societăţii asupra bunurilor, registrele
societăţii, actele de audit şi ale Serviciului Fiscal de Stat, documentele interne, ştampila, documentele contabile ale
debitorului, lista creditorilor şi debitorilor societăţii.
6. A obliga administratorul insolvabilităţii:
a) să notifice creditorii S.R.L. „CRAPIS PLUS” despre termenul-limită de înregistrare a cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanţelor pînă pe data de 2 noiembrie 2018;
b) să facă un apel special adresat creditorilor garantaţi cu propunerea de a preciza neîntîrziat bunurile asupra cărora
deţin un drept preferenţial;
c) să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, nu mai tîrziu de data de 23 noiembrie 2018,
tabelul definitiv al creanţelor, cu comunicarea imediată a debitorului şi creditorilor ale căror creanţe sau drepturi de
preferinţă au fost trecute parţial în tabelul definitiv sau respinse şi un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor
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care au condus la insolvabilitate, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabile, şi premizele angajării răspunderii
acestora în condiţiile legii.
7. A stabili şedinţa de validare a creanţelor pentru data de 14 decembrie 2018, ora 16.00, în incinta Judecătoriei
Chişinău, sediul Centru, bd Ştefan cel Mare și Sfînt 162, et. 8, sala de şedinţe nr. 805.
8. A publica dispozitivul prezentei hotărîri în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 zile din data
adoptării.
9. Hotărîrea este definitivă, dar poate fi atacată cu recurs la Curtea de apel Chișinău în termen de 15 zile de la pronunţare.
Preşedintele şedinţei, judecător Victoria HADÎRCA
JUDECĂTORIA HÎNCEŞTI, SEDIUL IALOVENI
Dosarul nr. 2i -70/18
HOTĂRÎRE
ÎN NUMELE LEGII
(dispozitiv)
28 septembrie 2018
or. Ialoveni
În conformitate cu art. 34, 35, 63, 64, 134, 135 din Legea insolvabilităţii şi art. 238-241, 355, 356 din Codul de
procedură civilă al Republicii Moldova, instanţa de insolvabilitate
A HOTĂRÎT:
1. A admite cererea introductivă depusă de creditorul de Serviciul Fiscal de Stat.
2. A constata insolvabilitatea debitorului „DEMETER-GRUP” S.R.L., cu sediul: r-nul Hînceşti, s. Caracui, c/f
1003605007675.
3. A intenta procedura de faliment simplificat şi dizolvare faţă de „DEMETER-GRUP” S.R.L., cu sediul: r-nul Hînceşti,
s. Caracui, c/f 1003605007675.
4. A desemna în calitate de lichidator al „DEMETER-GRUP” S.R.L., cu sediul: r-nul Hînceşti, s. Caracui, c/f
1003605007675, pe Fanari Svetlana, deţinătoarea autorizaţiei nr. 104 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiţiei al
Republicii Moldova, cu sediul în mun. Chişinău, bd Ştefan cel Mare și Sfînt 200, bir. 229.
5. A convoca şedinţa de validare a mărimii creanţelor pentru data de 11 decembrie 2018, ora 11.00, în incinta
Judecătoriei Hînceşti, sediul Ialoveni, or. Ialoveni, str. Prieteniei 4, sala 17.
6. A propune creditorilor „DEMETER-GRUP” S.R.L. să depună cerere de validare a creanţelor în Judecătoria Hînceşti,
sediul Ialoveni, or. Ialoveni, str. Prieteniei 4, sala 17, un exemplar şi un exemplar la administrator, pe adresa: mun.
Chişinău, bd Ştefan cel Mare și Sfînt 200, bir. 229.
7. Termenul-limită de înaintare a cererilor de validare este data de 7 decembrie 2018.
8. A propune creditorilor „DEMETER-GRUP” S.R.L. cu creanţe garantate şi celor care deţin un drept de separare a
bunurilor să precizeze neîntîrziat bunurile din masa debitoare asupra cărora deţin un drept prioritar, precum şi temeiul
acestui drept şi să prezinte dovezile respective judecăţii.
9. În scopul prevenirii modificării stării bunurilor „DEMETER-GRUP” S.R.L. se menţin măsurile de asigurare dispuse
prin încheierea Judecătoriei Hînceşti din 21.06.2018.
10. A notifica debitorul „DEMETER-GRUP” S.R.L. să desemneze în termen de 10 zile un reprezentant al debitorului
conform art. 88 alin. (2) din Legea insolvabilităţii.
Preşedintele şedinţei, judecător Marcel JUGANARI
JUDECĂTORIA HÎNCEŞTI, SEDIUL IALOVENI
Dosarul nr. 2i -72/18
HOTĂRÎRE
ÎN NUMELE LEGII
(dispozitiv)
28 septembrie 2018
or. Ialoveni
În conformitate cu art. 34, 35, 63, 64 din Legea insolvabilităţii şi art. 238-241, 355, 356 din Codul de procedură civilă
al RM, instanţa de insolvabilitate
A HOTĂRÎT:
1. A admite cererea introductivă depusă de creditorul Serviciul Fiscal de Stat.
2. A constata insolvabilitatea debitorului S.A. „DIVIZA-GAZ”, sediul: or. Hînceşti, str. Leova 1, c/f 1004605002840.
3. A intenta procedura de insolvabilitate faţă de S.A. „DIVIZA-GAZ”, sediul: or. Hînceşti, str. Leova 1, c/f 1004605002840.
4. A desemna în calitate de administrator al S.A. „DIVIZA-GAZ”, sediul: or. Hînceşti, str. Leova 1, c/f 1004605002840,
pe Igor Bulgaru, deţinătorul autorizaţiei nr. 39 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.
5. A convoca şedinţa de validare a mărimii creanţelor pentru data de 11 decembrie 2018, ora 11.30, în incinta
Judecătoriei Hînceşti, sediul Ialoveni, or. Ialoveni, str. Prieteniei 4, sala 17.
6. A propune creditorilor S.A. „DIVIZA-GAZ” să depună cerere de validare a creanţelor în Judecătoria Hînceşti, sediul
Ialoveni, or. Ialoveni, str. Prieteniei 4, sala 17, un exemplar şi un exemplar la administrator, pe adresa: mun. Chişinău,
str. Mitropolit Varlaam 65, of. 312.
7. Termenul-limită de înaintare a cererilor de validare este data de 20 noiembrie 2018.
8. A propune creditorilor S.A. „DIVIZA-GAZ” cu creanţe garantate şi celor care deţin un drept de separare a bunurilor
să precizeze neîntîrziat bunurile din masa debitoare asupra cărora deţin un drept prioritar, precum şi temeiul acestui
drept şi să prezinte dovezile respective judecăţii.
9. În scopul prevenirii modificării stării bunurilor S.A. „DIVIZA-GAZ” a menţine măsurile de asigurare dispuse prin
încheierea Judecătoriei Hînceşti din 21 iunie 2018.
10. A notifica debitorul S.A. „DIVIZA-GAZ” să desemneze în termen de 10 zile un reprezentant al debitorului conform
art. 88 alin. (2) din Legea insolvabilităţii.
Preşedintele şedinţei, judecător Marcel JUGANARI
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JUDECĂTORIA CHIŞINĂU, SEDIUL CENTRU
Dosarul nr. 2i-1618/18
HOTĂRÎRE
ÎN NUMELE LEGII
(dispozitiv)
3 octombrie 2018
mun. Chişinău
În conformitate cu art. 2, 10, 20, 34, 134 din Legea insolvabilităţii şi art. 238-241 din CPC, instanţa de judecată
A HOTĂRÎT:
1. A constata insolvabilitatea debitorului S.R.L. „DOMTEX STROI”.
2. A dispune iniţierea procedurii simplificate a falimentului şi dizolvarea S.R.L. „DOMTEX STROI”, număr de identificare
de stat/cod fiscal 1016600000916, cu sediul: mun. Chişinău, bd Mircea cel Bătrîn 7, of. 65.
3. A ridica dreptul dlui Ciorici Mihail de administrare a S.R.L. „DOMTEX STROI” şi a propune debitorului să desemneze,
în termen de 10 zile din data adoptării hotărîrii de intentare a procesului de insolvabilitate, o persoană fizică pentru a
reprezenta interesele societăţii şi ale asociaţilor şi a participa în cadrul procedurii de insolvabilitate în numele debitorului.
4. A obliga debitorul, în cel mult 5 zile lucrătoare, să predea gestiunea patrimoniului către lichidator împreună cu
documentele indicate în art. 134 alin. (2) lit. c) din Legea insolvabilităţii.
5. A desemna în calitate de lichidator al S.R.L. „DOMTEX STROI” pe Bulgaru Igor, autorizaţia nr. 39 din 14.01.2015.
6. A obliga lichidatorul: a) să notifice creditorii despre înregistrarea cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanţelor şi să facă un apel special adresat creditorilor garantaţi cu propunerea de a preciza
neîntîrziat bunurile asupra cărora deţin un drept preferenţial pînă la 16 noiembrie 2018; b) să verifice, să întocmească
şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, nu mai tîrziu de data de 30 noiembrie 2018, tabelul definitiv al creanţelor, cu
comunicarea imediată a debitorului şi creditorilor ale căror creanţe sau drepturi de preferinţă au fost trecute parţial în
tabelul definitiv sau respinse.
7. A stabili şedinţa de validare a creanţelor pentru data de 12 decembrie 2018, ora 16.45, în incinta Judecătoriei
Chişinău, sediul Centru, mun. Chişinău, bd Ştefan cel Mare și Sfînt 162, et. 8, bir. 821.
8. A obliga lichidatorul să efectueze notificările prevăzute la art. 35 alin. (2) şi (4) din Legea insolvabilităţii şi să
prezinte, în termen de 15 zile lucrătoare din data consolidării tabelului definitiv, instanţei de insolvabilitate spre aprobare
un proiect al bilanţului de lichidare.
Președintele ședinței, judecător Mariana FONDOS-FRAȚMAN
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, SEDIUL CENTRU
Dosarul nr. 2i-1657/2018
HOTĂRÎRE
ÎN NUMELE LEGII
(dispozitiv)
28 septembrie 2018
mun. Chișinău
În temeiul art. 9, 21, 30, 63 din Legea insolvabilității, art. 236, 238-240 din Codul de procedură civilă al Republicii
Moldova, instanța de judecată
A HOTĂRÎT:
1. A admite cererea depusă de directorul S.F.S. Sergiu Pușcuța cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate
față de S.C. „DORMARI-CONSTRUCT” S.R.L.
2. A constata insolvabilitatea și a intenta procesul de insolvabilitate în privința S.C. „DORMARI-CONSTRUCT” S.R.L.,
c/f 1006605000909, cu sediul: MD-2023, mun. Chișinău, str. Uzinelor 90, (of.) 402.
3. A ridica dreptul dlui Adajuc Vadim de a administra S.C. „DORMARI-CONSTRUCT” S.R.L., în proces de insolvabilitate.
4. A desemna în calitate de administrator al insolvabilității S.C. „DORMARI-CONSTRUCT” S.R.L., în proces de insolvabilitate, pe Purcel Viorel, deținătorul autorizației nr. 53 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiției.
5. Din momentul intentării procesului de insolvabilitate, dreptul debitorului de a administra și de a dispune de bunurile
incluse în masa debitoare se transmite administratorului insolvabilității.
6. A împuternici administratorul insolvabilității Purcel Viorel să preia în posesie și administrare, inclusiv prin executare
silită, bunurile care fac parte din masa debitoare a S.C. „DORMARI-CONSTRUCT” S.R.L., în proces de insolvabilitate.
7. A obliga administratorul insolvabilității Purcel Viorel:
– să notifice creditorii S.C. „DORMARI-CONSTRUCT” S.R.L., în proces de insolvabilitate, despre înregistrarea cererilor
de validare a creanțelor în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanțelor, pînă pe data de 12 noiembrie 2018;
– să facă un apel special adresat creditorilor garantați cu propunerea de a preciza neîntîrziat bunurile asupra cărora
dețin un drept preferențial;
– să verifice, să întocmească și să prezinte instanței de insolvabilitate, nu mai tîrziu de data de 3 decembrie 2018,
tabelul definitiv al creanțelor, cu comunicarea imediată a debitorului și creditorilor ale căror creanțe sau drepturi de
preferință au fost trecute parțial în tabelul definitiv sau respinse și un raport amănunțit asupra cauzelor și împrejurărilor
care au condus la insolvabilitate, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabile, și premisele angajării răspunderii
acestora în condițiile legii.
8. A stabili ședința de validare a creanțelor creditorilor S.C. „DORMARI-CONSTRUCT” S.R.L., în proces de insolvabilitate, pe data de 20 decembrie 2018, ora 10.00, în incinta Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, mun. Chișinău, situată
pe adresa: bd Ștefan cel Mare și Sfînt 162, etajul 8, sala de ședințe nr. 817.
9. A publica dispozitivul prezentei hotărîri în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 zile din data
adoptării.
10. Hotărîrea este executorie din momentul pronunțării, dar poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Chișinău în
termen de 15 zile de la pronunțare, prin intermediul instanței emitente.
Președintele ședinței, judecător Alexandru ARHIP
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JUDECĂTORIA CHIŞINĂU, SEDIUL CENTRU
Dosarul nr. 12-2i-51330-30072018 (2i-1675/18)
HOTĂRÎRE
ÎN NUMELE LEGII
(dispozitiv)
26 septembrie 2018
mun. Chişinău
În conformitate cu prevederile art. 5, 10, 18, 21, 30, 134 din Legea insolvabilităţii şi art. 238-241, 355, 356 din Codul
de procedură civilă, instanţa de insolvabilitate
A HOTĂRÎT:
1. A admite cererea introductivă depusă de creditorul Serviciul Fiscal de Stat privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitorul „DRO-ECOINVEST” S.R.L.
2. A constata insolvabilitatea debitorului „DRO-ECOINVEST” S.R.L. şi a dispune iniţierea procedurii simplificate a
falimentului cu dizolvarea „DRO-ECOINVEST” S.R.L., IDNO 1015607002392, cu sediul în mun. Chişinău, bd Ştefan cel
Mare şi Sfînt 182, ap. (of.) 127.
3. A ridica dreptul dlui Ivan Savchenko de administrare a „DRO-ECOINVEST” S.R.L. şi a propune debitorului să
desemneze, în termen de 10 zile din data adoptării hotărîrii de intentare a procesului de insolvabilitate, o persoană fizică
pentru a reprezenta interesele societăţii şi ale asociaţilor şi a participa în cadrul procesului de insolvabilitate în numele
debitorului.
4. A obliga debitorul, în cel mult 5 zile lucrătoare, să predea gestiunea patrimoniului către lichidator împreună cu
documentele indicate în art. 134 alin. (2) lit. c) din Legea insolvabilităţii.
5. A desemna în calitate de lichidator al „DRO-ECOINVEST” S.R.L. pe Svetlana Fanari, deţinătoarea autorizaţiei nr.
104 din 14 ianuarie 2015.
6. A obliga lichidatorul Svetlana Fanari:
a) să notifice creditorii „DRO-ECOINVEST” S.R.L. despre înregistrarea cererilor de validare a creanţelor în vederea
întocmirii tabelului definitiv al creanţelor pînă pe data de 5 noiembrie 2018;
b) să facă un apel special adresat creditorilor garantaţi cu propunerea de a preciza neîntîrziat bunurile asupra cărora
deţin un drept preferenţial;
c) să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, nu mai tîrziu de data de 19 noiembrie 2018,
tabelul definitiv al creanţelor, cu comunicarea imediată a debitorului şi creditorilor ale căror creanţe sau drepturi de
preferinţă au fost trecute parţial în tabelul definitiv sau respinse şi un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor
care au condus la insolvabilitate, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabile, şi premizele angajării răspunderii
acestora în condiţiile legii.
7. A stabili şedinţa de validare a creanţelor pentru data de 4 decembrie 2018, ora 09.15, în incinta Judecătoriei
Chişinău, sediul Centru, mun. Chişinău, bd Ştefan cel Mare și Sfînt 162, bir. 804.
Preşedintele şedinţei, judecător Nicolae PASECINIC
JUDECĂTORIA ORHEI, SEDIUL TELENEŞTI
Dosarul nr. 2i-99/2018 (38-2i-5412-23062018)
HOTĂRÎRE
ÎN NUMELE LEGII
(dispozitiv)
27 septembrie 2018
or. Teleneşti
În conformitate cu art. 5, 10, 30 alin. (4) lit. a), art. 34, 35 din Legea insolvabilităţii, art. 238-241, 355, 356 din Codul
de procedură civilă, instanţa de insolvabilitate
A HOTĂRÎT:
1. A admite cererea introductivă a creditorului Serviciul Fiscal de Stat privind intentarea procedurii de insolvabilitate
în privinţa debitorului S.A. „GHESO” (c/f 1002606001226, sediul: mun. Orhei, str. Tamara Ciobanu 2).
2. A constata insolvabilitatea şi a intenta procedura de insolvabilitate în privinţa debitorului S.A. „GHESO” (c/f
1002606001226, sediul: mun. Orhei, str. Tamara Ciobanu 2).
3. A ridica dreptului de administrare a S.A. „GHESO” (c/f 1002606001226, sediul: mun. Orhei, str. Tamara Ciobanu 2).
4. A desemna în funcţie de administrator al insolvabilităţii debitorului S.A. „GHESO” (c/f 1002606001226, sediul: mun.
Orhei, str. Tamara Ciobanu 2) pe Igor Bulgaru, autorizaţia MJ nr. 39 din 14.01.2015.
5. A împuternici administratorul insolvabilităţii Igor Bulgaru, în cel mult 5 zile lucrătoare să preia în posesie şi administrare, inclusiv prin executare silită, bunurile care aparţin masei debitoare.
6. A stabili pentru creditori termenul-limită de înregistrare a cererilor de validare a creanţelor pentru întocmirea
tabelului definitiv, pînă pe data de 9 noiembrie 2018.
7. A atenţiona creditorii garantaţi ai debitorului să precizeze neîntîrziat bunurile asupra cărora deţin un drept de
preferinţă.
8. A stabili termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi de comunicare a tabelului definitiv pînă pe 29.11.2018.
9. A stabili ședința de validare a creanţelor şi prima adunare de raportare pentru audierea raportului administratorului
insolvabilităţii Igor Bulgaru, pe data de 20.12.2018, ora 11.00, în incinta Judecătoriei Orhei, sediul Teleneşti, sala 2.
10. În scopul prevenirii modificării stării bunurilor S.A. „GHESO” în perioada derulării procedurii de insolvabilitate, a
menţine măsurile de asigurare aplicate prin încheierea Judecătoriei Orhei, sediul Teleneşti, din data de 23 iunie 2018.
11. A obliga administratorul insolvabilităţii Igor Bulgaru să notifice organele indicate la art. 35 alin. (2) din Legea
insolvabilităţii şi creditorii cunoscuţi cu privire la intentate procedurii de insolvabilitate în privinţa S.A. „GHESO”.
Preşedintele şedinţei, judecător Ludmila IARMALIUC
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JUDECĂTORIA ORHEI, SEDIUL TELENEŞTI
Dosarul nr. 2i-92/2018 ( 38-2i-4861-06062018)
HOTĂRÎRE
ÎN NUMELE LEGII
(dispozitiv)
18 septembrie 2018
or. Teleneşti
În conformitate cu art. 5, 10, 30 alin. (4) lit. a), art. 34, 35 din Legea insolvabilităţii, art. 238-241, 355, 356 din Codul
de procedură civilă, instanţa de insolvabilitate
A HOTĂRÎT:
1. A constata insolvabilitatea şi a intenta procedura de insolvabilitate în privinţa debitorului FILIALA FIRMEI „KLASSENAUTOMOBILE” S.R.L. (c/f 1008606001147, sediu: mun. Orhei, str. Unirii 128).
2. A ridica dreptul de administrare a debitorului FILIALA FIRMEI „KLASSEN-AUTOMOBILE” S.R.L. (c/f 1008606001147,
sediul: mun. Orhei, str. Unirii 128.
3. A desemna în funcţie de administrator al insolvabilităţii debitorului FILIALA FIRMEI „KLASSEN-AUTOMOBILE” S.R.L.
(c/f 1008606001147, sediul: mun. Orhei, str. Unirii 128) pe Lilian Ciobanu, autorizaţia MJ nr. 86 din 14.01.2015.
4. A împuternici administratorul insolvabilităţii Lilian Ciobanu, în cel mult 5 zile lucrătoare, să preia în posesie şi
administrare, inclusiv prin executare silită, bunurile care aparţin masei debitoare.
5. A stabili pentru creditori termenul-limită de înregistrare a cererilor de admitere a creanţelor pentru întocmirea
tabelului definitiv, pînă pe data de 26 octombrie 2018.
6. A atenţiona creditorii garantaţi ai debitorului să precizeze neîntîrziat bunurile asupra cărora deţin un drept de
preferinţă.
7. A stabili termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi de comunicare a tabelului definitiv pînă pe data de
13 noiembrie 2018.
8. A stabili şedinţa de validarea a creanţelor şi prima adunare de raportare pentru audierea raportului administratorului insolvabilităţii Lilian Ciobanu pentru data de 10 decembrie 2018, ora 11.00, în incinta Judecătoriei Orhei, sediul:
Teleneşti, sala 2.
9. În scopul prevenirii modificării stării bunurilor debitorului FILIALA FIRMEI „KLASSEN-AUTOMOBILE” S.R.L. în perioada
derulării procedurii de insolvabilitate, a menţine măsurile de asigurare aplicate prin încheierea Judecătoriei Orhei, sediul:
Teleneşti din data de 6 iunie 2018.
10. A obliga administratorul insolvabilităţii Lilian Ciobanu să notifice organele indicate la art. 35 alin. (2) din Legea
insolvabilităţii şi creditorii cunoscuţi cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate în privinţa debitorului FILIALA
FIRMEI „KLASSEN-AUTOMOBILE” S.R.L.
Preşedintele şedinţei, judecător Ludmila IARMALIUC
JUDECĂTORIA CHIŞINĂU, SEDIUL CENTRU
Dosarul nr. 2i-589/2018 12-2i-18492-22032018
ÎNCHEIERE
(dispozitiv)
1 octombrie 2018
mun. Chişinău
În conformitate cu art. 269, 270 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova şi art. 114, 115, 217 din Legea
insolvabilităţii, instanţa de judecată
A DISPUS:
1. A admite cererea creditorului S.C. „GHICON-PRIM” S.R.L. privind intentarea procedurii de faliment faţă de S.R.L.
„LENSTAR-LUX” ca rezultat al neexecutării planului procedurii de restructurare.
2. A constata insolvabilitatea S.R.L. „LENSTAR-LUX” şi a trece la procedura de faliment în vederea lichidării patrimoniului S.R.L. „LENSTAR-LUX” şi distribuirii produsului rezultat.
3. A învesti în funcţia de lichidator al S.R.L. „LENSTAR-LUX” pe Mazur Anna, deţinătoarea autorizaţiei nr. 021 din
12.01.2015, eliberată de Ministerul Justiţiei al RM.
4. A autoriza lichidatorul să înceapă procedurile de valorificare şi lichidare a masei debitoare.
Judecător Veaceslav NICULA
JUDECĂTORIA CHIŞINĂU, SEDIUL CENTRU
Dosarul nr. 2i-1758/2018
HOTĂRÎRE
ÎN NUMELE LEGII
(dispozitiv)
29 septembrie 2018
mun. Chişinău
În conformitate cu prevederile art. 2, 10, 14, 21, 30, 34, 35, 134, 233 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012
şi art. 236, 238-241, 355, 356 din CPC, instanța de judecată
A HOTĂRÎT:
1. A admite cererea introductivă depusă de administratorul Doglea Ilie în interesele debitorului S.R.L. „LUXURY DRIVE”.
2. A constata insolvabilitatea debitorului şi a intenta procesul de insolvabilitate a S.R.L. „LUXURY DRIVE”, cu sediul:
mun. Chişinău, str. Calea Orheiului 14, cod fiscal 1014600029917.
3. A ridica dreptul dlui Doglea Ilie de administrare a S.R.L. „LUXURY DRIVE” şi a propune debitorului să desemneze,
în termen de 10 zile din data adoptării hotărîrii de intentare a procesului de insolvabilitate, o persoană fizică pentru a
reprezenta interesele societăţii şi ale asociaţilor şi a participa în cadrul procesului de insolvabilitate în numele debitorului.
4. A desemna în calitate de administrator al S.R.L. „LUXURY DRIVE”, cu sediul: mun. Chişinău, str. Calea Orheiului
14, cod fiscal 1014600029917, pe Dorfman Ludmila, deţinătoarea autorizaţiei nr. 140 din 19 ianuarie 2015.
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5. Din momentul intentării insolvabilităţii, dreptul debitorului de a administra şi de a dispune de bunurile incluse în
masa debitoare se transmite administratorului insolvabilităţii.
6. A împuternici administratorul insolvabilităţii să preia în posesie şi administrare, inclusiv prin executare silită, bunurile
care fac parte din masa debitoare a S.R.L. „LUXURY DRIVE”.
7. A obliga administratorul insolvabilităţii:
– să notifice creditorii S.R.L. „LUXURY DRIVE” despre înregistrarea cererilor de validare a creanţei în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanţelor în termen de pînă la 5 noiembrie 2018;
– să facă un apel special adresat creditorilor garantaţi cu propunerea de a preciza neîntîrziat bunurile asupra cărora
deţin dreptul de preferinţă;
– să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, nu mai tîrziu de data de 23 noiembrie 2018,
tabelul definitiv al creanţelor cu comunicarea imediată a debitorului şi creditorilor ale căror creanţe sau drepturi de
preferinţă au fost trecute parţial în tabelul definitiv sau respinse.
8. A stabili şedinţa de validare a creanţelor pentru data de 12 decembrie 2018, ora 12.00, care va avea loc în incinta
Judecătoriei Chişinău, sediul Centru, pe adresa: mun. Chişinău, bd Ştefan cel Mare și Sfînt 162, bir. 811.
9. A publica dispozitivul prezentei hotărîri în Monitorul Oficial al RM în termen de 10 zile din data adoptării.
10. Hotărîrea este definitivă şi executorie, dar poate fi atacată cu recurs de către debitor la Curtea de Apel Chişinău
în termen de 15 zile de la pronunţare.
Preşedintele şedinţei, judecător Natalia IORDACHI
JUDECĂTORIA CHIŞINĂU, SEDIUL CENTRU
Dosarul nr. 2i-1802/18
HOTĂRÎRE
ÎN NUMELE LEGII
(dispozitiv)
3 octombrie 2018
mun. Chişinău
În conformitate cu art. 2, 10, 20, 34, 134 din Legea insolvabilităţii şi art. 238-241 din CPC, instanţa de judecată
A HOTĂRÎT:
1. A constata insolvabilitatea debitorului S.R.L. „MASTER GAME”.
2. A dispune iniţierea procedurii simplificate a falimentului şi dizolvarea S.R.L. „MASTER GAME”, număr de identificare
de stat/cod fiscal 1002600033852, cu sediul: mun. Chişinău, str. Alecu Russo 1/1.
3. A obliga debitorul, în cel mult 5 zile lucrătoare, să predea gestiunea patrimoniului către lichidator împreună cu
documentele indicate în art. 134 alin. (2) lit. c) din Legea insolvabilităţii.
4. A desemna în calitate de lichidator al S.R.L. „MASTER GAME” pe Selevestru Irina, deţinătoarea autorizaţiei nr. 112
din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiţiei al RM.
5. A obliga lichidatorul:
a) să notifice creditorii despre înregistrarea cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv al
creanţelor şi să facă un apel special adresat creditorilor garantaţi cu propunerea de a preciza neîntîrziat bunurile asupra
cărora deţin un drept preferenţial pînă pe data de 16 noiembrie 2018;
b) să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, nu mai tîrziu de data de 30 noiembrie 2018,
tabelul definitiv al creanţelor, cu comunicarea imediată a debitorului şi creditorilor ale căror creanţe sau drepturi de
preferinţă au fost trecute parţial în tabelul definitiv sau respinse.
6. A stabili şedinţa de validare a creanţelor pentru data de 12 decembrie 2018, ora 17.00, în incinta Judecătoriei
Chişinău, sediul Centru, mun. Chişinău, bd Ştefan cel Mare și Sfînt 162, et. 8, bir. 821.
7. A obliga lichidatorul să efectueze notificările prevăzute la art. 35 alin. (2) şi (4) din Legea insolvabilităţii şi să
prezinte, în termen de 15 zile lucrătoare din data consolidării tabelului definitiv, instanţei de insolvabilitate spre aprobare
un proiect al bilanţului de lichidare.
8. A publica dispozitivul prezentei hotărîri în Monitorul Oficial al RM în termen de 10 zile din data adoptării.
9. Hotărîrea este definitivă şi executorie.
Preşedintele şedinţei, judecător Mariana FONDOS-FRAŢMAN
Dosarul nr. 2i-1653/18

JUDECĂTORIA CHIŞINĂU, SEDIUL CENTRU
12-2i-49053-20072018
HOTĂRÎRE
ÎN NUMELE LEGII
(dispozitiv)

25 septembrie 2018
mun. Chişinău
În conformitate cu prevederile art. 2, 10, 18, 34, 134 din Legea insolvabilităţii, art. 238- 241 din Codul de procedură
civilă, instanţa de insolvabilitate
A HOTĂRÎT:
1. A admite cererea introductivă a creditorilor „Cermicom” S.R.L. privind declararea insolvabilităţii „NAMAXART” S.R.L.
2. A constata insolvabilitatea debitorului „NAMAXART” S.R.L.
3. A dispune iniţierea procedurii simplificate a falimentului şi dizolvarea „NAMAXART” S.R.L., cu sediul în mun. Chişinău,
bd Moscova 11, of. (ap.) 336, MD-2068, c/f 1009600036782.
4. A ridica dreptul dnei Maximciuc Nana de la administrarea „NAMAXART” S.R.L.
5. Aobliga debitorul, în cel mult 5 zile lucrătoare, să predea gestiunea patrimoniului către lichidator, împreună cu
documentele indicate în art. 134 alin. (2) lit. c) din Legea insolvabilităţii.
6. A desemna în calitate de lichidator al „NAMAXART” S.R.L. pe Şeremet Vasile, deţinătorul autorizaţiei nr. 82 din
14.01.2015.
7. A obliga lichidatorul:
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– să notifice creditorii despre înregistrarea cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv
al creanţelor;
– să facă un apel special adresat creditorilor garantaţi cu propunerea de a preciza neîntîrziat bunurile asupra cărora
deţin un drept preferenţial;
– să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, nu mai tîrziu de data de 23 noiembrie 2018,
tabelul definitiv al creanţelor, cu comunicarea imediată a debitorului şi creditorilor ale căror creanţe sau drepturi de
preferinţă au fost trecute parţial în tabelul definitiv sau respinse şi un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor
care au condus la insolvabilitate, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabile, şi premisele angajării răspunderii
acestora în condiţiile legii.
8. A stabili termenul-limită de depunere a cererilor de validare a creanţelor pînă pe data de 9 noiembrie 2018.
9. A stabili şedinţa de validare a creanţelor pentru data de 14 decembrie 2018, ora 11.30, în incinta Judecătoriei
Chişinău, sediul Centru, bd Ştefan cel Mare şi Sfînt 162, sala de şedinţe nr. 814.
10. A obliga lichidatorul să efectueze notificările prevăzute la art. 35 alin. (2) şi (4) din Legea insolvabilităţii şi să
prezinte, în termen de 15 zile lucrătoare din data consolidării tabelului definitiv, instanţei de insolvabilitate spre aprobare
un proiect al bilanţului de lichidare.
11. A publica dispozitivul prezentei hotărîri în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 zile din data
adoptării.
12. Hotărîrea este definitivă, dar poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile de la
pronunţare.
Preşedintele şedinţei, judecător Veaceslav NICULA
JUDECĂTORIA ORHEI, SEDIUL TELENEȘTI
Dosarul nr. 2i-1022018 (38-2i-5805-06072018)
HOTĂRÎRE
ÎN NUMELE LEGII
(dispozitiv)
1 octombrie 2018
or. Teleneşti
În conformitate cu art. 5, 10, 30 alin. (4) lit. a), art. 34, 35 din Legea insolvabilităţii, prevederile art. 238-241, 355,
356 din Codul de procedură civilă, instanţa de insolvabilitate,
A HOTĂRÎT:
1. A admite cererea introductivă declarată de creditorul B.C. „Energbank” S.A. împotriva debitorului S.R.L. „OMPRICO
INVEST” privind intentarea procedurii de insolvabilitate.
2. A constata insolvabilitatea şi a intenta procedura de insolvabilitate în privinţa debitorului S.R.L. „OMPRICO INVEST”,
cod fiscal 1003606005302, cu sediul în or. Rezina, str. Florilor 1.
3. A ridica dreptului de administrare a debitorului S.R.L. „OMPRICO INVEST” (codul fiscal 1003606005302, cu sediul
în or. Rezina, str. Florilor 1).
4. A desemna în funcţie de administrator al insolvabilităţii debitorului S.R.L. „OMPRICO INVEST”, cod fiscal
1003606005302, cu sediul: or. Rezina, str. Florilor 1, pe Igor Sacaliuc, deţinător al autorizaţiei MJ nr. 65 din 14.01.2015.
5. A împuternici administratorul insolvabilităţii Igor Sacaliuc, în cel mult 5 zile lucrătoare, să preia în posesie şi administrare, inclusiv prin executare silită, bunurile care aparţin masei debitoare.
6. Se stabileşte termenul limită, pentru creditori de înregistrare a cererilor de admitere a creanţelor pentru întocmirea
tabelului definitiv, până la data de 9 noiembrie 2018.
7. A atenţiona creditorii garantaţi ai debitorului să precizeze neîntîrziat bunurile asupra cărora deţin un drept de
preferinţă.
8. A stabili termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi de comunicare a tabelului definitiv pînă pe data de
27.11.2018.
9. A stabili şedinţa de validarea a creanţelor şi prima adunare de raportare pentru audierea raportului administratorului
debitorului Igor Sacaliuc, pentru data de 20 decembrie 2018, ora 13.00, în incinta Judecătoriei Orhei, sediul Teleneşti,
sala 2.
10. În scopul prevenirii modificării stării bunurilor debitorului S.R.L. „OMPRICO INVEST”, în perioada derulării procedurii de insolvabilitate a menţine măsurile de asigurare aplicate prin încheierea Judecătoriei Orhei, sediul Teleneşti, din
06.07.2018.
11. A obliga administratorul insolvabilităţii Igor Sacaliuc să notifice organele indicate la art. 35 alin. (2) din Legea
insolvabilităţii şi creditorii cunoscuţi cu privire la intentate procedurii de insolvabilitate în privinţa debitorului S.R.L.
„OMPRICO INVEST”.
12. A obliga administratorul insolvabilităţii Igor Sacaliuc să publice dispozitivul prezentei hotărîrii în Monitorul Oficial
al RM conform prevederilor art. 7 şi 35 din Legea insolvabilităţii.
13. Hotărîrea este executorie din momentul pronunţării, însă cu drept de recurs la Curtea de Apel Chişinău în termen
de 15 zile prin intermediul Judecătoriei Orhei, sediul Teleneşti.
Preşedintele şedinţei, judecător Ludmila IARMALIUC
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JUDECĂTORIA ORHEI, SEDIUL TELENEŞTI
Dosarul nr. 2i-20/2018 /38-2i-1076-05022018/
HOTĂRÎRE
ÎN NUMELE LEGII
(dispozitiv)
8 septembrie 2018
or. Teleneşti
În temeiul art. 5, 135 din Legea insolvabilităţii şi prevederile art. 238-241 din Codul de procedură civilă, instanţa de
judecată
A HOTĂRÎT:
1. A aproba raportul de lichidare şi raportul financiar de lichidare ale S.R.L. „ORŞOLGAZ” (c/f 1004606004553, cu
sediul: mun. Orhei, str. Uniri 51/H), prezentat de lichidatorul Svetlana Fanari.
2. A dispune încetarea procesului de insolvabilitate şi a radia S.R.L. „ORŞOLGAZ” (c/f 1004606004553, cu sediul:
mun. Orhei, strada Uniri 51/H) din Registrul de stat al persoanelor juridice.
3. A considera stinse creanţele neexecutate ale S.R.L. „ORŞOLGAZ” (c/f 1004606004553, cu sediul: mun. Orhei,
str. Uniri 51/H).
4. Prezenta hotărîre serveşte drept temei pentru radierea din Registrul de stat al persoanelor juridice a S.R.L.
„ORŞOLGAZ” (c/f 1004606004553, cu sediul: mun. Orhei, str. Uniri 51/H).
5. A obliga lichidatorul Svetlana Fanari să publice dispozitivul prezentei hotărîri în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, în termen de 10 zile din data adoptării.
6. Hotărîrea este definitivă şi executorie din momentul pronunţării, însă cu drept de recurs la Curtea de Apel Chişinău
prin intermediul Judecătoriei Orhei, sediul Teleneşti, în termen de 15 zile calendaristice.
Preşedintele şedinţei, judecător Ludmila IARMALIUC
JUDECĂTORIA SOROCA, SEDIUL FLOREȘTI
Dosarul nr. 2i-61/18
HOTĂRÎRE
ÎN NUMELE LEGII
(dispozitiv)
3 octombrie 2018
or. Floreşti
Conform prevederilor art. 5, 7, 8. 30, 34, 35 din Legea insolvabilităţii, art. 36, 238-241, 355, 356 din Codul de
procedură civilă al RM, instanţa de judecată
A HOTĂRÎT:
1. A constata insolvabilitatea G.Ţ. „RAILEAN ION”, cu sediul: s. Bulboci, r-nul Soroca, c/f 33073848.
2. A intenta procedura simplificată a falimentului şi dizolvarea debitorului.
3. A desemna în funcția de lichidator pe administratorul autorizat Gubceac Dmitrii.
4. A notifica de către lichidator creditorii, în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (2) lit. d) din Legea insolvabilităţii,
privind intentarea procedurii de insolvabilitate şi intrării debitorului în procedura falimentului simplificat, şi propunerea de
a preciza neîntîrziat bunurile asupra cărora deţin un drept de preferinţă, înregistrarea cererilor de validare a creanţelor
în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanţelor pînă pe data de 18 noiembrie 2018.
5. A menţine măsurile de asigurare aplicate anterior.
6. A fixa şedinţa de validare a creanţelor pentru data de 10 ianuarie 2019, ora 10.30.
7. A obliga lichidatorul să efectueze notificările prevăzute la art. 35 alin. (2) şi (4) şi să prezinte, în termen de 15 zile
lucrătoare din data consolidării tabelului definitiv, instanţei de insolvabilitate spre aprobare un proiect al bilanţului de
lichidare care să reflecte valoarea activelor sau actul de carenţă al acestora, inclusiv creanţele confirmate şi datoriile
care se află pe rol în instanţa de judecată.
8. Hotărîrea este definitivă cu drept de recurs la Curtea de Apel Bălţi prin intermediul Judecătoriei Soroca, sediul
Floreşti, în termen de 15 zile.
9. A publica dispozitivul hotărîrii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Preşedintele şedinţei, judecător Rosiţa RUSU-PARII
JUDECĂTORIA SOROCA, SEDIUL FLOREȘTI
Dosarul nr. 2i-62/18
HOTĂRÎRE
ÎN NUMELE LEGII
(dispozitiv)
3 octombrie 2018
or. Floreşti
Conform prevederilor art. 5, 7, 8. 30, 34, 35 din Legea insolvabilităţii, art. 36, 238-241, 355, 356 din Codul de
procedură civilă al RM, instanţa de judecată
A HOTĂRÎT:
1. A constata insolvabilitatea Î.I. „Răilean Mariana”, cu sediul: str. I. Creangă 20, or. Soroca, c/f 1008607002451.
2. A intenta procedura simplificată a falimentului.
3. A desemna în calitate de lichidator pe administratorul autorizat Gubceac Dmitrii.
4. A notifica de către lichidator creditorii, în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (2) lit. d) din Legea insolvabilităţii,
privind intentarea procedurii de insolvabilitate şi intrării debitorului în procedura falimentului simplificat, şi propunerea de
a preciza neîntîrziat bunurile asupra cărora deţin un drept de preferinţă, înregistrarea cererilor de validare a creanţelor
în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanţelor pînă pe data de 18 noiembrie 2018.
5. A menţine măsurile de asigurare aplicate anterior.
6. A fixa şedinţa de validare a creanţelor pentru data de 10 ianuarie 2019, ora 09.30.
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7. A obliga lichidatorul să efectueze notificările prevăzute la art. 35 alin. (2) şi (4) şi să prezinte, în termen de 15 zile
lucrătoare din data consolidării tabelului definitiv, instanţei de insolvabilitate spre aprobare un proiect al bilanţului de
lichidare care să reflecte valoarea activelor sau actul de carenţă al acestora, inclusiv creanţele confirmate şi datoriile
care se află pe rol în instanţa de judecată.
8. Hotărîrea este definitivă, cu drept de recurs la Curtea de Apel Bălţi prin intermediul Judecătoriei Soroca, sediul
Floreşti, în termen de 15 zile.
9. A publica dispozitivul hotărîrii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Preşedintele şedinţei, judecător Rosiţa RUSU-PARII
JUDECĂTORIA CHIŞINĂU (SEDIUL CENTRU)
Dosarul nr. 2i-1452/18
ÎNCHEIERE
(dispozitiv)
19 septembrie 2018
mun. Chişinău
În conformitate cu art. 5, 114-116 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, art. 269, 270 din CPC, instanţa
de insolvabilitate
A DISPUS:
1. Continuarea procedurii de insolvabilitate şi intrarea în faliment a Î.M. „SANIN” S.R.L., în proces de insolvabilitate.
2. A desemna în calitate de lichidator pe administratorul autorizat Ciobanu Lilian, autorizaţia nr. 86 din 14 ianuarie
2015, cu stabilirea atribuţiilor acestuia, în conformitate cu art. 63-73 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012.
3. A autoriza lichidatorul Ciobanu Lilian să înceapă procedurile de valorificare şi lichidare a masei debitoare.
Judecător Alexandru ARHIP
JUDECĂTORIA SOROCA, SEDIUL CENTRAL
Dosarul nr. 2i-1/18
HOTĂRÎRE
ÎN NUMELE LEGII
(dispozitiv)
10 septembrie 2018
mun. Soroca
În conformitate cu prevederile art. 2. 10, 30, 32, 34, 35, 63 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 21 iunie 2018, art.
236, 238-241 din Codul de procedură civilă, instanța de judecată
A HOTĂRÎT:
1. A admite cererea introductivă depusă de S.R.L. „Galaţanu Prod” privind intentarea procedurii de insolvabilitate
faţă de S.R.L. „SORAGRORAI”.
2. A constata insolvabilitatea S.R.L. „SORAGRORAI”.
3. A intenta procesul de insolvabilitate faţă de S.R.L. „SORAGRORAI”, c/f 1014607000737, sediul: mun. Soroca, str.
An. Popovici 8/1, of. 13.
4. A desemna în calitate de administrator al S.R.L. „SORAGRORAI” pe Melnic Vitalie, desemnat prin autorizaţia nr.
157 din 19 ianuarie 2015, c/f 0981505049054, sediul: mun. Bălţi, str. Păcii 31.
5. A obliga administratorul S.R.L. „SORAGRORAI” să notifice toţi creditorii cunoscuţi despre înregistrarea cererilor
de validare a creanţelor împotriva debitorului insolvabil S.R.L. „SORAGRORAI” în vederea întocmirii tabelului definitiv al
creanţelor la Judecătoria Soroca, sediul Central, stabilind termenul limită pînă pe data de 25.10.2018.
6. A stabili şedinţa de validare a creanţelor pentru data de 17 decembrie 2018, ora 09.00, în incinta Judecătoriei
Soroca, sediul central, mun. Soroca, str. Independenţei 62, sala nr. 6.
7. A menţine măsurile asigurătorii aplicate prin încheierea Judecătoriei Soroca, sediul Floreşti, din 22 februarie 2018.
8. A încasa de la S.R.L. „SORAGRORAI” în beneficiul administratorului Melnic Vitalie onorariul în valoare de 11250,72
(unsprezece mii două sute cincizeci,72) lei.
9. A publica dispozitivul prezentei hotărîri în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 zile din ziua adoptării.
10. Hotărîrea este definitivă şi executorie, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Bălţi, prin intermediul
Judecătoriei Soroca, în termen de 15 zile din data pronunţării dispozitivului.
Preşedintele şedinţei, judecător Olga JAMBA
Executorul judecătoresc Agarici Adrian, cu sediul în mun. Edineţ, str. Independenţei 108, în legătură cu faptul
că debitorii nu recepţionează corespondenţa, informează că conform d/e nr. 2-111 din 12.04.18, eliberat de Judecătoria Edineţ, cu privire la încasarea a 936,86 USD şi 471 lei de la cet. Dogotari Anatolie, Bunichina Valentina şi Dogotari
Victoria în mod solidar în beneficiul ÎCS „Express Leasing” S.R.L. au fost intentate procedurile executorii nr. 111-1776/18;
111-1777/18; 111-1778/18. Astfel, se acordă termen de 15 zile de executare benevolă care va începe din data publicării
anunţului. La expirarea termenului acordat procedura executorie va continua cu întreprinderea măsurilor de executare
stabilite.
Executorul judecătoresc Niculiţa Diana, cu adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam 65, bir. 429, înştiinţează
debitorul Bideac Nicolae, a.n. 05.11.1952, cu domiciliu în mun. Chişinău, str. Bucureşti 18, ap. 5, că, pentru data de
25.10.2018, ora 10.00 (întru executarea documentul executoriu (contract de ipotecă) nr. 6049 din 03.12.2015 învestit cu
formulă), este fixată data transmiterii în posesie B.C. „Moldindconbank” S.A. a bunului imobil constituit din apartamentul
nr. 5, suprafaţa totală 152,9 m.p., nr. cadastral 0100205.190.01.005, situat în mun. Chişinău, sect. Centru, str. Bucureşti
18, ce aparţine debitorului ipotecar Bideac Nicolae, cu evacuarea silită a tuturor persoanelor şi a bunurilor acestora.
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Prin încheierea nr. 015-839/17 din 27.09.2018 s-a dispus: a propune debitorului ipotecar să transmită şi să elibereze
benevol imobilul pînă la data de 19.10.2018.
A obliga părţile procedurii de executare pînă la data de 12.10.2018 inclusiv să se expună în privinţa posibilităţii şi
modalităţii de conciliere.
Executorul judecătoresc Marianciuc Evelina anunţă debitorul Ciobanu Daniel Iurie că a fost intentată procedura
de executare în temeiul documentului executoriu nr. 2-4756/17 din 21.03.2018, emis de Judecătoria Chişinău, sediul
Buiucani, privind încasarea de la Ciobanu Daniel în beneficiul OM „Finance Solutions” S.R.L. a datoriei în mărime de
6566,33 lei. Prin încheierea de intentare s-a acordat termen de executare de 15 zile, în caz de neexecutare în termenul
stabilit, procedura de executare va continua conform art. 60 din C.ex. al RM. Pentru informaţii suplimentare urmează
să vă prezentaţi la biroul executorului judecătoresc Marianciuc Evelina, pe adresa: str. Bucuriei 12A, bir. 108.
Executorul judecătoresc Marianciuc Evelina anunţă debitorul Nicolai Ivanov Semion că a fost intentată procedura
de executare în temeiul documentului executoriu nr. 2-4755/17 din 22.03.2018, emis de Judecătoria Chişinău, sediul
Buiucani, privind încasarea de la Nicolai Ivanov, în beneficiul OM „Finance Solutions” S.R.L., a datoriei în mărime de
10 845,56 lei. Prin încheierea de intentare s-a acordat termen de executare de 15 zile, în caz de neexecutare în termenul
stabilit, procedura de executare va continua conform art. 60 din C.ex. al RM. Pentru informații suplimentare urmează să
vă prezentați la biroul executorului judecătoresc Marianciuc Evelina: str. Bucuriei 12A, bir. 108.
Executorul judecătoresc Marianciuc Evelina anunţă debitorul Catan Radu Alexandru că a fost intentată procedura
de executare în temeiul documentului executoriu nr. 2-4441/17 din 01.02.2018, emis de Judecătoria Chişinău, sediul
Buiucani, privind încasarea de la Catan Radu în beneficiul OM „Finance Solutions” S.R.L. a datoriei în mărime de 5633,52
lei. Prin încheierea de intentare s-a acordat termen de executare de 15 zile, în caz de neexecutare în termenul stabilit,
procedura de executare va continua conform art. 60 din C.ex. al RM. Pentru informaţii suplimentare urmează să vă
prezentaţi la biroul executorului judecătoresc Marianciuc Evelina: str. Bucuriei 12A, bir.108.
Executorul judecătoresc Marianciuc Evelina anunţă debitorul Suruceanu-Smirnova Anjelica Boris că a fost
intentată procedura de executare în temeiul documentului executoriu nr. 2-4757/17 din 15.03.2018, emis de Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, privind încasarea de la Smirnova Anjelica în beneficiul OM „Finance Solutions” S.R.L. a
datoriei în mărime de 10 762,90 lei. Prin încheierea de intentare s-a acordat termen de executare de 15 zile, în caz de
neexecutare în termenul stabilit, procedura de executare va continua potrivit art. 60 din C. ex. al RM. Pentru informaţii
suplimentare urmează să vă prezentaţi la biroul executorului judecătoresc Marianciuc Evelina: str. Bucuriei 12A, bir. 108.
Executorul judecătoresc Iacob Miron aduce la cunoștința debitorului Gorbunov Vadim, a.n.11.06.1953, domiciliat în
mun. Chișinău, str. Aleco Russo 55/1, ap.151a, și tuturor persoanelor interesate că, prin raportul de evaluare nr. 606-XVIII
întocmit de S.R.L. „Velimobilcom” la 06.09.2018, 1/2 cotă-parte din bunul imobil cu nr. cadastral 010031212001180,
ce-i aparține, a fost evaluată ca avînd valoarea de piață de 144 000 lei. În cazul în care nu sînt de acord cu evaluarea
respectivă, sînteți în drept a prezenta un alt raport de evaluare, în termen de 7 zile, din momentul publicării prezentului
anunț.
Astfel, pentru a lua cunoștință de materialele procedurii de executare, urmează să vă prezentați la biroul executorului
judecătoresc Iacob Miron, pe adresa: mun. Chișinău, str.Alba-Iulia 190/1, et. 3, bir. 40.
Executorul judecătoresc Iacob Miron, în temeiul art. 67 alin. (4) al C.ex. al RM, aduce la cunoştinţa debitorului
Covali Anatolie, a.n. 01.06.1971, şi tuturor persoanelor interesate că, prin raportul de evaluare nr. 594-XVIII întocmit de
S.R.L. „Velimobilcom” a fost evaluată 1/3 cotă-parte din bunul imobil cu nr. cadastral 010021025901006, ce-i aparţine
cu drept de proprietate, în scopul executării documentului executoriu nr. 2- 2858/16 din 09.02.2017, emis de Judecătoria Chişinău, sediul Centru.
Totodată, se explică debitorului Covali Anatolie, a.n. 01.06.1971, şi persoanelor interesate că urmează să se prezinte
la biroul executorului judecătoresc pentru a lua cunoştinţă de preţul stabilit în raportul de evaluare, iar în cazul în care nu
sînt de acord cu evaluarea dată, pot propune în termen de 5 zile din momentul publicării prezentului anunţ, efectuarea
unei reevaluări, cu suportarea cheltuielilor respective.
Astfel, pentru a lua cunoştinţă de materialele procedurii de executare, urmează să vă prezentați la biroul executorului
judecătoresc Iacob Miron, pe adresa: mun. Chişinău, str. Alba-Iulia 190/1, et. 3, bir.40. Relații la tel. (022) 58-89-35.
Executorul judecătoresc Iacob Miron, anunţă pentru data de 31.10.2018, ora 11.00, licitaţia publică de vînzare a
1/2 cotă-parte din bunul imobil, situat pe adresa: mun. Chişinău, bd Dacia 71/5, ap. 55, nr. cad. 0100120.117.01.055,
suprafața totală 35,1 m.p, ce aparţine cu drept de proprietate debitorului Gorbacenco Cristina, a.n. 05.12.1987, evaluată
la prețul de 150 000 lei, conform raportului de evaluare nr. 560-XVIII din 17 februarie 2018, întocmit de ”VELIMOBILCOM”
S.R.L. Imobilul are o odaie, este conectat la rețelele de gaz, apă, canalizare, electricitate, dispune de baie și veceu,
balcon, iar prețul inițial de vînzare al bunului imobil scos la licitație constituie 120 000 lei, fiind micșorat cu 20% față de
prețul de piață stabilit în raportul de evaluare, în conformitate cu prevederila art. 132 alin. (2) din Codul de executare
al RM. Se aduce la cunoștința coproprietarilor bunului imobil cu nr. cadastral 0100120.117.01.055 despre posibilitatea
realizării dreptului de preemțiune în conformitate cu prevederile art. 352-353 din Codul civil al RM. A explica debitorului
Gorbacenco Cristina că, conform prevederilor art.125 alin.(5) din Codul de executare al RM, cu cel puţin 5 zile înaintea
desfăşurării licitaţiei, se admite vînzarea de către debitor a bunurilor sechestrate la un preţ nu mai mic decît valoarea
stabilită în procesul-verbal de sechestru sau în raportul de evaluare, cu condiţia virării sumelor obţinute nemijlocit la
contul special al executorului judecătoresc. Doritorii de a participa la licitaţie urmează să depună cererea de participare
şi acontul în mărime de 5% din preţul de start al bunului(lor) pretins(e), la contul biroului de executare al executorului
judecătoresc, cu sediul: str. Alba- Iulia 190/1, bir.40, mun. Chişinău, B.C. „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” S.A., fil.
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22, c/b EXMMMD22495; cod IBAN MD36EX0000002251617299MD, c/f 43268013, inclusiv taxa de participare a cîte
60 de lei pentru fiecare cumpărător înregistrat. Termenul-limită de depunere a cererii şi a acontului de 5% se încheie
cu o zi înainte de data licitaţiei, iar termenul-limită de înregistrare a prezenţei şi de ridicare a biletului de participare la
licitaţie este data 31.10.2018, ora 10.30.
Executorul judecătoresc Iacob Miron, cu sediul în mun. Chişinău, str. Alba-Iulia 190/1, bir.40, anunţă pentru data
de 30.10.2018, ora 11.00, licitaţia publică de vînzare a 1/3 cotă-parte din bunul imobil cu nr. cadastral 010031312201019,
ce aparţine debitorului Druşca Svetlana Haralampie, a.n. 20.01.1979, evaluată la preţul de 157 000 lei, conform raportului
de evaluare nr. 591-XVIII din 30 mai 2018, întocmit de „VELIMOBILCOM” S.R.L. Preţul iniţial de vînzare al bunului imobil
scos la licitaţie constituie 125 600 lei, fiind micşorat cu 20% din preţul stabilit prin raportul de evaluare, în conformitate
cu prevederile art.132 alin. (2) din Codul de executare al RM . Conform caracteristicilor din raportul de evaluare bunul
imobil cu nr. cadastral 010031312201019 este situat la etajul cinci al blocului de locuit, are două odăi, balcon, suprafaţa
totală de 52,4 m.p., avînd acces la reţelele de apă, canalizare, electricitate, gaz, încălzire.
Se comunică coproprietarilor bunului imobil, cu nr. cadastral 0100509.130.01.004, despre posibilitatea realizării
dreptului de preemţiune asupra cotei-părţi expuse la licitaţie publică, în conformitate cu prevederile art. 352-353 din
Codul civil al RM.
A explica debitorului Druşca Svetlana Haralampie, a. n. 20.01.1979, că, conform prevederilor art.125 alin.(5) din Codul
de executare al RM, cu cel puţin 5 zile înaintea desfăşurării licitaţiei, se admite vînzarea de către debitor a bunurilor
sechestrate la un preţ nu mai mic decît valoarea stabilită în procesul-verbal de sechestru sau în raportul de evaluare,
cu condiţia virării sumelor obţinute nemijlocit la contul special al executorului judecătoresc Iacob Miron. Doritorii de
a participa la licitaţie urmează să depună cererea de participare şi acontul în mărime de 5% din preţul de start al
bunului(lor) pretins(e), la contul biroului de executare al executorului judecătoresc Iacob Miron, cu sediul: str. AlbaIulia 190/1, bir.40, mun. Chişinău, B.C.„Eximbank-Gruppo Veneto Banca” S.A., fil. 22, c/b EXMMMD22495, cod IBAN
MD36EX0000002251617299MD, c/f 43268013, inclusiv taxa de participare a cîte 60 de lei pentru fiecare cumpărător
înregistrat. Termenul-limită de depunere a cererii şi a acontului de 5% se încheie cu o zi înainte de data licitaţiei, iar
termenul-limită de înregistrare a prezenţei şi de ridicare a biletului de participare la licitaţie este data de 30.10.2018,
ora 10.30. Relaţii la tel. (022) 58-89-35.
Executorul judecătoresc Iacob Miron aduce la cunoștința debitorului Rotaru Valentina, a.n.12.08.1972, domiciliată
în mun. Chișinău, str-la Studenților 16, ap. 4, că, prin procesul-verbal de sechestru nr. 010-55r/17 din 28.03.2018, a
fost aplicat sechestru asupra bunului imobil cu nr. cad. 5326119.244, și construcțiilor aflate pe acesta cu nr. cadastrale
5326119.244.01 și 5326119.24402, ce vă aparțin. În conformitate cu prevedrile art. 118, alin.(5) din Codul de executare
al RM, procesul-verbal de sechestru poate fi contestat în instanța de judecată în termen de 7 zile.
La fel, se aduce la cunoștința debitorului Rotaru Valentina și tuturor persoanelor interesate că, prin raportul de
evaluare nr. 611-XVIII întocmit de S.R.L. „Velimobilcom” la 13.09.2018, bunurile imobile sus-menționate au fost evaluate
ca avînd valoarea de piață de 37 000 lei. În cazul în care nu sînteți de acord cu evaluarea respectivă, sînteți în drept de
a prezenta un alt raport de evaluare, în termen de 7 zile din momentul publicării prezentului anunț.
Astfel, pentru a lua cunoștință de materialele procedurii de executare, urmează să vă prezentați la biroul executorului
judecătoresc Iacob Miron, pe adresa: mun. Chișinău, str. Alba Iulia 190/1, et. 3, bir.40.
Executorul judecătoresc Ion Bortă, cu sediul în mun. Ungheni, str. V. Lupu 8, bir. 32, în conformitatea cu art.
67 alin.(4) din C.ex. al RM, comunică debitorului Balica Serghei Victor , a.n 16.02.1988, domiciliat în or. Corneşti,
str. P. Halippa 23 , mun. Ungheni , că pe data de de 03.07.2018 a fost aplicat sechestru pe terenul cu nr. cadastral
9201109.375, suprafaţa 0,1001 ha, preţul 10 000 euro, şi construcţia cu nr. cadastral 9201109.375.01, preţul 1000
euro, situate în mun. Ungheni, str. Căpriana 21.
În temeiul art.117 alin.(1) , art. 118 alin.(5) din C.ex. se explică debitorului dreptul de a apela la un evaluator. În cazul
în care nu sînt de acord cu valoarea determinată de executor, procesul-verbal de sechestru al bunurilor poate fi contestat
în instanţa de judecată în termen de 7 zile de la data întocmirii /comunicării lui. Vă propun să vă prezentaţi pe adresa:
mun. Ungheni , str.V. Lupu 8 , bir. 32, pentru a lua cunoştinţă de materialele procedurilor de executare nr. 181p/a-148r,
181c-154/17 şi prezentarea dovezii de achitare a pensiei de întreţinere şi a prejudiciului material.
Executorul judecătoresc Butucea Ion, cu sediul în mun. Chişinău, str. Mircea cel Bătrîn 4/4, bir. 301, a primit spre
executare la data de 26.09.2018, prin cererea reprezentantului creditorului urmăritor - documentul executoriu nr.2-518/18,
emis de Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, din 31.07.2018, cu privire la: se partajează bunul imobil - apartamentul
nr. 84, suprafaţa 67,1 m.p., amplasat în mun. Chişinău, str. Onisifor Ghibu 9, nr. cad. 0100511.150.01.084, ce aparţine
cu drept de proprietate a cîte 1/2 cotă-parte cet. Prodan Alexandru şi Prodan Rodica, prin vînzarea acestuia la licitaţie
cu distribuirea preţului către coproprietarii proporţional a cotei-părţi fiecăruia dintre ei.
La cererea de intentare a procedurii a fost anexat raportul de evaluare din data de 21.09.2018 efectuat de „ Centrul de
evaluări imobiliare”, situat în mun. Chişinău, str. Cornului 3/1, of. 8, c/f 1011600041233, prin care s-a stabilit că apartamentul nr. 84, suprafaţa 67,1 m.p. , amplasat în mun. Chişinău, str. Onisifor Ghibu 9, nr. cad. 0100511.150.01.084, are
o valoare de piaţă de 610 000 lei. Prin încheierea din 26.09.2018, s-a dispus intentarea procedurii în baza documentului
executoriu menţionat mai sus cu acordarea termenului de 15 zile. A obliga părţile procedurii de executare să se prezinte
la executorul judecătoresc, pe adresa: mun. Chişinău, str. Mircea cel Bătrîn 4/4, bir. 301, la data de 16.10.2018, ora
09.30, pentru a li se comunica drepturile şi obligaţiile lor, inclusiv posibilitatea de conciliere sau, după caz, de determinare a modalităţii de executare şi/sau a consecutivităţii de urmărire a bunurilor debitorului. Neprezentarea părţilor la
data şi ora fixate nu va împiedica executarea.
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Executorul judecătoresc Furdui Ion, cu sediul în mun. Chişinău, bd Ştefan cel Mare și Sfînt 200, bir.104, anunţă
licitaţia publică de vînzare a bunului imobil - automobil marca „Mercedes”, model „S 550”, vin-cod WDDNG71X17A059686,
anul producerii 2007, înregistrat cu drept de proprietate după debitorul Șoltoianu Ivan, asupra căruia a fost instituit
sechestrul în baza procesului-verbal din 08.05.2018, prețul 361 250 (trei sute șaizeci și una mii două sute cincizeci) lei.
Familiarizarea cu bunul expus vînzării se face la locul aflării acestuia, contactînd în prealabil executorul judecătoresc
Furdui Ion la tel. 069224738, iar de materialele privind bunul expus vînzării se poate lua cunoștință la locul depunerii
documentelor, mun. Chişinău, bd Ştefan cel Mare și Sfînt nr. 200, bir.104.
Doritorii de a participa la licitaţie urmează să achite 5% din preţul iniţial al bunului scos la licitaţie, la contul curent
special al executorului judecătoresc, c/f 43209010, cod IBAN – MD06EX0000002239139764MD, în B.C. „Eximbank”
S.A., sucursala 20, cod bancar EXMMMD22477, şi taxa de participare la licitaţie în mărime de 60 de lei, cu eliberarea
biletului de participant.
Licitaţia va avea loc la 30.10.2018, ora 10.00.
Termenul-limită de depunere a cererii şi a acontului de 5% din preţul iniţial al bunului scos la licitaţie este 29.10.2018.
Termenul-limită de înregistrare a prezentei şi de ridicare a biletului de participare la licitaţie se încheie cu 10 minute
înainte de începutul procedurii de licitare.
Executorul judecătoresc Petranov Irina informează debitorul Profir Sergiu, a.n. 18.09.1976, domiciliat în or. Leova,
str. Unirii 127, despre intentarea procedurii de executare nr. 115-84/2011 din 25.08.2011, aplicarea măsurilor de asigurare
în baza încheierii de asigurare din 25.01.2012, încheierii de asigurare din 22.03.2018 întru executarea documentului
executoriu nr. 2-693 din 02.11.2004, emis de Judecătoria sect. Centru, prin care s-a dispus încasarea sumei de 26 098
lei în benificiul creditorului Goloslî Iurie. În conformitate cu prevederile art. 44 din Codul de executare, debitorul este
în drept să ia cunoştinţă de materialele procedurii de executare, să conteste actele executorului, debitorul este obligat
să execute documentul executoriu, să declare în scris, pe propria răspundere, executorului judecătoresc, la solicitarea
acestuia, toate veniturile, drepturile de creanţă deţinute şi bunurile sale, inclusiv cele care se află în proprietate comună
pe cote-părţi, în devălmăşie sau care sînt gajate, precum şi locul aflării lor. Executorul judecătoresc Petranov Irina vă
informează despre posibilitatea de a lua cunoştinţă de materiale procedurii de executare deţinute la sediul executorului
judecătoresc: or. Leova, str. Ştefan cel Mare 73, bir. 15. Debitorul Profir Sergiu este chemat la sediul executorului
judecătoresc la data de 12.10.2018, ora 11.00.
Executorul judecătoresc Parfentiev Liliana, cu biroul situat în mun. Chișinău, bd Ștefan cel Mare și Sfînt 69, bir.
6, comunică că pentru data de 30.10.2018, ora 10.00, s-a stabilit licitația privind vînzarea a 1/2 cotă-parte din terenul cu
suprafața totală de 0,07 h, mod de folosință – pentru construcții, situat în mun. Chişinău, com. Bubuieci, s. Bubuieci, str.
Busuiocului 9, cod cadastral 0142115.210, ce aparţine cu drept de proprietate debitorului Pavelcu Ion, a.n. 24.07.1977,
prețul inițial 50 400 lei.
Doritorii de a participa la licitație pot lua cunoştinţă, în prealabil, de bunul scos la licitaţie prin intermediul executorului
judecătoresc Parfentiev Liliana.
Doritorii de a participa la licitație urmează să depună la biroul executorului judecătoresc pînă la data de 29.10.2018, o
cerere de participare cu indicarea preţului propus pentru lotul scos la licitaţie, să transfere sau să depună pe contul IBAN
MD44VI022391100000014MDL, deschis în B.C. „Victoriabank” S.A., fil. 11, al executorului judecătoresc Parfentiev Liliana,
c/f 43214019, taxa de participare la licitație în mărime de 60 de lei și acontul de 5 % din prețul inițial al bunului imobil.
Licitația se va desfășura la biroul executorului judecătoresc Parfentiev Liliana: mun. Chișinău, bd Ștefan cel Mare și
Sfînt 69. Termenul-limită de înregistrare a prezenţei şi de ridicare a biletului de participare la licitaţie este 30.10.2018,
ora 09.50.
Coproprietarului bunului imobil situat în mun. Chişinău, com. Bubuieci, s. Bubuieci, str. Busuiocului 9, Pavelco
Natalia, a. n. 1979, i se comunică că are dreptul de preemțiune (preferenţial) de a cumpăra 1/2 din terenul situat în
mun. Chişinău, com. Bubuieci, s. Bubuieci, str. Busuiocului 9, ce aparține debitorului Pavelcu Ion.
Debitorului Pavelcu Ion, a.n. 24.07.1977, i se comunică că art.125 alin. (5) din Codul de executare al RM prevede
„cu cel puţin 5 zile înaintea desfăşurării licitaţiei, se admite vînzarea de către debitor a bunurilor sechestrate la un preţ
care să nu fie mai mic decît valoarea stabilită în raportul de evaluare, cu condiţia virării sau vărsării sumelor, obţinute
din vînzare, nemijlocit la contul executorului judecătoresc”.
Prezentul anunț i se aduce la cunoștință debitorului Pavelcu Ion, a.n. 24.07.1977, și coproprietarului Pavelco Natalia,
a.n. 1979, care, pentru a lua cunoștință de actele procedurale urmează să se prezinte la biroul executorului judecătoresc
Parfentiev Liliana: mun. Chișinău, bd Ștefan cel Mare și Sfînt 69, bir. 6. Tel. de contact (022) 260-850.
Executorul judecătoresc Parfentiev Liliana, cu biroul situat în mun. Chișinău, bd Ștefan cel Mare și Sfînt 69, bir.
6, comunică că pentru data de 30.10.2018, ora 11.00, s-a stabilit licitația repetată (II) privind vînzarea a 1/2 cotă-parte
din ap.6, situat în mun. Chişinău, sect. Buiucani, str. Ion Pelivan 32/2, cod cadastral 0100511.119.01.006, ce aparţine
cu drept de proprietate debitorului Luchin Slavic, a.n. 02.07.1972, prețul inițial 207 000 lei.
Apartamentul are 4 odăi, etajul 2/5, suprafața 64,3 m2. Doritorii de a participa la licitație pot lua cunoştinţă, în prealabil,
de bunul scos la licitaţie prin intermediul executorului judecătoresc Parfentiev Liliana.Tel. de contact (022) 260-850.
Doritorii de a participa la licitație urmează să depună la biroul executorului judecătoresc pînă la data de 29.10.2018
o cerere de participare cu indicarea preţului propus pentru lotul scos la licitaţie, să transfere sau să depună pe contul
IBAN MD44VI022391100000014MDL deschis în B.C. „Victoriabank” S.A., fil. 11, al executorului judecătoresc Parfentiev
Liliana, c/f 43214019, taxa de participare la licitație în mărime de 60 lei și acontul de 5 % din prețul inițial al bunului imobil.
Licitația se va desfășura la biroul executorului judecătoresc Parfentiev Liliana: mun. Chișinău, bd Ștefan cel Mare și Sfînt
69. Termenul-limită de înregistrare a prezenţei şi de ridicare a biletului de participare la licitaţie este 30.10.2018, ora 10.50.
Coproprietarului bunului imobil situat în mun. Chişinău, str. Ion Pelivan 32/2, ap. 6, Luchin Zinaida, a.n. 1965, i se
comunică că are dreptul de preemțiune (preferenţial) de a cumpăra 1/2 din ap. 6, situat în mun. Chişinău, str. Ion Pelivan
32/2, ce aparţine debitorului Luchin Slavic.
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Debitorului Luchin Slavic, a.n. 02.07.1972, i se comunică că, art. 125 alin. (5) din Codul de executare al RM prevede
„cu cel puţin 5 zile înaintea desfăşurării licitaţiei, se admite vînzarea de către debitor a bunurilor sechestrate la un preţ
care să nu fie mai mic decît valoarea stabilită în raportul de evaluare, cu condiţia virării sau vărsării sumelor, obţinute
din vînzare, nemijlocit la contul executorului judecătoresc”.
Prezentul anunț i se aduce la cunoștință debitorului Luchin Slavic, a.n. 02.07.1972, și coproprietarului Luchin Zinaida,
a.n.1965, care pentru a lua cunoștință de actele procedurale urmează să se prezinte la biroul executorului judecătoresc
Parfentiev Liliana: mun. Chișinău, bd Ștefan cel Mare și Sfînt 69, bir. 6. Tel. de contact (022) 260-850.
Executorul judecătoresc Covaliciuc Natalia, cu sediul în or. Rîşcani, str. Independenţei 38, et.l, anunță debitorul
Gabuja Dinu, a.n. 06.11.1970, c.p. 0972404883425, următoarele:
1) La data de 17.04.2018, prin încheierea nr.468c/18, în temeiul documentului executoriu nr. 2-1019 din 28.02.2018,
emis de Judecătoria Drochia, sediul Rîşcani, privind încasarea de la Gabuja Dinu, în mod solidar în beneficiul AEI „Hiliuţi”
a datoriei în sumă de 7912,21 lei:
- A intentat procedura de executare prin care s-a propus debitorului termen de executare benevolă 15 zile, astfel în
cazul renunţării debitorului de a executa documentul executoriu în termenul propus benevol, procedura de executare
va fi continuată;
- La data de 19.04.2018, prin încheierea de aplicare a măsurilor asigurătorii, s-a aplicat interdicţia pe bunurile mobile
şi imobile ce aparţin debitorului;
2) În temeiul celor menţionate se solicită debitorului Gabuja Dinu, a.n. 06.11.1970, de a executa benevol datoria
în termen de 15 zile, în caz contrar, procedura de executare va continua cu aplicarea sechestrului pe bunurile care îi
aparţin şi expunerea lor la vînzare.
Executorul judecătoresc Nelea Sărătură anunţă debitorii Chirica Angela și Palii Radu că, la data de 10.09.2018,
a fost aplicat sechestru pe bunul imobil - apartament cu nr. cadastral 0100213.567, situat în mun. Chișinău, str. I.
Soroceanu 73/2, ap.64, ce le aparține, fapt confirmat prin procesul-verbal nr. 067-1011/18 din 10.09.2018, evaluat
conform raportului de evaluare la prețul de 150 000 lei. Termenul de contestare a procesului-verbal este de 7 zile.
Chirica Angela și Palii Radu urmează să se prezinte la biroul executorului judecătores Nelea Sărătură: mun. Chișinău,
str. Ion Creangă 39, în termen de 10 zile, pentru a lua cunoștință de procedura de executare și a ridica actele emise de
executorul judecătoresc. Relații la tel.: 068401067; 022-74-19-50. În caz de neprezentare se va purcede la executarea
silită prin vînzarea la licitație a bunului imobil sechestrat.
Executorul judecătoresc Nicolae Nicolaescu, cu sediul în mun. Chişinău, bd Decebal 99/3, bir.708, anunţă
debitorul GȚ „Bivol Andrei”, c/f 2615670, precum și fondatorii acesteia Bivol Andrei Ion, a.n. 1950, și Rotari Victoria
Grigore, a.n. 1955, că prin încheierea nr. 018-1285/18 din 06.03.2018, s-a dispus intentarea procedurii de executare în
temeiul documentului executoriu nr. 2c-86/2015 din 23.04.2015, emis de Judecătoria Ialoveni privind încasarea de la GȚ
„Bivol Andrei” în beneficiul ÎM „Trans Oil Refinery” S.R.L. suma de 54 694,56 lei, iar prin procesul-verbal de sechestru nr.
018-1285/18 din 27.04.2018, s-a aplicat sechestru asupra bunurilor imobile cu nr. cad. 5531302.229; 5531302.229.01
și 5531302.229.03, situate în r-nul Ialoveni, s.Țipala, ce aparțin cu drept de proprietate fondatorilor debitorului, ce poate
fi contestat în Judecătoria Chișinău, în termen de 7 zile, de asemenea, bunurile fiind evaluate la suma de 250 000 lei.
În atenţia cet. Ungureanu Victor Sergiu, a.n. 13.03.1971, c/p 0971902962261
În temeiul executării d/executoriu privind încasarea datoriei aflată în procedura de executare, executorul judecătoresc Nicolae Pașa anunţă pentru data de 02.11.2018, ora 11.30, licitaţia publică ce se va desfășura în incinta biroului
executorului judecătoresc Nicolae Pașa, str. Zelinski 1, mun. Chişinău, în vederea vinderii bunului imobil ce constă din
teren pentru construcţii şi construcţiile de pe el, amplasate în r-nul Hînceşti, s. Lăpuşna, str. Doina 60, cu nr. cadastrale:
5337203.775, S- 0,1979 ha, 5337203.775.01, S-118,4 m.p., 5337203.775.02, S-33,9 m.p. şi 5337203.775.03, S-52,0
m.p., ce aparţin cu drept de proprietate debitorului Ungureanu Victor.
Preţul iniţial al bunului nominalizat constituie 216 560 lei.
Doritorii de a participa la licitaţie prezintă următoarele documente :
1) cererea de participare la licitaţie, cu indicarea preţului propus pentru bunul scos la licitaţie;
2) copia documentului de plată care confirmă depunerea acontului de 5% din valoarea bunului ce constituie 10 828
lei şi dovada de achitare a taxei de participare la licitaţie în mărime de 60 de lei la contul executorului judecătoresc IDNO
43244012, cont curent special nr. MD59ML000000000225191944 la B.C. „ Moldindconbank” S.A., sucursala Onest,
MOLDMD2X319 Chişinău;
3) copia documentului de identitate;
4) declaraţia referitoare la lipsa interdicţiilor pentru participarea la licitaţie conform art. 131 din C. ex.
Depunerea cererilor de participare la licitaţie şi a documentelor indicate se încheie la data de 01.11.2018, cu o zi
înainte de data desfășurării licitaţiei.Termenul-limită de înregistrare a prezenţei şi de ridicare a biletului este data de
02.11.2018, ora 11.10. Informaţii suplimentare la tel.: 0(22)811- 492, mob. 069365797, Nicolae Pașa.
Întru executarea documentului executoriu privind contractul de gaj nr. 1 din 16.12.2015, învestit cu formulă executorie,
încheiat între creditorul gajist B.C. „Moldindconbank” S.A. şi debitorul gajist Stati Anatolie, cu privire la transmiterea
silită a bunului mobil, şi anume, autoturismul Maybach 62S, a.p. 2011, n/î CUN 1, ce aparţine cu drept de proprietate
debitorului gajist Stati Anatolie, în posesia creditorului gajist B.C. „Moldindconbank” S.A., în scopul vînzării bunului mobil
gajat unei terţe persoane de către creditorul gajist sau de orice altă persoană împuternicită de creditorul gajist, întru
executarea contractului de credit nr. 347/15 din 16.12.2015, executorul judecătoresc Oleg Ungureanu stabileşte
pentru data de 17.10.2018, ora 13.00, transmiterea silită a bunului mobil, şi anume autoturism Maybach 62S,
a.p. 2011, n/î CUN 1, ce aparţine cu drept de proprietate debitorului gajist Stati Anatolie, în posesia creditorului gajist
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B.C. „Moldindconbank” S.A., în scopul vînzării bunului mobil gajat unei terţe persoane de către creditorul gajist
sau de orice altă persoană împuternicită de creditorul gajist.
Debitorul gajist Stati Anatolie se obligă ca, pînă la data de 17.10.2018, ora 13.00, să comunice executorului judecătoresc locul aflării bunului menționat și să transmită cheile și pașaportul tehnic.
Executorul judecătoresc Olga Pascari anunţă organizarea licitaţiei de vînzare a autoturismului de marca „Fiat Doblo”,
nr. de înregistrare KAT 384, anul producerii 2002, culoarea albă, capacitatea cilindrică – 1910 cm3, tipul caroseriei furgon izoterm, ce aparţine cu drept de proprietate S.R.L. „Tirofol”, preţul de start – 20 728 lei.
Doritorii de a participa la licitaţia publică vor depune preventiv, dar nu mai tîrziu de o zi înainte de data la care s-a
numit licitaţia, cererea de participare, precum şi la contul special al executorului judecătoresc Olga Pascari în B.C.
„MOLDINDCONBANK”, filiala „Invest” MOLDMD2X329, c/b MD10ML00000000 2251129103, c/f 43261016, în calitate
de acont, suma ce constituie 5% din preţul iniţial stabilit mai sus şi taxa de participare la licitaţie ce constituie 3 unităţi
convenţionale - 60 lei.
Licitaţia va avea loc la sediul biroului executorului judecătoresc Olga Pascari, pe adresa juridică: bd Moscova 21,
et.4, bir. 407, mun. Chișinău, la data de 31.10.2018, ora 11.00. Relații la tel. (022) 31-02-01.
Executorul judecătoresc Oxana Burlac, tel. 069278102, mun. Chişinău, str. Al. Pușkin 22, et.3, of. 312a, informează debitorul Î.I. „Grid-Duca” despre intentarea procedurii de executare nr.177-403/2018 în vederea executării titlului
executoriu nr. 2c-379/18 din 18.07.2018, emis de Judecătoria Chișinău, sediul Centru, privind încasarea de la Î.I. „Grid
Duca” în beneficiul S.A. Decebal.
Executorul judecătoresc Ciuchitu Radu a intentat procedura de executare în vederea executării titlurilor executorii
nr. 2p/o-17/16 din 18.04.2016, emis de Judecătoria Hînceşti, prin care s-a dispus: „Se încasează de la ÎI „Odnorog
Andrei”, IDNO 1014605002623 în beneficiul S.R.L. „Customagic” a sumei datoriei în mărime de 6 247,65 lei şi taxa
de stat în sumă de 135 lei” şi nr. 2p/o- 18/16 din 18.04.2016, emis de Judecătoria Hînceşti, prin care s-a dispus: „Se
încasează de la ÎI „Odnorog Andrei”, IDNO 1014605002623 în beneficiul S.R.L. „Consalcom” sumei datoriei în mărime
de 7 742,55 lei şi a taxei de stat în sumă de 135 lei”.
Odnorog Andrei Ghennadi, vă informăm că, conform procesului-verbal de sechestru din 01.10.2018, a fost aplicat
sechestru pe automobilul de model Opel Corsa, a.f. 1996, nr./î HNAX 267, care vă aparţine cu drept de proprietate.
Din data publicării prezentului anunţ, dispuneţi de 7 zile, termen acordat pentru contestarea procesului-verbal de
sechestru din 01.10.2018 (art. 118 din C. ex.).
Executorul judecătoresc Talmaci Roman anunţă pentru data de 30.10.2018, ora 10.00, licitaţia publică de
vînzare a bunurilor imobile, ca un lot unic, după cum urmează: 1) clădire administrativă, suprafaţa la sol - 2 450,3 m.p.;
2) construcţie, suprafaţa la sol -71,3 m.p.; 3) construcţie, suprafaţa la sol -7,8 m.p.;4) teren aferent, suprafaţa totală
0,6025 ha; situate în mun. Chişinău, str. Alexei Mateevici 75, înregistrate în Registrul bunurilor imobile cu nr. cadastrale
0100202.546.01; 0100202.546.02; 0100202.546.03 şi, respectiv, 0100202.546, ce aparţin cu drept de proprietate S.A.
„Novitas”, c/f 1002600005222, cu adresa juridică: mun. Chişinău, str. Alexei Mateevici 75, la preţul de start 290 000 000 lei.
Pe terenul aferent este amplasată o construcţie nefinalizată, nr. cad. 0100202.546.04, suprafaţa 864,9 m.p., oformată
în ipotecă de gradul 2.
Doritorii de a participa la licitaţia publică vor depune preventiv, dar nu mai tîrziu de data de 29.10.2018, la contul
special al executorului judecătoresc deschis în B.C. „Energbank”, fil. Rîşcani, c/b ENERGMD22407, c/f 43213017, IBAN
MD54EN000000000223903407 - 5 % din preţul de start al bunului şi taxa de participare la licitaţie în mărime de 60 de lei.
Familiarizarea cu materialele privind bunurile expuse vînzării se face la locul depunerii documentelor: mun. Chişinău,
str. Kiev 3A, et. 1.
Înregistrarea participanţilor şi eliberarea biletelor de participare se va desfășura la data de 30.10.2018 de la ora 09.30
pînă la 09.50. Participanţii care au întîrziat la înregistrare nu se admit spre participare.
Licitaţia va avea loc în incinta biroului executorului judecătoresc Talmaci Roman, pe adresa: str. Kiev 3A, et. 1, mun.
Chişinău. Tel.: 068401247; 068401003.
Executorul judecătoresc Ciobanu Ruslan anunţă debitorul Catrinescu Silvia Mihail (IDNP 2002033065151) că,
prin încheierea nr. 060-1741/18 din 05.02.2018, a fost adoptat spre executare documentul executoriu nr. 2a-851/17 din
02.11.2017, emis de Curtea de Apel Chişinău privind încasarea de la Catrinescu Silvia Mihail în beneficiul creditorului
Sorochin Iuri a datoriei în sumă totală de 800 dolari SUA și 450 lei şi intentată procedura de executare. De asemenea,
debitorului i-a fost propus de a executa documentul executoriu în termen de pînă la 15 zile şi citate părţile procedurii
de executare pentru a li se comunica drepturile şi obligaţiile lor, inclusiv posibilitatea de conciliere.
În cazul neexecutării documentului executoriu în termenul de 15 zile propus, se explică debitorului că va fi iniţiată
procedura de executare silită. Pentru informaţii suplimentare: tel. 0 697 60 077.
Executorul judecătoresc Ruslan Ciobanu anunţă pentru data de 30.10.2018, ora 10.00, licitaţia publică repetată
privind vînzarea complexului de bunuri imobile ale debitorilor Fulga Sergiu, Fulga Svetlana şi Socolov Liudmila, aflate pe
adresa: or. Ştefan Vodă, str. Vasile Lupu 59, compuse din: 1/2 cotă-parte din terenul pentru construcții, nr. cadastral
8501215.321, S=0,1783 ha; construcție accesorie, nr. cadastral 8501215.321.02, S=21,2 m.p.; construcție accesorie,
nr. cadastral 8501215.321.04, S=45,3 m.p.; 1/2 cotă-parte din construcția accesorie, nr. cadastral 8501215.321.05,
S=56,1 m.p.; 3/4 cote-parți din apartamentul 1, nr. cadastral 8501215.321.01.001, S=83,5 m.p.
Preţul iniţial de vînzare al complexului de bunuri imobile expus la licitaţie constituie 4 911,12 euro (cu 10 % mai mic
decît cel stabilit la ultima licitație organizată la data de 13.08.2018).
Se explică debitorilor dreptul de a vinde bunurile expuse la licitație în condițiile prevăzute de art. 125 alin. (5) din
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Codul de executare al RM. Coproprietarul Fulga Alina Serghei are dreptul preferențial de adjudecare a bunurilor expuse
la licitație.
Doritorii de a participa la licitaţie prezintă următoarele documente:
1) cererea de participare la licitaţie, cu indicarea preţului propus pentru bunurile expuse la licitaţie;
2) copia documentului de plată care confirmă depunerea acontului de 5% din valoarea bunurilor şi a taxei de participare
la contul executorului judecătoresc Ciobanu Ruslan, IBAN MD16ML000000002251019191, codul fiscal 43252018, codul
băncii MOLDMD2X319, în B.C. „Moldindconbank” S.A., sucursala „Onest” Chişinău, şi documentul de identitate înregistrat;
3) declaraţia referitoare la lipsa interdicţiilor pentru participarea la licitaţie conform art. 131 din C.ex.
Depunerea cererilor de participare la licitaţie şi a documentelor se încheie cu o zi înainte de data desfășurării licitaţiei.
Înregistrarea participanţilor la licitaţie şi eliberarea biletelor de participare va avea loc în ziua desfăşurării licitaţiei de la
ora 09.00 pînă la 09.50. Participanţii care au întîrziat nu se admit la licitaţie. Licitaţia se va desfășura la sediul executorului judecătoresc Ciobanu Ruslan, pe adresa: bd Decebal 99/3, of. 513, mun. Chişinău. Doritorii de a se familiariza în
prealabil cu bunul expus la licitaţie şi cu procedura de vînzare pot contacta executorul judecătoresc la tel. 069760077
sau pe adresa: of. 513, bd Decebal 99/3, mun. Chişinău.
Executorul judecătoresc Ciobanu Ruslan anunţă debitorul Panainte Mihai Mihai (IDNP 2010019003066) că,
prin încheierea nr. 060-1977/18 din 06.09.2018, a fost preluat spre executare documentul executoriu nr. 2-716/18 din
21.06.2018, emis de Judecătoria Cahul, sediul Central, privind încasarea de la debitorul Panainte Mihai Mihai în beneficiul
creditorului Margina Mihail datoria în sumă totală de 18 637, 08 lei şi intentată procedura de executare. De asemenea,
debitorului i-a fost propus să execute documentul executoriu în termen de 15 zile şi citate părţile procedurii de executare
pentru a li se comunica drepturile şi obligaţiile lor, inclusiv posibilitatea de conciliere.
În cazul neexecutării documentului executoriu în termenul de 15 zile propus, contra debitorului va fi iniţiată procedura
de executare silită. Pentru informaţii suplimentare contactaţi la tel. 0 697 60 077.
Executorul judecătoresc Ruslan Ciobanu anunţă pentru data de 31.10.2018, ora 10.00, licitaţia publică repetată
privind vînzarea bunurilor imobile ale debitorului Pogor Aliona Alexandru: teren agricol, nr. cadastral 8525101.119, S=0,1984
ha; teren agricol, nr. cadastral 8525408.010, S=1,2097 ha, teren agricol, nr. cadastral 8525408.167, S=0,6727 ha,
aflate în extravilanul s. Olănești, r-nul Ștefan-Vodă.
Preţul iniţial de vînzare al bunurilor expuse la licitaţie constituie: pentru terenul agricol cu nr. cadastral 8525101.119 –
164,25 euro, pentru terenul agricol cu nr. cadastral 8525408.010 – 1019,92 euro, pentru terenul agricol cu nr. cadastral
8525408.167 – 567,22 euro (cu 10 % mai mic decît cel stabilit conform raportului de evaluare nr. 06/05-2018 din
31.05.2018 întocmit de S.R.L .„Evaluare-Imobil”).
Debitorul are dreptul de a vinde bunurile expuse la licitație în condițiile prevăzute de art. 125 alin. (5) din Codul de
executare al RM.
Doritorii de a participa la licitaţie prezintă următoarele documente:
1) cererea de participare la licitaţie, cu indicarea preţului propus pentru bunurile expuse la licitaţie;
2) copia documentului de plată care confirmă depunerea acontului de 5% din valoarea bunurilor şi a taxei de participare
la contul executorului judecătoresc Ciobanu Ruslan, IBAN MD16ML000000002251019191, codul fiscal 43252018, codul
băncii MOLDMD2X319, în B.C. „Moldindconbank” S.A., suc. „Onest” Chişinău, şi documentul de identitate înregistrat;
3) declaraţia referitoare la lipsa interdicţiilor pentru participarea la licitaţie potrivit art. 131 din C. ex.
Depunerea cererilor de participare la licitaţie şi a documentelor se încheie cu o zi înainte de data desfășurării licitaţiei.
Înregistrarea participanţilor la licitaţie şi eliberarea biletelor de participare va avea loc în ziua desfăşurării licitaţiei de la
ora 09.00 pînă la ora 09.50. Participanţii care au întîrziat nu se admit la licitaţie.
Licitaţia se va desfășura la sediul executorului judecătoresc Ciobanu Ruslan, pe adresa: bd Decebal 99/3, of. 513,
mun. Chişinău. Doritorii de a se familiariza în prealabil cu bunurile expuse la licitaţie şi cu procedura de vînzare pot
contacta executorul judecătoresc la tel. 069760077 sau pe adresa: of. 513, bd Decebal 99/3, mun. Chişinău.
Executorul judecătoresc Valentina Zamşa anunţă debitorul Guţul Ivan (a.n. 1961) că, la data de 11.09.2018, prin
încheierile cu nr. 004-676/18; 004-677/18 au fost intentate procedurile de executare a documentului executoriu nr.
2-1706/17 din 26.04.2018, emis de Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana, privind evacuarea silită a pîrtului Guțul Ivan,
a.n. 1961, din apartamentul nr. 55 din str. Nicolae Milescu Spătarul nr.7, și încasarea datoriei de 5200 lei, fiind acordat
termen de executare benevolă de 15 zile.
În scopul respectării prevederilor art. 67 din Codul de executare al RM, se citează repetat debitorul Guţul Ivan (a.n.
1961) să se prezinte la sediul biroului executorului judecătoresc, situat pe adresa: mun. Chişinău, str. Kiev 3A, et. 1, în
vederea familiarizării cu materialele procedurilor de executare nr. 004-676/18; 04-677/18.
Neprezentarea debitorului/reprezentantului nu va împiedica executarea documentului executoriu sus-numit și aplicarea
măsurilor de asigurare a executării necesare.
Executorul judecătoresc Caţer Victor anunță că, la data de 06.11.2018, ora 14.00, în incinta biroului amplasat
pe str. Tudor Vladimirescu 8/1, et. 2, va avea loc licitaţia publică repetată cu strigare, la care urmează a fi vîndut
bunul mobil ce aparține debitorului Pavel Oleg Vasile, a.n. 06.08.1983, și anume: autoturism de model CITROEN C 3,
de culoare albă, anul fabricării 2004, tip combustibil benzină, capacitatea cilindică 1360 cm3, cutia de viteză automat robotizat, nr. de înmatriculare CQO611, la suma de 23 552 lei (-50% din preţul stabilit la evaluarea acestuia). Pentru
participarea la licitaţie se admit persoanele care au depus acontul de 5% din costul bunului expus la licitație şi taxa
de participare în mărime de 60 de lei (3 u.c.) la contul IBAN MD03ML000000000022391366, MOLDMD2X336 – B.C.
„MOLDINDCONBANK” S.A., filiala „KIEV”, c/f 43262018. Doritorii de a participa la licitaţie prezintă următoarele acte:
1) cererea de participare; 2) copia de pe documentul de plată care confirmă depunerea acontului bancar şi a taxei de
participare indicat în anunţ; 3) procura (după caz) pentru dreptul de a participa la licitaţie. Depunerea cererilor se încheie
cu o zi înainte (05.11.2018) de data licitaţiei. Telefon de contact (022) 438534.
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Consiliul raional Cantemir anunţă licitaţia „cu strigare”, organizată în condiţiile legii, pentru vînzarea următorului
bun: autoturism „VAZ-21214”, prețul inițial 9900 lei.
Licitaţia se va desfăşura pe data de 29.10.2018, ora 10.00, în incinta Consiliului raional, sala de ședințe, pe adresa:
or. Cantemir, str. Trandafirilor 2.
Cererile de participare se depun pîna pe data de 26.10.2018, ora 13.00.
Informații suplimentare la tel.: 027322396; 027322056.
Primăria s. Chirileni, r-nul Ungheni, anunță pentru data de 31.10.2018, ora 10.00, în incinta Primăriei Chirileni,
desfășurarea licitației de dare în arendă „cu strigare” a terenului proprietate publică, destinație agricolă, nr. cadastral
9227101519, suprafața 2,0001 ha, situat în extravilanul s. Chirileni, prețul inițial 4500 lei. Taxa de participare - 1000
lei pentru persoanele fizice și 1500 lei pentru persoanele juridice, acontul - 10% din prețul inițial. Informații la tel.:
023675236; 023675819.
Primăria com. Cocieri, r-nul Dubăsari, anunţă pentru data de 29 octombrie 2018, ora 10.00, în incinta primăriei,
desfășurarea licitației de dare în arendă a terenului, destinația - pentru construcții, suprafața 0,0247 ha, nr. cadastral
3810102471, situat în intravilanul s. Cocieri, prețul inițial 640 lei anual.
Cererea și documentele necesare pentru participarea la licitație se depun pînă pe data de 26 octombrie 2018, ora
16.00. Taxa de participare - 600 lei pentru persoanele fizice și 1000 lei pentru persoanele juridice. Acontul - 10% din
prețul inițial. Informaţii suplimentare la tel.: 024852238; 069523073.
Primăria com. Codreanca, r-nul Străşeni, anunţă pentru data de 29 octombrie 2018, ora 10.00, în incinta primăriei,
desfăşurarea licitaţiei de vînzare „cu strigare” a terenurilor agricole:
teren, nr. cadastral 8013306391, suprafața 0,7694 ha, preţul iniţial 7167,50 lei;
teren agricol, nr. cadastral 8013104431, suprafața 8,9546 ha, prețul inițial 83 418,80 lei;
- teren agricol, nr. cadastral 8013108416, suprafața 0,2232 ha, preţul iniţial 2079,27 lei.
Cererile de participare se vor depune pîna pe data de 29.10.2018, ora 09.00. Taxa de participare - 600 lei pentru
persoanele fizice şi 1200 lei pentru persoanele juridice. Informaţii suplimentare la tel. 023775236.
Primăria or. Costeşti, r-nul Rîşcani, anunţă pentru data de 29.10.2018, ora 10.00, în incinta primăriei, desfăşurarea licitaţiei publice de dare în arendă „cu strigare” a terenului: nr. cadastral 7123121026, suprafaţa 0,20 ha, preţul
iniţial 176,38 lei. Taxa de participare la licitaţie - 600 lei pentru persoanele fizice și 1200 lei pentru persoanele juridice,
acontul - 10% din preţul iniţial. Informaţii suplimentare la tel.: 025632130; 025632932.
Primăria com. Cubolta, r-nul Sîngerei, anunţă pentru data de 29.10.2018, ora 10.00, în incinta primăriei, desfăşurarea licitaţiei publice „cu strigare”: de înstrăinare a automobilului VAZ -2107 a. p. 2005, preţul iniţial 13 500 lei şi a
cazanului cu ardere combustibil solid, preţul iniţial 3330 lei; arenda bazinului acvatic, nr. cadastral 7442104210, suprafaţa
0,42 ha, preţul iniţial 1000 lei; arenda terenului agricol, nr. cadastral 7442113075, suprafaţa 33,5 ha, preţul iniţial 59
918 lei. Acontul constituie 10% din preţul iniţial, taxa de participare – 100 lei pentru persoanele fizice şi 200 lei pentru
persoanele juridice. Cererile de participare se depun pînă pe data de 26.10.2018, ora 17.00. Informaţii la tel. 026258348.
Primăria com. Grinăuţi-Moldova, r-nul Ocniţa, anunţă pentru data de 29.10.2018, ora 15.00, în sala de şedinţe
a primăriei, desfăşurarea licitaţiei de vînzare-cumpărare a terenului proprietate publică:
lotul nr. 1 - teren agricol, nr. cadastral 6225110.333, teren proprietate publică din domeniul privat, extravilan, modul
de folosinţă – agricol, suprafaţa 0,5768 ha, preţul iniţial 8382,38 lei;
lotul nr. 2 - teren agricol, nr. cadastral 6225110.328, teren proprietate publică din domeniul privat, extravilan, modul
de folosinţă – agricol, suprafaţa 0,5768 ha, preţul iniţial 8382,38 lei;
lotul nr. 3 - teren agricol, nr. cadastral 6225119.460, teren proprietate publică din domeniul privat, extravilan, modul
de folosinţă – agricol, suprafaţa 1,1869 ha, preţul iniţial 17 248,71 lei.
Taxa de participare - 600 lei pentru persoanele fizice şi 700 lei pentru persoanele juridice, acontul - 10% din preţul
iniţial. Informaţii la tel. 027174272.
Primăria s. Horodca, r-nul Ialoveni, anunță pentru data de 29 octombrie 2018, în incinta primăriei, desfăşurare
licitaţiei publice de vînzare-cumpărare a terenurilor agricole:
1) nr. cadastral 5519103266, extravilan, S=0,125, prețul inițial 8750,00 lei, ora 10.00;
2) nr. cadastral 5519105467, intravilan, S=0,07, prețul inițial 4900,00 lei, ora 10.30;
3) nr. cadastral 5519105464, intravilan, S=0,10, prețul inițial 7000,00 lei, ora 11.00.
Pentru participare la licitaţie e necesar de prezentat: cererea, actul de identitate, achitarea acontului - 10% din preţul
de scoatere la licitaţie; taxa de participare la licitaţie - 800 lei.
Informaţii suplimentare la tel. 026840236.
În temeiul deciziei Consiliului municipal Orhei nr. 1.14.1, 1.14.2 din 02.03.2018, Primăria mun. Orhei anunţă pentru
data de 31.10.2018, ora 14.00, licitaţia „cu strigare” pentru înstrăinarea autoturismului: marca BMW 520I, anul producerii
1994, numărul de înmatriculare OR AZ 500, prețul inițial de expunere al bunului mobil constituie 26 000,00 (douăzeci și
șase mii lei, 00 bani) MDL, acontul - 10% - 2600,00lei.
Participanţii la licitaţie vor prezenta Comisiei de licitaţie nu mai tîrziu de 31.10.2018, ora 12.00, următoarele documente:
- cererea (după forma stabilită);
- pentru persoane fizice - documentul de identitate (copie);
- pentru persoane juridice - decizia privind înregistrarea persoanelor juridice, extrasul din Registrul de înregistrare a
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întreprinderilor, statutul, copia buletinului de identitate al administratorului şi, după caz, procura autentificată notarial a
reprezentantului mandatat cu anexarea copiei buletinului de identitate;
- documentele bancare, care confirmă achitarea:
1) acontului (10 (zece) procente din preţul iniţial la contul: Primăria Orhei, cod fiscal 1007601008007, Trezoreria
Teritorială Orhei, c/d 226605, cod IBAN MD46TRPCDT518410A00892AA, Ministerul Finanţelor, Trezoreria Centrală,
TREZMD2X;
2) taxei de participare la licitaţie (600 lei – pentru persoanele fizice, 1200 lei – pentru persoanele juridice) la contul:
Primăria Orhei, cod fiscal 1007601008007, Trezoreria Centrală Orhei, c/d 226605, MD17TRPDAC142310A10933AA,
Ministerul Finanţelor, Trezoreria Centrală, TREZMD2X care vor fi achitate în numerar la B.C. „Eximbank”, iar prin transfer
la orice bancă.
Licitaţia va avea loc în incinta Primăriei municipiului Orhei, etajul 2, sala de şedinţe.
Primăria s. Otac, r-nul Rezina, anunţă pentru data de 29.10.2018, ora 10.00, în incinta primăriei, desfăşurarea
licitaţiei de vînzare-cumpărare „cu reducere” a bunurilor imobile: lotul nr. 1 - bloc administrativ, nr. cadastral 673110604303,
suprafaţa 695,9 m. p., preţul iniţial 298 600 lei; lotul nr. 2 - bloc de producţie 95,29%, nr. cadastral 673110604304,
suprafaţa 7642,2 m. p., preţul iniţial 683 000 lei;
lotul nr. 3 - depozit pentru vin, nr. cadastral 673110604308, suprafaţa 1285,4 m. p., preţul iniţial 40 200 lei. Acontul 10% din preţul iniţial. Taxa de participare - 600,00 lei pentru persoanele fizice, 1000,00 lei pentru persoanele juridice.
Informaţii suplimentare la tel. 025440236.
Primăria s. Peresecina, r-nul Orhei, expune la licitație „cu strigare” pentru vînzare:
- teren agricol, nr. cadastral 6453218773, S=0,0022 ha, prețul inițial 3000 lei;
- teren agricol, nr. cadastral 6453218776, S=0,028 ha, prețul inițial 10 000 lei;
- teren agricol, nr. cadastral 6453207240, S=0,2566 ha, prețul inițial 20 000 lei;
- teren agricol, nr. cadastral 6453305377, S=0,3720 ha, prețul inițial 35 000 lei;
- teren agricol, nr. cadastral 6453213589, S=0,7867 ha, prețul inițial 20 000 lei;
„cu strigare” pentru arendă:
- teren agricol, nr. cadastral 6453218775, S=0,0362 ha, pe termen de 3 ani, prețul inițial 2400 lei/an;
- teren agricol, nr. cadastral 6453217364, S=0,01 ha, pe termen de 3 ani, prețul inițial 1200 lei/an;
de dare în locațiune:
- încăpere, nr. cadastral 6453209316.01.017, S=15,7 m. p., pe termen de 5 ani, prețul inițial 12 000 lei/an.
Licitația va avea loc pe data de 29.10.2018, ora 11.00, în incinta clădirii primăriei.
Condiţii de participare la licitaţie: taxa de participant - 1000 lei pentru persoanele fizice, 2000 lei pentru persoanele
juridice achitată la contul MD71TRPDAC142310A10922AA, pînă pe data de 29.10.2018. Suma acontului de 10% din
preţul iniţial de vînzare al terenurilor se depune pe contul MD59TRPDAC371210B03452AA; de arendă a terenurilor cu
destinație agricolă - MD27TRGDAC14152264530000; de locațiune a încăperii - MD79TRPDAC142320A10922A. Informaţii
suplimentare la tel.: 023547236; 069128278.
Primăria s. Petrunea, r-nul Glodeni, anunţă pentru data de 29.10.2018, ora 10.00, în incinta primăriei, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” a bunului imobil, nr. cadastral 4838108081.01, prețul inițial 47 900 lei.
Taxa de participare - 600 lei pentru persoanele fizice, 1200 lei pentru persoanele juridice. Cererile de participare se
vor depune pînă pe data de 26.10.2018, ora 17.00.
Informaţii suplimentare la tel.: 024926896; 024992535.
Primăria s. Pociumbăuți, r-nul Rîșcani, anunță pentru data de 04.12.2018, ora 10.00, în incinta primăriei,
desfășurarea licitației de vînzare-cumpărare a terenurilor: nr. cadastral 7139119.064, suprafața 0,21 ha, prețul inițial
2582,33 lei; nr. cadastral 7139119.065, suprafața 0,4853 ha, prețul inițial 5967,63 lei. Taxa de participare – 600 lei
pentru persoanele fizice, 1200 lei pentru persoanele juridice. Informații la tel. 025673421.
Primăria or. Rîşcani anunţă pentru data de 29.10.2018, ora 10.00, în incinta primăriei, desfășurarea licitației de
vînzare și de dare în arendă a următoarelor bunuri:
de vînzare:1) or. Rîșcani, extravilan, n/c 7101304062, S=1,0294 ha, prețul de vînzare 14 959,82 lei; 2) or. Rîșcani,
extravilan, n/c 7101112074, S=4,05 ha, prețul de vînzare 58 856,90 lei; 3) or. Rîșcani, str. Independenței 10„M”, n/c
7101105508, S=0,0023 ha, prețul de vînzare 2971,06 lei; 4) or. Rîșcani, str. Independenței 71„a”, n/c 7101101107,
S=0,0269 ha, prețul de vînzare 34 748,53 lei; 5) or. Rîșcani, extravilan, n/c 7101204127, S=0,15 ha, prețul de vînzare
2179,88 lei; 6) or. Rîșcani, str. Independenței 1„c”, n/c 7101107150, S=0,1418 ha, prețul de vînzare 183 172,57 lei;
7) or. Rîșcani, str. Independenței 33„c”, n/c 7101108129, S=0,0024 ha, prețul de vînzare 3100,24 ha; 8) or. Rîșcani,
str. Independenței 33 „D”, n/c 7101108128, S=0,0024 ha, prețul de vînzare 3100,24 lei; 9) or. Rîșcani, str. M. Costin
84„A”, n/c 7101101014, S=0,0392 ha, prețul de vînzare 50 637,27 lei; 10) or. Rîșcani, str. Independenței 52 „C”, n/c
71011001111, S=0,0037 ha, prețul de vînzare 4779,53 lei; 11) construcție, destinația – comunală, s. Rămăzan, n/c
7144107.046, S=114,0 m. p., prețul de vînzare 27 000 lei;
de arendă: or. Rîșcani, str. Independenței 50 „A”, n/c 7101101580, S=0,0020 ha, prețul de arendă 258,35 lei anual.
Pentru participare la licitație se vor depune: cererea, buletinul de identitate, confirmarea achitării taxei de participare
(600 lei pentru persoane fizice, 1200 lei pentru persoane juridice) și acontului în mărime de 10% din prețul inițial.
Informații suplimentare la tel. 025623337.
Primăria s. Şeptelici, r-nul Soroca, anunţă pentru data de 29.10.2018, ora 10.00, în incinta primăriei, desfăşurarea
licitaţiei de dare în arendă a bazinului acvatic: nr. cadastral 7854103150, suprafaţa 6,64 ha.
Informații la tel. 023064236.
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Primăria s. Sofia, r-nul Hînceşti, anunţă pentru data de 29.10.2018, ora 09.00, în incinta primăriei, desfășurarea
licitației publice de vînzare-cumpărare „cu strigare”: teren agricol, nr. cadastral 5364106106, suprafaţa 0,65 ha, preţul
iniţial 6782 lei. Taxa de participare - 600 lei pentru persoanele fizice, 1200 lei pentru persoanele juridice. Acontul –
10% din prețul inițial. Cererile de participare se depun pînă pe data de 26.10.2018, ora 15.00. Informații suplimentare
la tel. 026949236.
Primăria com. Şolcani, r-nul Soroca, anunţă pentru data de 29.10.2018, ora 10.00, în incinta primăriei, desfăşurarea
licitaţiei publice de vînzare-cumpărare „cu strigare” a terenului (grădină), situat în s. Şolcani, r-nul Soroca, nr. cadastral
7855116347, suprafaţa 0,1951 ha, preţul iniţial 2908,00 lei. Taxa de participare la licitaţie - 600 lei pentru persoanele
fizice, 1200 lei pentru persoanele juridice. Acontul - 10% din preţul iniţial. Informaţii la tel.: 023073236; 023073646.
Primăria com. Şolcani, r-nul Soroca, anunţă pentru data de 29.10.2018, ora 10.00, în incinta primăriei, desfăşurarea licitaţiei publice de dare în arendă „cu strigare” a bunurilor: 1) bazin acvatic, situat în s. Şolcani, r-nul Soroca, nr.
cadastral 7855115100, suprafaţa 1,5397 ha, preţul iniţial 3824,92 lei; 2) bazin acvatic, situat în s. Cureşniţa Nouă, r-nul
Soroca, nr. cadastral 7855105150, suprafaţa 0,3708 ha, preţul iniţial 921,14 lei; 3) teren agricol, situat în s. Şolcani,
r-nul Soroca, nr. cadastral 7855118068, suprafaţa 15,75 ha, preţul iniţial 15 650,46 lei. Taxa de participare la licitaţie 600 lei pentru persoanele fizice, 1200 lei pentru persoanele juridice. Acontul - 10% din preţul iniţial. Informaţii la tel.:
023073236; 023073646.
Primăria com. Stoicani, r-nul Soroca, anunță pentru data de 29 octombrie 2018, ora 10.00, în incinta primăriei,
desfășurarea licitației de vînzare-cumpărare „cu strigare” a terenului, nr. cadastral 7852110189, suprafața 4,1951 ha,
prețul inițial 57 839,15 lei.
Taxa de participare – 1000 lei, acontul - 10% din prețul inițial.
Informații suplimentare la tel. 23043538.
COMUNICAT INFORMATIV
Pe data de 31 octombrie 2018, ora 10.00, Primăria mun. Străşeni desfăşoară licitaţia „cu strigare” pentru:
a) dreptul de vînzare-cumpărare a bunurilor imobile proprietate a UAT mun. Străşeni:
lotul nr. 1 – teren, nr. cadastral 8001103020, suprafaţa 0,1580 ha, amplasat în extravilan, modul de folosinţă „agricol”,
preţul iniţial 20 000 lei;
lotul nr. 2 – teren, nr. cadastral 8001318146, suprafaţa 0,7527 ha, amplasat în extravilan, modul de folosinţă „agricol”,
preţul iniţial 25 000 lei;
b) dreptul de arendă a bunurilor imobile proprietate publică a UAT mun. Străşeni:
lotul nr. 1 – o porțiune de teren, suprafața 0,0946 ha din terenul cu nr. cadastral 8001115377, suprafaţa totală 0,3084
ha, amplasat pe str. Ștefan cel Mare și Sfînt 202, modul de folosinţă „pentru construcții”, preţul iniţial de arendă 5000
lei/anual, termenul de arendă 35 ani;
c) dreptul de locațiune a bunului imobil proprietate publică a UAT mun. Străşeni:
lotul nr. 1 – spațiu din incinta cantinei L.T. „Mihai Eminescu”, nr. cadastral 8001120353.01, suprafața 5,5 m.p., pentru
comercializarea produselor de patiserie (chifle, plăcinte), amplasat pe str. Mihai Eminescu 187, preţul iniţial de locațiune
200 lei/lună, termenul de locațiune 1 an.
Acontul constituie 10% din preţul iniţial al lotului (pentru dreptul de vînzare-cumpărare: cod bancă TREZMD2X, cod
fisc. 1008601000042, cont 226632, cont trez. 371210B03601AB, cod IBAN MD92TRPDAU371210B03601AA; pentru
dreptul de arendă: cod bancă TREZMD2X, cod fisc. 1006601000037, cont 226632, cont trez. 141533AO3601AA, cod
IBAN MD72TRGDAU14153380010000; pentru dreptul de locațiune: cod bancă TREZMD2X, cod fisc. 1008601000042,
cont 226632, cont trez. 142310A05694AA, cod IBAN MD28TRPDAU142310A05694AA).
Taxa de participare – 600 lei pentru persoanele fizice pentru fiecare lot separat, 1200 lei pentru persoanele juridice
pentru fiecare lot separat (cod bancă TREZMD2X, cod fisc. 1006601000037, cont 226632, cont trez. 14221180010000,
MD28TRGDAU14221180010000).
Documentele de participare la licitaţie se vor depune pînă pe data de 30 octombrie 2018, ora 10.00, în biroul nr. 08.
Informații la tel. 023722290.
Primăria com. Todirești, r-nul Ungheni, anunță pentru data de 06.11.2018, ora 10.00, în incinta Primăriei Todirești,
desfășurarea licitației de dare în folosință separată „cu strigare” a bazinului acvatic „De pe vale” din s. Todirești, suprafața
20 ha, nr. cadastral 9271303024, prețul arendei anuale 15 000 lei.
Cererile se depun pînă pe data 05.11.2018, ora 16.00, cu achitarea taxei de participare - 1000 lei pentru persoanele fizice
și 2000 lei pentru persoanele juridice, acontul în mărime de 10% din prețul inițial. Informații la tel.: 023649231; 023649236.
Pe data de 22.10.2018, ora 09.40, pe adresa: mun. Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi Sfînt 162, sala nr. 811, va avea
loc adunarea finală repetată a creditorilor S.R.L. „Diames Group”, în procedură de faliment, cu ordinea de zi: 1.
Examinarea şi aprobarea raportului final al lichidatorului. Creditorii pot lua cunoştinţă de materialele aferente ordinii de
zi la sediul lichidatorului: mun. Chişinău, str. P. Zadnipru 18/1, ap. 49, tel. 069289137.
În atenția creditorilor S.R.L. „DIAOLCOR-COM
Pe data de 23.10.2018, ora 11.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Tighina 49, se convoacă adunarea creditorilor cu
ordinea de zi: 1) distribuirea masei debitoare; 2) diverse.
Administratorul insolvabilităţii aduce la cunoştinţa creditorilor S.R.L. „Drancor”, în procedura planului, că pe data
de 19.10.2018, ora 10.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd Decebal 76 , bir. 1203 В, va avea loc adunarea creditorilor, cu
următoarea ordine de zi: 1) modificarea planului procedurii de restructurare.
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Administratorul Î.M. „INDUSTRY CIM GROUP” S.R.L. convoacă adunarea generală extraordinară a asociaţiilor
pentru data de 24.10.2018, ora 09.00, mun. Bălţi, str. 31 August 20 A, et. 3, sala de şedinţă, iar în cazul în care adunarea
nu va întruni cvorumul de prezenta Lege 135/2007, adunarea generală extraordinară va avea loc pe data de 08.11.2018,
la ora și locul indicate mai sus, cu aceeaşi ordine de zi și cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta convocare.
La adunare vor putea participa toți asociaţii.
Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va avea următoarea ordine de zi:
1. Audierea administratorului privind executarea art. 15.1 lit. e) din actul constitutiv al societăţii.
2. A obliga pe administrator să depună actele de procedură cu propunerea candidaturii acelei persoane care își va
îndeplini atribuţiile în condiţiile legii pentru executarea art. 15.1 lit. e) din actul constitutiv al societăţii.
Informații suplimentare la tel. 079112232.
Administratorul Î.M. „INDUSTRY CORE GROUP” S.R.L. convoacă adunarea generala extraordinară a asociaţiilor
pentru data de 24.10.2018, ora 09.00, mun. Bălţi, str. 31 August 20 A, et. 3, sala de şedinţe, iar în cazul în care adunarea
nu va întruni cvorumul de prezenta Lege 135/2007, adunarea generală extraordinară va avea loc pe data de 08.11.2018,
la ora și locul indicate mai sus, cu aceeaşi ordine de zi și cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta convocare.
La adunare vor putea participa toți asociaţii.
Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va avea următoarea ordine de zi:
1. Audierea administratorului privind executarea a art. 15.1 lit. e) din actului constitutiv al Societăţii.
2. A obliga administratorul să depună actele de procedură cu propunerea candidaturii acelei persoane care va îndeplini
atribuţiile în condiţiile legii pentru executarea art. 15.1 lit. e) din actul constitutiv al Societăţii.
Informații suplimentare la tel. 079112232.
Pe data de 18.10.2018, ora 15.30, pe adresa: mun. Chişinău, bd Dacia 55, va avea loc adunarea repetată a creditorilor „Volcano Grup” S.R.L., în proces de faliment, cu următoarea ordine de zi: 1) raportul lichidatorului; aprobarea
cheltuielilor procesului de insolvabilitate; 3) stabilirea remuneraţiei lichidatorului.
Administratorul autorizat SELEVESTRU IRINA anunță concurs pentru selectarea unui jurist / avocat pentru a
participa la proceduri de insolvabilitate. Ofertele se depun la biroul de pe str. Ivan Zaikin 60, pînă la data de 2 noiembrie
2018. Relaţii suplimentare la tel. 022290991.
Lichidatorul „ADERA PRIM” S.R.L., în procedură de faliment, anunță pentru data de 01.11.2018, ora 10.00,
pe adresa: mun. Chișinău, str. A. Russo 18, scara 1, et. 1, organizarea licitației „cu reducere” a lotului din patrimoniului
„Adera Prim” S.R.L.: încăpere locativă cu nr. cadastral 0100508.107.01.007, cu suprafața de 51,4 m.p., situată pe adresa:
mun. Chişinău, sect. Buiucani, str. Calea Ieşilor 3, ap. 7. Prețul de start 1 753 177,50 lei.
Termenul-limită de depunere a cererilor de participare la licitație este 29.10.2018, ora 17.00. Pentru participarea la
licitație, trebuie prezentate pînă la data-limită, la adresa indicată: cererea de participare, buletinul de identitate sau copia
extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, procura de reprezentare pentru efectuarea tranzacțiilor, dovada
achitării taxei de participare în mărime de 1000 lei, dovada achitării acontului în mărime de 10% din prețul inițial la contul
bancar: MD21EC000000225137162743, administrator autorizat Hariton Eugeniu, c/f 44166016, B.C. „EuroCreditBank”
S.A., fil.1. Informații la tel. 069771696.
S.R.L. „AGROBIOBRICHET”, în proces de insolvabilitate, organizează pe data de 29.10.2018, ora 10.30, pe
adresa: mun. Bălți, str. Păcii 31, vînzarea prin licitație „cu reducere” a bunului: autocamion Iveco 180E24, nr. înreg.
KBE868, situat pe adresa: mun. Chişinău, or. Durleşti, str. Cartuşa 58 – cu prețul de start 57 007,80 lei. Cererea de
participare se depune pînă la data de 26.10.2018, cu anexarea actelor necesare. Relații la tel. 069212530.
Pe data de 22.10.18, ora 10.00, pe adresa: mun. Chișinău, bd Decebal 139 B, of. 305, va avea loc licitația repetată
„cu strigare” pentru vinderea masei debitoare a S.R.L. „AGROIMPULS”, în proces de lichidare. La licitație se expune
lotul: teren agricol cu plantații (livadă de măr), nr. cadastrale 3436101.087-094, 3436101.117-118, 3436101.087.01094.01, 3436101.117.01-118.01, situate în r-nul Soroca, s. Rudi, la prețul unic de 774 106,74 lei.
Pentru participare la licitație, doritorii vor vira acontul în mărime de 10% din prețul expus, la contul de acumulare:
beneficiar S.R.L. „Agroimpuls”, c.f.1009600025382, B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., fil. 25, Chișinău, c. b.
AGRNMD2X472, c. f.1002600003778, IBAN MD84AG000000022512859341 MDL. Doritorii de a participa la licitație vor
prezenta lichidatorului: cererea, confirmarea de depunere a acontului la contul bancar indicat în aviz, dovada achitării
taxei de participare de 1000 lei, buletinul, certificatul de înregistrare, extrasul din Registrul persoanelor juridice a agentului
economic, procura, după caz. Depunerea cererilor se încheie la data de 19.10.18, ora 16.00, pe adresa: MD-2060,
mun. Chișinău, bd Decebal 139 B, of. 305. Informații suplimentare la tel. 069233317.
Pe data de 22.10.2018, ora 15.00, pe adresa: mun. Chișinău, bd Decebal 139 B, of. 305, va avea loc licitația repetată
„cu strigare” pentru vinderea masei debitoare S.R.L. „AGROIMPULS”, în proces de lichidare. La licitație se expune
lotul: teren agricol cu plantații (livadă de pruni) cu suprafața de 68,8697 ha, nr. cadastrale 345020.152, 3450210.152.01,
situate în r-nul Soroca, s. Visoca, la prețul unic de 7 541 984,50 lei.
Pentru participare la licitație, doritorii vor vira acontul în mărime de 10% din prețul expus la contul de acumulare:
beneficiar S.R.L. „Agroimpuls”, c.f. 1009600025382, B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., fil. 25, Chișinău, c.b.
AGRNMD2X472, c.f. 1002600003778, IBAN MD84AG000000022512859341 MDL. Doritorii de a participa la licitație vor
prezenta lichidatorului: cererea, confirmarea de depunere a acontului la contul bancar indicat în aviz, dovada achitării
taxei de participare de 1000 lei, buletinul, certificatul de înregistrare, extrasul din Registrul persoanelor juridice a agentului
economic, procura după caz. Depunerea cererilor se încheie pe data de 19.10.18, ora 16.00, pe adresa: MD-2060,
mun. Chișinău, bd Decebal 139 B, of. 305. Informații suplimentare la tel. 069233317.
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COMUNICAT INFORMATIV
AGEN|IA PROPRIET+|II PUBLICE anun\= desf=[urarea concursurilor de privatizare a bunurilor proprietate
public= de stat
CONCURS INVESTI|IONAL
Nr.
Denumirea bunului,
Volumul minim al investi\iilor /
Preçul iniçial de
d/o
amplasarea
termenul de realizare (lei /ani)
v]nzare (lei)
Bunuri imobile
*Cinematograful „Prut”,
1.
500 000 / 3
954 000
or. F=le[ti, str. {tefan cel Mare 61
*Cinematograful „Patria”, or. Leova, str.
2.
Independen\ei 20 (cu excep\ia suprafe\ei de 331,0
300 000 / 3
761 000
m.p. - proprietate privat=)
CONCURS COMERCIAL
Nr.
Capitalul
Pre\ul ini\ial de
Denumirea [i sediul juridic
Genurile de baz= de activitate
d/o
social (lei)
v]nzare (lei)
Complexe patrimoniale unice
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

*}.S. „Fabrica de sticl= din
Chi[in=u”, mun. Chi[in=u, str.
Transnistria 20
*}.S. “Combinatul Poligrafic din
Chi[in=u”, mun. Chi[in=u, str. Petru
Movil= 35
}.S. Hotelul “Zarea”,
mun. Chi[in=u, str. Anton Pann 4
}.S. Firma Editorial - Poligrafic=
“Tipografia Central=”,
mun. Chi[in=u, str. Florilor 1
}ntreprinderea afiliat= Sanatoriul
„Moldova” cu investiáii str=ine
100%, or. Truskave\, str. Gorodi[ce 12
}.S.”Combinatul Republican de
Instruire Auto”,
mun. Chi[in=u, str. Sf. Vineri 16
}.S. pentru repara\ia utilajului
energetic ”Energorepara\ii”,
mun. Chi[in=u, str. Otovasca 1
}.S. „Tipografia Academiei de
ätiináe a Moldovei”, mun. Chiæin=u,
str. Petru Movil= 8
}.S. Centrul de Instruire “Inmacom Didactic”, mun. Chi[in=u, str.
Sarmizegetusa 43/4
}.S. „Deta[amentul de Paz=
Paramilitar=”, mun. Chi[in=u, str.
Colina Pu[kin 19/1

11.

*S.A. “Barza Alb=”,
mun. B=lçi, bd. Victoriei 49

12.

*S.A. “Tutun-CTC”,
mun. Chiæin=u, str. Ismail 116

Fabricarea ambalajelor æi
articolelor din sticl=,
alte genuri de activitate
Servicii editorial-poligrafice,
producerea m=rfurilor de
menire social-cultural=

403 577 340

231 646 000

42 355 380

124 234 000

4 105 967

29 560 000

Servicii editorial-poligrafice,
producerea m=rfurilor de
menire social-cultural=

24 461 658

25 970 000

Prestarea serviciilor curativsanatoriale [i de recuperare

30 670 290
UAH

25 518 000

Instruire auto

3 093 700

20 484 400

Repararea utilajului sta\iilor
electrice [i termice, etc.

8 625 920

15 979 000

Activit=çi conexe poligrafiei

2 160 732

10 923 600

Preg=tirea, perfec\ionarea [i
recalificarea muncitorilor ]n
diferite meserii sau profesii

386 562

8 605 700

Activit=çi de paz=

167 056

6 841 500

136 712 000

329 400 000

111 820 414

165 765 000

Servicii hoteliere

Valori mobiliare
Fabricarea, comercializarea
b=uturilor, producçiei alcoolice
Importul, fabricarea,
comercializarea articolelor din
tutun

*S.C. „Gara Nord” S.A.
Transporturi cu autobuze, alte
mun. Chiæin=u, str. Mitropolit Varlaam
20 000
18 300 000
transporturi terestre de c=l=tori
58
*Conform Caietului de sarcini, care se elibereaz= de Agençia Propriet=çii Publice
Concursurile sunt organizate ]n corespundere cu prevederile Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea [i
deetatizarea propriet=\ii publice, Hot=r]rii Guvernului nr. 945 din 20 august 2007, cu modific=rile [i complet=rile
13.
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ulterioare [i Regulamentului concursurilor comerciale [i investi\ionale de privatizare a propriet=\ii publice, aprobat prin
Hot=r]rea Guvernului nr. 919 din 30 iulie 2008.
I. Condi\ii de participare
1.1. La concurs pot participa:
a) persoane fizice [i juridice din Republica Moldova;
b) persoane fizice [i juridice str=ine cu capital social integral privat, apatrizi ]n conformitate cu legea;
c) asocia\ii ale persoanelor specificate ]n alin. a) [i b).
Participan\ii pot ac\iona nemijlocit sau prin intermediul reprezentan\ilor, mandata\i conform legisla\iei.
1.2. Ofertançii/participançii sunt ]n drept s= ia act de dosarul bunului expus la privatizare æi s= viziteze bunul expus la
concurs.
1.3. Pentru participare la concurs fiecare ofertant va prezenta:
9 cererea de participare, conform modelului eliberat de Agen\ia Propriet=\ii Publice, ]n care se indic= pre\ul oferit
pentru bunul expus la privatizare, condi\iile [i termenele de plat=, angajamentul de a ]ndeplini condi\iile enun\ate ]n
comunicatul informativ. Ofertan\ii concursului investi\ional prezint=, suplimentar la cerere, un program
investi\ional detaliat, cu indicarea valorii investi\iilor, termenelor de realizare [i destina\iei lor, conform
condi\iilor stabilite ]n caietul de sarcini.
9 ]n cazul persoanelor juridice autohtone – copii de pe decizia privind ]nregistrarea persoanei juridice [i
statutul/actul de constituire autentificate de conduc=tor; extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
9 ]n cazul persoanelor juridice str=ine – copia de pe certificatul de ]nregistrare, eliberat de organul ]mputernicit [i
copia de pe statut, autentificate ]n modul stabilit de legisla\ie;
9 ]n cazul persoanelor fizice – copia de pe buletinul de identitate [i anexa la el;
9 persoanele juridice autohtone prezint= copii de pe situa\iile financiare pentru perioada de gestiune precedent=,
autentificate de organul statistic teritorial [i de conduc=tor (persoana juridic= str=in= prezint= aceste documente,
autentificate ]n modul stabilit de legisla\ie);
9 documentul de plat= privind depunerea garan\iei de participare ]n m=rime de 200 mii lei, pe contul bancar:
Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat, Agen\ia Propriet=\ii Publice;
Codul fiscal: 1006601001090; Contul bancar: 226401101;
Banca beneficiar=: Ministerul Finan\elor - Trezoreria de Stat;
Codul IBAN: MD92TRPCAA518420B00467AA
}n destina\ia pl=\ii se va ]nscrie denumirea bunului solicitat la privatizare
9 garan\ia bancar= pentru cel pu\in 50 la sut= din obliga\iile de pre\ asumate. }n cazul asum=rii obliga\iei de
achitare integral= a pre\ului p]n= la semnarea contractului de v]nzare-cump=rare, prezentarea garan\iei bancare
nu este obligatorie;
9 documentul bancar care certific= capacitatea ofertantului de a efectua cel pu\in 25 la sut= din volumul total al
investi\iilor asumate (pentru ofertan\ii concursului investi\ional);
9 certificatul privind datoriile fa\= de bugetul public na\ional – pentru investitorii autohtoni.
1.4. Dup= prezentarea documentelor de participare la concurs, ofertan\ii nu vor ]nainta reclama\ii referitor la
caracteristicile bunului ofertat [i vor semna o declara\ie, ]n form= liber=, ]n acest sens.
1.5. }n cazul ]n care se dore[te participarea la privatizarea mai multor bunuri expuse la concurs, ofertantul este obligat
s= prezinte oferte [i s= depun= garan\ia de participare pentru fiecare bun ]n parte.
II. Modul de desf=[urare
2.1. Concursul se va desf=[ura ]n dou= etape.
2.2. La prima etap=, ]n baza examin=rii documentelor [i ofertelor prezentate, Comisia calific= ofertan\ii participan\i la
concurs, iar la etapa a doua, ]n urma concursului de majorare a pre\ului [i de ]mbun=t=\ire a celorlalte propuneri,
Comisia determin= c]ætig=torul concursului.
2.3. Pot fi recunoscu\i participan\i la concurs numai ofertan\ii care nu au datorii fa\= de bugetul public na\ional, au
prezentat toate documentele, ]ntocmite ]n modul stabilit, au propus un pre\ nu mai mic dec]t pre\ul ini\ial de
v]nzare [i ale c=ror oferte corespund condi\iilor concursului.
2.4. Comisia este ]n drept s= resping= ofertele unor pretenden\i sau ale tuturora, dac= nu au fost prezentate toate
documentele necesare, dac= acestea nu au fost ]ntocmite ]n modul stabilit sau ofertele nu corespund condi\iilor
concursului.
2.5. Comisia aduce la cuno[tin\a ofertan\ilor decizia adoptat= [i ]i invit= s= participe la etapa ulterioar= a concursului,
comunic]ndu-le data [i ora desf=[ur=rii [edin\ei Comisiei, la care vor fi invita\i s= asiste participan\ii sau
reprezentan\ii lor, mandata\i ]n modul stabilit s= ia decizii [i s= semneze documente.
2.6. }n ziua desf=[ur=rii etapei ulterioare a concursului, participan\ii (reprezentan\ii lor) sunt obliga\i s= se ]nregistreze
la secretarul Comisiei. Ofertan\ii, care nu s-au ]nregistrat, nu sunt admi[i la concurs, iar garan\ia de participare
nu se restituie.
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2.7. }n cazul ]n care la concurs particip= un singur ofertant, comisia este ]n drept s= ini\ieze concursul de majorare a
pre\ului bunului expus [i de ]mbun=t=\ire a celorlalte propuneri sau s= declare concursul nul.
2.8. La desf=[urarea concursului, cel mai mare pre\ indicat ]n cererile participan\ilor este declarat drept pre\ ini\ial.
2.9. Concursul se desf=[oar= ]n prezen\a tuturor participan\ilor (reprezentan\ilor lor), ]n cadrul c=ruia ofertan\ii fac
propuneri de ]mbun=t=\ire a pre\ului ini\ial, ]ncep]nd cu participantul care a indicat ]n cerere cel mai mic pre\. }n
cazul ]n care participan\ii au oferit acela[i pre\, primul pas al concursului ]ncepe cu participantul care a prezentat
ultimul documentele. Aceast= ordine se p=streaz= pe ]ntreaga perioad= de desf=[urare a concursului.
2.10. Comisia, la orice etap= a concursului, este ]n drept s= adopte decizia privind finalizarea acestuia, f=r= a
determina c][tig=torul, cu restituirea garan\iilor de participare depuse.
2.11. Comisia desemneaz= c][tig=tor al concursului, participantul care a propus cel mai mare pre\ [i [i-a asumat cele
mai avantajoase obliga\ii ]n sensul satisfacerii condiçiilor concursului.
2.12.P]n= la semnarea contractului de v]nzare-cump=rare, cump=r=torul achit= impozitul privat, care constituie 1% din
valoarea de achizi\ie a bunului, alte impozite [i taxe, prev=zute de lege.
}n cazul achit=rii contravalorii bunului printr-o singur= tran[=, suma va fi achitat= p]n= la semnarea contractului.
}n cazul achit=rii ]n rate a contravalorii bunului privatizat, prima tran[= va fi de cel pu\in 50% din pre\ul de v]nzare
[i plata va fi efectuat=, ]n mod obligatoriu, p]n= la data ]ncheierii contractului de v]nzare-cump=rare. Tran[ele
ulterioare ale pl=\ii bunului privatizat pot fi e[alonate pe o perioad= de p]n= la trei ani [i se vor efectua trimestrial,
]n sume egale, cu indexarea lor ]n func\ie de nivelul infla\iei calculat de la data ]ncheierii contractului p]n= la data
efectu=rii pl=\ii.
Persoanele fizice [i juridice str=ine, apatrizii achit= prin plat= unic= costul bunurilor privatizate p]n= la semnarea
contractului de v]nzare-cump=rare.
III. Alte informa\ii
3.1. Documentele pentru participare la concurs se prezint= ]n limba de stat a Republicii Moldova (sau ]ntr-o alt= limb=,
dar cu traducerea obligatorie ]n limba de stat), ]ntr-un plic sigilat, la care se anexeaz= documentul care certific=
plata garan\iei de participare la concurs.
3.2. Documentele/ofertele pentru participare la concurs pentru bunurile indicate la poziçiile 7, 8, 9, 10 æi 13 se depun
nu mai t]rziu de data de 15 noiembrie 2018, ora 15:00, iar pentru bunurile indicate la poziçiile 1, 2, 3, 4, 5, 6,
11 æi 12 nu mai t]rziu de data de 12 decembrie 2018, ora 15:00, pe adresa: Republica Moldova, mun.
Chi[in=u, Pia\a Marii Adun=ri Na\ionale 1, Agen\ia Propriet=\ii Publice, bir. 343, program: 08.00 – 17.00 , zile de
odihn=: s]mb=ta, duminica.
3.3. Ofertan\ilor, cu excep\ia participantului-c][tig=tor, li se restituie garan\ia de participare (]n afara cazurilor expuse
]n pct. 2.6). Garan\ia de participare depus= de participantul-c][tig=tor se include ]n contul pl=\ii pentru bunul
privatizat. Nu se restituie garan\ia de participare c][tig=torului concursului care a refuzat s= semneze
contractul de v]nzare-cump=rare.
3.4. Informa\ii suplimentare referitor la modul de desf=[urare a concursului æi de familiarizare cu documentele privind
bunurile expuse la privatizare pot fi solicitate la Agen\ia Propriet=\ii Publice (camera de date), tel. +373 (22) 2214-57, +373 (22) 23-45-89, fax.+373 (22) 22-13-77, e-mail: ludmila.balan@app.gov.md.
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Nr.
d/o
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

Nr.
d/o
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
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COMUNICAT INFORMATIV
Agençia Propriet=çii Publice anunç= desf=æurarea licitaçiei „cu strigare”
de privatizare a bunurilor proprietate public= de stat
Complexe patrimoniale unice
Denumirea obiectului,
Genurile de baz= de
Capitalul
amplasarea
activitate
social (lei)
Institutul de Proiect=ri de Stat „Iprocom”,
Servicii de proiectare
559 900
mun. Chi[in=u, str. Gheorghe Tudor 5
}.S. „Pita Service”,
Patiserie, b=c=nie
167 319
or. Basarabeasca, str. G=rii 120
}ntreprinderea de Stat de Paz=
Activit=çi de investigaçie æi
569 046
Paramilitar= a Obiectelor
protecçie a bunurilor
Energetice „Scutul Energetic”,
personale
mun. Chi[in=u, str. Vasile Alecsandri 78
}.S. „Centrul de Elabor=ri Economice [i
Activit=çi de test=ri [i analize
672 214
de Produc\ie”, r-nul S]ngerei,
tehnice
s. Biruin\a, str. Independen\ei 1
}.S. Firma agricol= „Serele Moldovei”,
Servicii ]n agricultur=
886 209
r-nul Anenii Noi, s. Speia
}.S. „Protec\ia Plantelor”,
Producerea æi realizarea
2 073 796
mun.Chi[in=u, or. Durle[ti, str. Cartu[a 77
preparatelor biologice
}.S. Editura Didactic= „Lumina”,
Editura c=rçilor, broæurilor æi
336 957
mun. Chiæin=u, bd. ètefan cel Mare æi
altor publicaçii
Sf]nt,180 (activeaz= ]n spaçii ]nchiriate)
}ntreprinderea de Stat EditorialPoligrafic= „ätiináa”, mun. Chiæin=u, str.
Academiei 3 (activeaz= ]n spaçii ]nchiriate)
}.S. „Preventoriul autogestionar al
Academiei de ätiináe a Moldovei”,
mun. Chiæin=u, str. Gh. Asachi 62/3
}.S. Autobaza Academiei de ätiináe a
Moldovei, mun. Chiæin=u, str. Spr]ncenoaia 5
}ntreprinderea agricol= de stat „Flori”,
mun. Chiæin=u, or. S]ngera, str. Florilor 26

Editura c=rçilor, broæurilor æi
altor publicaçii

Activitatea leprozeriilor, alte
activit=çi de asistenç=
medical=
Servicii de transport auto,
servicii reparaçii auto
Producerea [i omercializarea
materialului s=ditor de flori,
culturi legumicole, æ.a.
}ntreprinderea agricol= de stat
Cultivarea legumelor,
pomicultur= [i creæterea
„Dumbrava-Vest”, mun. Chiæin=u, str.
Uzinelor 209/1
producçiei de pepinier=
Bunuri imobile, complexe de bunuri
Denumirea obiectului, amplasarea

197 000
501 300

584 100

5 835 600
2 140 000
120 000

160 086

4 316 600

895

2 264 000

489 738

6 600 000

1 227 156

5 590 000

361 864

2 800 000

Complex de bunuri imobile, drumul R20 Rezina-Orhei-C=l=raæi, km 8+900,
r-nul Rezina, s. Ciniæeuçi; S exterioar=: 1999,5 m.p.; S terenului ]n folosinç=: 0,8549 ha
Complex de bunuri imobile, Drumul L376 Corne[ti-Boghenii Noi-R=deni-Hogine[ti,
km 32+500, r-nul C=l=ra[i, s. Dereneu; S exterioar=: 181,8 m.p. S terenului ]n folosinç=:
0,1829 ha
Construcáie – bloc de producere cu 4 etaje (nr. cadastral 0100104.568.07), mun.
Chiæin=u, str. Iuri Gagarin,10
Construcáie, 160,5 m.p. (nr. cadastral 2301112.028.01.001) r-nul C=uæeni, or. C=inari, str.
Trandafirilor 57/1
Bun imobil, 217,0 m.p. (nr. cadastral 8701208.090.01.005), or. Taraclia, str. Cebanov 3
Bun imobil, 387,3 m.p. (nr. cad. 2101102.019.01.004), or. Cantemir, str. ètefan-Vod= 7
}nc=peri, 962,0 m.p., mun. Chiæin=u, str. Calea Orheiului 112 (nr. cadastral
0100405.470.01.009 - 555,2 m2,nr. cadastral 0100405.470.01.010 - 369,3 m2, nr.
cadastral 0100405.470.01.011 - 37,5 m2),
Construcáie-depozit metalic, 558,6 m.p.; (nr. cadastral 0100405.527.01),
mun. Chiæin=u, str. Calea Orheiului 127/3
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Preçul iniçial
de v]nzare(lei)
2 920 700

Preçul iniçial
de v]nzare (lei)
140 600

15 700

9 621 000
97 000
218 000
337 000
3 516 000

1 095 000
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Construcáie-staáie de epurare, 184,2 m.p.; (nr. cadastral 0100405.530.01),
mun. Chiæin=u, str. Calea Orheiului 127/4
Construcáie-staáie de epurare, 43,5 m.p.; (nr. cadastral 0100405.530.02),
mun. Chiæin=u, str. Calea Orheiului 127/4

358 000
206 000

23.

Cota de 47/81 din cl=direa de producere (nr. cadastral 7801118.282.07),
1 640 000
or. Soroca, str. Uzinelor 1
24.
Baza de odihn= „Lux” (construcçia cu nr. cadastral 3158301.272.01; ½ din construcçia
386 200
cu nr. cadastral 3158301.273.01), mun. Chiæin=u, or. Vadul lui Vod=, sect. 57
25.
Baza turistic= „Moldova”; Ucraina, reg. Transcarpatic=,r-nul Rahov, s. Iasinea, str.
5 526 000
Gru[evski 11
26.
Baza de odihn= ”Mecita”, reg. Odesa, r-nul Belgorod-Dnestrovsk, or. Zatoka, str.
1 620 000
Lazurnaia 101
Obiecte nefinalizate
Nr.
Denumirea, amplasarea
}nceputul – stoparea
Suprafa\a
Pre\ul ini\ial
d/o
obiectului
construc\iei
terenului aferent (ha)
de v]nzare (lei)
27.
Club, com. Donici, s. Camencea, r-nul
1992 - 1994
0,1897
245 700
Orhei
Bunurile proprietate de stat se expun la privatizare ]n corespundere cu prevederile Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007
privind administrarea [i deetatizarea propriet=çii publice, Hot=r]rii Guvernului nr.945 din 20 august 2007, cu
modific=rile [i complet=rile ulterioare æi Regulamentului privind licitaçiile cu strigare [i cu reducere, aprobat prin
Hot=r]rea Guvernului nr.136 din 10 februarie 2009.
La licitaáie pot participa:
a) persoane fizice [i juridice din Republica Moldova;
b) persoane fizice [i juridice str=ine cu capital social integral privat, apatrizi ]n conformitate cu legea;
c) asocia\ii ale persoanelor specificate la lit. a) [i b).
Solicitançii vor prezenta, nu mai t]rziu de 30 septembrie 2018, ora 16.00, cerere de participare conform modelului
din Anexa nr.1 la Regulamentul privind licitaçiile cu strigare [i cu reducere, aprobat prin Hot=r]rea Guvernului
136/2009.
La cerere se vor anexa:
x ]n cazul persoanelor juridice autohtone - extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, copii de pe decizia
privind ]nregistrarea persoanei juridice [i de pe situaçiile financiare pentru perioada de gestiune precedent=
prezentate Direcçiilor teritoriale ale Biroului Naçional de Statistic=, autentificate de conduc=tor;
x ]n cazul persoanelor juridice str=ine - copii de pe decizia privind ]nregistrarea persoanei juridice [i situaçiile
financiare pentru perioada de gestiune precedent=, legalizate ]n modul stabilit;
x ]n cazul persoanelor fizice - copia de pe buletinul de identitate;
x ]n cazul particip=rii prin reprezentançi, procura eliberat= ]n ordinea stabilit= de lege;
x documentul de plat= privind achitarea acontului ]n m=rime de 10% de la preçul iniçial de v]nzare al bunului expus
la licitaçie [i a taxei de participare la licitaçie, conform urm=toarelor date bancare:
acontul ]n m=rime de 10%
taxa de participare la licitaáie
beneficiar: MF - Trezoreria de Stat,
beneficiar: MF - Trezoreria de Stat,
Agençia Propriet=çi Publice;
Agençia Propriet=çi Publice;
cod fiscal: 1006601001090;
cod fiscal: 1006601001090;
cont bancar: 2264011001;
cont bancar: 2264011001;
banca beneficiar=: Ministerul Finançelor banca beneficiar=: Ministerul Finançelor Trezoreria de Stat;
Trezoreria de Stat;
codul IBAN: MD92TRPCAA518420B00467AA
Codul IBAN: MD06TRPCAA518490C00467AA
}n destinaáia pl=áii se va ]nscrie denumirea bunului solicitat pentru privatizare.
Pentru participare la licita\ie, persoanele juridice din Republica Moldova, persoanele fizice æi juridice str=ine, apatrizii
achit= taxa de participare ]n m=rime de 1500 lei, persoanele fizice din Republica Moldova - 800 lei la contul de
decontare indicat mai sus.
}n cazul ]n care participantul intençioneaz= s= participe la licitarea mai multor bunuri, acontul se va achita pentru
fiecare bun ]n parte. Acontul c]ætig=torului licitaçiei este inclus ]n preçul bunului procurat.
Participantul care a adjudecat bunul este obligat s= semneze procesul-verbal al rezultatelor licitaçiei, s= achite preçul
bunului [i s= semneze contractul de v]nzare - cump=rare.
Participantul care a adjudecat bunul, dar a refuzat s= semneze procesul-verbal privind rezultatele licit=rii, este lipsit
de dreptul de a participa ]n continuare la licitaçiile privind bunul dat. }n acest caz, acontul depus nu se restituie.
Pe parcursul a 20 de zile de la data semn=rii procesului-verbal al rezultatelor licitaçiei, cump=r=torul achit= preçul
bunului adjudecat æi impozitul privat ]n m=rime de 1% din valoarea de achiziçie a bunului, prev=zut de Legea bugetului
de stat.
}n caz de neachitare a preçului æi a impozitului privat ]n termenul stabilit, v]nz=torul are dreptul s= anuleze rezultatele
licitaçiei prin emiterea unui ordin. }n asemenea caz, acontul depus nu se restituie.
Pe parcursul a 7 zile dup= achitarea bunului adjudecat, p=rçile ]ncheie contractul de v]nzare-cump=rare.
Participançii sunt ]n drept s= participe personal sau prin reprezentançii lor, mandataçi ]n modul stabilit; s= ia act de
documentele privind bunurile expuse la licitaçie, la necesitate, s= examineze la faça locului, bunul expus la licitaçie.
Informaçii suplimentare referitor la modul de familiarizare cu documentele privind bunurile expuse la v]nzare æi de
desf=æurare a licitaçiei pot fi solicitate la Agençia Propriet=çii Publice (camera de date), tel/fax +373(22) 221-457,
tel.+373(22) 234-589, email: ludmila.balan@app.gov.md.
Licitaçia se va desf=æura la 31 octombrie 2018, ora 10.00, pe adresa: mun. Chiæin=u, Piaça Marii Adun=ri
Naçionale nr.1, Casa Guvernului.
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MD14SORD1005

MD14CRID1001

MD14UMRD1003

MD14IALD1009

MD14CAHD1001

MD14STRD1000

MD14EDUM1008

5

6

7

8

9

10

2

4

MD14RUMC1004

1

MD14ORHD1008

MD14CIMD1006

Nr.
d/o

3

Nr. de
]nregistrare ]n
Registrul de
Stat al
Valorilor
Mobiliare
(ISIN)
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S.A."DrumuriR][cani"

S.A."DrumuriIaloveni"

S.A."DrumuriCahul"

S.A."DrumuriStr=[eni"

10036020
09760

10036001
6403

10036031
51541

10036001
11971

S.A."Drumuri-

S.A."DrumuriCriuleni"

10036000
95963

10036040

S.A."DrumuriSoroca"

10036080
00976

10036070
03279

S.A."DrumuriC=u[eni"

10036050
09978

S.A."DrumuriOrhei"

S.A."DrumuriCimi[lia"

IDNO

10036060
10892

Denumirea
bunului
proprietate de
stat supus
privatiz=rii

repararea [i
]ntre\inerea
drumurilor auto
repara\ia [i
]ntre\inerea
drumurilor auto
repararea [i
]ntre\inerea
drumurilor auto
repararea [i

repara\ia [i
]ntre\inerea
drumurilor auto
26 003 560

or. R][cani,
str.
Independen\ei
3

or. Cahul, str.
Mihai Viteazul
25
or. Str=[eni,
str. Orheiului
1
or. Edine\, str.

25 185 710

34 817 080

24 101 100

37 291 570

42 389 960

or. Criuleni,
str. Stepelor 5

or. Ialoveni,
str. Chilia 2

33 610 840

25 307 100

or. Soroca,
str. Feofania
Budde 27

Or. C=u[eni,
str. Tighinei
2A

repara\ia [i
]ntre\inerea
drumurilor auto
repararea [i
]ntre\inerea
drumurilor auto
repara\ia [i
]ntre\inerea
drumurilor auto
repararea [i
]ntre\inerea
drumurilor auto

22 187 420

41 054 730

or. Cimi[lia,
str. Nicolae
Iorga 106

repara\ia [i
]ntre\inerea
drumurilor auto

Capitalul
social,
lei

or. Orhei, str.
C=l=ra[ilor 6

Adresa

Genul de
activitate

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Preául
nominal
al unei
acáiuni,
lei

11,45

9,60

12,00

12,50

8,00

13,40

10,00

10,50

11,80

10,00

Preául
iniáial
de
v`nzare
al unei
acáiuni,
lei

2 438 680

3 435 566

2 382 336

3 686 252

2 573 153

4 202 669

3 339 468

4 079 819

2 519 091

2 210 695

Nr. total
de acáiuni
proprieta
te de
stat

96,828

98,675

98,848

98,849

98,954

99,143

99,357

99,375

99,541

99,637

Cotaparte a
statului
]n
capitalul
social,
%

2 438 680

3 435 566

2 382 336

3 686 252

2 573 153

4 202 669

3 339 468

4 079 819

2 519 091

2 210 695

Nr.
de
acáiuni
proprietate
de stat
puse ]n
v`nzare

96,828

98,675

98,848

98,849

98,954

99,143

99,357

99,375

99,541

99,637

Cotaparte a
statului
]n
capitalul
social
pus= ]n
v`nzare,
%

COMUNICAT INFORMATIV
Agenáia Propriet=áii Publice anuná= desf=àurarea licitaáiilor „cu strigare" pe piaáa reglementat= (Bursa de Valori), ]n perioada 19 - 23 noiembrie 2018,
pentru privatizarea acáiunilor proprietate public= de stat din urm=toarele societ=ái pe acáiuni, ]n loturi unice
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MD14AQUA1001

MD14CERA1008

12

13

S.A."DrumuriB=l\i"

S.A."AquaPrut"

S.A.
"Ceramica-T"

10036020
08028

10036030
08520

10026100
00125

Edine\"

Independen\ei
179
mun. B=l\i,
str. Decebal
133
or. Cahul, s.
Ro[u
or. Taraclia,
str.
Zavodskaia 3

]ntre\inerea
drumurilor auto
repararea [i
]ntre\inerea
drumurilor auto
lucr=ri de
construc\ii
lucr=ri de
construcçie,
reparaçii [i
montaj
18 472 200

1 928 853

19 293 780

20,00

9,00

10,00

14

MD14HISI1000

10036000
20396

S.A. "Hotelul
"Chiæin=u"

servicii
hoteliere

mun.
Chi[in=u, bd
1 449 390 3,00
Negruzzi 7
or. Taraclia,
10036100
15
MD14PLEX1002
S.A. "Complex"
construcçii
str.
3 300 610 10,00
00683
Voczalinaia 18
mun.
construcçii
16
10046000
Chi[in=u,
MD14CIMS1009
S.A."CIMS-73"
generale de
1 151 922 6,00
23512
[os. Munce[ti
cl=diri
123 A
Valorile mobiliare proprietate public= se expun la privatizare ]n corespundere cu prevederile Legii nr.121-XVI din 4
mai 2007 privind administrarea [i deetatizarea propriet=çii publice, Legii nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piaça de
capital; Hot=r`rii Guvernului nr.945 din 20 august 2007, Regulamentului privind v`nzarea acçiunilor proprietate
public= pe piaça reglementat=, aprobat prin Hot=r`rea Guvernului nr.145 din 13 februarie 2008, Regulilor pieçei
reglementate, aprobate prin Hot=r`rea CNPF nr.23/3 din 08.05.2015.
V`nzarea-cump=rarea acçiunilor proprietate public= se efectueaz= prin intermediul societ=çilor de investiçii
(brokerilor). Informaçii suplimentare pot fi solicitate la Agençia Propriet=çii Publice, Comisia Naçional= a Pieçei
Financiare, S.A. „Bursa de Valori a Moldovei". }nceputul licitaçiilor - ora 10-00 (zilnic).
}n perioada 12 octombrie - 23 noiembrie 2018, doritorii pot lua cunoætinç= de materialele din dosarele bunurilor
expuse la v`nzare ]n incinta Agençiei Propriet=çii Publice, camera de date (bir.345).

MD14DRMB1006

11

13877

36,785

39,951

60,179

60,191

76,504

96,528

70 622

131 862

290 745

555 926

163 962

1 862 395

Relaçii la telefoanele:
Agençia Propriet=çii Publice, mun. Chiæin=u,
Piaça Marii Adun=ri Naçionale 1,
tel.022-23-80-89, 022-23-45-89.
Comisia Naçional= a Pieçei Financiare,
mun. Chi[in=u, bd {tefan cel Mare [i Sf`nt 77,
tel.022-859-460.
S.A. „Bursa de Valori a Moldovei",
mun. Chi[in=u, str. Maria Cibotari 16,
tel. 022277636.

70 622

131 862

0,37

0,50

290 745

555 926

163 962

1 862 395

3,02

4,24

25,00

15,55

36,785

39,951

60,179

60,191

76,504

96,528
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Se anunţă licitaţia deschisă în cadrul S.A. „APĂ-CANAL CHIŞINĂU” privind achiziţionarea unor bunuri, servicii şi
lucrări. Pentru mai multe informaţii, accesaţi site-ul www.acc.md, www.chisinau.md, compartimentul „Achiziţii”.
„BANCA DE ECONOMII” S.A., în proces de lichidare, IDNO 1003600002549, aduce la cunoştinţa potenţialilor
cumpărători despre desfăşurarea la Bursa de Valori a Moldovei a licitaţiilor „cu strigare”, de vînzare a valorilor mobiliare
în loturi unice în perioada de expunere 12.10.2018 - 12.11.2018, după cum urmează: S.A. Bursa de Valori a Moldovei
(IDNO 1003600004978), cantitatea de acţiuni – 1 (una) la preț – 226,030.00 lei per acțiune, valoarea totală 226,030.00
lei. Bunurile mobile se vînd în condiții speciale care sunt prevăzute de actele interne ale emitenților nominalizați și de
legislația RM. Doritorii pot lua cunoştinţă de bunurile expuse la vînzare și procedura de vînzare a activelor nominalizate,
în zilele de lucru, între orele 10.00 şi 16.00, la sediul „Banca de Economii” S.A., în proces de lichidare, pe adresa: mun.
Chişinău, str. Columna 115 (tel. 022218071), și la societatea de investiții „Valinvest” S.A., pe adresa: mun. Chişinău, str.
Gh. Iablocikin 5/1 (tel.: 022221255, 097543503).
„BANCA DE ECONOMII” S.A., în proces de lichidare, anunță că în avizul cu privire la licitaţie publicat în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr. 377-383 (6772-6778) din 5 octombrie 2018, în loc de „mun. Chișinău, str. Columna 115”
se va citi „mun. Chișinău, bd Mircea cel Bătrîn 23”.
Administratorul autorizat BOSTAN TATIANA anunţă desfăşurarea licitaţiei de vînzare „cu strigare” la data de 26
octombrie 2018, ora 15.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. D. Tudor Strişcă 8/2, of. 121. Spre vînzare se expune mijlocul
de transport model HONDA PILOT EX, anul producerii 2004, capacitatea cilindrică 3471 cm3, la preţul iniţial de 112
500,00 lei. Termenul-limită de depunere a cererilor de participare la licitaţie expiră pe data de 23.10.2018, ora 17.00.
Pentru participare la licitaţie trebuie prezentate: cererea de participare la licitaţie conform modelului aprobat de către
lichidator, buletinul de identitate / copia extrasului, procura pentru efectuarea tranzacţiei, dovada achitării acontului de
10% din preţul iniţial. Informaţii suplimentare la tel.: (0696)70027; 022835385.
Lichidatorul C.I.P.N.C. „CROCMAZ”, în proces de faliment, anunţă pentru data de 19.10.2018, ora 10.00,
licitaţia „cu strigare” de vînzare a bunurilor din masa debitoare, ca loturi patrimoniale separate, bunuri imobile nelocative,
după cum urmează:
Lot nr. 1 – depozit, n.c. 8518202.015.01, S= 628,8 m.p. preţ de start 104 956, 00 lei;
Lot nr. 2 – construcţie, n.c. 8518202.018.01, S= 409,5 m.p., preţ de start 68 968, 00 lei;
Lot nr. 3 – construcţie, n.c. 8518202.018.02, S= 60,3 m.p., preţ de start 10 156, 00 lei;
Lot nr. 4 – construcţie, n.c. 8518202.018.03, S= 101, 6 m.p., preţ de start 17 111, 00 lei;
Lot nr. 5 – construcţie, n.c. 8518202.018.04, S= 173,8 m.p., preţ de start 29 271, 00 lei;
Lot nr. 6 – depozit, n.c. 8518202.018.05, S= 631, 6 m.p., preţ de start 106 373, 00 lei;
Lot nr. 7 – construcţie, n.c. 8518202.018.06, S= 61, 6 m.p., preţ de start 10 375, 00 lei.
Toate bunurile sînt amplasate în r-nul Ştefan-Vodă, s. Crocmaz, str. Kirov 1. Licitaţia va avea loc pe adresa: MD-2012,
mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam 65, of. 243. Acontul de participare este de 10% din costul lotului scos la licitaţie.
Pasul de licitaţie în mărime de 10% din preţul iniţial al lotului. Contul de decontare pentru transferarea acontului şi a
costului biletului de participare IBAN MD05PR002251182931001498, B.C. „ProCredit Bank” S.A., PRCBMD22, A.A. „Guţu
Sergiu”, c/f 44178012. Pentru participare la licitaţie, trebuie depuse următoarele acte: cererea în forma stabilită, actul
ce identifică persoana cumpărătorului şi împuternicirile reprezentantului, pentru persoane juridice – extrasul din Registrul
de Stat al persoanelor juridice, documentul bancar care confirmă depunerea acontului şi achitarea biletului de participare
la licitaţie. Cererile de participare se depun pînă la data de 19.10.2018, ora 09.00. Examinarea bunurilor expuse spre
vînzare, precum şi raportul de evaluare are loc la cerere la locul aflării acestora. Costul biletului de participare - 500,00
lei pentru persoanele fizice şi 1000, 00 lei pentru persoanele juridice. Organizatorul licitaţiei – lichidatorul. Relaţii la tel.
079148852, e-mail: gutsu 1974@mail.ru.
Pe data de 23.10.2018, ora 12.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Tighina 49, se va desfăşura licitaţia „cu reducere”
cu plafon minim al reducerii preţului, la care vor fi expuse spre vînzare bunurile S.R.L. „DAMI-MB”, în proces de
faliment: sere tunel, 10x100m - 10 bucăţi; seră pentru creşterea răsadului 24x24 m; cazangerie la complexul de sere 1 buc.; turn de apă - 1 buc.; fîntînă arteziană - 1 buc.; cazan la sera pentru creşterea răsadului - 1 buc.; transformator
KTR-63 kw cu reţea de energie electrică; contor electric ZMG310CR3X-240-415VS-100A, set de irigare, terenuri agricole,
suprafaţa 7,7196 ha, situate în extravilanul s. Ustia, r-nul Dubăsari, preţul de start 1 352 170,8 lei.
Pentru participare la licitaţie este necesar de prezentat: cererea, copia certificatului de înregistrare - pentru persoanele
juridice, copia buletinului - pentru persoanele fizice, procura pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare,
dispoziţia de plată a acontului în mărime de 10% din preţul de start al obiectului. Relaţii la tel. 069143893.
Pe data de 23.10.2018, ora 11.00, pe adresa: r-nul Floreşti, s. Prajila (sediul S.R.L. „Demeder-Com”), se va desfăşura
licitaţia repetată „cu strigare” privind vînzarea combinei John Deer, de culoare verde, anul producerii 2014, nr. şasiu
1ZOW550ACDD092514, nr. motor CD6068L286236, nr. de înmatriculare TAB 300, care aparţine cu drept S.R.L.
„DEMEDER-COM”, în procedura falimentului, la preţul de start de 1 606 590 lei. Pentru a participa la licitaţie,
trebuie prezentate, pînă la data de 19.10.2018 inclusiv, ora 17.00, următoarele acte: cererea, actul ce identifică persoana
cumpărătorului şi împuternicirile reprezentantului, documentul bancar care confirmă depunerea acontului de 10% din
preţul iniţial de vînzare al bunului. Costul biletului de participare – 500 lei pentru persoanele fizice şi 1000 lei pentru
persoanele juridice. Organizatorul licitaţiei – lichidatorul. Relaţii la tel.: 069931880, 078572299.
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S.A. „FABRICA DE VIN COJUŞNA”, în procedură de faliment simplificat, organizează pe data de 29.10.2018, ora
11.00, în mun. Chişinău, str. Teilor 7/2, et. 2, anticamera, vînzarea prin licitaţie „cu reducere” a următoarelor bunuri: 1)
lot nr. 1 - vinuri de colecţie Cabernet, 22 800 sticle, preţul maxim 915 648 lei; 2) lot nr. 2 - vinuri de colecţie Romaneşti,
1870 de sticle, preţul maxim de 75 099 lei; 3) lot nr. 3 - vinuri de colecţie Comratscoe, 11 780 sticle, preţul maxim de
408 059 lei. Cererile însoţite de documentul de identitate, procura, dovada transferării acontului în mărime de 2% la c/d
MD52ML000000002251309640, B.C. „Moldindconbank” S.A., se depun nu mai tîrziu de data de 25.10.2018. Informaţii
suplimentare la tel.: 069072200.
S.A. „FRANZELUŢA” anunţă concurs pentru achiziţionarea nucilor greceşti şi a zahărului cristal alb, recolta anului
2018. Doritorii de a participa la concurs prezintă următoarele documente:
1. Avizul sanitar pentru depozitele de păstrare a produselor.
2. Autorizaţia sanitară de funcţionare.
3. Certificatul de inofensivitate.
4. Certificatul de calitate.
5. Certificatul privind rulajele bancare pe anul 2017, ianuarie-septembrie 2018.
6. Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice.
7. Certificatul de înregistrare.
8. Oferta comercială.
Setul de documente trebuie să fie prezentat pe adresa: mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa 30, MD-2032, pînă pe
data de 15.10.2018, ora 09.00. Detalii la telefon: 022527183.
Lichidatorul debitorului Î.M. „GLORINAL-GRUP” S.R.L., în procedură de faliment, anunță vînzarea prin negocieri
directe a bunurilor mobile ale debitorului: lotul nr. 1 – autoturism Skoda Praktik, anul producerii 2007, nr. de înregistrare
C MM 416, preţ de vînzare 38 629,86 lei. Lotul nr. 2 – camion autotractor MAN 19463, anul producerii 1998, nr. de
înregistrare C LZ 988, preţ de vînzare 63 416,66 lei. Lotul nr. 3 – remorcă-furgon LAMPFERHOFF K16, anul producerii
1989, nr. de înregistrare C AR 105, preţ de vînzare 30 690,39 lei. Lotul nr. 4 – camion Mercedes 814D, anul producerii 1992, nr. de înregistrare C JX 625, preţ de vînzare 54 989,71 lei. Lotul nr. 5 – autocamion Citroen Jumper, anul
producerii 2003, nr. de înregistrare C IE 759, preţ de vînzare 10 811,87 lei. Lotul nr. 6 – camion Mercedes 714D, anul
producerii 1996, nr. de înregistrare C LM 244, preţ de vînzare 66 481,30 lei. Lotul nr. 7 – autocamion Citroen Jumper,
anul producerii 2003, nr. de înregistrare C JE 221, preţ de vînzare 21 090,33 lei. Lotul nr. 8 – camion Mercedes 711D,
anul producerii 1996, nr. de înregistrare C LP 190, preţ de vînzare 52 545,08 lei. Lotul nr. 9 – camion Mercedes 811D,
anul producerii 1996, nr. de înregistrare C MM 417, preţ de vînzare 49 617,56 lei. Lotul nr. 10 – camion autotractor
MAN 19414, anul producerii 1999, nr. de înregistrare C LL 144, preţ de vînzare 69 998,00 lei. Lotul nr. 11 – autocamion
Citroen Jumper, anul producerii 2002, nr. de înregistrare C AY 115, preţ de vînzare 21 768,74 lei, și utilaj format din
stelaje, mobilier, frigidere, vitrine frigorifice, tehnică de calcul, în număr total de 416 bunuri individuale, prețul sumar
de vînzare al bunurilor constituie 957 477,17 lei. Ofertele se depun în zilele lucrătoare, la sediul lichidatorului: mun.
Chişinău, str. Toma Ciorbă 18. Informații suplimentare la tel. 079424152.
Lichidatorul debitorului Î.M. „GLORINAL-GRUP” S.R.L., în procedură de faliment, anunță pentru data de
26.10.2018, ora 10.00, mun. Chişinău, str. Toma Ciorbă 18, vînzarea prin licitație „cu reducere” a bunurilor debitorului,
anume:
Lotul nr. 1 – format din teren cu suprafața de 0,3944 ha, depozit cu suprafața de 1039,9 m.p., depozit cu suprafața
de 1031,3 m.p., înregistrate sub numerele cadastrale 0100403.038, 0100403.038.01, 0100403.038.02, situate pe str.
Petricani 19/5, mun. Chișinău, preţ de start al bunurilor imobile – 14 930 960 lei și stelaje pentru depozit la preț de
start – 225 552,60 lei. Lotul nr. 2 – teren cu suprafața de 0,0398 ha și construcție comercială cu suprafața la sol 323
m.p., înregistrate sub numerele cadastrale 0100313.404, 0100313.404.01 și construcția nelocativă cu suprafața de 158
m.p., înregistrată sub numărul cadastral 0100313.810.01.286, situate pe bd Mircea cel Bătrîn 42, mun. Chișinău, preţ
de start al lotului 13 202 672,50 lei.
Pentru a participa la licitație, trebuie achitate acontul în mărime de 10% din preţul de start al lotului și taxa de participare la licitație în mărime de 500 lei pentru persoane fizice şi 1000 lei pentru persoane juridice, care se vor depune pe
contul de acumulare al lichidatorului cu următoarele date bancare: beneficiar - Î.M. „Glorinal-Grup” S.R.L., în proces de
insolvabilitate, cod fiscal 1002600050026, cont IBAN MD44AG000000022513000614, B.C. “Moldova-Agroindbank” S.A.,
filiala nr. 25, Chişinău, c/b AGRNMD2X472. Cererile se depun la biroul lichidatorului: mun. Chişinău, str. Toma Ciorbă
18, cu anexarea obligatorie a următoarelor acte: copia buletinului de identitate pentru persoane fizice; copia extrasului
din Registrul de stat al persoanelor juridice și procura pentru dreptul de a participa la licitație pentru persoane juridice,
documentul bancar confirmativ de achitare a acontului și taxei de participare. Depunerea cererilor și a documentelor se
încheie pe data de 23.10.2018, ora 10.00. Înregistrarea participanților la licitație se va efectua în ziua desfășurării licitației
în perioada 09.30-09.50. Participanții care au întîrziat nu se admit la licitație. Informații suplimentare la tel. 079424152.
COMUNICAT INFORMATIV
de inițiere a concursului repetat de selectare a partenerului privat
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ, cu adresa juridică: mun. Chişinău, str. Petricani 19,
MD-2059, desemnat în calitate de partener public, anunţă concursul public repetat de selectare a partenerului
privat pentru implementarea proiectului de parteneriat public-privat „Crearea fondului locativ de serviciu al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră” care se va realiza prin construcția unui complex locativ și a obiectelor de menire
socială pe terenul amplasat în mun. Chișinău, str. Grenoble 111 A, cu numărul cadastral 0100214.134, cu suprafața de
0,3984 ha, care este proprietate publică a statului din domeniul privat (HG 520 din 05.07.2017).
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Durata parteneriatului public-privat se stabilește pentru o perioadă de 48 luni în cazul transferării în proprietatea
Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a spaţiilor locative din cadrul complexului locativ și a obiectelor de menire
socială care urmează a fi construite pe terenul transmis, şi pînă la 6 luni în cazul transferării în proprietatea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a spaţiilor locative în cadrul altor complexe locative finalizate și date în exploatare,
care aparţin partenerului privat.
Procedura de selectare a partenerului privat se va desfăşura prin concurs public, într-o singură etapă (HG 476
din 04.07.2012).
Documentaţia-standard poate fi obţinută de la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, cu sediul în mun.
Chişinău, str. Petricani 19, Secţia management logistic. Telefoane de contact: 022259723, 022264535, 079600782,
076063592; email: andrian.popescu@border.gov.md. Documentația-standard poate fi obținută contra unei plăți nerambursabile de 1000 (una mie) MDL, care constituie totodată și taxa de participare la concurs. Plata se va efectua la
contul bancar:
Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
mun. Chişinău, str. Petricani 19
Cod fiscal: 1006601000196
Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat; Cod bancar: TREZMD2X
IBAN: MD61TRPAAA142310A14287AA
Cerințele față de ofertanți și datele care urmează a fi incluse în ofertă, precum și criteriile de eligibilitate
și evaluare a ofertelor sunt stabilite în documentația-standard.
Ofertele elaborate în corespundere cu documentația-standard vor fi depuse pînă la data de 11.12.2018, ora 17.00,
pe adresa juridică a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.
Ofertele vor fi deschise la sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, pe data de 14.12.2018, ora 10.00.
Rezultatele concursului vor fi anunţate în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal de
către Comisia de selectare.
S.R.L. „INTERPAV-DECOR”, în procedura simplificată a falimentului, organizează pe data de 29.10.2018, ora
11.00, pe adresa: mun. Bălți, str. Păcii 31, vînzarea prin licitație „cu reducere” a bunului: lot nr. 1 - aspirator de tip Karcher
NT 35/1, cu prețul de start 1206,90 lei; lot nr. 2 - maşină de spălat podelele de tip KLINDEX, cu prețul de start 6463,80
lei; lot nr. 3 - Mercedes 100D, nr. CJT817, an.1991, cu prețul de start 18 694,80 lei; lot nr. 4 - BMW 324D, nr. CIL835,
an.1988– cu prețul de start 23 328,00 lei; lot nr. 5 - Ford Mondeo, nr. AAO482, 1995, cu prețul de start 20 614,50 lei.
Cererea de participare se depune pînă la data de 26.10.2018, cu anexarea actelor necesare. Relații la tel. 069212530
Pe data de 19 octombrie 2018, ora 10.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab 42, of. 12, va avea loc
licitația „cu strigare” pentru vinderea masei debitoare a S.A. “ÎNTREPRINDEREA DE COLECTARE A VITELOR ŞI
PĂSĂRILOR” din Donduşeni, în procedură de faliment. La licitație sunt expuse următoarele loturi:
Lotul nr. 1 - casă de locuit, nr. cadastral 3401104135.01 – 22 000,00 lei.
Lotul nr. 2 - depozit, nr. cadastral 3401104134.01 - 129 600,00 lei.
Lotul nr. 3 - clădire pentru producţie, nr. cadastral 3401104134.03 - 84 800,00 lei.
Lotul nr. 4 - beci, nr. cadastral 3401104229.02 – 7900 lei.
Pentru participare la licitaţie, doritorii vor vira acontul în mărime de 10% din preţul iniţial al loturilor (S.A. “Întreprinderea de
colectare a vitelor şi păsărilor”, în procedură de faliment, cod fiscal 1003604003153, IBAN MD14MO2224ASV22907987100,
B.C. „Mobiasbancă - Groupe Societe Generale” S.A., filiala nr. 7, „Renaştere”, BIC EXMMMD22436). Sunt admişi pentru
a participa la licitaţie: persoane fizice şi juridice ale RM, cetăţeni străini, persoane juridice străine. Doritorii de a participa
la licitaţie vor prezenta lichidatorului: cererea de participare, confirmarea depunerii acontului pe contul bancar indicat
în aviz, copia certificatului de înregistrare a firmei, extrasul din Registrul de Stat, procura, după caz, pentru dreptul de a
participa la licitație și încheia tranzacții de vînzare-cumpărare a loturilor expuse la licitație. Depunerea cererilor se încheie
pe data de 17 octombrie 2018, ora 17.00. Cererile de participare la licitație vor fi depuse pe adresa: MD-2012, mun.
Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab 42, of. 12. Informaţii suplimentare la tel.: 069125765.
COMUNICAT INFORMATIV
cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru auditarea situaţiei financiare pentru
anul 2018 a Î.S. Întreprinderea silvo-cinegetică Străşeni
1. Denumirea beneficiarului: Î.S. ÎNTREPRINDEREA SILVO-CINEGETICĂ STRĂŞENI.
2. Obiectul achiziţiei: selectarea companiei pentru auditarea situaţiei financiare pentru anul 2018.
3. Termenul-limită de prezentare a ofertei – 30 zile din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
4. Locul prezentării ofertei: MD-3702, or. Străşeni, str. Ştefan cel Mare1.
5. Condiţii obligatorii: deţinerea confirmării Consiliului de supraveghere a activităţii de audit privind lipsa sancţiunilor;
ofertele de participare la concurs trebuie să întrunească condiţiile prevăzute în HG nr.875 din 22.12.2015.
6. Informaţii generale despre întreprindere: capital social – 5,6 mii lei; genul principal de activitate – silvicultură şi
gospodărie cinegetică; numărul mediu scriptic al personalului 158.
7. Informaţii suplimentare la numărul de telefon: 023724902, dna Olga Ciumacenco, contabil-şef.
B.C. „INVESTPRIVATBANK” S.A., în proces de lichidare, anunţă organizarea licitaţiilor „cu strigare”, care vor
avea loc pe adresa: mun. Chișinău, bd Mircea cel Bătrîn 23. Obiectele expuse la licitaţie sunt:
1. Casă de locuit individuală (nr. cadastral 4101202.157.01, suprafaţa - la sol 162,50 m.p. / interioară 237,90 m.p.),
construcție accesorie – bucătărie de vară (nr. cadastral 4101202.157.02, suprafaţa - la sol 55,60m.p. / interioară - nespecificată), teren pentru construcție (nr. cadastral 4101202.157, suprafața 0,0541 ha) amplasate pe adresa: r-nul Edineț,
str. Renașterii 12. Licitaţia va avea loc pe data de 29 octombrie 2018, ora 09.30 Preţul de pornire 735 000,00 MDL.
2. Casă de locuit (nr. cadastral 3446000.561.01, suprafaţa - la sol 99,5m.p. / interioară 78,80 m.p.), construcție
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accesorie (nr. cadastral 3446000.561.02, suprafaţa la sol 26 m.p. / interioară 23,00 m.p.), teren pentru construcție
(nr. cadastral 3446000.561, suprafața 0,093 ha) amplasate pe adresa: r-nul Donduşeni, com. Tîrnova, s. Tîrnova. Licitaţia
va avea loc pe data de 29 octombrie 2018, ora 10.30. Preţul de pornire 64 109,00 MDL.
3. Autoturism marca Mercedes-Benz, model Vito 638; vin cod – VSA63813413183495, anul producerii 1999; tipul
caroseriei – universal, tipul motorului – 4 cilindre, capacitatea cilindrică – 2295 cm3, combustibil – benzină, cutia de
viteze – manual, 5 trepte, tracţiune - 2x4; autoturismul a fost reutilat în autoturism din camion. Licitaţia va avea loc pe
data de 29 octombrie 2018, ora 11.30. Preţul de pornire 31 230,00 MDL.
4. Autoturism marca Nissan, model Micra; vin cod – SJNFBAK12U1138112, anul producerii 2003; tipul caroseriei –
hatchback, culoarea verde, tipul motorului – 4 cilindre, capacitatea cilindrică – 1240 cm3, combustibil – benzină, cutia
de viteze – manual, 5 trepte, cai putere - 65. Licitaţia va avea loc pe data de 29 octombrie 2018, ora 13.30. Preţul de
pornire 46 500,00 MDL.
5. Utilaj foto: aparate pentru developare automată a peliculelor foto model QSS3-501; echipament pentru developarea
automată a peliculelor foto în role sau pentru expunerea automată a peliculelor developate pe role de hîrtie foto, model
Gretac Lab 740 plus; aparate şi dispozitive pentru laboratoarele fotografice (imprimarea fotografiilor de pe role de hîrtie)
model HLCD. Licitaţia va avea loc pe data de 29 octombrie 2018, ora 14.30. Preţul de pornire este 17 294,00 MDL.
6. Construcţie (nr. cadastral 3136112.082.01, suprafaţa la sol de 460,80 m.p. / interioară - 345,10 m.p.) şi teren
aferent cu destinație specială (nr. cadastral 3136112.082, suprafața 1,1172 ha), amplasate pe adresa: r-nul Criuleni, com.
Hruşova, s. Hruşova. Licitaţia va avea loc pe data de 29 octombrie 2018, ora 15.30. Preţul de pornire 307 328,00 MDL.
Termenul-limită de prezentare a cererilor de participare, de achitare a acontului şi a taxei de participare este
26 octombrie 2018, ora 16.00. Pasul licitaţiei este de 5% din preţul de pornire. Acontul, ce urmează obligatoriu să fie
achitat, constituie 10% din prețul de pornire. Taxa de participare este: pentru persoane fizice - 200,00 MDL / pentru
persoane juridice - 300,00 MDL. Informaţie suplimentare referitoare la licitaţiile anunţate poate fi obţinută de pe site-ul
băncii - www.ipb.md, sau pe adresa: mun. Chișinău, bd Mircea cel Bătrîn 23. Informaţia de contact: tel. 022 253883
/ 37367218094. Date bancare: beneficiar - B.C. „Investprivatbank” S.A., în proces de lichidare, banca beneficiarului:
Banca Naţională a Moldovei, IBAN MD85NB000000000035262801, codul băncii NBMDMD2X, cod fiscal 1002600015212.
Lichidatorul S.R.L. „MEDION-TC”, în procedura falimentului simplificat, anunță înstrăinarea prin negocieri
directe a bunurilor: utilaj pentru producerea plasei rabiță și utilaj pentru producerea plăcilor din polistirol. Preț inițial
39 986,00 lei. Relaţii la tel. 069397825.
Î.I. „ORHIDEIA NANI”, în procedură de faliment, anunţă pentru data de 26 octombrie 2018, ora 13.00, pe adresa:
mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab 55, licitaţia repetată “cu strigare” a următoarelor bunuri incluse în masa debitoare: lotul
nr. 1 - construcții – clădirea și edificii – complex de creștere și sacrificare a păsărilor, cu suprafața de 12 411 m.p., nr.
cadastral 3136117.002.01-3136117.002.03, teren aferent, cu suprafața de 14,95 ha, nr. cadastral 3136117.002, și utilaj
tehnologic amplasat în r-nul Criuleni, com. Hrușova, s. Chetroasa, preţul de start 12 544 750, 00 lei. Pentru participare
la licitaţie, ofertantul va depune o cerere pe adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 55, împreună cu împuternicirile
legale, şi va achita pe contul de acumulare acontul în mărime de 2% din preţul de start, prezentând confirmare în acest
sens. La aceeaşi adresă se va putea lua cunoştinţă de paşaportul lotului. Se va considera cîştigător ofertantul care a
propus cel mai mare preţ. Relaţii la tel. 069010202. Termenul de depunere a cererilor de participare la licitaţie expiră
pe data de 23.10.2018, ora. 17.00
La data de 26.10.2018, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. C. Tănase 9, of. 4, se va desfăşura licitaţia repetată
„cu strigare” privind vînzarea bunurilor incluse în masa debitoare a S.C. „PRIMPIZZA” S.R.L., în procedura falimentului,
la preţurile de start, fără TVA, după cum urmează: 1. masă de inox pentru peşte (1880*1420*1135), a.p. 2015 – 5886
lei; 2. cameră frigorifică (17,7 M3 2400*2500*2600), a. p. 2014 – 30 455 lei; 3. instalaţie frigorifică (DANFOSS OTYMA
PLUS Răcitor de aer LUVE), a.p. 2014 – 35 568 lei; 4. vitrină frigorifică de perete (Losana 2+RSV, nr. 71081801), a.p.
2015 – 61 795 lei; 5. agregat frigorific (TFHS 4531 ZHR), a.p. 2015 – 19 203 lei; 6. aparat pentru tăierea produselor
(DOLLY 350/S), a.p. 2015 – 9422 lei; 7. generator de gheaţă (MUSTER 250A-Q), a.p. 2015 – 45 197 lei; 8. buncăr pentru
generatorul de gheaţă (BIN 200), a.p. 2015 – 8634 lei; 9. mobilă comercială, rafturi specializate (20850*950*400), a.p.
2013, 15 buc. - 7973 lei; 10. terminal de casă (AL/L2200*1110*900), a.p. 2013 – 3190 lei. Pentru a participa la licitaţie
trebuie prezentate, pînă pe data de 22.10.2018 inclusiv, ora 17.00, următoarele acte: cererea, actul ce identifică persoana
cumpărătorului şi împuternicirile reprezentantului, documentul bancar care confirmă depunerea acontului de 10% din
preţul iniţial de vînzare al bunului/bunurilor. Costul biletului de participare – 500 lei pentru persoanele fizice şi 1000 lei
pentru persoanele juridice. Organizatorul licitaţiei – lichidatorul. Relaţii la tel. 069931880.
Pe data de 29.10.2018, ora 14.00, pe adresa: mun. Bălţi, str. Păcii 56, bir. 1, se va desfăşura licitaţia „cu strigare”
a utilajului agricol semănătoare „MULTIDRILL MEL 400”, din masa debitoare a S.R.L. „RUDIX-PLANT”, la preţul iniţial
de 117 450 lei. Doritorii vor depune cerere de participare, cu anexe: acte de identitate, reprezentare şi confirmare a
achitării acontului de 2% din preţul iniţial. Costul biletului de participare - 150 lei. Depunerea cererilor - pînă la 26.10.2018,
termenul-limită de înregistrare a prezenţei şi de ridicare a biletului - ora 13.45. Organizatorul - lichidatorul Janu Natalia,
tel. 068409409.
Lichidatorul debitorului Î.M. „S.B.TRADE” S.R.L., în procedură de faliment, anunță vînzarea prin negocieri directe
a următoarelor unități de transport ale debitorului: lotul nr. 1 – remorcă CHEREAU CD 381H, an. prod. 2005, nr. de
înmatr. C 154 AX, preţ de vînzare 70 753,10 lei; lotul nr. 2 – autocamion GAZ 3307, an. prod. 1993, nr. de înmatr. C AG
037, preţ de vînzare 13 537,53 lei; lotul nr. 3 – autocamion GAZ 33075, an. prod. 1993, nr. de înmatr. C AO 484, preţ
de vînzare 7 182,84 lei; lotul nr. 4 – autocamion ZIL 431610, an. prod. 1992, nr. de înmatr. C KX 548, preţ de vînzare
23 953,48 lei; lotul nr. 5 – autoturism VOLKSWAGEN CADDY, an. prod. 2002, nr. de înmatr. C QF 733, preţ de vînzare
27 279,18 lei; lotul nr. 6 – autoturism VOLKSWAGEN LT 46, an. prod. 1998, nr. de înmatr. C MC 292, preţ de vînzare
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20 301,92 lei; lotul nr. 7 – autoturism MITSUBISHI LANCER, an. prod. 2009, nr. de înmatr. C OC 953, preţ de vînzare
48 194,19 lei; lotul nr. 8 – autocamion Mercedes 611 D, an. prod. 1996, nr. de înmatr. C IM 785, preţ de vînzare 38 956,30
lei; lotul nr. 9 – autocamion Mercedes 208 D, an. prod. 1995, nr. de înmatr. C KD 362, preţ de vînzare 47 873,43 lei;
lotul nr. 10 – autocamion Mercedes 814 D, an. prod. 1992, nr. de înmatr. C KL 654, preţ de vînzare – 31 938,95 lei;
lotul nr. 11 – autocamion Mercedes 809 D, an. prod. 1997, nr. de înmatr. C LS 427, preţ de vînzare 47 681,70 lei; lotul
nr. 12 – autocamion Mercedes 814 D, an. prod. 1994, nr. de înmatr. C LZ 949, preţ de vînzare 14 297,88 lei; lotul nr.
13 – autocamion Mercedes 1320, an. prod. 1991, nr. de înmatr. C PD 753, preţ de vînzare – 54 773,42 lei; lotul nr. 14 –
autocamion Mercedes 814, an. prod. 1992, nr. de înmatr. C QO 081, preţ de vînzare – 53 305,21 lei. Ofertele se depun
în zilele lucrătoare, la sediul lichidatorului: mun. Chişinău, str. Toma Ciorbă 18. Informații suplimentare la tel. 079424152.
Lichidatorul debitorului Î.M. „S.B.TRADE” S.R.L., în procedură de faliment, anunță pentru data de 26.10.2018, ora
12.00, mun. Chişinău, str. Toma Ciorbă 18, vînzarea prin licitație „cu reducere” a bunurilor imobile ale debitorului, anume:
lotul nr.1 – încăpere nelocativă cu suprafața de 116,10 m.p., înregistrată sub numărul cadastral 0100417.085.03.021,
situată în mun. Chișinău, str. Colina Pușkin 18, preţ de start – 1 534 250 lei; lotul nr. 2 – clădire de producere cu suprafața
de 886,10 m.p. și terenul aferent cu suprafața de 0,2891 ha, înregistrate sub numerele cadastrale 1701124.061.01 și
1701124.061, situate în or. Cahul, str. Dunării 1, preţ de start 2 256 250 lei. Pentru a participa la licitație, trebuie achitate
acontul în mărime de 10% din preţul iniţial al lotului și taxa de participare la licitație în mărime de 500 lei pentru persoane
fizice şi 1000 lei pentru persoane juridice, care se vor depune pe contul de acumulare al lichidatorului cu următoarele
date bancare: beneficiar - Î.M. „S.B.TRADE” S.R.L., în proces de insolvabilitate, cod fiscal 1006600007349, cod IBAN
MD07ML000000000022383631, B.C. „Moldindconbank” S.A., filiala Decebal, c/b MOLDMD2X363. Cererile se depun la
oficiul lichidatorului, pe adresa: mun. Chişinău, str. Toma Ciorbă 18, cu anexarea obligatorie a următoarelor acte: copia
buletinului de identitate pentru persoane fizice; copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice și procura
pentru dreptul de a participa la licitație pentru persoane juridice, documentul bancar confirmativ de achitare a acontului
și taxei de participare. Depunerea cererilor și a documentelor se încheie pe data de 23.10.2018, ora 12.00. Înregistrarea
participanților la licitație se va efectua în ziua desfășurării licitației, în perioada 11.30-11.50. Participanții care au întîrziat
nu se admit la licitație. Informații suplimentare la tel. 079424152.
S.R.L. „SAMIRALAGRO”, în proces de insolvabilitate, anunţă pentru data de 20.10.2018, ora 10.00, pe adresa:
str. Golia 10, mun. Chişinău, desfăşurarea licitaţiei publice „cu strigare” a următoarelor bunuri: depozit nr. cadastral
- 3155105.160.04, amplasat în r-nul Criuleni, s. Zăicana, la preţul de start 421 300,00 lei. Actele pentru participare
la licitaţie: cerere, copia actului de identitate, copia extrasului de A.S.P. (pentru persoanele juridice), dovada achitării
acontului în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului, în contul IBAN: MD53EC000000000223857165, B.C. „Eurocreditbank” S.A., procură specială (pentru reprezentanţi). Termenul-limită de depunere a cererilor de participare: pînă pe
data de 19.10.2018. Informaţii suplimentare la tel. 069305881.
Lichidatorul S.R.L. „ȘEVȚOV-SERVERS” anunță pentru data de 26.10.2018, ora 11.00, pe adresa: mun. Chișinău,
str. București 23 A, of. 402, desfășurarea licitației „cu reducere” a patrimoniului S.R.L. „ȘEVȚOV-SERVERS”: lotul
nr. 2 - bun imobil, încăpere locativă (apartament cu 2 camere), nr. cadastral 9601208.441.01.050, cu suprafața totală de
70,4 m.p., amplasat în U.T.A. Găgăuzia, mun. Comrat, str. Lenin 156/1, prețul maxim de vînzare al lotului 455 335,00
MDL, pasul de reducere a prețului - 2% din prețul maxim de vînzare al lotului, limita la care poate fi redus preţul –
445 000,00 MDL. Ca participanți la licitație sunt admise persoane fizice şi juridice. Participanții la licitație vor depune cererea
în formă stabilită, la care se anexează obligatoriu: copia actului de identitate al participantului; pentru persoane juridice –
extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, procura de reprezentare, copia actului de identitate a reprezentantului, actul bancar de confirmare a depunerii unui acont în sumă de 45 533,50 MDL, actul bancar de confirmare a
achitării costului biletului de participare în sumă de 1500,00 MDL. Contul de decontare pentru transferarea acontului și
costului biletului de participare: beneficiar - A.A. Dogot Constantin, c/f 44202014, IBAN MD89PR002251177346001498,
B.C. „ProCredit Bank” S.A., PRCBMD22. Termenul-limită de depunere a actelor este data de 23.10.2018, ora 11.00.
Examinarea obiectelor expuse la vînzare se efectuează zilnic, la locul lor de amplasare. Informații suplimentare la tel.
069220116.
C.P. „TVARDIŢA”, în proces de faliment, c/f 1002610000181, anunţă licitaţia „cu strigare” pentru data de
15.10.2018, ora 09.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, of. 6. Bunurile spre comercializare sunt:
l. Tractor T150K, num. TR-A 700, an.1986 - 1365 lei. 2. Tractor T150K, num. TR-A 701, an. 1980 – 9915 lei. 3.
K0M36/l, num. TR-A 503, an. l974 – 837 lei. 4. ЮM36Л, num. TR-A 504, an. l974 – 837 lei. 5. ЮМ36АЛ, num. TR-A
242, an. l983 – 8370 lei. 6. ЮM36КЛ, num. TR-A 241, an.1988 – 774 lei. 7. MT380, num. TR-A 248, an. l988 - 930 lei.
8. ЮM36КЛ, num. TR-A 237, an. l989 – 837 lei. 9. K701, num. TR-A 153, an. 1988 – 2016 lei. 10. K701, num. TR-A 704,
an. 1978 – 4032 lei. 11. T150K, num. TR-A 707, an.1982 – 4095 lei. 12. T16M, num. TR-A 698, an.1988 – 1236 lei. 13.
K701, num. TR-A 709, an. 1978 – 10 080 lei. 14. T150K, num. TR-A 495, an. 990 – 5949 lei. 15. MT380Л, num. TR-A
243, an.1987 – 930 lei. 16. T16M, num. TR-A 706, an. 1987 – 2472 lei. 17. MT380Л, num. TR-A 245, an. 1988 – 3870
lei. 18. ЮМ36КЛ, num. TR-A 328, an. l988 – 3870 lеi. 19. МТ380Л, num. TR-A 500, an.1992 -7602 lei. 20. ЮМ36АКЛ,
num. TR-A 329, an. l990 – 5022 lеi. 21. Плуг ПЛН 8 - 40 an.1999 – 3708 lei. 22. Плуг ПЛН 8-40, an.1998 – 2790 lei. 23.
Плуг ПЛН 8-40, an. 1998 – 2790 lei. 24. Semănătoare Беккер, an. 1978 – 450 lei. 25. Semănătoare Беккер, an. 1978
- 450lei. 26. Semănătoare СУПН8, an.1984 -1236 lei. 27. Semănătoare СУПН8. an. 1985 – 1236 lei. 28. Semănătoare
СЗП3.6. an.1988 – 1953 lei. 29.Semănătoare СЗП3.6, an. 1988 – 1953 lei. 30. Semănătoare СЗП3.6, an. 988 – 1953
lei. 31. Semănătoare СУПН8, an.1986 – 1236 lei. 32. Semănătoare СУПН8, an.1988 – 216 lei. 33. Semănătoare СЗП
3.6, an. 1988 - 186lei. 34.Semănătoare СЗП 3.6, an. 1988 -186lei. 35. Semănătoare Мултикорн 8 ряд, an. 1995 – 903
lei. 36. Semănătoare Беккер 6 ряд, an. 2002 – 1449 lei. 37. Boroană БДТ 7, an. 1990 – 1860 lei. 38. Boroană БДТ 7,
an. l988 – 1548 lei. 39. Boroană БДТ 7, an. 1988 – 1935 lei. 40. Cultivator КШУ 12, an. 1990 – 225lei. 41. Cultivator
КРН 5.6, аn. 1991 – 1230 lei. 42. Cultivator КРН 5.6, an. 1986 -1230 lei. 43. Cultivator КПС 4, аn.1988 – 1431 lei. 44.
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Cultivator КПС 4, an.1988 – 1431 lei. 45. Cultivator КПС 4, an. 1990 – 1431 lei. 46. Cultivator КРН 5.6, an. 1992 – 1488
lei. 47. Cultivator КРН 5.6, an. 1992 – 1488 lei. 48. Rezervor ВРГ 50 мЗ, стальные, an.1982 – 3009 lei. 49. Rezervor
2.5 т, нержавеющие, an. 1967 – 1371 lei. 50. Cisternă для вина 50 мЗ, стальная польская (2 buc.) an. 1982 – 6017
lei. 51. Rezervor 16 мЗ, стальной (2 buc.), аn. 1985 – 2823 lei. 52. Cisternă гориз 15мЗ, стальная, аn. 1975 – 1166
lei. 53. Електротелфиер (2 buc.), аn. 1982 – 6840 lei. 54. Приёмный бункер двухшнековый, an. 1992 – 5040 lei. 55.
Приёмный бункер двухшнековый, аn. 1992 – 5040 lei. 56. Стекатель ВСН 20 аn. 1978 – 5040 lei. 57. Стекатель
ВСН 20, an. 1978 – 3420 lei. 58. Пpecc ВПО 20, an. l985 – 3240 lei. 59. Пpecc ВПО 20, an. 1985 – 4860 lei. 60.
Транспортёр цепной, аn. 1984 – 7200 lei. 61. Транспортёр, an. 2002 – 630 lei. 62. Пpecc, аn. 1992 – 48601 lei.
6З. Стекатель ВСР 10, аn. 1992 – 3690 lei. 64. Котел Е 1/9, с теплообмениками, an. 1992 – 9900 lei. Cererile de
participare se vor depune pe adresa: mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, of. 6, pînă pe data de 12.10.2018, ora
16.00. Informaţii la telefon 061058889.
B.C. „UNIBANK” S.A., în proces de lichidare, organizează pe adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit G. BănulescuBodoni 45, vînzarea prin licitaţie „cu strigare”:
a) pe data de 30 octombrie 2018:
• la ora 10.00, a lotului unic compus din bunul imobil şi bunurile materiale amplasate pe adresa: mun. Chişinău,
str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, amplasate parţial în subsol, etajele 1, 2.
1. Bunul imobil constituit din încăperi nelocative cu suprafaţa totală de 1 013,20 m.p., cu nr. cadastrale:
0100519.136.01.001 (suprafaţa interioară 949,30 m.p.); 0100519.136.01.052 (suprafaţa interioară 18,10 m.p.);
0100519.136.01.035 (suprafaţa interioară 32,30 m.p.); 0100519.136.01.042 (suprafaţa interioară 3,20 m.p.);
0100519.136.01.043 (suprafaţa interioară 10,30 m.p.), expus la preţul de 16 329 792,58 lei.
2. Bunuri materiale incluse în acest lot (mobilă de oficiu, sisteme de securitate - antiincendiu, video, pază, climatizatoare ş.a.) sunt amplasate în incinta bunului imobil în cauză expuse la preţul de 1 397 955,10 lei.
Lista cu informaţia detaliată privind bunul imobil şi bunurile materiale este prezentată în anexa 1, pe pagina web al
băncii www.unibank.md. Preţul de pornire a lotului unic (constituit din bunul imobil şi bunurile materiale) este în sumă
totală de 17 727 747,68 lei, inclusiv TVA.
• la ora 11.00, a lotului unic compus din bunul imobil şi bunurile materiale amplasate pe adresa: mun. Chişinău,
str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, etajul 4.
1. Bunul imobil constituit din încăperi nelocative, cu suprafaţa totală de 146.9 m.p., cu nr. cadastral 0100519.136.01.010,
expus la preţul de 1 936 198,00 lei.
2. Bunuri materiale incluse în acest lot (mobilă de oficiu, sisteme de securitate – antiincendiu, acces, video, pază,
climatizatoare ş.a.) şi amplasate în incinta bunului imobil în cauză este de 135 930,00 lei.
Lista cu informaţia detaliată privind bunul imobil şi bunurile materiale este prezentată în anexa 2 pe pagina web al băncii
www.unibank.md. Preţul de pornire a lotului unic (constituit din bunul imobil şi bunurile materiale) este 2 072 128,00
lei, inclusiv TVA.
• la ora 14.00, a bunului imobil - încăpere locativă (apartament cu 3 camere) şi bunuri materiale aflate
în incinta bunului imobil în cauză (mobilă, covor şi altele), amplasată pe adresa: mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare şi
Sfînt 41, ap. 7. Suprafaţa 70.9 m.p., nr. cadastral 0300304.005.01.007. Lista cu informaţia detaliată privind bunul imobil
şi bunurile materiale este prezentată în anexa 3 pe pagina web al băncii www.unibank.md. Preţul de pornire a obiectului
este stabilit în mărime de 389 540,00 lei, inclusiv TVA.
• la ora 14.30, generatorul HONDA GX390, preţul de pornire 15 662,00 lei, inclusiv TVA.
• la ora 15.00, a bancomatelor în cantitate de 28 bucăţi (modele - Diebold Opteva 520, Diebold Opteva 522,
Diebold Opteva 562, Diebold Opteva 1071). Preţul de pornire constituie suma totală de 691 330,96 lei, inclusiv TVA.
Fiecare bancomat poate fi comercializat ca un lot separat. Informaţia detaliată precum şi preţurile de pornire la fiecare
bancomat le puteţi găsi pe pagina web al băncii (www.unibank.md). Termenul-limită de depunere a cererilor de participare la licitaţie este data de 29 octombrie 2018, ora 16.00.
b) pe data de 31 octombrie 2018:
• la ora 10.00, a bunului imobil aflat în posesia băncii, amplasat pe adresa: mun. Chişinău, sect. Ciocana, bd Mircea
cel Bătrîn 17/3, constituit din 9 încăperi nelocative în subsolul construcţiei comerciale (nr. cad. 0100312.301.01.001 –
suprafaţă 36,0 m.p.; nr. cad. 0100312.301.01.002 – suprafaţă 37,3 m.p.; nr. cad. 0100312.301.01.003 – suprafaţă
37,6 m.p.; nr. cad. 0100312.301.01.004 – suprafaţă 37,6 m.p.; nr. cad. 0100312.301.01.005 – suprafaţă 37,6 m.p.;
nr. cad. 0100312.301.01.006 – suprafaţă 37,9 m.p.; nr. cad. 0100312.301.01.007 – suprafaţă 15,2 m.p.; nr. cad.
0100312.301.01.008 – suprafaţă 44,8 m.p.; nr. cad. 0100312.301.01.046 – suprafaţă 101,2 m.p.), suprafaţa totală –
385,2 m.p. Preţul de pornire este stabilit în mărime de 2 856 505,00 lei, inclusiv TVA.
• la ora 11.00, a bunului imobil aflat în posesia băncii, amplasat pe adresa: mun. Chişinău, com. Băcioi, extravilan,
constituit din: teren agricol (nr. cad. 5511105.123), suprafaţa 0,5902 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.124), suprafaţa
0,9801 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.125), suprafaţa 0,98 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.126), suprafaţa 0,98
ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.127), suprafaţa 0,9802 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.128), suprafaţa 1,96 ha;
teren agricol (nr. cad. 5511105.130), suprafaţa 0,98 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.131), suprafaţa 0,9799 ha; teren
agricol (nr. cad. 5511105.132), suprafaţa 0,9803 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.135), suprafaţa 0,9799 ha; teren
agricol (nr. cad. 5511105.136), suprafaţa 0,7398 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.137), suprafaţa 0,9801 ha; teren
agricol (nr. cad. 5511105.138), suprafaţa 0,9801 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.139), suprafaţa 0,9801 ha; teren
agricol (nr. cad. 5511105.140), suprafaţa 0,9801 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.119), suprafaţa 0,98 ha; teren agricol
(nr. cad. 5511105.120), suprafaţa 0,98 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.121), suprafaţa 0,9801 ha; teren agricol (nr.
cad. 5511105.122), suprafaţa 0,9799 ha. Preţul de pornire este stabilit în mărime de 6 732 835,00 lei.
• la ora 14.00, bunului imobil aflat în posesia băncii – apartament, amplasat pe adresa: r-nul Făleşti, or. Făleşti,
str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 145, ap. 209, nr. cadastral 4301211.161.01.209, constituit din 2 camere de tip cămin,
suprafaţa 36,30 m.p. Preţul de pornire este stabilit în mărime de 86 746,00 lei, inclusiv TVA.
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• la ora 15.00, a bunurilor imobile aflate în posesia băncii (2 loturi de teren pomicol din Î.P. „Drujba”), amplasate
pe adresa: mun. Chişinău, com. Truşeni, extravilan:
- lot 123 - nr. cadastral 8039319.123, suprafaţa - 0,0584 ha. Preţul de pornire 97 470,00 lei.
- lot 124 - nr. cadastral 8039319.124, suprafaţa - 0,0598 ha. Preţul de pornire 99 750,00 lei.
Termenul-limită de depunere a cererilor de participare la licitaţie este data de 30 octombrie 2018, ora 16.00.
Modelul cererii de participare la licitaţie şi documentele necesare pentru prezentare, le puteţi găsi pe pagina web al
băncii (www.unibank.md). Pasul licitaţiei în cazul în care preţul de expunere a bunului este sub 1 mil. lei constituie 5%;
între 1 mil. lei şi 5 mil. lei - 3%, mai mare de 5 mil. lei - 2%. Acontul ce urmează obligatoriu să fie transferat constituie
10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci, în mărimea preţului
iniţial de vînzare a bunului licitat). Plata pentru deservirea participantului licitaţiei după cum urmează: pentru loturile cu
valoarea de expunere de pînă la 1 mil. lei: persoanele fizice – 200 lei, persoanele juridice – 300 lei; pentru loturile cu
valoarea de expunere mai mare de 1 mil. lei: persoanele fizice – 300 lei, persoanele juridice – 500 lei.
Datele bancare: MD55NB000000000035262856, B.C. „Unibank” S.A., în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004,
NBMDMD2X. Informaţii suplimentare la tel.: (022)253-883; (022)253-855; (022)253-801.
Pe data de 26.10.2018, ora 09.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. C. Tănase 9, of. 4, se va desfăşura licitaţia repetată
„cu strigare” a patrimoniului A.I. „VIS URBAN” S.R.L., în planul procedurii de restructurare, ce constă din: încăperi
nelocative (subsol) cu suprafaţa totală de 804,40 m2, amplasate în blocurile locative din str. Prof. I. Dumeniuk 14, mun.
Chişinău, înregistrate Registrul bunurilor imobile, nr. cadastrale 0100313.189.01.191-204, ca lot unic, la preţul de start de
646 000 lei. Pentru a participa la licitaţie, trebuie prezentate, pînă pe data de 22.10.2018, următoarele acte: cererea, actul
ce identifică persoana cumpărătorului şi împuternicirile reprezentantului, documentul bancar care confirmă depunerea
acontului de 10% din preţul de vînzare al lotului. Costul biletului de participare – 500 lei pentru persoanele fizice şi 1000
lei pentru persoanele juridice. Organizatorul licitaţiei – administratorul insolvabilităţii. Relaţii la tel. 069931880.
Aviz
al I.P. „Agen܊ia Servicii Publice” privind ini܊ierea procedurii de radiere din oficiu a
persoanelor juridice ܈i întreprinzătorilor individuali inactivi din Registrul de stat al
persoanelor juridice ܈i Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali
Agen܊ia Servicii Publice, în conformitate cu alin. (3) art. 26 din Legea nr. 220-XVI din 19.10.2007
privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice ܈i a întreprinzătorilor individuali, aduce la
cuno܈tin܊ă lista persoanelor juridice inactive ܈i a întreprinzătorilor individuali inactivi în privin܊a
cărora din oficiu a ini܊iat procedura de radiere din Registrul de stat al persoanelor juridice ܈i
Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali. Cererile ܈i crean܊ele creditorilor pot fi depuse în
termen de 2 luni la Departamentul înregistrare ܈i licen܊iere a unită܊ilor de drept al Agen܊iei Servicii
Publice, pe adresa: str. A. Pu܈kin 47, mun. Chi܈inău.
Nr.
IDNO
Denumirea prescurtată
1
1003602024022
"ANU܇CA RUSSU" Î.I.
2
1008602003567
"CIMPOIEù LUDMILA" Î.I.
3
1013602001950
"COBZGAIN" S.R.L.
4
1008602001024
"CRU܇ELNI܉CHI MARIA" Î.I.
5
1003602032454
"CUSCHEVICI CONSTANTIN" Î.I.
6
1016602002877
"ELI GIBOR" S.R.L.
7
1007602005324
"ENI GHENADII" Î.I.
8
1003602002783
"GLIGOR GHEORGHE" Î.I.
9
1003602027056
"GRIMALISCHI" Î.I.
10
1018602009434
"GRÎU- MIRABELA" Î.I.
11
1018602009504
"IURIE GHERMAN" Î.I.
12
1007602005597
"MIRANA STĂVILĂ" Î.I.
13
1016602002361
"OLIMPIANEC-LUX" S.R.L.
14
1007602004039
"PAVLECIUC GALINA" Î.I.
15
1004602001255
"POPOVICI PAVEL" Î.I.
16
1018602009515
"RIGA-DANDARA" Î.I.
17
1016602001939
"SEARCHENGINEDOORS" S.R.L.
18
1018602009490
"SERGIU-VIRGINIA-GÎRBU" Î.I.
19
1018602009456
"SERVICE MIRON" Î.I.
20
1018602009489
"SMAC-BE܇LIU" Î.I.
21
1003602000664
"TA܇INSKI MIHAIL" Î.I.
22
1018602009445
"VIOLETA-ARBUZ" Î.I.
23
1018602009467
"VOLAN-GUSARIC" Î.I.
24
1016602003014
"ZAPCRON" S.R.L.
25
1009602001652
BALAN GRIGORI Î.I.
26
1012602004921
BOGACI ELIZAVETA Î.I.
27
1015602000061
BORODA VASILE Î.I.
28
1016602004756
BUGAEV DENIS Î.I.
29
1016602000172
C.S.V. "BANCNOTA EXCHANGE" S.R.L.
30
1008602007646
LIPCO SERGHEI Î.I.
31
1010602000446
RĂDI܉Ă VIORICA Î.I.
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Biroul vamal Centru (mun. Chișinău, bd Dacia 49/6) informează:
– „DTA Cargo” S.R.L. (c/f 1011600036499), cu adresa juridica: mun. Chișinău, str. Teilor 9/2, ap. 4, despre întocmirea
deciziei de regularizare nr. 642 din 29.06.2018, emisă în temeiul art. 181 alin. (3) din Codul vamal, Legea nr. 1149-XIV
din 20.07.2000, privind restituirea obligaţiei vamale în sumă de 4317,54 lei;
– „Trialtex Plus” S.R.L. (c/f 1005600008338), cu adresa juridică: mun. Chișinău, str. Valea Bicului 5/1, despre întocmirea deciziei de regularizare nr. 653 din 29.06.2018, emisă în temeiul art. 181 alin. (3) din Codul vamal, Legea nr.
1149-XIV din 20.07.2000, privind restituirea obligaţiei vamale în sumă de 3086,72 lei;
– „Radu Promo” S.R.L. (c/f 1014600011943), cu adresa juridica: mun. Chișinău, str. Constituției 8, ap. 19, despre
întocmirea deciziei de regularizare nr. 543 din 13.06.2018, emisă în temeiul art. 12713 din Codul vamal, Legea nr. 1149-XIV
din 20.07.2000, privind încasarea obligaţiei vamale în sumă de 238,85 lei.
Decizia de regularizare reprezintă un document de o formă stabilită de Serviciul vamal, întocmit de organele vamale,
care servește drept dovadă a apariției obligației vamale și a măsurilor de politică economică și care este executoriu din
momentul aducerii acesteia la cunoștință plătitorului vamal/persoanei terțe solidar-responsabilă.
Achitarea benevolă a obligației vamale calculate în baza deciziei de regularizare se efectuează în termen de 10 zile
calendaristice calculate din ziua aducerii la cunoștință a deciziei.
În cazul neachitării benevole a obligației vamale în termenul indicat, organul vamal va întreprinde măsurile de încasare
silită prevăzute în art. 128, 129, 1301-13014 din Codul vamal, Legea nr. 1149-XIV din 20.07.2000.
Biroul vamal Nord (mun. Bălţi, str. Cicicalo 1) informează cet. Balan Dumitru, domiciliul: mun. Bălţi, str. 31 August
47, ap. 5 A, despre necesitatea de a se prezenta la sediul Biroului vamal Nord, pe data de 15.10.2018, pentru întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenţie, pe marginea sesizării nr. 655/18, înregistrată pe data de 29.06.2018.
Biroul vamal Nord (mun. Bălţi, str. Cicicalo 1) informează cet. Banu Vitalie, domiciliul: mun. Bălţi, str. A. Puşkin 29,
ap. 70, despre necesitatea de a se prezenta la sediul Biroului vamal Nord, pe data de 15.10.2018, pentru întocmirea
procesului-verbal cu privire la contravenţie, pe marginea sesizării nr. 727/18, înregistrată pe data de 08.07.2018.
Biroul vamal Nord (mun. Bălţi, str. Cicicalo 1) informează cet. Dogotari Igor, domiciliul: r-nul Glodeni, s. Viişoara,
despre necesitatea de a se prezenta la sediul Biroului vamal Nord, pe data de 15.10.2018, pentru întocmirea procesuluiverbal cu privire la contravenţie, pe marginea sesizării nr. 535/18, înregistrată pe data de 05.06.2018.
Biroul vamal Nord (mun. Bălţi, str. Cicicalo 1) informează cet. Rusu Ion, domiciliul: mun. Bălţi, str. Em. Racoviţa
42, despre întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenţie nr. 790/2018 din 20.09.2018 şi adoptarea deciziei
agentului constatator asupra cazului de contravenţie cu răspundere contravenţională prin aplicarea sancţiunii conform
art. 287 alin. (8) din Codul contravenţional al RM.
Biroul vamal Nord (muri. Bălţi, str. Cicicalo 1) informează administraţia S.R.L. „Vladincontrans”, adresa juridică:
mun. Chişinău, str. Mihai Eminescu, despre necesitatea de a se prezenta la sediul Biroului vamal Nord, pe data de
15.10.2018, pentru întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenţie, pe marginea sesizării nr. 477/18, înregistrată
pe data de 17.05.2018.
Biroul vamal Sud (mun. Cahul, șos. Prieteniei) informează despre întocmirea deciziilor în privința plătitorilor vamali,
după cum urmează:
1) Alex Conf Design” S.R.L., c/f 1017603002712, decizie de regularizare nr. 105 din 13.08.2018;
2) S.C. „Building Astrom” S.R.L., c/f 1015600009129, decizie de declanșare a procedurii de executare silită nr. 20
din 08.08.2018;
3) Neniceas Ghenadie, IDNP 2002015054041, decizie de declanșare a procedurii de executare silită nr. 15 din
25.07.2018;
4) Caragherghi Valeriu, IDNP 2007015034169, proces-verbal cu privire la contravenție nr. 164/18 din 24.05.2018,
pentru săvîrșirea contravenției prevăzute la art. 287 alin. (10) din Codul contravențional.
Creditorul Bodiu Iurie anunţă debitorul gajist Moraru Sergiu, dom.: mun. Chișinău, or. Codru, str. Sihastrului 27,
să se prezinte la oficiul situat pe adresa: mun. Chişinău, str. Ceucari 2/7, of. 1, în termen de 15 zile, pentru achitarea
datoriei, în caz contrar automobilul BMW750LI DHW559 va fi vîndut.
O.M. „Cere Credit” S.R.L. anunţă debitorul ipotecar Butnaru Larisa despre intenţia de a iniţia executarea dreptului
de ipotecă şi invită persoana indicată, în termen de 15 zile din data publicării prezentului anunţ, la sediul companiei din
mun. Bălţi, str. Decebal 5/1, pentru înmînarea notificării privind exercitarea dreptului de ipotecă.
S.R.L. „Credit Auto” anunţă debitorul gajist Turcan Artur, dom.: or. Orhei, str. Chișinăului 27, să se prezinte la oficiul
situat pe adresa: mun. Chişinău, str. Ceucari 2/7, of. 1, în termen de 15 zile pentru a primi notificarea de executare a
dreptului de gaj.
S.R.L. „Credit Auto” anunţă debitorul gajist Pînzaru Alexandru, dom.: mun. Chișinău, bd Mircea cel Bătrîn 39, ap.
198, să se prezinte la oficiul situat pe adresa: mun. Chişinău, str. Ceucari 2/7, of. 1, în termen de 15 zile pentru a primi
notificarea de executare a dreptului de gaj.
S.R.L. „Credit Auto” anunţă debitorul gajist Tentiuc Denis, dom.: mun. Chișinău, str. Nicolae H. Costin 49, bl.
A, să se prezinte la oficiul situat pe adresa: mun. Chişinău, str. Ceucari 2/7, of. 1, în termen de 15 zile pentru a primi
notificarea de executare a dreptului de gaj.
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S.R.L. „Credit Auto” anunţă debitorul gajist Lungu Sergiu, dom.: mun. Chișinău, bd Mircea cel Bătrîn 31, bl. 5, ap.
122, să se prezinte la oficiul situat pe adresa: mun. Chişinău, str. Ceucari 2/7, of. 1, în termen de 15 zile pentru a primi
notificarea de executare a dreptului de gaj.
S.R.L. „Credit Auto” anunţă debitorul gajist Vasilisin Tudor, dom.: Chișinău, str. A. Mateevici 9, să se prezinte la
oficiul situat pe adresa: mun. Chişinău, str. Ceucari 2/7, of. 1, în termen de 15 zile pentru a primi notificarea de executare
a dreptului de gaj.
S.R.L. „Credit Auto” anunţă debitorul gajist Lupașcu Natalia, dom.: r-nul Criuleni, s. Slobozia-Dușca, să se prezinte
la oficiul situat pe adresa: mun. Chişinău, str. Ceucari 2/7, of. 1, în termen de 15 zile pentru a primi notificarea de
executare a dreptului de gaj.
S.R.L. „Credit Auto” anunţă debitorul gajist Grajdan Andrei, dom.: r-nul Ștefan_vodă, s. Olănești, să se prezinte
la oficiul situat pe adresa: mun. Chişinău, str. Ceucari 2/7, of. 1, în termen de 15 zile pentru achitarea datoriei, în caz
contrar automobilul Opel Vivaro DUX882 va fi vîndut.
În atenţia acţionarilor S.A. „Întreprinderea de transport nr. 7 or. Bălţi”
În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (72) din Legea nr. 1134/1997, vă informam că valoarea activelor nete ale
societăţii la 01.01.2018 este negativă (- 1 314 599 lei).
Cetățeanul Iurie Ion Chitoragă, domiciliat în mun. Chișinău, str. Berzarin 29, anunţă coproprietarii încăperii izolate,
nr. cadastral 013112430405200, situată pe adresa: mun. Chișinău, or Codru, str. Grenoble 128/4, despre intenţia de a
vinde 1,61% din încăpere, și anume parcarea nr. 13, la preţul de 60 000 lei. În cazul neexecutării dreptului de preemțiune
de către coproprietari în termen de o luna din data publicării anunţului, cota-parte va fi vîndută oricărei persoane. Relaţii
la tel. 069194150.
Mărgineanu Sergiu anunță că se scoate la vînzare locul de parcare nr. 29 cu nr. cadastral 0100216388, și debaraua
cu nr. cadastral 010021616402041, de pe str. Ciocîrliei 17, preţul 2800 euro cu achitare integrală. Persoanele interesate
pot apela la tel. 068748885.
B.C. „Moldindconbank” S.A., în calitate de creditor, solicită debitorului Anatolie Postolachi, IDNP 0952109896823,
și fidejusorului Elena Postolachi, IDNP 0970411207032, domiciliați în s. Buțeni, r-nul Hîncești, să achite, în termen de 15
zile din data publicării prezentei reclamații, datoriile aferente contractului de credit nr. 470 (2007) din 20.11.2007, care
la situația din 17.09.2018 constituia suma totală de 442 959,73 lei. În caz contrar, banca va depune o cerere în instanța
de judecată cu privire la încasarea în mod solidar de la Anatolie Postolachi și Elena Postolachi a datoriilor bancare
menționate și a cheltuielilor de judecată.
Creditorul ipotecar B.C. „Moldova Agroindbank” S.A. informează debitorul ipotecar Roman Lucia, a.n. 14.11.1981,
despre posibilitatea primirii notificării nr. 413.20005/E00 281 din 17.09.2018 privind intenţia de executare a dreptului de
ipotecă, în termen de 15 zile din momentul publicării prezentului anunţ, la sediul creditorului ipotecar: Sucursala nr. 6
Chişinău, situată pe adresa: mun. Chişinău, str. Alba-Iulia 184/3.
Cet. Nina Buzovscaia solicită prezența cet. Onu Dmitri pe data de 22 octombrie 2018, ora 11.00, la sediul notarului
public Stepanov Liudmila, situat în mun. Chișinău, bd Grigore Vieru 12/1, unde aveți programare pentru a vă exprima
consimțămîntul prin declarație ca fiicele noastre comune Onu Nicole și Onu Gabriela să domicilieze în străinătate.
Popovici Oleg o informează pe Ciobanu Svetlana despre necesitatea compensării prejudiciului moral în sumă de
300 000 lei și a prejudiciului material în sumă de 70 000 lei.
În caz contrar ne vom adresa în judecată.
Lichidator S.R.L. „SJS-COM”, c.f. 1006600030446, solicită de la administratorul Ivasenco Evgheni și de la asociatul
Dementyev Oleksandr să transmită, în termen de 5 zile, toate ştampilele şi documentele contabile ale întreprinderii,
conform hotărîrii Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, nr. 2i-863/18 din 25.05.2018.
O.M. „TOP-INVEST-LISING” S.R.L. anunţă debitorul ipotecar Muntean Liudmila despre intenţia de a iniţia executarea dreptului de ipotecă şi invită persoana indicată, în termen de 15 zile din data publicării prezentului anunţ, la sediul
companiei din mun. Bălţi, str. Bulgară 19/11, ap. 17, pentru înmînarea notificării privind exercitarea dreptului de ipotecă.
O.M. „TOP-INVEST-LISING” S.R.L. anunţă debitorul ipotecar Tamazlîcari Cristina despre intenţia de a iniţia
executarea dreptului de ipotecă şi invită persoana indicată, în termen de 15 zile din data publicării prezentului anunţ,
la sediul companiei din mun. Bălţi, str. Bulgară 19/11, ap. 17, pentru înmînarea notificării privind exercitarea dreptului
de ipotecă.
În atenția dlui Serghei Mișin
Comisia pentru etică şi disciplină din cadrul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova vă invită repetat la
şedinţa care va avea loc pe data de 30 octombrie 2018, ora 10.00.
S.R.L.„ALIAJ GRUP” în procedură de faliment, comunică că pe data de 22.10.2018, ora 10.00 este numită ședința
de validare a creanțelor la Judecătoria Chișinău , sala 805.
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Num=rul cadastral

0100313.815.01.347
0100313.815.01.348
0100313.815.01.350
0100313.815.01.342
0100313.815.01.214
0100313.815.01.341
0100313.815.01.221
0100313.815.01.220
0100313.815.02.020
0100313.815.02.040
0100313.815.02.041
0100313.815.02.042
0100313.815.02.043
0100313.815.02.044
0100313.815.02.045
0100313.815.01.227
0100313.815.01.231
0100313.815.01.232
0100313.815.01.233
0100313.815.01.234
0100313.815.01.235
0100313.815.01.236
0100313.815.01.237
0100313.815.01.238
0100313.815.01.239
0100313.815.01.240
0100313.815.01.244
0100313.815.01.245
0100313.815.01.246
0100313.815.01.247
0100313.815.01.248
0100313.815.01.253
0100313.815.01.257
0100313.815.01.258

Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Nelocativ
Nelocativ
Nelocativ
garaj
garaj
garaj
garaj dublu
garaj dublu
Nelocativ
Nelocativ
Nelocativ
Nelocativ
Nelocativ
Nelocativ
Nelocativ
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara

Tipul bunului
51,7
81,6
78,2
19,7
20
20
45
46
70,9
24,5
25,3
25,3
19,2
21,4
12,6
4,2
3,9
4
4
3,9
4
4
3,9
4
3,4
4
3,5
3,3
3,3
3,5
4
3,4
3,5
3,6

S. (m2)
447
450
450
600
600
600
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

Preç
(m)2
23100
36720
35190
11820
12000
12000
22500
23000
35450
12250
12650
12650
9600
10700
6300
2100
1950
2000
2000
1950
2000
2000
1950
2000
1700
2000
1750
1650
1650
1750
2000
1700
1750
1800

Preç total
(euro)
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Nr.
0100313.815.01.263
0100313.815.01.264
0100313.815.01.265
0100313.815.01.271
0100313.815.01.272
0100313.815.01.273
0100313.815.01.274
0100313.815.01.275
0100313.815.01.276
0100313.815.01.277
0100313.815.01.278
0100313.815.01.279
0100313.815.01.281
0100313.815.01.282
0100313.815.01.288
0100313.815.01.292
0100313.815.01.294
0100313.815.01.295
0100313.815.01.297
0100313.815.01.304
0100313.815.01.307
0100313.815.01.308
0100313.815.01.309
0100313.815.01.310
0100313.815.01.311
0100313.815.01.312
0100313.815.01.313
0100313.815.01.314
0100313.815.01.315
0100313.815.01.316
0100313.815.01.317
0100313.815.01.318
0100313.815.01.19
0100313.815.01.326

Num=rul cadastral
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara
Debara

Tipul bunului
3,4
3,6
3,5
6,2
3,8
3,8
3,7
3,4
3,6
3,6
3,7
3,8
4,2
7,5
3,4
3,5
3,6
3,3
3,6
3,4
3,3
3,1
4,2
4,3
4,3
4,2
2,8
2,5
3,8
3,9
3,7
3,8
3,7
3,9

S.
(m2)
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

Preç
(m)2
1700
1800
1750
3100
1900
1900
1850
1700
1800
1800
1850
1900
2100
3750
1700
1750
1800
1650
1800
1700
1650
1550
2100
2150
2150
2100
1400
1250
1900
1950
1850
1900
1850
1950

Preç total
(euro)

S.R.L. „ECOSEM GRUP”, ]n planul procedurii de restructurare, anunç= expunerea la v]nzare prin negocieri directe a bunurilor incluse ]n masa debitoare ce constau
din urm=toarele:
Complexul „Maria - Magdalena”, mun. Chiàin=u, str. Mircea cel Batr]n 34/5 (sect. Ciocana)
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0100313.815.01.259
0100313.815.01.260
0100313.815.01.261
0100313.815.01.262

0100313.378.01.190
0100313.378.01.318
0100313.378.01.319
0100313.378.01.320
0100313.378.01.321
0100313.378.01.322
0100313.378.01.325
0100313.378.01.326
0100313.378.01.328
0100313.378.01.329
0100313.378.01.330
0100313.378.01.331
0100313.378.01.332
0100313.378.01.333
0100313.378.01.334
0100313.378.01.336
0100313.378.01.338
0100313.378.01.341

0100313.378.01.344
0100313.378.01.345
0100313.378.01.346
0100313.378.01.350
0100313.378.01.351
0100313.378.01.352
0100313.378.01.354
0100313.378.01.355

0100119.246.01.005
0100119.246.01.011
0100119.246.01.016
0100119.246.01.026
0100119.246.01.043
0100119.246.01.044
0100119.246.01.049

35
36
37
38

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

182

19
20
21
22
23
24
25
26

1
2
3
4
5
6
7

3,6
3,7
3,3
3,4

500
500
500
500

1800
1850
1650
1700

debara
debara
debara
debara
debara
debara
debara
debara
Complexul locativ
apartament
apartament
apartament
apartament
apartament
apartament
apartament

1,4
650
1,3
650
1,4
650
1,3
650
1,3
650
1,5
650
1,3
650
1,5
650
„Teatral” , mun.
83,5
475
56,3
525
76,8
475
33,9
550
57
525
78,6
475
85,5
475

910
845
910
845
845
975
845
975
Chiàin=u,
39663
29558
36480
18645
29941
37321
40613

Complexul locativ „Diana”, mun. Chiàin=u,
nelocativ
32,8
450
14760
debara
2,8
600
1680
debara
2,5
600
1500
debara
2,7
600
1620
debara
3,2
600
1920
debara
2,7
600
1620
Nelocativ
702
493
346442
debara
2,2
600
1320
debara
2,2
600
1320
nelocativ
32,3
450
14535
debara
3,1
600
1860
debara
1,3
650
845
debara
1,3
650
845
debara
1,4
650
910
debara
1,4
650
910
debara
1,2
650
780
debara
1,3
650
845
debara
1,3
650
845

Debara
Debara
Debara
Debara

0100313.815.01.327
0100313.815.01.329
0100313.815.01.330
0100313.815.01.331
0100313.815.01.338

Debara
Debara
Debara
Debara
Debara

www.monitorul.md
0100313.378.01.435
0100313.378.01.436
0100313.378.01.437
0100313.378.01.438
0100313.378.01.439
0100313.378.01.440
0100313.378.01.441

debara
debara
nelocativ
nelocativ
nelocativ
nelocativ
apartament
str. B=cioii Noi 14/5 (sect. Botanica)
35
0100119.246.02.038
apartament
36
0100119.246.02.039
apartament
37
0100119.246.02.040
apartament
38
0100119.246.02.041
apartament
39
0100119.246.02.047
apartament
40
0100119.246.02.049
apartament
41
0100119.246.02.050
apartament

45
46
47
48
49
50
51

str. Nicolae Sulac 8 (sect. Ciocana)
27
0100313.378.01.358
debara
28
0100313.378.01.359
debara
29
0100313.378.01.364
debara
30
0100313.378.01.380
nelocativ
31
0100313.378.01.381
nelocativ
32
0100313.378.01.388
nelocativ
33
0100313.378.01.398
debara
34
0100313.378.01.399
debara
35
0100313.378.01.403
debara
36
0100313.378.01.404
debara
37
0100313.378.01.405
debara
38
0100313.378.01.407
debara
39
0100313.378.01.410
debara
40
0100313.378.01.412
debara
41
0100313.378.01.413
debara
42
0100313.378.01.414
debara
43
0100313.378.01.431
debara
44
0100313.378.01.432
debara

73
74
75
76
77

29,2
57,8
19
19,1
58,5
18,8
23

2,2
3,4
10
21
6,7
17
76

1,5
1,4
3,4
177
165
161
4,8
1,8
1,3
1,4
2
1,4
1,4
1,7
1,5
1,7
1,6
1,7

3,8
3,7
3,8
3,6
4

550
525
650
650
525
650
550

650
600
400
400
400
400
550

650
650
600
448
448
448
600
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650

500
500
500
500
500

16060
30345
12350
12415
30713
12220
12639

1430
2040
4120
8520
2680
6840
41580

975
910
2040
79414
73818
71893
2880
1170
845
910
1300
910
910
1105
975
1105
1040
1105

1900
1850
1900
1800
2000
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Rela\ii la tel.:

0100119.246.01.050
apartament
0100119.246.01.070
apartament
0100119.246.01.077
apartament
0100119.246.01.078
apartament
0100119.246.01.086
apartament
0100119.246.01.094
apartament
0100119.246.01.096
apartament
0100119.246.01.101
apartament
0100119.246.01.116
apartament
0100119.246.01.125
apartament
0100119.246.01.135
apartament
0100119.246.01.181
Nelocativ
0100119.246.01.182
Nelocativ
0100119.246.01.185
Nelocativ
0100119.246.01.186
Nelocativ
0100119.246.01.188
Nelocativ
0100119.246.01.189
Nelocativ
0100119.246.02.001
apartament
0100119.246.02.007
apartament
0100119.246.02.008
apartament
0100119.246.02.017
apartament
0100119.246.02.018
apartament
0100119.246.02.023
apartament
0100119.246.02.024
apartament
0100119.246.02.025
apartament
0100119.246.02.029
apartament
0100119.246.02.031
apartament
0100119.246.02.115
apartament
0100119.246.02.122
apartament
0100119.246.02.126
apartament
0100119.246.02.127
apartament
0100119.246.02.128
apartament
0100119.246.02.134
apartament
0100119.246.02.140
apartament
0100119.246.02.145
apartament
0100119.246.02.151
apartament
0100119.246.02.156
apartament
067626729; 022574000; 079596189.

33,3
56,3
78
58,2
58,1
58,1
82,9
78,8
80,2
80,7
50,7
126
151
136
128
128
151
19,6
55,9
18,3
19,6
23,1
55,9
18,3
19,1
27,6
57,8
20
58
41
20
58
58
59
20
19
39

550
525
475
525
525
525
475
475
475
475
525
400
400
400
400
400
400
650
525
650
650
600
525
650
650
550
525
650
525
550
650
525
525
525
650
650
550

18315
29558
37050
30555
30503
30503
39378
37430
38100
38333
26618
50388
60556
54252
51112
51112
60416
12740
29348
11895
12740
13860
29348
11895
12415
15180
30345
12675
30450
22330
12675
30503
30450
30713
12675
12480
21395

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

0100119.246.02.054
0100119.246.02.055
0100119.246.02.057
0100119.246.02.058
0100119.246.02.062
0100119.246.02.063
0100119.246.02.065
0100119.246.02.070
0100119.246.02.071
0100119.246.02.078
0100119.246.02.079
0100119.246.02.080
0100119.246.02.081
0100119.246.02.084
0100119.246.02.086
0100119.246.02.087
0100119.246.02.088
0100119.246.02.089
0100119.246.02.090
0100119.246.02.091
0100119.246.02.093
0100119.246.02.094
0100119.246.02.096
0100119.246.02.097
0100119.246.02.098
0100119.246.02.104
0100119.246.02.110
0100119.246.02.157
0100119.246.02.158
0100119.246.02.163
0100119.246.02.164
0100119.246.02.166
0100119.246.02.167
0100119.246.02.168
0100119.246.02.169
0100119.246.02.170
0100119.246.02.171

apartament
apartament
apartament
apartament
apartament
apartament
apartament
apartament
apartament
apartament
apartament
apartament
apartament
apartament
apartament
apartament
apartament
apartament
apartament
apartament
apartament
apartament
apartament
apartament
apartament
apartament
apartament
apartament
apartament
apartament
apartament
apartament
apartament
apartament
Nelocativ
nelocativ
nelocativ

29
58,8
19,2
22
29
59
19
29
59
29
59
19
19
51
29
59
18
19
22
52
28
29
19
20
57
57
57
19
58
19
58
35
41
39
252
252
264

550
525
650
550
500
525
650
550
525
550
525
650
650
525
550
525
650
650
550
525
550
550
650
650
525
525
525
650
525
650
525
550
550
550
400
500
500

15950
30870
12480
12337
14450
30818
12480
15840
30818
16005
30818
12415
12480
26513
16115
30818
11960
12480
11825
27090
15180
15840
12480
12805
29810
29810
29810
12480
30345
12480
30398
19415
22440
21285
100940
125795
131815
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Lista suplimentar= a avocaáilor care au dreptul de a exercita profesia de avocat ]nscriài la data 01.10.2018
Nr.
ord.

482

Data
eliber=rii
licenáei
21.02.2002

Bologan Corneliu
Br]nzan Petru

3250
2041

14.06.2018
14.12.2010

Caldara[an Natalia

1656

17.06.2009

Ciubotaru Nadejda
C]rghei Corina

3294
3287

27.06.2018
25.06.2018

Cotruça Sergiu

3271

25.06.2018

Drumea
Gheorghina
Gavriæ Mariana

3297

27.06.2018

2849

22.05.2015

Gladun Sergiu

3011

23.06.2016

45

23.07.2001

Grosu Sandu

3256

20.06.2018

Lichii Maria

2327

22.12.2011

Mardari Valeriu

961

14.05.2003

Moraru Sergiu

2254

01.07.2011

Nichitoi Ana

2638

13.01.2014

17
18

Oleacova Iulia
Parasii Rostislav

3274
2740

25.06.2018
10.12.2014

19

Paæal] Valentina
Pavalache Ivan

2893
1201

19.06.2015
13.12.2006

Pavalachi Vadim

1266

07.06.2007

Popa Vitalie

2518

20.06.2013

Popov Victoria

3023

14.07.2016

Roæca Adriana
Russu Alexandr
Rusu Margareta

2879
3147
1752

08.06.2015
05.04.2017
07.12.2009

Sibova Irina

3067

16.12.2016

Silarin Iurie

2824

14.05.2015

Stratan Corina
Str=til= Victor

1578
267

16.12.2008
26.12.2001

Talpiæ Ivan

2508

19.06.2013

Ursache Andrei
Vdovicenco ètefan

3298
3304

27.06.2018
10.07.2018

1
2

Numele,
prenumele
Belous Mihai

Licenáa

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

184

Gribincea Nicolae

Menáiune

activitate ]ncetat= din 23.09.2018 ]n baza art. 14 alin. (1), lit. c)
din Legea nr.1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatur=
activitate suspendat= din 26.09.2018, conform art. 13, alin. (1), lit.
a) æi lit. b) din Legea nr.1260-XV din 19.07.2002 cu privire la
avocatur=
activitate suspendat= din 21.08.2018, conform art. 13, alin. (1), lit.
a) din Legea nr.1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatur=
activitate suspendat= din 07.09.2018, conform art. 13, alin. (1), lit.
a) din Legea nr.1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatur=

activitate suspendat= din 24.09.2018, conform art. 13, alin. (1), lit.
a) æi lit. b) din Legea nr.1260-XV din 19.07.2002 cu privire la
avocatur=
activitate suspendat= din 03.09.2018, conform art. 13, alin. (1), lit.
a) æi lit. b) din Legea nr.1260-XV din 19.07.2002 cu privire la
avocatur=
activitate suspendat= din 17.09.2018, conform art. 13, alin. (1),
lit. b) din Legea nr.1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatur=
activitate suspendat= din 19.08.2018, conform art. 13, alin. (1), lit.
a) din Legea nr.1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatur=
activitate ]ncetat= din 19.09.2018 ]n baza art. 14 alin. (1), lit. a)
din Legea nr.1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatur=
activitate suspendat= din 14.09.2018, conform art. 13, alin. (1), lit.
a) din Legea nr.1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatur=
activitate suspendat= din 03.09.2018, conform art. 13, alin. (1), lit.
a) din Legea nr.1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatur=

activitate ]ncetat= din 30.08.2018 ]n baza art. 14 alin. (1), lit. a)
din Legea nr.1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatur=
activitate ]ncetat= din 21.09.2018 ]n baza art. 14 alin. (1), lit. c)
din Legea nr.1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatur=
activitate suspendat= din 15.08.2018, conform art. 13, alin. (1), lit.
a) din Legea nr.1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatur=
activitate suspendat= din 19.09.2018, conform art. 13, alin. (1),
lit. b) din Legea nr.1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatur=

activitate ]ncetat= din 14.09.2018 ]n baza art. 14 alin. (1), lit. a)
din Legea nr.1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatur=
activitate suspendat= din 28.09.2018, conform art. 13, alin. (1), lit.
a) din Legea nr.1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatur=
activitate suspendat= din 21.09.2018, conform art. 13, alin. (1), lit.
a) din Legea nr.1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatur=
activitate suspendat= din 15.08.2018, conform art. 13, alin. (1), lit.
a) din Legea nr.1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatur=
activitate suspendat= din 08.09.2018, conform art. 13, alin. (1), lit.
a) din Legea nr.1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatur=
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La 24.10.2018, ora 14.50, în incinta Judecătoriei mun. Chişinău (sediul Centru), pe adresa: mun. Chişinău, bd Ştefan
cel Mare şi Sfînt 162, et. 8 sala 814, judecătorul Veaceslav Nicula va examina în şedinţă specială la dosarul de insolvabilitate nr. 12-2Î-20341-30032018 cererea de validare a creanţei a creditorului SC„ARTGRICON” SRL faţă de debitorul
insolvabil SRL. „AVILA COM” (în faliment).
În atenția creditorilor şi debitorului „PROINVEST GÎRBU & CO” S.C.
La data de 14 decembrie 2018 ora 12.30 în incinta Judecătoriei Chişinău mun. Chişinău str. Ştefan cel Mare şi Sfînt
162, et. 8, bir 814, va avea loc şedinţa în cadrul dosarului de insolvabilitate „PROINVEST GÎRBU & CO” S.C unde se vor
examina raportul final si obiecţiile la planul de distribuţie finală. Raportul final şi planul de distribuţie finală a fost depus
la dosar.
S.R.L. „STABILIMOBIL”, în procedură de restructurare, informează persoanele interesate că pe data de 19.10.2018,
ora 14.00, este fixată şedinţa judiciară la care vor fi examinate următoarele chestiuni: examinarea cererii de repunere
în termen a Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”; validarea creditorilor S.R.L. „STABILIMOBIL” repuşi în termen:
Momcea Evghenii, Somnie Nicolae şi Cărăuş Eugeniu; Examinarea cererii SA Direcţia Specializată în Restaurări privind
anularea hotărîrilor Adunării Creditorilor din 04 noiembrie 2017; Examinarea contestaţiilor depuse asupra tabelul creanţelor SRL „STABILIMOBIL”.
La 21.11.2018, ora 10.30, în incinta Judecătoriei mun. Chişinău (sediul Centru), pe adresa: mun. Chişinău, bd Ştefan
cel Mare şi Sfînt 162, et. 8 sala 810, judecătorul Şova Nicolae va examina în şedinţă specială la dosarul de insolvabilitate
nr. 12-2i-39535-12062018 cererea de validare a creanței a creditorului „ARTGRICON” SRL față de debitorul insolvabil
SRL. „TACVI TRANS” (în faliment).

INVITA|IE PENTRU PREZENTAREA OFERTELOR
ài
CONCURS PENTRU SELECTAREA RESPONSABILULUI TEHNIC
Republica Moldova beneficiaz= de un ajutor financiar nerambursabil, oferit de Republica Federal= Germania, ]n baza
Acordului de Finançare æi Proiect nr. 2014 687 19 pentru implementarea Proiectului „FISM – Infrastructur= Social= æi
Eficienç= Energetic=” Faza II. Programul este gestionat de c=tre Banca German= pentru Dezvoltare „KFW” æi Fondul
de Investiçii Sociale din Moldova.
O parte din aceste fonduri urmeaz= a fi utilizat= pentru acoperirea costurilor subproiectului „Construc\ia sta\iei de
pompare [i re\elelor exterioare de canalizare” din s. Cocieri, r-nul Dub=sari.
Subproiectul va fi implementat cu suportul Fondului de Investi\ii Sociale din Moldova (FISM).
Beneficiarul – Prim=ria s. Cocieri ài Agenáia de Implementare a subproiectului (AI), anunç= lansarea
procedurilor de achiziçie æi invit=:
1. Companiile de construcáie interesate s= depun= oferte pentru executarea lucr=rilor civile prev=zute de subproiect.
Documentele de licitaçie pot fi procurate contra sumei de 300 lei de la prim=rie sau FISM dup= transferarea sumei
respective conform urm=toarelor date bancare: cod IBAN: MD40MO2271ASV11088727100, B.C. „Mobiasbanc=
- Groupe Societe Generale” S.A., codul b=ncii: MOBBMD22, beneficiar: Fondul de Investi\ii Sociale din
Moldova, cod fiscal: 1008601001382, destina\ia pl=\ii: pentru documentele de licitaáie, s. Cocieri, r-nul
Dub=sari.
2.
Responsabilii tehnici atestaái s= depun= dosarul de participare la concursul de selectare a responsabilului tehnic,
care va supraveghea lucr=rile de construc\ie prev=zute de subproiect.
Dosarul de participare la concurs trebuie s= conçin= urm=toarele documente: 1. Cererea de participare; 2. Curriculum Vitae
actualizat; 3. Lista lucr=rilor similare supravegheate; 4. Certificatul de atestare tehnico-profesional= æi legitima\ia (copii); 5.
Certificatul de ]nregistrare a ]ntreprinderii prin intermediul c=reia se va semna contractul de prestare a serviciilor.
Candidatul trebuie s= fie ]nregistrat sub o form= organizatorico-juridic= sau s= dispun= de contract cu o persoan=
juridic=, condiçie necesar= pentru achitarea serviciilor (ex. }.I., S.R.L.).
Plicurile cu oferte pentru lucr=rile civile se depun p]n= pe data de 12 noiembrie 2018, ora 11.00, c]nd
vor fi deschise ]n prezen\a doritorilor de a participa la licitaáie pe adresa: Prim=ria s. Cocieri, r-nul
Dub=sari.
Dosarele de participare la concursul de selectare a responsabilului tehnic se depun p]n= pe data de
12 noiembrie 2018, ora 11.00, pe adresa: Prim=ria s. Cocieri, r-nul Dub=sari.
Persoana de contact: Raisa Spinovschi, primar, tel.: 0248-522-36; 062081430.
Informa\ii suplimentare se pot ob\ine la FISM, tel.: 022279121; 022279122.
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INVITA|IE PENTRU PREZENTAREA OFERTELOR
ài
CONCURS PENTRU SELECTAREA RESPONSABILULUI TEHNIC
Republica Moldova beneficiaz= de un ajutor financiar nerambursabil ]n cadrul Programului de asisten\= tehnic= [i
financiar= acordat= de Guvernului Rom`niei ]n anul 2016 pentru institu\iile pre[colare din Republica Moldova.
O parte din aceste fonduri urmeaz= a fi utilizat= pentru acoperirea costurilor subproiectului „Lucr=ri civile la [coala
primar= - gr=dini\= nr.205” din s. Revaca, mun. Chi[in=u.
Subproiectul va fi implementat cu suportul Fondului de Investi\ii Sociale din Moldova (FISM).
Beneficiarul – Prim=ria or. S]ngera, anunç= despre lansarea procedurilor de achiziçie æi invit=:
1. Companiile de construcáie interesate s= depun= oferte pentru executarea lucr=rilor civile prev=zute de subproiect.
Documentele de licitaçie pot fi procurate contra sumei de 300 lei de la prim=rie sau FISM dup= transferarea sumei
respective conform urm=toarelor date bancare: cod IBAN MD40MO2271ASV11088727100, B.C. „Mobiasbanc= Groupe Societe Generale” S.A., codul b=ncii MOBBMD22, beneficiar - Fondul de Investi\ii Sociale din
Moldova, cod fiscal 1008601001382, destina\ia pl=\ii - pentru documentele de licitaáie, s. Revaca, mun.
Chi[in=u.
2.
Responsabilii tehnici atestaái s= depun= dosarul de participare la concursul de selectare a responsabilului tehnic,
care va supraveghea lucr=rile de construc\ie prev=zute de subproiect.
Dosarul de participare la concurs trebuie s= conçin= urm=toarele documente: 1. Cererea de participare; 2. Curriculum
Vitae actualizat; 3. Lista lucr=rilor similare supravegheate; 4. Certificatul de atestare tehnico-profesional= æi legitima\ia
(copii); 5. Certificatul de ]nregistrare a ]ntreprinderii prin intermediul c=reia se va semna contractul de prestare a
serviciilor. Candidatul trebuie s= fie ]nregistrat sub o form= organizatorico-juridic= sau s= dispun= de contract cu o
persoan= juridic=, condiçie necesar= pentru achitarea serviciilor (ex. }.I., S.R.L.).
Plicurile cu oferte pentru lucr=rile civile se depun p]n= pe data de 12 noiembrie 2018, ora 11.00,
c]nd vor fi deschise ]n prezen\a doritorilor de a participa la licitaáie pe adresa: Prim=ria or. S]ngera,
mun. Chi[in=u.
Dosarele de participare la concursul de selectare a responsabilului tehnic se depun p]n= pe data de
12 noiembrie 2018, ora 11.00, pe adresa: Prim=ria or. S]ngera, mun. Chi[in=u.
Persoana de contact: Poiat= Valeriu, primar, tel.: 022-413083; 069101791.
Informa\ii suplimentare se pot ob\ine la FISM, tel.: 022279121; 022279122.
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PARTEA V
Avize pierderi de acte
10655. MIHAI Liuba, domiciliată în mun. Chişinău, str. Botanica Veche, aduce la cunoştinţă pierderea permisului de
călătorie în transportul public nr. 009413.
10656. FAZLÎ Iuri, domiciliat în or. Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, aduce la cunoştinţă pierderea adeverinţei de recrutare
seria AB nr. 0308810 din 04.02.2015.
10657. STÎNCA Iurie, domiciliat în mun. Chişinău, str. Bogdan Voievod, aduce la cunoştinţă pierderea livretului militar
seria HO nr. 5752600 din 22.06.1994.
10658. FRUNZA Anatolie, domiciliat în com. Bubuieci, mun. Chişinău, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 0100209069.
10659. CAZAC Maria, domiciliată în or. Corneşti, r-nul Ungheni, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare
a dreptului deţinătorului de teren nr. 9233406213, pe numele Rotari Ivan.
10660. CEBAN Tatiana, domiciliată în mun. Chişinău, str. Paris, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare
a dreptului deţinătorului de teren nr. 0100512462 din 28.02.2002.
10661. STEGARI Alexandru, domiciliat în or. Durleşti, mun. Chişinău, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 0121116143, pe numele Onici Ion.
10662. BOSÎI Ion, domiciliat în mun. Chişinău, str. Actor Chiril Ştirbu, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de
autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 5711202084, 5702102166, 5702106020, 5702107085, pe numele
Macaria Gheorghe.
10663. MALCOCI Ecaterina, domiciliată în mun. Chişinău, str. A. Russo, aduce la cunoştinţă pierderea contractului
de vînzare-cumpărare nr. 11301 din 02.08.2011, pe numele Malcoci Sergiu.
10664. KONEVA Irina, domiciliată în mun. Chişinău, bd Traian, aduce la cunoştinţă pierderea contractului de vînzarecumpărare nr. 3269 din 25.04.2006.
10665. CONDRATIUC Nicolae, domiciliat în mun. Chişinău, str. 31 August 1989, aduce la cunoştinţă pierderea
contractului de vînzare-cumpărare nr. 855 din 09.11.1999.
10666. MOŢIPAN Ecaterina, domiciliată în s. Pîrliţa, r-nul Ungheni, aduce la cunoştinţă pierderea contractului de
donaţie nr. 11477 din 24.12.2003.
10667. KUMAR RAHUL aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de note nr. 10151324, eliberat de USMF „Nicolae
Testemiţanu”.
10668. ANDREEV Valeriu, domiciliat în mun. Chişinău, str. Ştefan Ciobanu, aduce la cunoştinţă pierderea contractului de înstrăinare a bunului cu condiția întreţinerii pe viaţă nr. 3387 din 01.06.2018.
10669. TOPCHINA Nadejda, domiciliată în mun. Chişinău, str. L. Deleanu, aduce la cunoştinţă pierderea testamentului nr. 1/3-1228 din 15.04.1998, pe numele Topchina Maria.
10700. SECRIERU Elena, domiciliată în s. Borogani, r-nul Leova, aduce la cunoştinţă pierderea extrasului din
Registrul de evidenţă a gospodăriilor nr. 1281 din 07.02.2007 şi a titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de
teren nr. 5716303264.
10701. DOSCA Elena, domiciliată în s. Lozova, r-nul Străşeni, aduce la cunoştinţă pierderea extrasului din Registrul
de evidenţă a gospodăriilor nr. 2242 din 14.12.2016, pe numele Dosca Constantin.
10702. SMOCHIN Boris, domiciliat în mun. Străşeni, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei seria AMS nr. 0008292,
eliberată de Colegiul de Transporturi din Chişinău la 25.06.2007.
10703. PUICA Aliona, domiciliată în or. Sîngera, mun. Chişinău, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei seria A nr.
105899, eliberată de şcoala medie incompletă nr. 67 din s. Revaca, or. Chişinău, în 1994, pe numele Spânache Aliona.
10704. STROICI Vitalie, domiciliat în s. Coşcodeni, r-nul Sîngerei, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei seria ASP
nr. 9484, eliberată de ŞPT nr. 46 din Bălţi în 1993.
10705. POPOV Vasilii, domiciliat în s. Hîrbovăţ, r-nul Anenii Noi, aduce la cunoştinţă pierderea adeverinţei de studii
medii incomplete nr. 864066, eliberată de şcoala medie din s. Hîrbovăţ, r-nul Anenii Noi, în 1974.
10706. CERNOVA Natalia, domiciliată în mun. Edineţ, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de student nr. 164013,
eliberat de USMF „Nicolae Testemiţanu”.
10707. SAVCA Zinovia, domiciliată în s. Cîrnăţenii Noi, r-nul Căuşeni, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 2318205132, pe numele Savca Petru.
10708. PĂTRAŞCU Gheorghe, domiciliat în or. Ialoveni, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de moştenitor
nr. 2/1-1095 din 01.01.1993, pe numele Perev Anatolii.
10709. BUZOVSCAIA Raisa, domiciliată în mun. Chişinău, str. Cucorilor, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului
Comitetului executiv al sovietului sătesc r-nul Criuleni nr. 239 din 19.12.1958, pe numele Smoleac Vera.
10710. ROITMAN Izeaslav, domiciliat în mun. Chişinău, str. P. Rareş, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului
nr. 01-97, eliberat de CCL nr. 130 la 20.07.1993, pe numele Gekker Alexandru.
10711. ŞTEFANIUC Rodion, domiciliat în mun. Chişinău, str. V. Korolenko, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei
seria D nr. 3516, eliberată de Tehnicumul Electromecanic din Chişinău la 30.06.1992.
10712. GUŞTIUC Nicolae, domiciliat în s. Bălceana, r-nul Hînceşti, aduce la cunoştinţă pierderea atestatului nr.
196077, eliberat de şcoala medie din s. Bălceana, r-nul Hînceşti, la 25.06.1987.
10713. HARAJA Irina aduce la cunoştinţă pierderea certificatului seria ASG nr. 000105779, eliberat de Liceul „Litterarum” din Chişinău la 04.07.2018.
10714. CARLIUGA Evghenia, domiciliată în mun. Chişinău, str. Florilor, aduce la cunoştinţă pierderea permisului de
călătorie în transportul public nr. 004152.
10715. GARABA Constantin, domiciliat în s. Opaci, r-nul Căuşeni, aduce la cunoştinţă pierderea adeverinţei de
recrutare seria AB nr. 0265196 din 23.01.2013.
10716. DARII Natalia, domiciliată în mun. Chişinău, str. Alba-Iulia, aduce la cunoştinţă pierderea procurii nr. 9048
din 18.07.2018, pe numele Matcovschi Valentin.
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10717. NEGRUŢA Dumitru, domiciliat în s. Ordăşei, r-nul Teleneşti, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 8941211279, pe numele Agachi Angela.
10718. NEGRUŢA Dumitru, domiciliat în s. Ordăşei, r-nul Teleneşti, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 8941211277, pe numele Agachi Vasilii.
10719. ANDREEV Alexandru, domiciliat în s. Ustia, r-nul Dubăsari, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 3844207157, pe numele Bradu Alexandru.
10720. BUTUC Natalia, domiciliată în s. Jevreni, r-nul Criuleni, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de autentificare
a dreptului deţinătorului de teren nr. 3141100060, 3141100061, 3141100062, 3141100063, pe numele Butuc Valerii.
10721. GHEREG Eugenia, domiciliată în s. Hîrbovăţ, r-nul Anenii Noi, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de
autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 1031318129, 1031309326, 1031323154, 103101657, 1031318130.
10722. LOZOVA Tamara, domiciliată în or. Ialoveni, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de autentificare a dreptului
deţinătorului de teren nr. 6030202126, 6030204022, 6030207085, pe numele Tîmbur Vasilii.
10723. CLIMENCO Irina, domiciliată în or. Basarabeasca, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei seria ALII nr.
000175743, eliberată de ULIM în 2017.
10724. GUZUN Silvia, domiciliată în mun. Chişinău, şos. Hînceşti, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de
moştenitor testamentar nr. 3812 din 09.08.2006, pe numele Burunciuc Valentin.
10725. ROTUNDU Svetlana, domiciliată în mun. Chişinău, str. Kiev, aduce la cunoştinţă pierderea duplicatului
contractului de donaţie nr. 3203 din 12.10.2012, pe numele Bîrsa Liubov.
10726. NICOLAI Natalia, domiciliată în mun. Chişinău, str. P. Zadnipru, aduce la cunoştinţă pierderea actului de
transmitere-primire nr. 26/412 din 26.04.2018 şi a contractului privind investiţiile în construcţii nr. 331 din 25.01.2016.
10727. HUŢANU Inga aduce la cunoştinţă pierderea diplomei seria AL nr. 0093183, eliberată de Universitatea
Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău la 30.06.2005.
10728. BRIŢCHI Nicolai, domiciliat în s. Oneşti, r-nul Hînceşti, aduce la cunoştinţă pierderea livretului militar seria
LM nr. 282879 din 12.05.2015.
10729. ROTARU Ion, domiciliat în or. Durleşti, mun. Chişinău, aduce la cunoştinţă pierderea livretului militar seria
LM nr. 105722 din 10.08.2007.
10730. CARABEŢ Galina, domiciliată în mun. Chişinău, str. A. Şciusev, decalară nevalabil certificatul de dizabilitate
şi capacitate de muncă seria ВТЭ-1 nr. 049965, pe numele Gorbunova Galina.
10731. BAJUREANU Marin, domiciliat în s. Gvozdova, r-nul Floreşti, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă.
10732. CHILARI Raisa, domiciliată în s. Căzăneşti, r-nul Teleneşti, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 8918201119, pe numele Lopatenco Anastasia.
10733. DIACONU Ludmila, domiciliată în mun. Chişinău, str. T. Vladimirescu, aduce la cunoştinţă pierderea titlului
de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 1034325325, pe numele Malai Anstasia.
10734. DRAGNEVA Saria, domiciliată în or. Căinari, r-nul Căuşeni, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 2330104291.
10735. BISTRICIAN Maria, domiciliată în s. Başcalia, r-nul Basarabeasca, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 1211201610.
10736. GRECU Sergiu, domiciliat în or. Criuleni, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de autentificare a dreptului
deţinătorului de teren nr. 3101103047, 3101205288, 3101101068, pe numele Grecu Tudor.
10737. IMBIROVSKI Mihail, domiciliat în s. Bravicea, r-nul Călăraşi, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de
autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 2513207225, 2513201228, 2513120087, 2513205077, pe numele
Vleju Feodosia.
10738. ALXEENCO Elena, domiciliată în s. Boşcana, r-nul Criuleni, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 3118119328, 3118120218, pe numele Cucoară Valentina.
10739. GROZA Elena, domiciliată în s. Meşeni, r-nul Rezina, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de autentificare
a dreptului deţinătorului de teren nr. 6723107018, 6723108094, 67233040018, 672309155, pe numele Morari Vasile.
10740. STAMATI Gheorghe, domiciliat în s. Susleni, r-nul Orhei, aduce la cunoştinţă pierderea contractului de
vînzare-cumpărare nr. 9308 din 26.12.2006 şi a titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 6469309393,
pe numele Gorgos Iurie.
10741. CEBAN Dumitru, domiciliat în s. Alexăndreni, r-nul Edineţ, aduce la cunoştinţă pierderea contractului de
donaţie nr. 278 din 11.01.2012.
10742. JOSAN Mariana, domiciliată în mun. Chişinău, str. Socoleni, aduce la cunoştinţă pierderea contractului de
donaţie nr. 803 din 07.04.2010, pe numele Miron Vera.
10743. ZALEVSCAIA Anna, domiciliată în mun. Edineţ, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de moştenitor
legal nr. 1/8-4272 din 17.09.1981.
10744. ALBU Nicolae, domiciliat în s. Geamăna, r-nul Anenii Noi, aduce la cunoştinţă pierderea testamentului nr.
1966 din 23.04.2003, pe numele Albu Nicolai.
10745. MARCU Ghennadie aduce la cunoştinţă pierderea acordului de rezoluţie a contractului de donaţie nr. 10335
din 11.08.2011.
10746. CIURIC Valentin, domiciliat în s. Ocniţa, r-nul Ocniţa, aduce la cunoştinţă pierderea deciziilor privind formarea
bunului imobil nr. 0 din 13.08.2003 (9806/03), nr. 0 din 15.01.2003 (301/03), pe numele Magalu Maria.
10747. MEREUŢĂ Oxana, domiciliată în mun. Chişinău, str. Florilor, aduce la cunoştinţă pierderea atestatului seria
ACG nr. 0075330, eliberat de gimnaziul nr. 8 „Ştefan cel Mare” din Chişinău în 1998.
10748. GORODEŢCHI Valentina, domiciliată în or. Cimişlia, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului seria ASG
nr. 000115134, eliberat de Instituția Publică Liceul Teoretic „M. Eminescu” din or . Cimişlia în 2018.
10749. SICORSCHI Sergiu, domiciliat în mun. Orhei, aduce la cunoştinţă pierderea adeverinţei de recrutare seria
AB nr. 0390090 din 25.09.2017.
10750. MANŢUC Mariana, domiciliată în s. Ruseni, r-nul Anenii Noi, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de
muncă de tip vechi, pe numele Danchivscaia Mariana.
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10751. NICU Svetlana, domiciliată în s. Cărpineni, r-nul Hînceşti, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 5324110134, pe numele Grădiceanu Alexandru.
10752. CEBAN Victoria, domiciliată în or. Sîngera, mun. Chişinău, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 0111204292, pe numele Ceban Vasili.
10753. BALABAN Ala, domiciliată în or. Cimişlia, aduce la cunoştinţă pierderea contractului de vînzare-cumpărare
nr. 6095 din 04.11.2003.
10754. CIUMAC Galina, domiciliată în mun. Chişinău, str. Ginta Latină, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului
nr. 46, eliberat de CCL nr. 108 la 10.09.1992.
10755. SÎRBU Ştefan, domiciliat în s. Holercani, r-nul Dubăsari, aduce la cunoştinţă pierderea legitimaţiei de participant la lichidarea consecinţelor de la Cernobîl nr. 1777 din 12.03.2001.
10756. ZAGORODNÎI Mihai, domiciliat în mun. Chişinău, str. Dimineţii, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului
seria ASG nr. 000092327, eliberat de Instituţia Publică Gimnaziul din s. Ciobanovca, r-nul Anenii Noi, la 12.07.2017.
10757. COVALIOVA Elena, domiciliată în mun. Chişinău, str. O. Ghibu, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului
de atribuire a codului fiscal seria SFN nr. 0007727, pe numele Kosachenko Vitaly.
10758. ROŞCA Elena, domiciliată în mun. Chişinău, str. M. Eminescu, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 6712111167, pe numele Moraru Maia.
10759. CIORICI Grigore, domiciliat în s. Vărzăreşti, r-nul Nisporeni, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 6027111578, pe numele Ţerna Chiril.
10760. CIORICI Grigore, domiciliat în s. Vărzăreşti, r-nul Nisporeni, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 6024126243, pe numele Axente Tudor.
10761. CIORICI Grigore, domiciliat în s. Vărzăreşti, r-nul Nisporeni, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 6001213224, pe numele Tofan Olimpiada.
10762. DOBROJAN Nicolae, domiciliat în mun. Orhei, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare a dreptului
deţinătorului de teren nr. 742930213, pe numele Dobrojan Gheorghii.
10763. BAICEVA Marianna, domiciliată în mun. Chişinău, str. V. Lupu, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de
autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 5744304513, 5744302260, 5744202228, pe numele Baiceva Ana.
10764. ALCAZ Constantin, domiciliat în mun. Chişinău, str. Grenoble, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de
autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 9226101024, 9226101090, 9226205087, 9226303025, 9226308076,
9226308137, pe numele Alcaz Agafia.
10765. OSADCEA Maria, domiciliată în s. Grozniţa, r-nul Briceni, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 1413111172, 1413109255, 1413111290.
10766. RUSU Cristian, domiciliat în mun. Chişinău, str. Alba-Iulia, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 3420103160, 3420104161, 3420140205, pe numele Efrim Andrei.
10767. ISAC Feodora, domiciliată în com. Truşeni, mun. Chişinău, aduce la cunoştinţă pierderea permisului de
călătorie în transportul public nr. 016000.
10768. VATAMANIUC Ion, domiciliat în s. Peresecina, r-nul Orhei, aduce la cunoştinţă pierderea adeverinţei de
recrutare seria AB nr. 0318549 din 27.01.2015.
10769. AGACHII Veaceslav, domiciliat în s. Mileşti, r-nul Nisporeni, aduce la cunoştinţă pierderea livretului militar
seria LM nr. 217771 din 30.06.2011.
10770. DIMITROVA Iraida, domiciliată în mun. Chişinău, str. Suceviţa, aduce la cunoştinţă pierderea parafei de
medic seria AS nr. 0007012.
10771. MOTILICA Corina, domiciliată în mun. Chişinău, str. M. Sadoveanu, aduce la cunoştinţă pierderea contractului de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată nr. 3-706 din 06.06.1996, pe numele
Motilica Vasilii.
10772. CIORICI Grigore, domiciliat în s. Vărzăreşti, r-nul Nisporeni, aduce la cunoştinţă pierderea contractului de
vînzare-cumpărare nr. 1307 din 14.11.2005, pe numele Rupa Petru.
10773. LÎSAIA Svetlana, domiciliată în mun. Chişinău, str. Igor Vieru, aduce la cunoştinţă pierderea contractului de
vînzare-cumpărare nr. 5-107 din 03.03.1994.
10774. ROMANEŢ Dmitrii, domiciliat în s. Teţcani, r-nul Briceni, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare
a dreptului deţinătorului de teren nr. 1401101057, pe numele Romaneţ Mihail.
10775. MOCAN Mariana, domiciliată în s. Dobrogea, mun. Chişinău, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului
nr. 1139, eliberat de Primăria or. Sîngera la 27.01.2000, pe numele Muntean Nina.
10776. NIRCA Eduard, domiciliat în s. Cocieri, r-nul Dubăsari, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei seria D
nr. 21111, eliberată de Colegiul de Autodrumuri din Chişinău la 28.06.1994.
10777. ARSENI Ion, domiciliat în s. Zăicana, r-nul Criuleni, aduce la cunoştinţă pierderea adeverinţei de recrutare
seria AB nr. 0327031 din 14.07.2014.
10778. BUCŞANU Ivan, domiciliat în com. Ghidighici, mun. Chişinău, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 0124101151, pe numele Bucşanu Constantin.
10779. SCLIFOS Carolina, domiciliată în mun. Chişinău, str. Zaim, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 9255304068, pe numele Pancu Nicolai.
10780. BOLUN Feodora, domiciliată în s. Başcalia, r-nul Basarabeasca, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 1211318194.
10781. CASTRAVEŢ Anatolie, domiciliat în s. Dănceni, r-nul Ialoveni, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de
autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 5516106301, 5516108354.
10782. DURLESCU Maria, domiciliată în mun. Tiraspol, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de autentificare a
dreptului deţinătorului de teren nr. 2918203234, 2918206356, 2918207054, pe numele Durlescu Olga.
10783. ATAMANOVA Valentina, domiciliată în mun. Chişinău, bd Cuza-Vodă, aduce la cunoştinţă pierderea contractului de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată nr. 1-2099 din 17.12.1994.
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10784. BOGDAN Corneliu, domiciliat în or. Codru, mun. Chişinău, aduce la cunoştinţă pierderea contractului de
schimb nr. 4-642 din 11.04.1996, pe numele Bogdan Lidia.
10785. ŞUVAR Serghei, domiciliat în mun. Chişinău, str. Ion Creangă, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului
de moştenitor legal nr. 3438 din 24.07.2001.
10786. HANGANU Gheorghe, domiciliat în s. Selişte, r-nul Orhei, aduce la cunoştinţă pierderea atestatului nr. 4359,
eliberat de ŞPT nr. 15 din or. Leova la 27.07.1975.
10787. OLARU Victor, domiciliat în mun. Chişinău, bd Mircea cel Bătrîn, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului
de muncă seria AA nr. 0296278 din 11.08.2014.
10788. LUPU Anatolie, domiciliat în or. Durleşti, mun. Chişinău, aduce la cunoştinţă anularea avizelor nr. 10368,
inserat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 366-376 din 28.09.2018, nr. 10106, nr. 366-376 din 28.09.2018.
10789. GAGIU Emil, domiciliat în mun. Chişinău, str. Belşugului, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare
a dreptului deţinătorului de teren nr. 7442122070, pe numele Bivol Eugenia.
10790. BOREŢ Victor, domiciliat în mun. Chişinău, str. Căuşeni, aduce la cunoştinţă pierderea contractului de
vînzare-cumpărare nr. 34 din 19.04.2006.
10791. CIOBAN Raisa, domiciliată în mun. Chişinău, str-la Florăriei 1, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului
de dizabilitate şi capacitate de muncă seria CN nr. 142066.
10792. BALAN Ion, domiciliat în s. Cerniţa, r-nul Floreşti, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei seria AMS
nr. 000049262, eliberată de Colegiul de Transporturi din Chişinău la 26.06.2014.
10793. STURZA Efrosinia, domiciliată în mun. Chişinău, bd Dacia, aduce la cunoştinţă pierderea permisului de
călătorie în transportul public nr. 018865.
10794. DUCA Laura, domiciliată în mun. Chişinău, str. E. Alistar, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei seria AB
nr. 0000052316, eliberată de Liceul Teoretic „E. Alistar” din Chişinău la 12.07.2008, pe numele Golovatenco Laura.
10795. BURUIANĂ Andrei, domiciliat în s. Tuzara, r-nul Călăraşi, aduce la cunoştinţă pierderea adeverinţei de
recrutare seria AB nr. 0195653 din 21.01.2009.
10796. IURCU Vecislav, domiciliat în s. Echimăuţi, r-nul Rezina, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei seria E nr.
003269, eliberată de USMF „N. Testemiţanu” la 25.06.1993.
10797. CARAMAN Zinaida, domiciliată în mun. Chişinău, bd Moscova, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei seria
E nr. 4191, eliberată de USM din Chişinău la 26.06.1992.
10798. BALMUŞ Igor, domiciliat în mun. Chişinău, bd Mircea cel Bătrîn, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei
seria D nr. 5848, eliberată de Colegiul de Construcţii din or. Hînceşti în 1993.
10799. JALOBA Valeriu, domiciliat în mun. Chişinău, str. Bogdan-Voievod, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor
de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 4823106119, 48232110123, pe numele Jaloba Irina.
10800. NEGARA Valentin, domiciliat în s. Tîrşiţei, r-nul Teleneşti, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 8955107028.
10801. MOTRICALĂ Vasile aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren
nr. 2548207166.
10802. VOLCOVSCHI Sergiu, domiciliat în s. Băiuş, r-nul Leova, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare
a dreptului deţinătorului de teren nr. 5711106349.
10803. RUDOI Alexei, domiciliat în s. Ivancea, r-nul Orhei, aduce la cunoştinţă pierderea extrasului nr. 564 din
22.08.2008, pe numele Rudoi Zinaida.
10804. BOLGAR Lidia aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr.
2723118125, pe numele Rogai Aculina.
10805. CHIRILOV Angela aduce la cunoştinţă pierderea Deciziei cu privire la formarea bunului imobil nr. 387 din
04.03.2011, pe numele Trubnic Filip.
10806. CHIRĂU Eugen, domiciliat în s. Chipeşca, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de autentificare a dreptului
deţinătorului de teren nr. 8313202290, 8313201080, 8328301042, pe numele Chirău Raisa.
10807. CHIRĂU Eugen, domiciliat în s. Chipeşca, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de autentificare a dreptului
deţinătorului de teren nr. 8328301040, 8313202526, 8313201078, pe numele Vlas Eudochia.
10808. MORARI Anatoli aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de autentificare a dreptului deţinătorului de teren
nr. 8534106047, 8534211025, 8534217140, 8534219120, pe numele Morari Pavel.
10809. TERENTIEVA Tatiana aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren
nr. 8534202017, pe numele Ignatov Stepan.
10810. AXINOI Zinovia, domiciliată în s. Ocniţa, r-nul Ocniţa, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de autentificare
a dreptului deţinătorului de teren nr. 6237105114, 6237105115.
10811. BEŢIAN Vitalie, domiciliat în s. Drepcăuţi, r-nul Briceni, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare
a dreptului deţinătorului de teren nr. 1426208379 din 10.01.2013, pe numele Stahii Alla.
10812. SOLONARI Nicolai aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren
nr. 8519320048, pe numele Solonari Vlas.
10813. LEAHU Dionisie, domiciliat în mun. Bălţi, aduce la cunoştinţă pierderea adeverinţei de recrutare seria AB
nr. 0233909 din 29.01.2010.
10814. DASCAL Viorica, domiciliată în s. Pelinia, r-nul Drochia, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei seria D
nr. 10189, eliberată de Tehnicumul Politehnic din Bălţi în 1994, pe numele Mihaiescu Viorica.
10815. CANTÎŞEVA Natalia, domiciliată în mun. Bălţi, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului nr. 20, eliberat de
CCL nr. 46 din Bălţi la 28.07.1995.
10816. CECAN Revelina, domiciliată în or. Costeşti, aduce la cunoştinţă pierderea contractului de vînzare-cumpărare
nr. 6975 din 29.07.2010.
10817. SMUSENCO Larisa aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren
nr. 2717308069, pe numele Ceban Vasile.
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10818. BALAN Valentin aduce la cunoştinţă pierderea contractului nr. 2247 din 08.06.2004, pe numele Balan Agafia.
10819. ZELENIUC Valentina, domiciliată în s. Unguri, r-nul Ocniţa, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 6240103011, 6240103115.
10820. RUSSU Svetlana, domiciliată în or. Drochia, aduce la cunoştinţă pierderea contractului de vînzare-cumpărare
nr. 2830 din 07.09.2018.
10821. BULAT Marcela, domiciliată în mun. Chişinău, str. Buiucani, aduce la cunoştinţă pierderea legitimaţiei privind
reabilitarea victimelor represiunilor politice nr. 004134.
10822. ZGHIBARZĂ Axenia, domiciliată în s. Chetrosu, r-nul Drochia, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 3614301195 din 15.04.1999.
10823. BOGDAN Iulia, domiciliată în s. Tabani, r-nul Briceni, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare
a dreptului deţinătorului de teren nr. 1419105016.
10824. RAZLOG Alexandr, domiciliat în s. Coteala, r-nul Briceni, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare
a dreptului deţinătorului de teren nr. 1423000201, pe numele Razlog Maria.
10825. GUŢU Ion, domiciliat în s. Chirca, r-nul Anenii Noi, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare a
dreptului deţinătorului de teren nr. 1014113508, pe numele Arman Ana.
10826. ZLATIN Petru, domiciliat în s. Pîrîta, r-nul Dubăsari, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare a
dreptului deţinătorului de teren nr. 3842202323.
10827. BUMBU Maria, domiciliată în s. Puhoi, r-nul Ialoveni, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare
a dreptului deţinătorului de teren nr. 5526112078, pe numele Cotorobai Pavel.
10828. ROTARI Tatiana, domiciliată în mun. Chişinău, str. Mărăşeşti, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 0100215547, pe numele Rotari Ivan.
10829. ZAPOROJAN Ion, domiciliat în s. Şuri, r-nul Drochia, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de autentificare
a dreptului deţinătorului de teren nr. 3639211206, 3639106066, pe numele Zaporojan Ivan.
10830. UDUDOVICI Cristina, domiciliată în mun. Chişinău, str. Ismail, aduce la cunoştinţă pierderea contractului de
vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată nr. 77111 din 08.11.1995, pe numele Caliujnaia
Marina.
10831. GRIBINEŢ Alexandru, domiciliat în s. Topala, r-nul Cimişlia, aduce la cunoştinţă pierderea contractelor
de vînzare-cumpărare a terenului agricol nr. 7611 din 09.08.2008, nr. 2931 din 09.06.2008, nr. 3181 din 19.06.2008,
nr. 3762 din 19.07.2005, nr. 17248 din 19.12.2008, nr. 1420 din 22.03.2005, nr. 4253 din 26.07.2008, nr. 4121 din
22.07.2008, nr. 2896 din 07.06.2008, nr. 5371 din 20.09.2008, nr. 1686 din 01.04.2008, nr. 5520 din 27.09.2008, nr.
2929 din 09.06.2008, nr. 7414 din 27.12.2008.
10832. AGACHI Veaceslav, domiciliat în s. Pelinia, r-nul Drochia, aduce la cunoştinţă pierderea contractelor de
donaţie nr. 5168, 5169, 5170 din 19.09.2014, pe numele Agachi Veaceslav.
10833. JOSAN Nadejda, domiciliată în s. Chetrosu, r-nul Drochia, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de
moştenitor nr. 9257 din 06.10.2000.
10834. COPTU Vasile, domiciliat în or. Cimişlia, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de moştenitor legal
nr. 3595 din 22.12.1999.
10835. NICOLĂESCU Constantin, domiciliat în s. Lozova, r-nul Străşeni, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului
de moştenitor nr. 3878 din 08.05.2017.
10836. POTAPENCO Maxim aduce la cunoştinţă pierderea atestatului nr. de înregistrare 0241617, eliberat de şcoala
medie nr. 3 din or. Glodeni la 22.06.2009.
10837. POTAPENCO Maxim aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de studii medii incomplete nr. 058860,
eliberat de şcoala medie nr. 2 din or. Glodeni în 1993.
10838. ŢÎSARI Aliona, domiciliată în s. Danu, r-nul Glodeni, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de moştenitor
legal nr. 1293 din 13.02.2009.
10839. BALTAG Ana, domiciliată în s. Chişcăreni, r-nul Sîngerei, aduce la cunoştinţă pierderea contractului de
vînzare-cumpărare nr. 4927 din 18.09.2013.
10840. GUŢUL Anatoli aduce la cunoştinţă pierderea contractului de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a
locuinţei în proprietate privată nr. 657 din 09.02.2005 şi a extrasului din hotarîre nr. 571 din 24.12.2004.
10841. PIONTKOVSKAIA Olga, domiciliată în s. Sadovoe, mun. Bălţi, aduce la cunoştinţă pierderea contractului de
vînzare-cumpărare nr. 3/3-2090 din 17.07.1978, pe numele Doţenco Tatiana.
10842. VENGHER Valeriu, domiciliat în mun. Bălţi, aduce la cunoştinţă pierderea contractului de donaţie nr. 2427
din 01.08.2006 şi a titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 0300302302.
10843. ŞOŞU Ion, domiciliat în or. Rîşcani, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului nr. 466 din 19.04.2006 şi a
titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 7101504080.
10844. BUDU Anastasia, domiciliată în or. Făleşti, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de autentificare a dreptului
deţinătorului de teren nr. 4343215264, 4343216020, pe numele Budu Efrosinia.
10845. REABOI Vladimir, domiciliat în or. Rîşcani, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de autentificare a dreptului
deţinătorului de teren nr. 7101303064, 7101305125.
10846. FÎNTÎNĂ Valentina aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de autentificare a dreptului deţinătorului de teren
nr. 4345108004, 4345102004, 4345129100, pe numele Fîntînă Efim.
10847. NAGORNEAC Piotr, domiciliat în s. Danu, r-nul Glodeni, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare
a dreptului deţinătorului de teren nr. 4827308275.
10848. BURCIU Raisa, domiciliată în s. Pelinia, r-nul Drochia, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare
a dreptului deţinătorului de teren nr. 7135311190, pe numele Ştefaneţ Evghenii.
10849. BOTNARIUC Serghei, domiciliat în mun. Bălţi, aduce la cunoştinţă pierderea atestatului nr. 040389, eliberat
de şcoala medie nr. 14 din Bălţi la 19.06.1995.
10850. FLORICI Andrian, domiciliat în s. Miciurin, r-nul Drochia, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului seria
ASP nr. 0047734, eliberat de Şcoala profesională nr. 4 din Bălţi la 03.09.1999.
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10851. MIRON Alexandru, domiciliat în s. Obreja Veche, r-nul Făleşti, aduce la cunoştinţă pierderea livretului militar
seria LM nr. 109508 din 12.06.2008.
10852. ROTARI Simion, domiciliat în mun. Bălți, aduce la cunoştinţă pierderea permisului seria A nr. 04000338 ,
eliberat la 03.12.2014, valabil pînă la 03.12.2019.
10853. ANDREEV Vladimir, domiciliat în mun. Bălţi, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei seria Б nr. 542494,
eliberată de ŞPT nr. 49 din Bălţi la 22.06.1990.
10854. LOZOVAN Maria, domiciliată în mun. Chişinău, bd Dacia, aduce la cunoştinţă pierderea permisului de
călătorie în transportul public nr. 018957.
10855. METUR Nina, domiciliată în mun. Chişinău, bd Dacia, aduce la cunoştinţă pierderea permisului de călătorie
în transportul public nr. 021995.
10856. BOSTAN Andrei, domiciliat în com. Stăuceni, mun. Chişinău, aduce la cunoştinţă pierderea livretului militar
seria LM nr. 229534 din 22.06.2011.
10857. BUBUIOC Galina, domiciliată în s. Lăpuşna, r-nul Hînceşti, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 5337202268, pe numele Cotorobai Vladimir.
10858. BUCOVSCHI Eugenia, domiciliată în or. Călăraşi, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare a
dreptului deţinătorului de teren nr. 2549134111, pe numele Bordei Eugenia.
10859. ZLATOV Nina, domiciliată în s. Başcalia, r-nul Basarabeasca, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 12211113198.
10860. AGACHI Galina, domiciliată în s. Pelinia, r-nul Drochia, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare
a dreptului deţinătorului de teren nr. 7135118158 din 07.12.2000, pe numele Agachi Ivan.
10861. IONAŞ Liuba, domiciliată în or. Ialoveni, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare a dreptului
deţinătorului de teren nr. 5501205165, pe numele Vutcareu Radion.
10862. SCURTU Grigore, domiciliat în or. Glodeni, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de autentificare a dreptului
deţinătorului de teren nr. 4823110108, 48232104243, pe numele Bucatari Elena.
10863. SCURTU Grigore, domiciliat în or. Glodeni, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de autentificare a dreptului
deţinătorului de teren nr. 4823110145, 48232106141, pe numele Bilicenco Maria.
10864. IONEL Valentina, domiciliată în s. Başcalia, r-nul Basarabeasca, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de
autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 1211311104, 1211311608, 1211114242, 1211114254, 1211105136,
1211105178.
10865. TOPCIA Alexandra, domiciliată în or. Rezina, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de autentificare a
dreptului deţinătorului de teren nr. 6734205217, 6732111247, pe numele Galbură Nicolae.
10866. DONICA Ana, domiciliată în s. Saca, r-nul Străşeni, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de autentificare
a dreptului deţinătorului de teren nr. 8018104158, 8018102100.
10867. LUNGU Galina, domiciliată în s. Bădragii Noi, r-nul Edineţ, aduce la cunoştinţă pierderea contractului de
vînzare-cumpărare nr. 2/1640 din 17.04.2003.
10868. DEDE Nicolai, domiciliat în mun. Chişinău, str. G. Coşbuc, aduce la cunoştinţă pierderea contractului de
vînzare-cumpărare nr. 8039 din 05.09.2014.
10869. GNATIUC Lidia, domiciliată în s. Fundurii Vechi, r-nul Glodeni, aduce la cunoştinţă pierderea contractului de
vînzare-cumpărare nr. 1678 din 22.02.2008.
10870. SEVERIN Cristina, domiciliată în mun. Chişinău, str. Florilor, aduce la cunoştinţă pierderea contractului de
vînzare-cumpărare nr. 1387 din 29.06.2016.
10871. CIOBANU Corneliu, domiciliat în mun. Chişinău, str. P. Rareş, aduce la cunoştinţă pierderea contractului de
vînzare-cumpărare nr. 9184 din 08.08.2013 şi a procesului-verbal de recepţie finală nr. 25 din 28.10.2014.
10872. ŢURCAN Ion, domiciliat în mun. Chişinău, str. Nicolae Milescu Spătatul, aduce la cunoştinţă pierderea
contractului de vînzare-cumpărare nr. 7629 din 08.10.2015, pe numele Chiţu Liusea.
10873. ŢURCAN Ion, domiciliat în mun. Chişinău, str. Nicolae Milescu Spătarul, aduce la cunoştinţă pierderea
contractului de vînzare-cumpărare nr. 382 din 11.04.2014, pe numele Ostafi Mihail.
10874. HERŢA Silvia, domiciliată în mun. Chişinău, str. Voluntarilor, aduce la cunoştinţă pierderea contractului de
vînzare-cumpărare nr. 10634 din 06.11.2006, pe numele Herţa Inga.
10875. ŢURCAN Ion, domiciliat în mun. Chişinău, str. Nicolae Milescu Spătarul, aduce la cunoştinţă pierderea
contractelor de vînzare-cumpărare nr. 1638 din 06.11.2014, nr. 192 din 27.01.2015 şi a Deciziei privind formarea bunului
imobil nr. 1112/2014 din 15.12.2014, pe numele Anghel Mariana.
10876. GUGUMAN Tamara, domiciliată în or. Floreşti, aduce la cunoştinţă pierderea contractului de schimb nr.
3299 din 30.03.2012, pe numele Artimuc Dumitru.
10877. COJAN Angela, domiciliată în s. Grimăncăuţi, r-nul Briceni, aduce la cunoştinţă pierderea contractului de
donaţie nr. 2147 din 19.12.2006.
10878. CHIRICA Victor, domiciliat în s. Romaneşti, r-nul Străşeni, aduce la cunoştinţă pierderea contractului de
donaţie a imobilului nr. 705 din 08.02.2013.
10879. ZAGAEVSCHI Mihail aduce la cunoştinţă pierderea adeverinţei nr. 5, eliberată de CCG nr. 20 la 07.06.2000,
pe numele Crucovschii Anton.
10880. VIRLAN Antonina aduce la cunoştinţă pierderea atestatului nr. 050950, eliberat de şcoala medie moldo-rusă
din s. Olăneşti, r-nul Ştefan-Vodă, la 20.06.1997.
10881. DUBENCO Eugeniu, domiciliat în mun. Chişinău, str. Onisifor Ghibu, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului seria ACR nr. 000007507, eliberat de Academia de Poliţie din Chişinău la 10.04.2015.
10882. PREUTEASĂ Ruslan, domiciliat în mun. Chişinău, str. Teilor, aduce la cunoştinţă pierderea livretului militar
seria HO nr. 5844191 din 29.06.1994.
10883. ROZIMOVSCHI Oleg, domiciliat în s. Mălcăuţi, r-nul Soroca, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 7824209037, pe numele Iaţco Constantin.
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10884. DRAGAN Constantin, domiciliat în s. Şolcani, r-nul Soroca, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 7855110040, pe numele Cibotaru Alic.
10885. CIBOTARI Mihail, domiciliat în mun. Soroca, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare a dreptului
deţinătorului de teren nr. 7801106077.
10886. MUNTEANU Valentina, domiciliată în s. Cosăuţi, r-nul Soroca, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 7817204030.
10887. MOROŞAN Nicolae, domiciliat în mun. Chişinău, str. Alba-Iulia, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 0121128249, pe numele Vîrlan Mihail.
10888. SPOIALĂ Nicolae, domiciliat în s. Şolcani, r-nul Soroca, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 7855106386, 7855111100, pe numele Purice Maria.
10889. BERLADEAN Marin, domiciliat în s. Visoca, r-nul Soroca, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 3450210077, 3450207219, pe numele Ceban Anastasia.
10890. CHIRA Natalia, domiciliată în mun. Soroca, aduce la cunoştinţă pierderea contractului de vînzare-cumpărare
nr. 1356 din 18.05.2010, pe numele Chira Viorica.
10891. GROAPĂ Violeta, domiciliată în s. Holoşniţa, r-nul Soroca, aduce la cunoştinţă pierderea contractelor de
vînzare-cumpărare nr. 4732, 4733 din 04.05.2018, nr. 921, 922 din 24.01.2018, nr. 2027, 2028 din 16.02.2018.
10892. VRÎNCEANU Nicolae, domiciliat în mun. Chişinău, str. S. Lazo, aduce la cunoştinţă pierderea contractului
privind investirea capitalului privat în construcţia spaţiului locativ nr. 801 din 03.04.2014 şi a procesului-verbal de primirepredare a locuinţei în proprietate privată din 01.07.2014.
10893. GOLOVEI Vasile, domiciliat în s. Cimişeni, r-nul Criuleni, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de
moştenitor legal nr. 1448 din 02.08.2010, pe numele Beţ Elena.
10894. COJOCARI Leonid, domiciliat în s. Ochiul Alb, r-nul Drochia, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de
moştenitor testamentar nr. 3252 din 26.03.2018.
10895. TOFAN Elizaveta, domiciliată în Ucraina, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de moştenitor testamentar nr. 2596 din 07.10.2004.
10896. IGNATIUC Andrei, domiciliat în s. Crasnoarmeiscoe, r-nul Hînceşti, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului
seria ASG nr. 0252950, eliberat de gimnaziul din s. Tălăieşti la 10.07.2006.
10897. CERBARI Natalia, domiciliată în s. Dobrogea, mun. Chişinău, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de
rezident nr. 0088, eliberat de USMF „N. Tetstemiţanu” în 2017.
10898. NĂSTASE Radu, domiciliat în mun. Chişinău, str. M. Costin, aduce la cunoştinţă pierderea legitimaţiei de
rezident nr. 01, eliberată de USMF „N. Testemiţanu” în 2018.
10899. ROȘCA Valeriu, domiciliat în mun. Chișinău, str. Nicolae Milescu Spătarul, aduce la cunoştinţă pierderea
livretului militar seria HO nr. 5761665 din 01.12.1991.
10900. ŞEREMET Ion, domiciliat în mun. Orhei, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului seria AN nr. 051745,
eliberat de şcoala medie incompletă din s. Bolohani, r-nul Orhei, la 11.06.1990.
10901. COROPCEAN Adrian, domiciliat în s. Donduşeni, r-nul Donduşeni, aduce la cunoştinţă pierderea fişei de
şcolarizare de conducere a autovehiculului nr. 0212960, eliberat de S.R.L. „Delco” din Chişinău în 2017.
10902. BURCA-SEVERIN Veronica, domiciliată în or. Călăraşi, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei seria ALM
nr. 000000065, eliberată de USMF „N. Testemiţanu” la 19.06.2015.
10903. COJOCARI Elena, domiciliată în s. Işnovăţ, r-nul Criuleni, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei seria D nr.
007125, eliberată de Şcoala Orăşenească de Medicină din Chişinău la 05.07.1993, pe numele Botnari Elena.
10904. SCALEŢCHI-ABE Cristina, domiciliată în mun. Chişinău, bd Moscova, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei
seria D nr. 001934, eliberată de Liceul-internat Republican de Coregrafie din Chişinău în 1993, pe numele Scaleţchi
Cristina.
10905. RAICOVA Galina, domiciliată în mun. Chişinău, str. Florilor, aduce la cunoştinţă pierderea permisului de
călătorie în transportul public nr. 013120.
10906. FRĂSINESCU Radu, domiciliat în or. Soldăneşti, aduce la cunoştinţă pierderea adeverinţei de recrutare
seria AB nr. 0240821 din 15.01.2010.
10907. GRIDIN Igor, domiciliat în mun. Chişinău, str. Zamfir Arbore, aduce la cunoştinţă pierderea legitimaţiei de
serviciu nr. 1029.
10908. PÎRŢÎNA Galina, domiciliată în s. Rediul Mare, r-nul Donduşeni, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 3435111038.
10909. COMBIRIANOVA Vera, domiciliată în mun. Chişinău, str. Vadul lui Vodă, aduce la cunoştinţă pierderea
contractului de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată nr. 6-1467 din 02.12.1995.
10910. POGODIN Olga, domiciliată în s. Creţoaia, r-nul Anenii Noi, aduce la cunoştinţă pierderea contractului de
schimb a terenurilor agricole nr. 4571 din 29.12.2007, pe numele Perhaliuc Tatiana.
10911. PAPANAGA Igor, domiciliat în mun. Chişinău, str. Florilor, aduce la cunoştinţă pierderea testamentului
nr. 5169 din 26.12.2013, pe numele Papanaga Maria.
10912. HÎNCU Tatiana, domiciliată în mun. Chişinău, str. Igor Vieru, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului cu
privire la determinarea cotei-părţi din proprietatea comună nr. 2340 din 19.04.2001, pe numele Tertea Tatiana.
10913. CHIRIAC Oleg, domiciliat în or. Ocniţa, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare a dreptului
deţinătorului de teren nr. 6231205074.
10914. RAHUBENCO Valentina, domiciliată în s. Luceşti, r-nul Cahul, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 1731206080.
10915. ȚAȚU Constantin, domiciliat în s. Chioselia, r-nul Cantemir, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 2117204178, 2117306037, pe numele Ţaţu Maria.
10916. HIOARĂ Gheorghe, domiciliat în mun. Chişinău, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de autentificare
a dreptului deţinătorului de teren nr. 9410101094, 9410103463, 9410106051, 9410113030, 9410113415, pe numele
Hioară Alexandru.
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10917. HIOARĂ Gheorghe, domiciliat în mun. Chişinău, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de autentificare a
dreptului deţinătorului de teren nr. 9410204011, 9410101093, pe numele Hioară Năla.
10918. STOGNIYENKO Renata, domiciliată în Ucraina, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei seria D nr. 10860,
eliberată de Colegiul de Medicină din or. Cahul la 03.07.1994, pe numele Bragadji Renata.
10919. GROSU Alexandru, domiciliat în mun. Cahul, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de moştenitor
nr. 4655 din 25.10.1995, pe numele Grosu Andrei.
10920. LARIONOV Iurii, domiciliat în s. Giurgiuleşti, r-nul Cahul, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 9420204075, 9420204076, 9420206154.
10921. GROSU Ştefan, domiciliat în s. Andruşul de Sus, r-nul Cahul, aduce la cunoştinţă pierderea livretului militar
seria LM nr. 006563 din 20.02.2005.
10922. GROSU Ştefan, domiciliat în s. Andruşul de Sus, r-nul Cahul, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei seria
AL nr. 0077664, eliberată de Universitatea de Stat „Bogdan P. Hasdeu” din or. Cahul la 26.06.2004.
10923. TRIFAN Svetlana, domiciliată în mun. Cahul, aduce la cunoştinţă pierderea adeverinţei, eliberată de școala
serală nr. 1 din or. Cahul în 1990, pe numele Seredenco Svetlana.
10924. STÎNGU Fiodor, domiciliat în s. Cania, r-nul Cantemir, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare
a dreptului deţinătorului de teren nr. 2114303126, pe numele Stîngu Tudor.
10925. BELEUȚA Maria, domiciliată în s. Zîrneşti, r-nul Cahul, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare
a dreptului deţinătorului de teren nr. 1742206011.
10926. ROMANENCO Serghei, domiciliat în mun. Cahul, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de studii medii
incomplete, eliberat de școala medie moldovenească de cultură generală nr. 6 „Mihai Eminescu” din or. Cahul în 1990.
10927. MACOVEI Elena, domiciliată în s. Manta, r-nul Cahul, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de autentificare
a dreptului deţinătorului de teren nr. 1732322110, 1732318045, 1732321057, pe numele Macovei Chiril.
10928. BERCU Silvia, domiciliată în s. Rediul Mare, r-nul Ocniţa, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare
a dreptului deţinătorului de teren nr. 6225113044, pe numele Fortuna Ana.
10929. GUDUMAC Ion, domiciliat în s. Chetroşica Nouă, r-nul Edineţ, aduce la cunoştinţă pierderea livretului militar
seria LM nr. 180254 din 01.07.2009.
10930. DRAGOSTE Anna, domiciliată în s. Crişcăuţi, r-nul Donduşeni, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 3416110070.
10931. GROMAȚCHI Vasile, domiciliat în s. Burlănești, r-nul Edineț, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 4120104035.
10932. BODAREV Tudor, domiciliat în s. Ruseni, r-nul Edineţ, aduce la cunoştinţă pierderea certificatelor de moştenitor nr. 7957 din 16.10.2007, nr. 7955 din 16.10.2007.
10933. BODAREVA Liubovi, domiciliată în s. Ruseni, r-nul Edineţ, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 4142105043.
10934. BODAREV Tudor, domiciliat în s. Ruseni, r-nul Edineţ, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare
a dreptului deţinătorului de teren nr. 4142104447, pe numele Leondari Ion.
10935. CRIVOI Feodora, domiciliată în s. Climăuţi, r-nul Donduşeni, aduce la cunoştinţă pierderea contractului de
donaţie nr. 3301 din 23.04.2014.
10936. REABAIA Liudmila aduce la cunoștință pierderea contractului de donaţie a casei de locuit şi lotului de teren
nr. 4865 din 19.07.2001, pe numele Panfil Dorin.
10937. GUŢU Victor, domiciliat în s. Rotunda, r-nul Edineţ, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de autentificare
a dreptului deţinătorului de teren nr. 4140102363, 4140103381, 4140104394, 4140106144, 4140107146, 4140108388,
4140109193.
10938. GROSU Serghei aduce la cunoștință pierderea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren
nr. 8535316076, pe numele Otean Maria.
10939. CARACUIAN Andrei, domiciliat în or. Ialoveni, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare a dreptului
deţinătorului de teren nr. 5501103111, pe numele Caracuian Toma.
10940. BOTNARU Diana, domiciliată în mun. Chișinău, bd Mircea cel Bătrîn, aduce la cunoştinţă pierderea titlului
de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 2501208009, pe numele Brașovean Ion.
10941. BUGA Liliana, domiciliată în or. Telenești, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei seria E nr. 4464, eliberată
de USMF „Nicolae Testemițanu” în 1992, pe numele Vacari Liliana.
10942. BOTEZATU Alexei aduce la cunoştinţă pierderea diplomei seria AB nr. 0000029372, eliberată de Liceul
Teoretic „Liviu Rebreanu” din Chișinău la 05.07.2007.
10943. TOMUZ Angela, domiciliată în or. Codru, mun. Chișinău, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de recalificare seria PD nr. 000112, eliberată de UPS „Ion Creangă” la 20.09.1993, pe numele Pleșca Angela.
10944. COTELEA Serghei, domiciliat în mun. Hîncești, aduce la cunoştinţă pierderea atestatului nr. 260597, eliberat
de ȘMPT nr. 88 din or. Cotovsc la 20.07.1987.
10945. CHISTOL Suzana, domiciliată în mun. Chișinău, str. C. Vîrnav, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de
student, eliberat de USMF „Nicolae Testemițanu”.
10946. GĂITAN Livia aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat seria AB nr. 0050184, eliberată de
Liceul Teoretic „Constantin Spătaru” din or. Leova în 2002, pe numele Munteanu Livia.
10947. ROȘCA Valeriu, domiciliat în mun. Chișinău, str. Nicolae Milescu Spătarul, aduce la cunoştinţă pierderea
livretului militar seria HO nr. 5761665 din 01.12.1991.
10948. IALOVCIUC Elena, domiciliată în mun. Chișinău, str. Ilie Coșanu, aduce la cunoștință pierderea contractului
de vînzare-cumpărare nr. 1922 din 22.02.2012 (0100/12/20166), pe numele Babina Natalia.
10949. RUSNAC Elena, domiciliată în s. Bolohan, r-nul Orhei, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei seria ИВ
nr. 942670, eliberată de Universitatea de Stat „V. Lenin” în 1982, pe numele Dulgher Elena.
10950. CIOBANU Anatolie, domiciliat în s. Puhoi, r-nul Ialoveni, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autentificare
a dreptului deţinătorului de teren nr. 5526317187.
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NOTARUL LUPAŞCU Eugenia anunţă deschiderea dosarului succesoral în urma decesului cet. SAMOIL Ion, data
nașterii 06.02.1943, decedat la 09.09.2016. Persoanele interesate se pot adresa în termen de 30 de zile din data publicării avizului: bd Mircea cel Bătrîn 12, mun. Chişinău.
NOTARUL PANCOVA Nelli anunţă deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. ACHIMOVA Valentina,
decedată la 23.08.2017. Persoanele interesate se pot adresa: str. Miron Costin 12, ap. 1, mun. Chişinău.
NOTARUL PANCOVA Nelli anunţă deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. CHILCIC Stepan,
decedat la 15.05.2018. Persoanele interesate se pot adresa: str. Miron Costin 12, ap. 1, mun. Chişinău.
NOTARUL PANCOVA Nelli anunţă deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. SMIRNOVA Antonina,
decedată la 06.09.2018. Persoanele interesate se pot adresa: str. Miron Costin 12, ap. 1, mun. Chişinău.
NOTARUL TOMIȚA Ecaterina anunţă moștenitorii de clasa I, care întrunesc condițiile art. 1505 din Codul civil al
RM despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. MAGULCEAC Zinovia, decedată la 15.04.2018.
Persoanele interesate se pot adresa pînă pe data de 15.10.2018: str. Chișinăului 10/C, or. Anenii Noi.
NOTARUL PALII Olga anunţă deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. CAZACU Sofia, decedată
la 11.08.2018. Persoanele interesate se pot adresa: str. Armenească 30, of. 88, mun. Chişinău.
NOTARUL SANDU Iulia anunţă deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. REVUȚCHI Victor,
decedat la 16.09.2018. Persoanele interesate se pot adresa: str. Armenească 30, of. 88, mun. Chişinău.
NOTARUL BADALOVA Viorica anunţă deschiderea dosarului succesoral în urma decesului cet. RAEȚCHII Mihail,
decedat la 11.11.2010. Persoanele interesate se pot adresa: bd Cuza-Vodă 30/1, bir. 8, mun. Chişinău.
NOTARUL BADALOVA Viorica anunţă deschiderea dosarului succesoral în urma decesului cet. MOTRICALĂ Maria,
decedată la 26.04.2013. Persoanele interesate se pot adresa: bd Cuza-Vodă 30/1, bir. 8, mun. Chişinău.
NOTARUL BUZĂ Irina anunţă deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. LAICOVA Galina, decedată
la 29.07.2018. Persoanele interesate se pot adresa în termen de 6 luni de la data deschiderii succesiunii pe adresa:
bd C. Negruzzi 4/2, mun. Chişinău.
NOTARUL MIȘCENCO Alexandru anunţă deschiderea dosarului succesoral în urma decesului cet. CREȚU Gheorghe,
decedat la 02.11.2007. Persoanele interesate se pot adresa: str. Independenței 24, or. Leova.
NOTARUL BICEC Victor anunţă deschiderea dosarului succesoral în urma decesului cet. TOPOR Petru, decedat
la 08.05.2018. Persoanele interesate se pot adresa: str. 31 August 1989, nr. 5/15, mun. Hînceşti.
NOTARUL BICEC Victor anunţă deschiderea dosarului succesoral în urma decesului cet. COTRUȚA Anna, decedată
la 08.05.2018. Persoanele interesate se pot adresa: str. 31 August 1989, nr. 5/15, mun. Hînceşti.
NOTARUL TARLEVA Irina anunţă deschiderea dosarului succesoral în urma decesului cet. DINIOS Feodosia,
decedată la 15.02.2018. Persoanele interesate se pot adresa: UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Pobeda 113.
NOTARUL NIMERENCO Silvia anunţă deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. SOFIICIUC Vasili,
decedat la 07.04.2018. Persoanele interesate se pot adresa: str. Alexandru cel Bun 111, ap. 3, or. Edineţ.
NOTARUL MORARU Mihaela anunţă deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. POPOVCIUC
Mihail, decedat la 13.08.2018. Persoanele interesate se pot adresa pînă pe data de 13.02.2019: str. Vlaicu Pîrcălab 35,
ap. 4, mun. Chişinău.
NOTARUL CEBAN Galina anunţă deschiderea dosarului succesoral în urma decesului cet. GUȚU Mihail, decedat
la 20.04.2018. Persoanele interesate se pot adresa în termen de o lună: bd Grigore Vieru 29, mun. Chişinău.
NOTARUL CULAVA Diana anunţă deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. MARDARI Andrei,
decedat la 23.09.2018. Succesorii de clasa I inapți pentru muncă, creditorii, alte persoane interesate se pot adresa pînă
pe data de 23.03.2019: str. Alba-Iulia 77/19, mun. Chișinău.
NOTARUL CHIRTOACĂ Petru anunţă deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. CUCOARĂ
Valentina, decedată la 12.06.2018. Persoanele interesate se pot adresa în termen de o lună din data publicării avizului:
str. 31 August 1989, nr. 126, ap. 4, or. Criuleni.
NOTARUL SEMIONOVA Rodica anunţă deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. TOPAL Maria,
data naşterii 17.02.1955, decedată la 23.07.2018. Persoanele interesate se pot adresa: str. Alba-Iulia 1, mun. Chişinău.
NOTARUL SEMIONOVA Rodica anunţă deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. BELOUSOVA
Galina, data naşterii 28.04.1923, decedată la 24.04.2018. Persoanele interesate se pot adresa: str. Alba-Iulia 1,
mun. Chişinău.

CITAȚII ÎN JUDECATĂ
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul RÎȘCANI (str. Kiev 3, bir. 17, mun. Chișinău), solicită prezentarea cet. MELNICIUC
Anna, domiciliată în r-nul Briceni, s. Bulboaca, pentru data de 16 noiembrie 2018, ora 09.00, la ședința judiciară pe cauza
civilă intentată la cererea OM „Ban Credit” S.R.L. privind încasarea datoriei. Prezența este obligatorie.
Judecător Cornelia VÂRLAN
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul RÎȘCANI (str. Kiev 3, bir. 6, mun. Chișinău), solicită prezentarea cet. BURLACU
Valentina, domiciliată în mun. Chișinău, com. Ciorescu, str. Moldova 16, ap. 73, pentru data de 6 noiembrie 2018, ora
10.00, la ședința judiciară pe cauza civilă intentată la cererea Î.M. „Regia Comunal-Locativă Ciorescu”, intervenient
accesoriu S.A. „Termoelectrica”, privind încasarea datoriei şi a cheltuielilor de judecată.
Judecător Violeta GÎRLEANU
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul RÎȘCANI (str. Kiev 3, bir. 12, et. 3, mun. Chișinău), în conformitate cu prevederile
art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. DANILOV Vasile, ultimul domiciliu în mun. Chișinău, str. Moldoviţa 18 B,
pentru data de 25 octombrie 2018, ora 08.40, la ședința judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea
cet. Coban Roma privind încasarea datoriei.
Judecător Nina ARABADJI
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JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul RÎȘCANI (str. Kiev 3, sala 16, mun. Chișinău), solicită prezentarea cet. GRAUR
Marcel pentru data de 27.11.2018, ora 15.30, la ședința judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea
Î.M. „Regia Comunal-Locativă Ciorescu” privind încasarea datoriei.
Judecător Igor BARBACARU
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CENTRU (bd Ștefan cel Mare și Sfînt 162, bir. 611, mun. Chișinău), solicită
prezentarea cet. PUNGA Maria, c/p 0970807488069, ultimil domiciliu în mun. Chişinău, str. A. Corobceanu 1, bl. B, ap.
18, pentru data de 19.11.2018, ora 14.00, la ședința judiciară în calitate de pîrîtă pe cauza civilă intentată la cererea
O.M. „Ban Credit Invest” S.R.L privind încasarea datoriei.
Judecător Lucia BAGRIN
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CENTRU (bd Ștefan cel Mare și Sfînt 162, bir. 503, mun. Chișinău), solicită
prezentarea cet. PARA Eudochia Ion, cu ultimul domiciliu în mun. Chișinău, str. Academiei 4, ap. 29, pentru data de
05.12.2018, ora 16.30, la ședința judiciară în calitate de intervenient accesoriu pe cauza civilă intentată la cererea cet.
Borţoi Tudor contra I.P „Agenţia Servicii Publice” privind contestarea actului de furnizare a informaţiei oficiale.
Judecător Ion CHIRTOACĂ
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul BUIUCANI (str. Mihai Viteazul 2, bir. 614, mun. Chișinău), solicită prezentarea
cet. DANALACHI Sergiu pentru data de 01.11.2018, ora 12.00, la ședința judiciară pe cauza civilă intentată la cererea
cet. Danalachi Maria contra cet. Danalachi Sergiu, intervenienţi accesorii Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei
sect. Buiucani şi Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei or. Cantemir, privind desfacerea căsătoriei, determinarea
domiciliului copilului minor. Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Roman PASCARI
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CIOCANA (str. Mihail Sadoveanu 24/1, sala 306, mun. Chișinău), în conformitate
cu prevederile art.108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. VARTIC Radu pentru data de 15.11.2018, ora 10.30, la
ședința judiciară pe cauza civilă intentată la cererea cet. Munteanu Nina privind restituirea avansului.
Judecător Veaceslav MARTÎNENCO
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul BUIUCANI (str. Mihai Viteazul 2, bir. 601, mun. Chișinău), solicită prezentarea
cet. TADJICULOVA Madina, domiciliată în mun. Chișinău, str. Studenților 10/2, ap. 120, pentru data de 14.11.2018,
ora 15.00, la ședința judiciară în calitate de pîrîtă pe cauza civilă intentată la cererea CNAM privind încasarea primei de
asigurare obligatorie de asistență medicală și a penalităților aferente. Prezența este obligatorie. În caz de neprezentare,
cererea va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Olga IONAȘCU
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul BUIUCANI (str. Mihai Viteazul 2, bir. 509, mun. Chișinău), solicită prezentarea
cet. MODÎRCĂ Sergiu, domiciliat în mun. Chișinău, or. Durlești, str. Hîrtoape 26, ap. 17, pentru data de 08.11.2018,
ora 11.30, la ședința judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea CNAM privind încasarea datoriei.
Prezența este obligatorie. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Violeta CHISILIȚA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul BUIUCANI (str. Mihai Viteazul 2, bir. 509, mun. Chișinău), solicită prezentarea
cet. GRECU Ecaterina, domiciliată în mun. Chișinău, str. Maria Drăgan 8/2, ap. 3, pentru data de 08.11.2018, ora 12.00,
la ședința judiciară în calitate de pîrîtă pe cauza civilă intentată la cererea CNAM privind încasarea datoriei. Prezența
este obligatorie. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Violeta CHISILIȚA
JUDECĂTORIA ORHEI, sediul CENTRAL (str. Vasile Mahu 135, et.1, sala 3, mun. Orhei), solicită prezentarea cet.
CEBAN Vadim, domiciliat în r-nul Orhei, s. Jora de Sus, pentru data de 30.10.2018, ora 09.30, la ședința judiciară în
calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea O.M. „Finance Solution” S.R.L. privind încasarea datoriei, dobînzii
de întîrziere, penalităților și compensarea cheltuielilor de judecată. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată în
lipsa D-voastră.
Judecător Iurie MOVILĂ
JUDECĂTORIA ORHEI, sediul CENTRAL (str. Vasile Mahu 135, et.1, sala 3, mun. Orhei), solicită prezentarea
cet. HAMURARI Tamara, domiciliată în r-nul Orhei, s. Brănești, pentru data de 05.11.2018, ora 14.00, la ședința judiciară în
calitate de pîrîtă pe cauza civilă intentată la cererea cet. Podgurschi Grigore împotriva cet. Hamurari Tamara, Pantelei Ala,
Hamurari Alexandru privind dispunerea vînzării la licitație a bunului imobil cu distribuirea prețului. În caz de neprezentare,
cererea va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Iurie MOVILĂ
JUDECĂTORIA CIMIȘLIA (str. C. Stamati 1, et. 2, sala 3, or. Cimișlia) solicită prezentarea cet. ȘEVCENCO Stanislav,
a.n. 1975, domiciliat în s. Mihailovca, r-nul Cimișlia, cet. GARBALÎ Tatiana, a.n. 1977, domiciliată în s. Bezghioz, r-nul
Ceadîr-Lunga, pentru data de 09.11.2018, ora 11.00, la ședința judiciară în calitate de pîrîți pe cauza civilă intentată la
cererea cet. Bortnic Vera contra cet. Șevcenco Stanislav, Garbalî Tatiana, Șevcenco Maria privind încasarea datoriei și
a dobînzii de întîrziere. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Dumitru CHERDIVARA
JUDECĂTORIA STRĂȘENI, sediul CENTRAL (str. Ștefan cel Mare 98, bir. 4, mun. Strășeni), solicită prezentarea
cet. BALAN Alexandru pentru data de 19.11. 2018, ora 14.00, la ședința judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă
intentată la cererea cet. Vezetiu Ludmila privind încasarea datoriei. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată în
lipsa D-voastră.
Judecător T. ANDRONIC
JUDECĂTORIA DROCHIA, sediul GLODENI (str. Ștefan cel Mare 7, bir. 2, et. 1, or. Glodeni), solicită prezentarea
cet. ZUZU Valeriu, domiciliat în mun. Chișinău, str. Ip. Soroceanu 73, bl. 3, ap. 18, pentru data de 06.11.2018, ora
11.45, la ședința judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea cet. Russu Olga privind recunoașterea
faptului posesiunii, de folosința și dispoziția unui bun imobil în drept de proprietate. În caz de neprezentare, cererea va
fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Cristina RÎMARI
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JUDECĂTORIA UNGHENI, sediul UNGHENI (str. Națională 10/1, sala 17, et. 2, mun. Ungheni), solicită prezentarea
cet. OANCEA Eugenia, cu ultimul domiciliu în r-nul Nisporeni, s. Găureni, pentru data de 08.11.2018, ora 11.15, la ședința
judiciară în calitate de pîrîtă pe cauza civilă intentată la cererea cet. Bîrcă Vasile privind repararea prejudiciului material.
Judecător Dumitru RACOVIȚĂ
JUDECĂTORIA ANENII NOI (str. Mărțișor 15, bir. 8, or. Anenii Noi) solicită prezentarea cet. SOLONARI Mihail, IDNP
2001025017684, domiciliat în r-nul Anenii Noi, s. Bulboaca, str. Ștefan cel Mare 24, ap. 35 ; cet. SOLONARI Olga, IDNP
2004013021575, domiciliată în r-nul Anenii Noi, s. Bulboaca, str. Ștefan cel Mare 24, ap. 35; cet. SOLONARI Valentina,
IDNP 2002025028210, domiciliată în r-nul Anenii Noi, s. Bulboaca, str. Vișinarilor 4, pentru data de 26.10.2018, ora
11.00, la ședința judiciară în calitate de pîrîți pe cauza civilă intentată la cererea cet. Munteanu Evgheni privind încasarea
datoriei, penalităților, dobînzii de întîrziere. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Nicolae GHEDROVICI
CURTEA DE APEL CHIȘINĂU (str. Teilor 4, et. 2, sala 9, mun. Chișinău), în conformitate cu prevederile art. 108 din
CPC al RM, comunică cet. COVALI Aurel, domiciliat în or. Slobozia, str. Dzerjinski 2; cet. RAHIMOV Rustam, domiciliat
în mun. Chișinău, str. Gh. Codreanu 45V; cet. MAGARI Sergiu, domiciliat în mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu 117;
cet. ȚURCANU Valeri, domiciliat în mun. Chișinău, str. Vovințeni 14, pentru data de 06.11.2018, ora 10.00, despre necesitatea prezentării în calitate de intimați pe cauza civilă nr. 2a-4574/17, intentată la cererea cet. Izăreanu Vasile împotriva
hotărîrii Judecătoriei Ciocana, mun. Chișinău, din 01.11.2017, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată
de cet. Izăreanu Vasille privind încasarea în mod solidar a prejudiciului material.
Judecător Angela BOSTAN
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul RÎȘCANI (str. Kiev 3, bir. 17, mun. Chișinău), solicită prezentarea cet. SIMION
Nicolai, domiciliat în mun. Chișinău, str. Hajdeu 56, pentru data de 20.11.2018, ora 09.20, la ședința judiciară pe cauza
civilă intentată la cererea cet. Simion Oxana privind desfacerea căsătoriei. Prezența este obligatorie.
Judecător Cornelia VÂRLAN
JUDECĂTORIA UNGHENI, sediul UNGHENI (str. Națională 10/1, sala 21, et. 2, mun. Ungheni), solicită prezentarea
cet. ARMASARI Anatolie, a. n. 16.02.1981, cu ultimul domiciliu în r-nul Nisporeni, s. Ciorești, pentru data de 05.11.2018,
ora 11.00, la ședința judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea cet. Prodan Vasile privind încasarea
datoriei.
Judecător Valentina STRATULAT
JUDECĂTORIA ANENII NOI, sediul CENTRAL (str. Mărțișor 15, et. 1, bir. 4, or. Anenii Noi), solicită prezentarea
cet. ANDRONIC Gheorghi, a. n 07.09.1983, c/p 2004001082872, domiciliat în mun. Chișinău, str. Ismail 94, bl. 1,
ap. 49, pentru data de 30.10.2018, ora 09.00, la ședința judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea
cet. Andronic Natalia privind desfacerea căsătoriei, determinarea domiciliului copilului minor și stabilirea pensiei de
întreținere. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Igor BRAI
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul BUIUCANI (str. Mihai Viteazul 2, bir. 614, mun. Chișinău), solicită prezentarea cet.
LEANCĂ Victor pentru data de 15.11.2018, ora 11.00, la ședința judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă nr. 2-248/18,
intentată de cet. Leancă Tatiana contra cet. Leancă Victor, intervenienţi accesorii Direcţia pentru protecţia drepturilor
copilului sect. Buiucani privind desfacerea căsătoriei, stabilirea domiciliului copilului minor. Prezenţa este obligatorie. În
caz de neprezentare, cererea va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Roman PASCARI
JUDECĂTORIA CIMIȘLIA, sediul CENTRAL (str. C. Stamati 1, sala 2, or. Cimișlia), solicită prezentarea cet. SOFRONOVICI Danil, a. n. 26.09.1995, domiciliat în s. Batîr, r-nul Cimișlia, pentru data de 26.12.2018, ora 10.00, la ședința
judiciară pe cauza civilă intentată la cererea S.A. „MOLDINDCONBANK” S.R.L. privind încasarea datoriei.
Judecător Ion VOLCOVSCHI
JUDECĂTORIA UNGHENI, sediul UNGHENI (str. Națională 10/1, mun. Ungheni), în conformitate cu prevederile
art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. BUDU Iulia, a. n. 16.10.1948 și cet. BUDU Feodor, a. n. 24.12.1984 cu
ultimul domiciliu în or.Nisporeni, str.Mușatinilor 12, pentru data de 06.11.2018, ora 09.15 la ședința judiciară în calitate de
pîrîți pe cauza civilă intentată la cererea S.A. „MOLDINDCONBANK” S.R.L. contra cet. BUDU Iulia și cet. BUDU Feodor,
privind încasarea datoriei. Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Vasile ȘCHIOPU
JUDECĂTORIA CIMIȘLIA, sediul CENTRAL (str. C. Stamati 1, sala 1, or. Cimișlia), solicită prezentarea cet. BÎRCA
Marin, a. n. 27.11.1992, domiciliat în r-nul Cimișlia, s. Ciucur-Mingir, pentru data de 13.11.2018, ora 08.30, la ședința
judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea Î.C.S. „EXPRESS LEASING” S.R.L. privind exercitarea
dreptului de gaj.
Judecător Sofia ARAMĂ
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul RÎȘCANI (str. Kiev 3, bir. 24, mun. Chișinău), solicită prezentarea cet. VEREGA
Aureliu, domiciliat în mun. Chișinău, str. 8 Martie 102, MD- 2059, pentru data de 07.11.2018, ora 15.00, la ședința
judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea Î.C.S. „EXPRESS LEASING” S.R.L. contra cet. VEREGA
Aureliu și cet. MATVEEV Giulieta privind încasarea datoriei şi a cheltuielilor de judecată.
Judecător Serafim VASILACHE
JUDECĂTORIA EDINEȚ, sediul DONDUȘENI (str. 31 August 1989, nr.19, sala 2, or. Dondușeni ), în conformitate
cu prevederile art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. LÎTCHIN Marina, domiciliată în r-nul Dondușeni, s.
Tîrnova, str. V. Alecsandri 176, pentru data de 06.11.2018, ora 11.30, la ședința judiciară în calitate de pîrîtă pe cauza
civilă intentată la cererea Î.C.S. „EXPRESS LEASING” S.R.L. contra cet. LÎTCHIN Marina și cet. MARCU Valeriu, privind
încasarea datoriei. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Lilia ȚURCAN
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul BUIUCANI (str. Mihai Viteazul 2, et. 6, bir. 620, mun. Chișinău), în conformitate
cu prevederile art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. PROZOROVSCHI Olga, domiciliată în mun. Chișinău,
str. N. Zelinski 40, bl.1, ap.20, cet. AGACHI Igor, domiciliat în mun. Chișinău, str. Doina și Ion Aldea-Teodorovici 12, bl.2,
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ap.82, pentru data de 12.11.2018, ora 14.00, la ședința judiciară în calitate de pîrîți pe cauza civilă intentată la cererea
Î.C.S. „EXPRESS LEASING” S.R.L. contra cet. AGACHI Igor și cet. PROZOROVSCHI Olga, privind încasarea datoriei și a
chieltuililor de judecata. Prezența în sedința de judecată cu buletinul de identitate este oligatorie
Judecător Oxana PARFENI
JUDECĂTORIA DROCHIA, sediul RÎȘCANI (str. 31 August 1989, nr. 7, et.2, of. 5, or. Rîșcani), în conformitate cu prevederile art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. CEBAN Victor, domiciliat în r-nul Drochia,
s. Ochiul Alb, și cet. PALII Svetlana, domiciliată în mun. Bălți, str. Larisa 6, ap. 3, pentru data de 30.11.2018, ora 10.00,
la ședința judiciară în calitate de pîrîți pe cauza civilă intentată la cererea Î.C.S. „EXPRESS LEASING” S.R.L. contra
cet. AGACHI Igor și cet. PROZOROVSCHI Olga privind încasarea datoriei. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată
în lipsa D-voastră.
Judecător Lucia GRĂDINARI
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CENTRAL (str. N. Zelinski 13, bir.15, mun. Chișinău), solicită prezentarea
cet. GHECREA Mariana, domiciliată în mun. Chișinău, c. Băcioi, str. P. Halippa 3, pentru data de 14.11.2018, ora 11.00,
la ședința judiciară pe cauza civilă, intentată la cererea depusă de O.M. „EUROCREDIT” privind încasarea datoriei.
Judecător Serghei DIMITRIU
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul RÎȘCANI (str. Kiev 3, et. 3, bir. 18, mun. Chișinău), în conformitate cu prevederile
art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. CEBOTARU Andrei, a. n. 30.08.1982, IDNP 2000004038241, domiciliat
în or. Rezina, str. 27 August 48, ap. 22, pentru data de 02.11.2018, ora 11.30, la ședința judiciară în calitate de pîrît
pe cauza civilă intentată la cererea Î.C.S. „EXPRESS LEASING” S.R.L. contra cet. CEBOTARU Andrei, YASIN Adelina,
CEGORESCU Vitalie privind încasarea datoriei.
Judecător Olesea ȚURCAN
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CENTRU (bd Ștefan cel Mare și Sfînt 162, bir. 503, mun. Chișinău), solicită prezentarea cet. ISAC Mariana, IDNP 0970808429654, și cet. GÎNCU Mihail, IDNP 2003035034277, pentru data de 21.01.2019,
ora 16.00, la ședința judiciară în calitate de pîrîți pe cauza civilă intentată la cererea Î.C.S. „EXPRESS LEASING” S.R.L.
contra cet. ISAC Mariana și cet. GÎNCU Mihail privind încasarea datoriei și a taxei de stat.
Judecător Ion CHIRTOACA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul BUIUCANI (str. Mihai Viteazul 2, bir. 509, mun. Chișinău), solicită prezentarea
cet. MUNTEANU Igor, domiciliat în mun. Chișinău, str. Sucevița 36, bl. 2, ap. 139, pentru data de 20.11.2018, ora 09.30,
la ședința judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea Î.C.S. „EXPRESS LEASING” S.R.L. privind
exercitarea dreptului de gaj. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Violeta CHISILIȚA
JUDECĂTORIA CIMIȘLIA, sediul CENTRAL (str. C. Stamati 1, sala 3, or. Cimișlia), solicită prezentarea cet. TARASOV
Evgheni, a. n. 1982, domiciliat în or. Basarabeasca, str. Gogol 6B, ap. 22, pentru data de 03.12.2018, ora 09.30, la
ședința judiciară pe cauza civilă intentată la cererea B.C. „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. privind executarea dreptului
de ipotecă. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Dumitru CHERDIVARA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CENTRU (bd Ștefan cel Mare și Sfînt 162, bir. 821, mun. Chișinău), solicită
prezentarea cet. ABABII Ion, IDNP 0960208423088, domiciliat în mun. Chișinău, str. Așhabad 24, și cet. VASILIȚEVA
Liudmila, IDNP 0962305015351, domiciliat în mun. Chișinău, bd Moscova 11, ap. 214, pentru data de 29.10.2018,
ora 12.00, la ședința judiciară în calitate de pîrîți în legătură cu examinarea cauzei procedurii de insolvabilitate
nr. 2i-714/2018 privind examinarea cererii de remunerare a lichidatorului debitorului S.R.L. „APALEX COM”- SACALIUC Igor.
Judecător Mariana FONDOS-FRAȚMAN
JUDECĂTORIA ORHEI, sediul TELENEȘTI (str. Ștefan cel Mare 6, et. 2, or. Telenești), solicită prezentarea cet.
GONȚA Nicolae, a. n. 20.11.1959, și cet. DÎRȚU Eugenia, a. n. 20.02.1961, pentru data de 31.10.2018, ora 14.00, la
Judecătoria Orhei, sediul Telenești, unde se va examina cererea lichidatorului „BAHUS” S.R.L. privind aprobarea și
încasarea remunerării administratorului provizoriu, din contul membrilor organelor de conducere ale debitorului „BAHUS”
S.R.L.
Judecător Liudmila IARMALIUC
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CENTRU (bd Ștefan cel Mare și Sfînt 162, bir. 810, mun. Chișinău),
solicită prezentarea cet. GRIMALSCAIA Neonila, domiciliată în mun. Chișinău, str. Braniște 9/2, ap. 59, pentru
data de 21.11. 2018, ora 12.00, în legătură cu examinarea cererii intentate de lichidatorul S.C. „ELECTROGRUP”
contra cet. GRIMALSCAIA Neonila privind tragerea la răspundere subsidiară a organului de conducere – debitorul
S.C. „ELECTROGRUP”.
Judecător Nicolae ȘOVA
JUDECĂTORIA CIMIȘLIA, sediul CENTRAL (str. C. Stamati 1, sala 2, or. Cimișlia), solicită prezentarea cet. POZDERO
Mariana Petru, a. n. 18.08.1969, domiciliată în or. Leova, str. Independenței 28, ap. 8, pentru data de 26.12.2018, ora
14.00, la ședința judiciară în calitate de pîrîtă pe cauza civilă intentată la cererea Î.M. „ORANGE MOLDOVA” S.A. privind
încasarea datoriei.
Judecător Ion VOLCOVSCHI
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul BUIUCANI (str. Mihai Viteazul 2, bir. 509, mun. Chișinău), solicită prezentarea
cet. ȚICNASAR Oleg, domiciliat în mun. Chișinău, str. Albișoara 76/2, ap. 10, ap. 9, pentru data de 08.11.2018, ora
11.00, la ședința judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea cet. ȚURCAN Raisa cu privire la repararea
prejudiciului. Prezența este obligatorie. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Violeta CHISILIȚA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul BUIUCANI (str. Mihai Viteazul 2, bir. 509, mun. Chișinău), solicită prezentarea
cet. MODÎRCĂ Sergiu, domiciliat în mun. Chișinău, or. Durlești, str. Hîrtoape 26, ap. 17, pentru data de 08.11.2018, ora
11.30, la ședința judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea CNAM contra cet. MODÎRCĂ Sergiu cu
privire la încasarea datoriei. Prezența este obligatorie. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Violeta CHISILIȚA
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JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul BUIUCANI (str. Mihai Viteazul 2, bir. 509, mun. Chișinău), solicită prezentarea
cet. GRECU Ecaterina, domiciliată în mun. Chișinău, str. Maria Drăgan 8/2, ap. 3, pentru data de 08.11.2018, ora 12.00,
la ședința judiciară în calitate de pîrîtă pe cauza civilă intentată la cererea CNAM contra cet. GRECU Ecaterina cu privire
la încasarea datoriei. Prezența este obligatorie. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Violeta CHISILIȚA
JUDECĂTORIA DROCHIA, sediul RÎȘCANI (str. 31 August 1989, nr. 9, or. Rîșcani), solicită prezentarea cet. MIȘCOI
Zaira, a. n. 06.07.1996, domiciliată în r-nul Drochia, s. Nicoreni, pentru data de 14.11.2018, ora 16.30, la ședința judiciară
în calitate de pîrîtă pe cauza civilă intentată la cererea S.A. „CORPORAȚIA DE FINANȚARE RURALĂ” privind încasarea
datoriei. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Sergiu GODOROGEA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CENTRU (bd Ștefan cel Mare și Sfînt 162, bir.817, mun. Chișinău), solicită
prezentarea cet. OCRAIN Valeriu, domiciliat în mun. Chișinău, str. Mihail Sadoveanu 30, bl. 3, ap. 19, si cet. ABBASOV
Gamet, domiciliat în mun. Chișinău, str. E. Coca 3, pentru data de 06.12.2018, ora 11.00, la ședința fixată de examinare
a cererii de încasare a remunerării administratorului provizoriu în cauza de insolvabilitate intentată contra S.R.L.
„VAGAVIT IMPEX” .
Judecător Alexandru ARHIP
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CENTRU (bd Ștefan cel Mare și Sfînt 162, bir.617, mun. Chișinău), solicită
prezentarea cet. BONDARI Alexandru Ion, domiciliat în mun. Chișinău, bd Grigore Vieru 22/10, ap. 24, și cet. BONDARI
Victoria Tudor, domiciliată în mun. Chișinău, bd Grigore Vieru 22/10, ap. 24, pentru data de 28.11.2018, ora 09.00, la
ședința judiciară în calitate de pîrîți la cererea înaintată de B.C. „PROCREDITBANK”S.A. privind încasarea datoriei.
Judecător Gheorghe STRATULAT
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CENTRU (bd Ștefan cel Mare și Sfînt 162, bir.706, mun. Chișinău), solicită
prezentarea cet. DAVIDOVA Marina, domiciliată în mun. Chișinău, șos. Hîncești 68A, ap. 36, pentru data de 04.12.2018,
ora 15.30, la ședința judiciară la cererea înaintată de cet. PANUȘ Olga contra cet. DAVIDOVA Marina privind încasarea
datoriei.
Judecător Natalia PATRAȘCU
JUDECĂTORIA HÎNCEȘTI, sediul CENTRAL (str. Chișinăului 7, bir.5, mun. Hîncești), în conformitate cu prevederile
art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. TOMȘA Iurie, a. n. 05.06.1982, IDNP 2001023022804, domiciliat în r-nul
Hîncești, s. Cioara, pentru data de 23.11. 2018, ora 09.00, la ședința judiciară pe cauza civilă nr. 2-543/2018, intentată
la cererea cet. TOMȘA Maria privind desfacerea căsătoriei, stabilirea domiciliului copilului minor și stabilirea pensiei de
întreținere pentru copilul minor. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Ion DADU
JUDECĂTORIA CĂUȘENI, sediul CENTRAL (str. Stefan cel Mare 86, sala 4, or. Căușeni), în conformitate cu
prevederile art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. GRIGORIEV Eduard, domiciliat în r-nul Căușeni, or. Căinari,
str. Alexandru cel Bun 9, pentru data de 23.11.2018, ora 13.30, la ședința judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă
intentată la cererea cet. GRIGORIEV Veronica privind desfacerea căsătoriei.
Judecător Sergiu PLEȘCA
JUDECĂTORIA CIMIȘLIA, sediul CENTRAL (str. C. Stamati 1, sala 4, or. Cimișlia), solicită prezentarea
cet. MERCURIEV Dumitru, a. n. 27.05.1959, domiciliat în r-nul Basarabeasca, s. Bașcalia, str. Tineretului 21, pentru
data de 14.11.2018, ora 08.45, la ședința judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea Î.C.S.
„ EASY CREDIT” S.R.L. privind încasarea datoriei.
Judecător Sofia ARAMĂ
JUDECĂTORIA HÎNCEȘTI, sediul CENTRAL (str. Chișinăului, 7, et. 2, sala 2, mun. Hîncești), în conformitate cu
prevederile art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. TROFIM Nadejda Ivan, a. n. 30.07.1987, domiciliată în r-nul
Hîncești, s. Pogănești, pentru data de 06.11.2018, ora 10.00, la ședința judiciară în calitate de pîrîtă pe cauza civilă
nr. 2-930/18, intentată la cererea A.E.Î.„VALEA VÎLCULUI” contra cet. TROFIM Nadejda, cet. TROFIM Lidia și cet. MIRON
Sofia, privind încasarea datoriei. Se aduce la cunoștința părților citate că sînt în drept să se prezinte la sediul central al
Judecătoriei Hîncești pentru a ridica o copie a cererii de chemare în judecată și a materialelor anexă, dar și pentru a
prezenta referință și probe, prin care își întemeiază obiecțiile în referință, pînă la data de 06.11.2018, ora 10.00, aceasta
constituind un termen de decădere pentru pîrît. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Mihail MACAR
JUDECĂTORIA ORHEI, sediul CENTRAL (str. Vasile Mahu 135, bl. 2, et.1, sala 8, mun. Orhei), în conformitate
cu prevederile art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. PODCENCO Vladimir, domiciliat în r-nul Telenești, s.
Chiștelnița, pentru data de 30.10. 2018, ora 10.00, la ședința judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la
cererea S.A.„CORPORAȚIA DE FINANȚARE RURALĂ” privind încasarea datoriei. În caz de neprezentare, cererea va fi
examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Cristina TROIANOVSCHI
JUDECĂTORIA SOROCA, sediul FLOREȘTI (str. M. Eminescu 1, bir.8, or. Florești), solicită prezentarea ÎM „CRISTAL
FLUOR FENIX” S.R.L., cu sediul în or. Florești, str. Mihai Viteazul 1, pentru data de 06.11.2018, ora 11.30, la ședința
judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea S.R.L.„SIMPLE AGRICULTURE” privind intentarea procesului de insolvabilitate. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Rosița RUSU-PARII
JUDECĂTORIA ANENII NOI, cu sediul în or. BENDER (str. Tighina 66, s. Varnița, r-nul Anenii Noi), în conformitate cu prevederile art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. REZANȚEV Dmitrii, a. n. 25.07.1981, domiciliat în
mun. Bender, pentru data de 24.10.2018, ora 16.30, la ședința judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată
la cererea cet. REZANȚEVA Inna privind desfacerea căsătoriei și stabilirea domiciliului copilului minor. Prezența este
obligatore. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Aurelia PLEȘCA
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JUDECĂTORIA CĂUȘENI, sediul CENTRAL (str. Ștefan cel Mare 86, sala 3, or. Căușeni), solicită prezentarea
cet. CLOCIHIN Daniela, domiciliată în or. Tiraspol, str. 25 Okteabrea 31, ap. 1, pentru data de 14.01.2019, ora 14.00, la
ședința judiciară în calitate de pîrîtă pe cauza civilă intentată la cererea cet. CLOCIHINA Alexandra contra cet. CLOCIHIN
Daniela privind desfacerea căsătoriei. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Svetlana BRAGARENCO
JUDECĂTORIA CĂUȘENI, sediul CENTRAL (str. Ștefan cel Mare 86, sala 3, or. Căușeni), solicită prezentarea
cet. CĂNĂNĂU Ghenadii, domiciliat în or. Tiraspol, str. Serov 18/b, pentru data de 14.01.2019, ora 14.30, la ședința
judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea cet. CĂNĂNĂU Liudmila contra cet. CĂNĂNĂU Ghenadii
privind desfacerea căsătoriei. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Svetlana BRAGARENCO
JUDECĂTORIA CĂUȘENI, sediul CENTRAL (str. Ștefan cel Mare 86, sala 3, or. Căușeni), solicită prezentarea
cet. STOIANOV Evghenii, domiciliat în or. Tiraspol, str. Iunosti 48, ap. 71, pentru data de 10.01.2019, ora 09.30, la ședința
judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea cet. STOIANOVA Irina contra cet. STOIANOV Evghenii
privind desfacerea căsătoriei. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Svetlana BRAGARENCO
JUDECĂTORIA ANENII NOI, sediul BENDER (str. Tighina 66, s. Varnița, r-nul Anenii Noi), în conformitate cu
prevederile art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. CRAVCENCO Alexei pentru data de 26.10.2018, ora 09.00,
la ședința judiciară pe cauza civilă intentată la cererea Inspectoratului General al Poliției al MAI privind recuperarea
cheltuielilor suportate pentru formarea profesională inițială. Prezența este obligatore. În caz de neprezentare, cererea
va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Aurelia PLEȘCA
JUDECĂTORIA STRĂȘENI, sediul CĂLĂRAȘI (str. Alexandru cel Bun 153, et. 1, sala 5, or. Călărași), solicită
prezentarea cet. TOCARI Vasile, a. n. 19.01.1970, IDNP 0971001896900, domiciliat în r-nul Călărași, s. Leordoaia, pentru
data de 26.10.2018, ora 10.00, la ședința judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă nr. 2-893/2018, intentată la cererea
cet. RADEȚCHI Valeriu privind încasarea datoriei.
Judecător Ala UCRAINȚEVA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul RÎȘCANI (str. Kiev 3, bir. 30, mun. Chișinău), în conformitate cu prevederile
art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. SOROCEANU Constantin, domiciliat în mun. Chișinău, str. Socoleni 12,
bl. 2, ap. 9, pentru data de 13.11.2018, ora 11.00, la ședința judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la
cererea cet. BORDENIUC Ion privind încasarea datoriei.
Judecător L. HOLEVIȚCAIA
JUDECĂTORIA HÎNCEȘTI, sediul CENTRAL (str. Chișinăului 7, bir.5, mun. Hîncești), solicită prezentarea
cet. TUDOR Elena, a.n. 07.06.1989, IDNP 200402010255, domiciliată în mun. Hîncești, str. 31 August 54, pentru data
de 15.11.2018, ora 11.30, la ședința judiciară în calitate de pîrîtă pe cauza civilă nr. 2-469/2018, intentată la cererea
cet. PETCU Igor privind încasarea datoriei. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Ion DADU
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul RÎȘCANI (str. Kiev 3, bir. 1, mun. Chișinău), în conformitate cu prevederile
art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. CEAGLEI Lidia, CEAGLEI Alexandru, CEAGLEI Andrei, domiciliați în
mun. Chișinău, com. Ciorescu, s. Ciorescu, str. Alexandru cel Bun 10, ap. 30, pentru data de 13.11.2018, ora 14.00,
la ședința judiciară ăn calitate de pîrîți pe cauza civilă intentată la cererea Î.M.„REGIA COMUNAL - LOCATIVĂ CIORESCU”
privind încasarea datoriei.
Judecător Corneliu GUZUN
JUDECĂTORIA CĂUȘENI, sediul ȘTEFAN-VODĂ (str. Grigore Vieru 6, bir. 5, or. Ștefan-Vodă), solicită prezentarea cet. MUNTEAN Dumitru Anatolie, domiciliat în r-nul Ștefan-Vodă, s. Volintiri (la părinții săi MUNTEAN Anatolie și
MUNTEAN Liudmila), pentru data de 08.11.2018, ora 09.00, la ședința judiciară pe cauza civilă nr. 2-446/18, intentată
la cererea cet. TOPOR Alexandru Vasile privind încasarea datoriei, dobînzii de întîrziere și a prejudiciului moral. În caz
de neprezentare, cererea va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător D. DUBCOVEȚCHI
JUDECĂTORIA HÎNCEȘTI, sediul CENTRAL (str. Chișinăului 7, et. 2, sala 1, mun. Hîncești), în conformitate cu
prevederile art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. STÎNGU Tudor, domiciliat în r-nul Hîncești, s.Cărpineni, și
cet. STÎNGU Liuba, domiciliată r-nul Leova, s. Cazangic, pentru data de 05.11.2018, ora 09.30, la ședința judiciară pe
cauza civilă intentată la cererea A.E.Î.„VALEA VÎLCULUI” privind încasarea datoriei. În caz de neprezentare, cererea va
fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Natalia BERBEC
JUDECĂTORIA HÎNCEȘTI, sediul CENTRAL (str. Chișinăului 7, et. 2, sala 1, mun. Hîncești), în conformitate cu
prevederile art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. MORARU Vladimir, domiciliat în r-nul Hîncești, s.Nemțeni,
pentru data de 05.11.2018, ora 09.45, la ședința judiciară pe cauza civilă intentată la cererea A.E.Î.„VALEA VÎLCULUI”
privind încasarea datoriei. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Natalia BERBEC
JUDECĂTORIA HÎNCEȘTI, sediul CENTRAL (str. Chișinăului 7, et. 2, sala 1, mun. Hîncești), solicită prezentarea
cet. CIOBANU Ion, domiciliat în r-nul Hîncești, s. Boghiceni, și cet. PLEȘU Maria, domiciliată în r-nul Cantemir, s. Lingura,
pentru data de 05.11.2018, ora 10.00, la ședința judiciară pe cauza civilă intentată la cererea cet. RAȚĂ Dumitru privind
restituirea împrumutului.
Judecător Natalia BERBEC
JUDECĂTORIA CAHUL, sediul CENTRAL (bd Victoriei 8, bir. 210, mun. Cahul), solicită prezentarea cet. NIȚESCU
Robert-Gabriel, a. n. 10.07.1973, IDNP 1730710413011, de naționalitate – român, domiciliat în or. București, România, pentru
data de 19.11.2018, ora 15.00, la ședința judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă nr. 2-1364/17, intentată la cererea cet.
NIȚESCU Valeria privind decăderea din drepturile părintești. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Mihail BUȘULEAC
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JUDECĂTORIA CAHUL, sediul CENTRAL (bd Victoriei 8, bir. 210, mun. Cahul), solicită prezentarea cet. BUTUC
Ion, a. n. 22.09.1979, domiciliat în r-nul Cantemir, s. Lărguța, pentru data de 19.11.2018, ora 16.00, la ședința judiciară
în calitate de pîrît pe cauza civilă nr. 2-585/18, la cererea cet. BUTUC Aculina privind majorarea cuantumului pensiei
alimentare. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Mihail BUȘULEAC
JUDECĂTORIA CRIULENI, sediul DUBĂSARI (s. Ustia, str. Ștefan cel Mare 9, r-nul Dubăsari), solicită prezentarea
cet. TARCHILA Cornel pentru data de 20.11. 2018, ora 10.00, la ședința judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă
intentată la cererea cet. AVRAMOVA Lilea privind decăderea din drepturile părintești. În caz de neprezentare, cererea
va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Marina CURTIȘ
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CENTRAL (str. N. Zelinski 13, bir.24, mun. Chișinău), comunică pîrîtului cet.
DUMITRAȘCU Gheorghe despre cererea de chemare în judecată cu valoare redusă, înaintată de cet. NEGEL Marcel
contra lui ce ține de încasarea datoriei și a cheltuielilor de judecată. Se stabilește pîrîtului cet. DUMITRAȘCU Gheorghe
termen de 30 de zile din momentul publicării prezentului aviz, în cadrul căruia urmează să prezinte instanției de judecată pe
adresa: mun. Chișinău, str. N. Zelinski 13, bir.24, și reclamantului referința precum și copiile de pe înscrisurile necesare.
Se explică că neprezentarea în termen a referinței nu împedică soluționarea cererii în baza materialelor anexate la dosar.
Judecător Ruxanda PULBERE
JUDECĂTORIA CAHUL, sediul CENTRAL (bd Victoriei 8, bir. 205, mun. Cahul), în conformitate cu prevederile
art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ciobanu Vera, domiciliată în or. Cantemir, str. Trandafirilor 8/2, ap. 1,
pentru data de 29.11.2018, ora 15.00, la ședința judiciară în calitate de pîrîtă pe cauza civilă la cererea cet. CIOBANU
Liliana privind recunoaștera tranzacției valabile.
Judecător Inga GORLENCO
JUDECĂTORIA HÎNCEȘTI, sediul CENTRAL (str. Chișinăului 7, bir. 5, mun. Hîncești), solicită prezentarea
cet. ZAPLITNÎI Radion, a. n. 05.12.1980, IDNP 2006020030632, domiciliat în r-nul Comrat, s. Svetlîi, pentru data de
14.11.2018, ora 14.15, la ședința judiciară pe cauza civilă intentată la cererea cet. cet. ZAPLITNÎI Valeria privind desfacerea căsătoriei, stabilirea domiciliului copilului minor și stabilirea pensiei de intreținere pentru copilul minor. În caz de
neprezentare, cererea va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Ion DADU
CURTEA DE APEL CHIȘINĂU (str. Teilor 4, et. 2, sala 7, mun. Chișinău), în conformitate cu prevederile art. 108 din
CPC al RM, solicită prezentarea cet. CIUBAȘENCO Dumitru, cu ultimul domiciliu cunoscut în mun. Chișinău, bd Ștefan
cel Mare și Sfînt 130/4, pentru data de 24.10.2018, ora 10.00, la ședința judiciară, unde se va examina cererea de apel
depusă de cet. MAHU Octavian contra Hotărîrii Judecătoriei Chișinău sediul Centru din 21.11.2017, adoptată la cererea
depusă de cet. MAHU Octavian privind apărarea onoarei și demnității profesionale..
Judecător Victoria SÎRBU
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CENTRU (bd Ștefan cel Mare și Sfînt 162, sala 814, mun. Chișinău), solicită
prezentarea cet. MELNIC Tatiana, domiciliată pe str. Otovasca 21/7, ap. 4, pentru data de 10.12.2018, ora 14.00, în
legătură cu examinarea ședinței de judecată publică pe cauza de insolvabilitate, intentată la cererea administratorului
insolvabilității al S.R.L.„SUNRISE-TRANS,” în proces de insolvabilitate, contra cet. MELNIC Tatiana, intervenient accesoriu
Î.S.„CRIS REGISTRU”, privind recunoașterea dreptului de proprietate.
Judecător Veaceslav NICULA
JUDECĂTORIA EDINEȚ, sediul CENTRAL (str. Ștefan-Vodă 1, bir.3, mun. Edineț ), solicită prezentarea cet. CEBAN
Vera, domiciliată în r-nul Edineț, s. Parcova, pentru data de 31.10. 2018, ora 08.15, pentru a primi copiile actelor și a
depune referință in localul judecătoriei Edineț sediul Central, atunci cînd se va examina cauza civilă în procedura cererii
cu valoare redusă, intentată la cererea Î.C.S.„EXPRESS LEASING”S.R.L contra cet. CEBAN Vera, BERLIBA Victor și
cet. RAȚA Viorica privind încasarea datoriei și a cheltuielilor de judecată.
Judecător Ghenadie BÎRSAN
JUDECĂTORIA ORHEI, sediul REZINA (str. Voluntarilor 3, sala 1, or. Rezina), în conformitate cu prevederile art.
108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. ȘESTOPALCO Ruslan Constantin, a. n. 19.10.1980, domiciliat în or. Rezina,
str. Păcii 71, ap. 18, pentru data de 30.10. 2018, ora 12.50, în calitate de pîrît la ședința judiciară pe cauza civilă intentată
de S.A.„BANCA DE FINANȚE ȘI COMERȚ” privind încasarea datoriei. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată
în lipsa D-voastră.
Judecător Igor NEGREANU
JUDECĂTORIA ORHEI, sediul REZINA (str. Voluntarilor 3, sala 1, or. Rezina), în conformitate cu prevederile
art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. ARVAT Sergiu Valeriu, a. n. 29.09.1983, domiciliat în or. Criuleni, str. 31
August 173, ap. 3, pentru data de 30.10. 2018, ora 12.50, în calitate de pîrît la ședința judiciară pe cauza civilă intentată
de S.A.„BANCA DE FINANȚE ȘI COMERȚ” privind încasarea datoriei. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată
în lipsa D-voastră.
Judecător Igor NEGREANU
JUDECĂTORIA UNGHENI, sediul UNGHENI (str. Naționala 10/1, bir.49, mun. Ungheni ) solicită prezența
cet. TÎMBUR Maria, a.n. 21.08.1953, domiciliată r-nul Nisporeni, s. Vărzărești, pentru data 08.11.2018 ora 11.00 la cererea
de chemare în judecată depusă de S.A.„BANCA DE FINANȚE ȘI COMERȚ” contra cet. TÎMBUR Gheorghe, cet. TÎMBUR
Maria, Î.I. „TÎMBUR Maria”, privind încasarea datoriei. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecator Lilia DAȘCHEVICI
JUDECĂTORIA ORHEI, sediul TELENEȘTI (str. Ștefan cel Mare 6, et. 2, sala 1, or. Telenești), în conformitate cu
prevederile art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. Stegarescu Dina, domiciliată în r-nul Telenești, s. Suhuluceni,
pentru data de 05.11. 2018, ora 09.00, în calitate de pîrîtă la ședința judiciară pe cauza civilă intentată la cererea de
chemare în judecată depusă de S.A.„BANCA DE FINANȚE ȘI COMERȚ” S.R.L privind încasarea datoriei.
Judecător Vasile STIHI
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JUDECĂTORIA CRIULENI, sediul CENTRAL (str. 31 August 1989, nr. 70, or. Criuleni), solicită pîrîtului GUITU
Anatolie, domiciliat în s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni, să prezinte pînă la data de 02.11.2018, ora 09.00, referința și
probele pe care îşi întemeiază obiecțiile la cererea O.M. „INVEST CREDIT” S.R.L. contra cet. GUITU Anatolie și GUITU
Irina privind încasarea datoriei. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată în lipsa referinței.
Judecător Aurelia CAZACLIU
JUDECĂTORIA CRIULENI, sediul CENTRAL (str. 31 August 1989, nr. 70, or. Criuleni), solicită pîrîtei cet. GUITU
Irina, domiciliată în s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni, să prezinte pînă la data de 02.11.2018, ora 09.00, referința și
probele pe care îşi întemeiază obiecţiile la cererea O.M. „INVEST CREDIT” S.R.L. contra cet. GUITU Anatolie și GUITU
Irina privind încasarea datoriei. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată în lipsa referinței.
Judecător Aurelia CAZACLIU
JUDECĂTORIA ANENII NOI, sediul CENTRAL (str. Mărțișor 15, bir. 8, or. Anenii Noi), solicită prezentarea pîrîtului,
„TRANSREIL-SERVICE”S.R.L., c/f 1003601005949, cu sediul în r-nul Anenii Noi, s. Varnița, str. Dragoș -Vodă 36, pentru
data de 29.10.2018, ora 11.10, la ședința judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea depusă de
Grădina Botanică a A.Ș.M. contra „TRANSREIL-SERVICE” S.R.L. privind încasarea datoriei. În caz de neprezentare,
cererea va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Nicolae GHIDROVICI
JUDECĂTORIA CĂUȘENI, sediul CENTRAL (str. Ștefan cel Mare 86, sala 5, or. Căușeni), în conformitate cu
prevederile art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. BABIN Constantin pentru data de 19.11.2018, ora 14.00,
la examinarea cauzei civile intentată la cererea cet. BABIN Natalia privind desfacerea căsătoriei.
Judecător Veronica NICHITENCO
JUDECĂTORIA EDINEȚ, sediul CENTRAL (str. Ștefan-Vodă 1, sala 5, mun. Edineț ), solicită prezentarea
cet. TUREAC Iurie, domiciliat în r-nul Edineț, s. Hlinaia, pentru data de 09.11.2018, ora 08.20, pentru a participa în
calitate de pîrît la cererea cet. TUREAC Maria privind desfacerea căsătoriei, determinarea domiciliului copilului minor și
stabilirea pensiei de întreținere.
Judecător Maria IFTODI
JUDECĂTORIA DROCHIA, sediul RÎȘCANI (str. 31 August 9, et. 2, sala 3, or. Rîșcani ), solicită prezentarea
cet. PASCARI Ivan, PASCARI Anna, PASCARI Corina și CEBOTARI Marcel, domiciliați în r-nul Rîșcani, s. Mihăileni, pentru
data de 06.11.2018, ora 11.00, la ședința judiciară în calitate de pîrîți pe cauza civilă nr. 2-408/18, intentată la cererea
A.E.Î „MIHĂILENI” privind încasarea datoriei. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Ion RABEI
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CENTRU (bd Ștefan cel Mare și Sfînt 162, bir. 611, mun. Chișinău), solicită prezentarea cet. LOPATIUC Marian, c/p 2001001051114, domiciliat în mun. Chișinău, str. Ismail 48, ap. 5, pentru data de 20.11.2018,
ora 12.30, la ședința judiciară pe cauza civilă intentată la cererea cet. UNGUREANU Victor contra S.R.L.„MARICONS-GRUP”
și cet. LOPATIUC Marian privind rezilierea contractului, încasarea solidară a datoriei, dobînzii de întîrziere și a penalităților.
Judecător Lucia BAGRIN
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CENTRAL (str. N. Zelinski 13, bir.24, mun. Chișinău), în conformitate cu prevederile art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. GORBEEVA Vera pentru data de 10.12.2018, ora 11.30, la ședința
judiciară pe cauza civilă intentată la cererea cet. GHERȘTOGA Piotr, GHERȘTOGA Valentina contra cet. GORBEEVA Vera,
executorul judecătoresc PAȘA Nicolae, privind anularea și ridicarea sechestrelor și interdicțiilor, încasarea cheltuielilor
de judecată. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Angela BRAGA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CENTRU (bd Ștefan cel Mare și Sfînt 162, bir. 604, mun. Chișinău), solicită
prezentarea cet. PURICE Lilian Mihail, domiciliat în mun. Chișinău, str. Ecaterina Teodoroiu 36, pentru data de 08.11.2018,
ora 10.00, la ședința judiciară pe cauza civilă intentată la cererea cet. STATI Andrei contra cet. PURICE Lilian privind
încasarea datoriei, dobînzii contractuale și a dobînzii de întîrziere.
Judecător Eleonora BADAN-MELNIC
JUDECĂTORIA CĂUȘENI, sediul CENTRAL (str. Ștefan cel Mare 86, sala nr.4, or. Căușeni), în conformitate cu
prevederile art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. BURAC Mykhailo pentru data de 27.11.2018, ora 14.00,
la ședința judiciară pe cauza civilă intentată la cererea cet. DILAN Pavel contra cet. BURAC Mykhailo privind încasarea
cheltuielilor de întreținere și de îmormîntare a persoanei. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Sergiu PLEȘCA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CIOCANA (str. Mihail Sadoveanu 24/1, sala 306, mun. Chișinău), în conformitate cu prevederile art. 108 din Codul de procedură civilă, solicită prezentarea cet. GRĂJDEANU Ion pentru data de
28.11.2018, ora 15.30, la ședința judiciară în calitate de pîrît pe caauza civilă intentată la cererea cet. GRĂJDEANU Iurie
cu privire la stabilirea pensiei de întreținere pentru părintele inapt de muncă.
Judecător Veaceslav MARTÎNENCO
JUDECĂTORIA ANENII NOI, sediul CENTRAL (str. Mărțișor 15, bir. 7, or. Anenii Noi), solicită prezentarea
cet. BOLBOCEAN Aurel pentru data de 06.11.2018, ora 08.45, la ședința judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă
intentată la cererea O.M. „CREDITS 2ALL” S.R.L. privind încasarea datoriei.
Judecător Maria CHIPERI
JUDECĂTORIA ANENII NOI, sediul CENTRAL (str. Mărțișor 15, bir.7, or. Anenii Noi), solicită prezentarea cet.
BEȚCU Vitalie pentru data de 06.11.2018, ora 08.30, la ședința judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la
cererea O.M. „CREDITS 2ALL” S.R.L. privind încasarea datoriei.
Judecător Maria CHIPERI
JUDECĂTORIA ANENII NOI, sediul CENTRAL (str. Mărțișor 15, et. 1, bir. 4, or. Anenii Noi), solicită prezentarea cet.
CARAMAN Alexandr, a. n. 01.02.1988, IDNP 2007025039534, domiciliat în r-nul Anenii Noi, s. Bulboaca, pentru data de
01.11.2018, ora 09.15, la ședința judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea O.M. „CREDITS 2ALL” S.R.L.
privind încasarea datoriei. În caz de neprezentarea pîrîtului cet. CARAMAN Alexandr, cererea va fi examinată în lipsa acestuia.
Judecător Igor BRAI
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JUDECĂTORIA HÎNCEȘTI, sediul CENTRAL (str. Chișinăului 7, sala 1, et. 2, mun. Hîncești), în conformitate cu
prevederile art. 108 din Codul de procedură civilă, solicită prezentarea cet. GAMANIUC Vasile, domiciliat în r-nul Hîncești,
s. Pereni, pentru data de 05.11.2018, ora 11.15, la ședința judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea
Î.M. „MOLDCELL” S.A. privind încasarea datoriei. În caz de neprezentare, examinarea cauzei civile va fi examinată în
lipsa persoanei interesate.
Judecător Natalia BERBEC
JUDECĂTORIA HÎNCEȘTI, sediul IALOVENI (str. Prieteniei 4, bir. 9, or. Ialoveni), solicită prezentarea cet. DRANGOI
Radj Mihail, IDNP 2002044017125, domiciliatt în or. Ialoveni, str. Barbu Lautarul 11, pentru data de 13.11.2018,
ora 08.30, la ședința judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea O.M. „CREDITS 2ALL” S.R.L.contra
cet. DRANGOI Radj privind încasarea datoriei.
Judecător C. CREȚU
JUDECĂTORIA HÎNCEȘTI, sediul CENTRAL (str. Chișinăului 7, et. 2, sala 1, or. Hîncești), solicită prezentarea
cet. CHISTOL Nicolae, domiciliat în r-nul Hîncești, s. Mingir, pentru data de 06.11.2018, ora 09.30, la ședința judiciară
în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea O.M. „CREDITS 2ALL” S.R.L. contra cet. CHISTOL Nicolae privind
încasarea datoriei. În caz de neprezentare, examinarea cauzei civile va fi examinată în lipsa persoanei interesate.
Judecător Natalia BERBEC
JUDECĂTORIA UNGHENI, sediul CENTRAL (str. Națională 10/1, or. Ungheni), solicită prezentarea cet. ROTARI
Gheorghe, domiciliat în r-nul Nisporeni, s. Bolduresti, pentru data de 14.11.2018, ora 14.45, la ședința judiciară în calitate
de pîrît pe cauza civilă nr. 2-1252/18, intentată la cererea O.M. „CREDITS 2ALL” S.R.L. privind încasarea datoriei.
Judecător M. ULINICI
JUDECĂTORIA UNGHENI, sediul CENTRAL (str. Națională 10/1, sala 25, or. Ungheni), solicită prezentarea
cet. MIHALACHI Andrei Vitalie, domiciliat în r-nul Ungheni, s. Florițoaia Veche, pentru data de 16.11.2018, ora 10.45,
la ședința judiciară în calitatea de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea Î.M. „INCASO” S.R.L. contra cet. MIHALACHI
Andrei privind încasarea datoriei.
Judecător Mariana STRATAN
JUDECĂTORIA UNGHENI, sediul CENTRAL (str. Națională 10/1, sala 25, or. Ungheni), solicită prezentarea cet.
CEBOTARI Serghei, domiciliat în mun. Ungheni, str. Crestiuc 6, ap. 88, pentru data de 16.11.2018, ora 10.30, la ședința
judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea Î.M„INCASO” S.R.L. contra cet. CEBOTARI Serghei privind
încasarea datoriei.
Judecător Mariana STRATAN
JUDECĂTORIA UNGHENI, sediul CENTRAL (str. Națională 10/1, or. Ungheni), solicită prezentarea cet. ADJOVSCHI
Igor, a. n. 20.06.1993, domiciliat în or. Ungheni, str. O. Ungureanu 15, ap. 22, pentru data de 31.10.2018, ora 08.20, la
ședința judiciară pe cauza civilă intentată la cererea Î.M. „INCASO” S.R.L. contra cet. ADJOVSCHI Igor privind încasarea
datoriei.
Judecător Lilia DAȘCHEVICI
JUDECĂTORIA UNGHENI, sediul CENTRAL (str. Națională 10/1, or. Ungheni), în conformitate cu prevederile
art. 108 din Codul de procedură civilă, solicită prezentarea cet. BARGAN Alexandra, domiciliată în r-nul Nisporeni, s.
Seliște, pentru data de 01.11.2018, ora 09.20, în ședința judiciară în calitate de pîrîtă pe cauza civilă intentată la cererea
Î.M. „INCASO” S.R.L. privind încasarea datoriei.
Judecător Rodica COSTRU
JUDECĂTORIA DROCHIA, sediul GLODENI (str. Ștefan cel Mare 7, et.1, bir. 2, or. Glodeni), solicită prezentarea
cet. CEBOTARI Veronica, a. n. 06.06.1983, domiciliată în r-nul Glodeni, s. Viișoara, pentru data de 15.11.2018, ora
13.00, la ședința judiciară în calitate de pîrîtă pe cauza civilă intentată la cererea O.M. „CREDITS 2ALL” S.R.L. privind
încasarea datoriei.
Judecător Cristina RÎMARI
JUDECĂTORIA DROCHIA, sediul RÎȘCANI (str. 31 August 1989, nr. 9, or. Rîșcani), solicită prezentarea cet. COVAL
Cristina, a. n. 16.04.1985, domiciliată în r-nul Rîșcani, s. Ciubara, pentru data de 05.11.2018, ora 10.00, la ședința
judiciară în calitate de pîrîtă pe cauza civilă, intentată la cererea O.M. „CREDITS 2 ALL” S.R.L. privind încasarea datoriei.
Judecător Sergiu GODOROGEA
JUDECĂTORIA DROCHIA, sediul CENTRAL (str. 31 August 1989, nr. 7, of. 11, or. Drochia), în conformitate cu
prevederile art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. RADIȚĂ Claudia Gheorghe, domiciliată în r-nul Drochia,
s. Nicoreni, pentru data de 30.10.2018, ora 09.00, la ședința judiciară în calitate de pîrîtă pe cauza civilă intentată la
cererea Î.M. „INCASO” S.R.L. privind încasarea datoriei.
Judecător Ion RUSU
JUDECĂTORIA DROCHIA, sediul CENTRAL (str. 31 August 1989, nr. 7, of. 11, or. Drochia), în conformitate cu
prevederile art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. MÎNZA Elena Gheorghe, domiciliată în r-nul Drochia,
s. Nicoreni, pentru data de 05.112018, ora 15.00, la ședința judiciară în calitate de pîrîtă pe cauza civilă intentată la
cererea O.M. „CREDITS 2 ALL” S.R.L. privind încasarea datoriei.
Judecător Ion RUSU
JUDECĂTORIA ORHEI, sediul CENTRAL (str. Vasile Mahu 135, et.2, sala 4, mun. Orhei), solicită prezentarea cet.
CARTOVA Rodica, domiciliată în r-nul Orhei, pentru data de 06.11.2018, ora 13.00, la ședința judiciară pe cauza civilă
intentată la cererea Î.M. „INCASO” S.R.L. privind încasarea datoriei.
Judecător Veronica CUPCEA
JUDECĂTORIA ORHEI, cu sediul în or. ȘOLDĂNEȘTI (str. Victoriei 18, or. Șoldănești), în conformitate cu prevederile art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. ANDREEV Vladimir Alexandr, domiciliat în r-nul Șoldănești,
s. Mihuleni, pentru data de 15.11.2018, ora 08.30, la ședința judiciară pe cauza civilă intentată la cererea Î.M. „INCASO”
S.R.L. privind încasarea datoriei.
Judecător Ramona MOȘNEGUȚU
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JUDECĂTORIA ORHEI, cu sediul în or. ȘOLDĂNEȘTI (str. Victoriei 18, or. Șoldănești), în conformitate cu prevederile art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. GONCEAROV Albert, domiciliat în r-nul Șoldănești, s. Răspopeni,
pentru data de 15.11.2018, ora 08.00, la ședința judiciară pe cauza civilă intentată la cererea Î.M. „INCASO” S.R.L.
privind încasarea datoriei.
Judecător Ramona MOȘNEGUȚU
JUDECĂTORIA ORHEI, cu sediul în or. ȘOLDĂNEȘTI (str. Victoriei 18, or. Șoldănești), în conformitate cu prevederile art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. CEBANENCO Maria Feodosie, domiciliată în r-nul Șoldănești, s.
Salcia, pentru data de 16.11.2018, ora 08.00, la ședința judiciară pe cauza civilă intentată la cererea S.R.L. „CREDITS
2 ALL” privind încasarea datoriei.
Judecător Ramona MOȘNEGUȚU
JUDECĂTORIA COMRAT, sediul CENTRAL (str. Lenin 242, mun. Comrat), solicită prezentarea cet. BABARAICA
Dmitrii pentru data de 01.11.2018, ora 14.00, la ședința judiciară pe cauza civilă intentată la cererea S.R.L. „INCASO”
privind încasarea datoriei.
Judecător S.V. PILIPENCO
JUDECĂTORIA COMRAT, sediul CENTRAL (str. Lenin 242, mun. Comrat), solicită prezentarea cet. CIOBAN Parascovia pentru data de 01.11.2018, ora 15.00, la ședința judiciară pe cauza civilă intentată la cererea S.A. „MOLDCELL”
privind încasarea datoriei.
Judecător S.V. PILIPENCO
JUDECĂTORIA COMRAT, sediul CENTRAL (str. Lenin 242, mun. Comrat), solicită prezentarea cet. CISSA Olga
pentru data de 13.11.2018, ora 10.30, la ședința judiciară pe cauza civilă intentată la cererea S.R.L. „INCASO” privind
încasarea datoriei.
Judecător V.F. HRAPACOV
112 JUDECĂTORIA BĂLȚI, sediul FĂLEȘTI (str. 1 Mai 14, bir. 1, or. Fălești), solicită prezentarea cet. BEJENARI
Mihail Boris, a. n. 05.08.1975, domiciliat în r-nul Fălești, pentru data de 09.11.2018, ora 09.30, la ședința judiciară în
calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea S.R.L. „CREDITS 2 ALL” privind încasarea datoriei.
Judecător Ion PĂCALEU
JUDECĂTORIA CIMIȘLIA, sediul CENTRAL (str. C. Stamati 1, sala 3, or. Cimișlia), solicită prezentarea cet. BRAGA
Veronica, domiciliată în r-nul Cimișlia, s. Batîr, pentru data de 01.11.2018, ora 10.00, la ședința judiciară pe cauza civilă
intentată la cererea S.R.L. „CREDITS 2 ALL” privind încasarea datoriei.
Judecător Dumitru CHERDIVARA
JUDECĂTORIA BĂLȚI, sediul FĂLEȘTI (str. 1 Mai 14, bir. 1, or. Fălești), solicită prezentarea cet. CUȘINSCAIA
Anna Petru, a. n. 14.07.1980, domiciliată în r-nul Fălești, s. Popovca, pentru data de 09.11.2018, ora 10.00, la ședința
judiciară în calitate de pîrîtă pe cauza civilă intentată la cererea S.R.L. „INCASO” privind încasarea datoriei.
Judecător Ion PĂCALEU
JUDECĂTORIA BĂLȚI, sediul CENTRU (str. Hotinului 43, et.3, bir. 25, mun. Bălți), solicită prezentarea cet. SATALOVICI
Vasili, pentru data de 05.11.2018, ora 16.00, la ședința judiciară pe cauza civilă nr. 2-973/2018 privind încasarea datoriei.
Judecător V. PĂDURARI
JUDECĂTORIA BĂLȚI, sediul CENTRU (str. Hotinului 43, et.3, bir. 25, mun. Bălți), solicită prezentarea cet. CURIC
Valentina, pentru data de 12.11.2018, ora 10.00, la ședința judiciară pe cauza civilă nr. 2-1359/2018 privind încasarea
datoriei.
Judecător V. PĂDURARI
JUDECĂTORIA SOROCA, sediul FLOREȘTI (str. Mihai Eminescu 1, or. Florești), solicită prezentarea cet. GAIDIV
Vitalie, domiciliat în or. Florești, str. Izvoarelor 7, pentru data de 14.11.2018, ora 09.30, la ședința judiciară pe cauzei
civilă intentată la cererea Î.M. „INCASO” S.R.L. privind încasarea datoriei.
Judecător Rosița RUSU-PARII
JUDECĂTORIA STRĂȘENI, sediul CENTRAL (str. Ștefan cel Mare 98, bir. 4, mun. Strășeni), solicită prezentarea
cet. GOLAȘ Valentina Andrei pentru data de 01.11.2018, ora 11.00, la ședința judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă
intentată la cererea Î.M. „INCASO” S.R.L. privind încasarea datoriei.
Judecător T. ANDRONIC
JUDECĂTORIA SOROCA, sediul FLOREȘTI (str. Mihai Eminescu 1, or. Florești), solicită prezentarea cet. JOVMIR
Radu, domiciliat în r-nul Florești, s. Ghindești, str. Florilor 10, pentru data de 08.11.2018, ora 10.00, în calitate de pîrît
la examinarea cauzei civile intentată la cererea O.M. „CREDITS 2 ALL” S.R.L. privind încasarea datoriei.
Judecător Rosița RUSU-PARII
JUDECĂTORIA SOROCA, sediul FLOREȘTI (str. Mihail Eminescu 1, or. Florești), solicită prezentarea cet. NOGAI
Vera, domiciliată în r-nul Florești, s. Căprești, pentru data de 08.11.2018, ora 09.30, în calitate de pîrîtă la examinarea
cauzei civile intentată la cererea Î.M. „INCASO” S.R.L. privind încasarea datoriei.
Judecător Rosița RUSU-PARII
JUDECĂTORIA CAHUL, sediul CENTRAL (bd Victoriei 8, bir. 214, mun. Cahul), solicită prezentarea cet. LUCA Alexandru,
a. n. 02.10.1984, domiciliat în mun. Cahul, str. Dunării 5, ap. 33, pentru data de 15.11.2018, ora 12.45, la ședința judiciară
în calitate de pîrît pe cauza civilă nr. 2-176/2018, intentată la cererea Î.M. „INCASO” S.R.L. privind încasarea datoriei.
Judecător Dumitru BOSÎI
JUDECĂTORIA BĂLȚI, sediul FĂLEȘTI (str. 1 Mai 14, et.1, sala 3, or. Fălești), solicită prezentarea cet. SLIVCIUC
Eduard, domiciliat în r-nul Fălești, s.Răuțel, pentru data de 09.11. 2018, ora 09.00, la ședința judiciară pe cauza civilă
intentată la cererea Î.M. „INCASO” S.R.L. privind încasarea datoriei.
Judecător Oleg CIUMAȘ
JUDECĂTORIA CĂUȘENI, sediul CENTRAL (str. Ștefan cel Mare 86, sala 5, or. Căușeni), solicită prezentarea
cet. STRIJ Tatiana Anatolie pentru data de 29.10. 2018, ora 11.00, în calitate de pîrîtă la examinarea cererii intentată de
Î.M. „INCASO” S.R.L. privind încasarea datoriei.
Judecător Veronica NICHITENCO
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JUDECĂTORIA CRIULENI, sediul CENTRAL (str. 31 August 1989, nr. 70, or. Criuleni), solicită prezentarea
cet. VARTIC Alexandru, a. n. 17.12.1991, domiciliat în s. Zaicana, r-nul Criuleni, pentru data de 07.11. 2018, ora 10.30,
la ședința judiciară pe cauza civilă intentată la cererea Î.M. „INCASO” S.R.L. privind încasarea datoriei.
Judecător Alexandru MOTRICALĂ
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CENTRU (bd Ștefan cel Mare și Sfînt 162, bir. 821, mun. Chișinău), aduce la
cunoștință cet. CIUGAEV Alexei Chenadie, a. n. 23.05.1975, IDNP 09981084221886, domiciliat în mun. Chișinău, bd Dacia
44/5, ap. 92, că în procedura judecătorului se află spre examinare cauza civilă nr. 2-2609/2018, intentată la cererea
Î.M. „INCASO” S.R.L. contra cet. CIUGAEV Alexei privind încasarea datoriei. Pîrîtului cet. CIUGAEV Alexei i se aduce la
cunoștință că el este în drept, să depună referință asupra cererii cu valoare redusă în termen de 30 de zile de la data
publicării avizului publicitar, în caz contrar cauza va fi examinată în baza probatoriului administrat la dosar.
Judecător Dan SÎRBU
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CENTRU (bd Ștefan cel Mare și Sfînt 162, bir. 821, mun. Chișinău), aduce la
cunoștință cet. GORAȘ Veronica, a. n. 04.12.1988, IDNP 2006001014301, domiciliată în mun. Chișinău, str. Ciocîrliei 37,
că în procedura judecătorului se află spre examinare cauza civilă nr. 2-2676/2018 intentată la cererea Î.M. „INCASO”
S.R.L. contra cet. GORAȘ Veronica privind încasarea datoriei. Pîrîtei cet. GORAȘ Veronica i se aduce la cunoștință că ea
este în drept să depună referință asupra cererii cu valoare redusă în termen de 30 de zile de la data publicării avizului
publicitar, în caz contrar cauza va fi examinată în baza probatoriului administrat la dosar.
Judecător Dan SÎRBU
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CENTRU (bd Ștefan cel Mare și Sfînt 162, bir. 821, mun. Chișinău), aduce la
cunoștință cet. GUZUN Andrei Ion, a. n. 17.07.1986, IDNP 2004003017276, domiciliat în mun. Chișinău, str. Cornului
5/2, ap. 32, că în procedura judecătorului se află spre examinare cauza civilă nr. 2-2611/2018 intentată la cererea
Î.M. „INCASO” S.R.L. contra cet. GUZUN Andrei privind încasarea datoriei. Pîrîtului cet. GUZUN Andrei i se aduce la
cunoștință că el este în drept să depună referință asupra cererii cu valoare redusă în termen de 30 de zile de la data
publicării avizului publicitar, în caz contrar cauza va fi examinată în baza probatoriului administrat la dosar.
Judecător Dan SÎRBU
JUDECĂTORIA ANENII NOI (str. Mărțișor 15, bir. 4, et. 1, or. Anenii Noi) solicită prezentarea pîrîtei cet. OLARIȚA Galina,
a. n. 05.03.1958, IDNP 2001075085039, domiciliată în r-nul Anenii Noi, s. Roșcani, str. Studenților 42, ap. 6, pentru data de
05.11. 2018, ora 09.20, la ședința judiciară pe cauza civilă intentată la cererea Î.M. „INCASO” S.R.L. privind încasarea datoriei.
Judecător Igor BRAI
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CIOCANA (str. Mihail Sadoveanu 24/1, bir.315, mun. Chișinău), în conformitate
cu prevederile art. 108 din CPC al RM, dispune citarea publică în calitate de pîrît a cet. BOȘCA Denis pentru data de
13.12.2018, ora 12.00, în temeiul cererii de chemare în judecată depuse de S.A. „CORPORAȚIA DE FINANȚARE RURALĂ”
contra cet. BOȘCA Denis privind încasarea datoriei.
Judecător Marcel GANDRABUR
JUDECĂTORIA DROCHIA, sediul CENTRAL (str. 31 August 1989, nr. 7, of. 11, or. Drochia), în conformitate
cu prevederile art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. MARGINEANU Alexei, domiciliat în r-nul Drochia,
s. Cotova, pentru data de 29.11.2018, ora 08.00, la ședința judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea
Î.M.S. P „Spitalul Clinic Municipal Bălți”contra cet. MARGINEANU Alexei privind încasarea datoriei. În caz de neprezentare,
examinarea cauzei civile va fi examinată în lipsa părților absente.
Judecător Ion RUSU
JUDECĂTORIA CĂUȘENI, sediul CENTRAL (str. Stefan cel Mare 86, sala 4, or. Căușeni), în conformitate cu prevederile art. 108 din CPC al RM, citează în ședința de judecată cet. GOGU Svetlana, CALDAROV Victor, GOGU Grigore,
LUNGU Vera, toți domiciliaţi în or. Căușeni, pentru data de 29.10.2018, ora 09.00, la examinarea cererii de chemare în
judecată depusă de A.E.Î. „BUSINESS CREDIT” contra cet. GOGU Svetlana, CALDAROV Victor, GOGU Grigore, LUNGU
Vera privind încasarea datoriei. În caz de neprezentare, examinarea cauzei va fi în lipsa D-voastră.
Judecător Sergiu PLEȘCA
JUDECĂTORIA STRĂȘENI, sediul CENTRAL (str. Ștefan cel Mare 98, bir. 4, mun. Strășeni), solicită prezentarea
cet. PANAGUȚA Liliana Petru, pentru data de 30.10.2018, ora 11.00, la ședința judiciară în calitate de pîrîtă pe cauza
civilă intentată la cererea „Autorității Tutelare Zubrești” privind decăderea din drepturile părintești.
Judecător T. ANDRONIC
CURTEA DE APEL, sediul CHIȘINĂU (str. Teilor 4, sala 7, et. 2, mun. Chișinău), în conformitate cu art. 108 din
CPC al RM, solicită prezenţa cet. CIUBAȘENCO Dumitru, în calitate de intimat, cu ultimul domiciliu în mun. Chişinău, bd
Ştefan cel Mare şi Sfînt 130/4, la examinarea cererii de apel înaintată la cererea cet. Mahu Octavian împotriva hotărîrii
Judecătoriei Chişinău, sediul Centru, din 21.11.2017, adoptată în cauza civilă la acţiunea înaintată de Mahu Octavian
vs Ciubaşenco Dumitru privind apărarea onoarei şi demnităţii profesionale, pentru data de 24.10.2018, ora 10.00.
Judecător Victoria SÎRBU
ARBITRAJUL INTERNAȚIONAL DE PE LÎNGĂ ASOCIAȚIA LICHIDATORILOR ȘI ADMINISTRATORILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA, cu sediul în mun. Chișinău, str. Ivan Zaikin 60, în conformitate cu prevederile art. 56 din Regulile
de procedură arbitrală, informează cet. TELISCEV Vladislav Alexandr, cu ultimul domiciliu în mun. Chișinău, str. Florării 4,
ap. 501, că la data de 12.11.2018, ora 15.00, va avea loc ședința arbitrală de examinare în procedură accelerată a cauzei
arbitrale AI(IF-TV/FS) 07/2018, intentată la cererea „Inkasso Finance” S.R.L. privind încasarea datoriei, dobînzii conform
contractului, penalitatății, taxei de arbitrare și a cheltuielilor de asistență juridică. Vă propunem depunerea referinței la
acțiunea înaintată pînă la data ședinței. Puteți lua cunoștință de acțiunea arbitrală la sediul AI de pe lîngă ALARM, str.
Ivan Zaikin 60.
Secretarul Arbitrajului Internațional de pe lîngă
Asociația Lichidatorilor și Administratorilor
din Republica Moldova Alina PLACINTA
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ARBITRAJUL INTERNAȚIONAL DE PE LÎNGĂ ASOCIAȚIA LICHIDATORILOR ȘI ADMINISTRATORILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA, cu sediul în mun. Chișinău, str. Ivan Zaikin 60, în conformitate cu prevederile art. 56 din
Regulile de procedură arbitrală, informează cet. CIUHNENCO Cristina Vasile, cu ultimul domiciliu în s. Fîrlădeni, r-nul
Căușeni, că la data de 12.11.2018, ora 17.00, va avea loc ședința arbitrală de examinare în procedură accelerată a
cauzei arbitrale AI(IF-CC/RE) 09/2018, intentată la cererea „Inkasso Finance” S.R.L. privind încasarea datoriei, dobînzii
conform contractului, penalitatății, taxei de arbitrare și a cheltuielilor de asistență juridică. Vă propunem depunerea
referinței la acțiunea înaintată pînă la data ședinței. Puteți lua cunoștință de acțiunea arbitrală la sediul AI de pe lîngă
ALARM, str. Ivan Zaikin 60.
Secretarul Arbitrajului Internațional de pe lîngă
Asociația Lichidatorilor și Administratorilor
din Republica Moldova Alina PLACINTA
ARBITRAJUL INTERNAȚIONAL DE PE LÎNGĂ ASOCIAȚIA LICHIDATORILOR ȘI ADMINISTRATORILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA, cu sediul în mun. Chișinău, str. Ivan Zaikin 60, în conformitate cu prevederile art. 56 din Regulile
de procedură arbitrală, informează cet. CIUHNENCO Cristina Vasile, cu ultimul domiciliu în s. Fîrlădeni, r-nul Căușeni, că
la data de 12.11.2018, ora 16.30, va avea loc ședința arbitrală de examinare în procedură accelerată a cauzei arbitrale
AI(IF-CC) 09/2018, intentată la cererea „Inkasso Finance” S.R.L. privind încasarea datoriei, dobînzii conform contractului, penalitatății, taxei de arbitrare și a cheltuielilor de asistență juridică. Vă propunem depunerea referinței la acțiunea
înaintată pînă la data ședinței. Puteți lua cunoștință de acțiunea arbitrală la sediul AI de pe lîngă ALARM, str. Ivan Zaikin 60.
Secretarul Arbitrajului Internațional de pe lîngă
Asociația Lichidatorilor și Administratorilor
din Republica Moldova Alina PLACINTA
ARBITRAJUL INTERNAȚIONAL DE PE LÎNGĂ ASOCIAȚIA LICHIDATORILOR ȘI ADMINISTRATORILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA, cu sediul în mun. Chișinău, str. Ivan Zaikin 60, în conformitate cu prevederile art. 56 din Regulile
de procedură arbitrală, informează cet. BLANIȚA Vladimir Igor, cu ultimul domiciliu în mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu
28, că la data de 12.11.2018, ora 14.00, va avea loc ședința arbitrală de examinare în procedură accelerată a cauzei arbitrale
AI(IF-BV) 07/2018, intentată la cererea „Inkasso Finance” S.R.L. privind încasarea datoriei, dobînzii conform contractului,
penalitatății, taxei de arbitrare și a cheltuielilor de asistență juridică. Vă propunem depunerea referinței la acțiunea înaintată
pînă la data ședinței. Puteți lua cunoștință de acțiunea arbitrală la sediul AI de pe lîngă ALARM, str. Ivan Zaikin 60.
Secretarul Arbitrajului Internațional de pe lîngă
Asociația Lichidatorilor și Administratorilor
din Republica Moldova Alina PLACINTA
ARBITRAJUL INTERNAȚIONAL DE PE LÎNGĂ ASOCIAȚIA LICHIDATORILOR ȘI ADMINISTRATORILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA, cu sediul în mun. Chișinău, str. Ivan Zaikin 60, în conformitate cu prevederile art. 56 din Regulile
de procedură arbitrală, informează cet. BABIAN Serghei Iurie, cu ultimul domiciliu în or. Glodeni, str. Ștefan cel Mare 44,
ap. 33, că la data de 12.11.2018, ora 14.30, va avea loc ședința arbitrală de examinare în procedură accelerată a cauzei
arbitrale AI(IF-BSI) 07/2018, intentată la cererea „Inkasso Finance” S.R.L. privind încasarea datoriei, dobînzii conform
contractului, penalitatății, taxei de arbitrare și a cheltuielilor de asistență juridică. Vă propunem depunerea referinței
la acțiunea înaintată pînă la data ședinței. Puteți lua cunoștință de acțiunea arbitrală la sediul AI de pe lîngă ALARM,
str. Ivan Zaikin 60.
Secretarul Arbitrajului Internațional de pe lîngă
Asociația Lichidatorilor și Administratorilor
din Republica Moldova Alina PLACINTA
ARBITRAJUL INTERNAȚIONAL DE PE LÎNGĂ ASOCIAȚIA LICHIDATORILOR ȘI ADMINISTRATORILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA, cu sediul în mun. Chișinău, str. Ivan Zaikin 60, în conformitate cu prevederile art. 56 din Regulile
de procedură arbitrală, informează cet. PASAT Tatiana Iurie, cu ultimul domiciliu în mun. Bălți, str. Mihai Eminescu 9,
ap. 16, că la data de 12.11.2018, ora 15.30, va avea loc ședința arbitrală de examinare în procedură accelerată a cauzei
arbitrale AI(I-PT) 07/2018, intentată la cererea Î.M. „Incaso” S.R.L. privind încasarea datoriei, taxei aferentei contractului, dobînzii conform contractului, comisionului de garanție, penalitatății, taxei de arbitrare și a cheltuielilor de asistență
juridică. Vă propunem depunerea referinței la acțiunea înaintată pînă la data ședinței. Puteți lua cunoștință de acțiunea
arbitrală la sediul AI de pe lîngă ALARM, str. Ivan Zaikin 60.
Secretarul Arbitrajului Internațional de pe lîngă
Asociația Lichidatorilor și Administratorilor
din Republica Moldova Alina PLACINTA
ARBITRAJUL INTERNAȚIONAL DE PE LÎNGĂ ASOCIAȚIA LICHIDATORILOR ȘI ADMINISTRATORILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA, cu sediul în mun. Chișinău, str. Ivan Zaikin 60, în conformitate cu prevederile art. 56 din Regulile
de procedură arbitrală, informează cet. DRAGAN Oxana Gheorghe, cu ultimul domiciliu în mun. Chișinău, str. Maria Drăgan
26/3, ap. 6, că la data de 12.11.2018, ora 16.00, va avea loc ședința arbitrală de examinare în procedură accelerată
a cauzei arbitrale AI(I-DO) 07/2018, intentată la cererea Î.M. „Incaso” S.R.L. privind încasarea datoriei, taxei aferente
contractului, dobînzii conform contractului, comisionului de garanție, penalitatății, taxei de arbitrare și a cheltuielilor de
asistență juridică. Vă propunem depunerea referinței la acțiunea înaintată pînă la data ședinței. Puteți lua cunoștință de
acțiunea arbitrală la sediul AI de pe lîngă ALARM, str. Ivan Zaikin 60.
Secretarul Arbitrajului Internațional de pe lîngă
Asociația Lichidatorilor și Administratorilor
din Republica Moldova Alina PLACINTA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CENTRAL (str. N. Zelinski 13, bir. 18, mun. Chișinău), în conformitate cu prevederile art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. SECRETARIOVA Oxana, pentru data de 30.10.2018, ora 10.30, la
ședința judiciară în calitate de pîrîtă pe cauza civilă, intentată la cererea „Credits 2 ALL” S.R.L. privind încasarea datoriei.
Judecător Angela BRAGA
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JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CENTRAL (str. N. Zelinski 13, bir. 16, et. 2, mun. Chișinău), solicită prezentarea
cet. STARÎI Alexandru, domiciliat în mun. Chișinău, bd Traian 19/3, ap. 85, pentru data de 30.10.2018, ora 14.30, la
ședința judiciară pe cauza civilă nr. 2-934/18, intentată la cererea „Credits 2 ALL” S.R.L. privind încasarea datoriei.
Judecător Alina BRĂGARU
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CENTRAL (str. N. Zelinski 13, bir. 12, mun. Chișinău), solicită prezentarea cet.
LUNIN Tatiana, pentru data de 05.11.2018, ora 10.00, la ședința judiciară în calitate de pîrîtă pe cauza civilă, intentată
la cererea „Credits 2 ALL” S.R.L. privind încasarea datoriei.
Judecător T. AVASILOAIE
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CENTRAL (str. N. Zelinski 13, bir. 25, mun. Chișinău), solicită prezentarea
cet. IVANOV Dmitri, pentru data de 14.11.2018, ora 12.00, la ședința judiciară pe cauza civilă, intentată la cererea
Î.M. „Incaso” S.R.L. privind încasarea sumei.
Judecător Tatiana SÎRCU
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CENTRAL (str. N. Zelinski 13, bir. 25, mun. Chișinău), solicită prezentarea
cet. GURDIȘ Diana, pentru data de 13.11.2018, ora 14.30, la ședința judiciară pe cauza civilă, intentată la cererea
O.M. „Credits 2 ALL” S.R.L. privind încasarea datoriei contractuale.
Judecător Tatiana SÎRCU
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CENTRAL (str. N. Zelinski 13, sala 1A, mun. Chișinău), solicită prezentarea
cet. GORCIAG Andrei, cu ultimul domiciliu în mun. Chișinău, str. Independenței 20/1, ap. 46, pentru data de 19.11.2018, ora
15.00, la ședința judiciară pe cauza civilă nr. 2-197/18, intentată la cererea O.M. „Credit On” S.R.L. privind încasarea datoriei.
Judecător Denis BĂBĂLĂU
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CENTRAL (str. N. Zelinski 13, bir. 16, et. 2, mun. Chișinău), solicită prezentarea
cet. DRUȚA Igor, domiciliat în mun. Chișinău, s. Brăila, str. Dimitrie Cantemir 14, pentru data de 15.11.2018, ora 15.30,
la ședința judiciară pe cauza civilă nr. 2-1054/18, intentată la cererea Î.M. „Moldcell” S.A. privind încasarea datoriei.
Judecător Alina BRĂGARU
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CENTRAL (str. N. Zelinski 13, bir. 4, et.1, mun. Chișinău), solicită prezentarea
cet. COLOSOV Alexandr, domiciliat în mun. Chișinău, bd Cuza-Vodă 39/2, ap. 76, pentru data de 30.10.2018, ora 10.30,
la ședința judiciară pe cauza civilă nr. 2-960/18, intentată la cererea Î.M. „Incaso” S.R.L. privind încasarea datoriei și a
cheltuielilor de judecată.
Judecător Dragoș CRIGAN
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CENTRU (bd Ștefan cel Mare și Sfînt 162, bir. 606, mun. Chișinău), solicită
prezentarea cet. BABENCO Artur, pentru data de 29.10.2018, ora 15.30, la ședința judiciară în calitate de pîrît pe cauza
civilă intentată la cererea O.M. „Credit 2 All” S.R.L. privind încasarea datoriei.
Judecător Victoria SANDUȚA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul RÎȘCANI (str. Kiev 3, bir. 30, mun. Chișinău), în conformitate cu prevederile
art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. ZABOLOTNOV Alexandr, cu ultimul domiciliu cunoscut în mun. Chișinău,
str. Romană 2/2, ap. 60, pentru data de 05.11.2018, ora 11.30, la ședința judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă,
intentată la cererea Î.M. „Moldcell” S.A. privind încasarea datoriei.
Judecător L. HOLEVIȚCAIA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul RÎȘCANI (str. Kiev 3, bir. 12, et. 3, mun. Chișinău), în conformitate cu prevederile
art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. COȘCIUG Valentina, cu ultimul domiciliu cunoscut în mun. Chișinău,
str. MIhail Sadoveanu 26/1, ap. 102, pentru data de 13.11.2018, ora 09.00, la ședința judiciară în calitate de pîrîtă pe
cauza civilă, intentată la cererea B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. împotriva cet. Coșciug Valentina, Cetea Lilia, Șveț
Aurelia privind încasarea datoriei.
Judecător Nina ARABADJI
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul RÎȘCANI (str. Kiev 3, bir. 5, et. 3, mun. Chișinău), în conformitate cu prevederile
art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. MOSTOVIC Petru, domiciliat mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Păcii
1, ap. 3, pentru data de 30.10.2018, ora 09.30, la ședința judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă nr. 2-1562/18,
intentată la cererea O.M. „Credits 2All” S.R.L. privind încasarea datoriei.
Judecător Aliona MIRON
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CIOCANA (str. Mihail Sadoveanu 24/1, sala 315, mun. Chișinău), în conformitate
cu prevederile art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. BALANCO Natalia pentru data de 31.10.2018, ora 10.00,
la ședința judiciară în calitate de pîrîtă pe cauza civilă intentată la cererea O.M. „Credits 2All” S.R.L. privind încasarea
datoriei.
Judecător Marcel GANDRABUR
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CIOCANA (str. Mihail Sadoveanu 24/1, sala 315, mun. Chișinău), în conformitate cu prevederile art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. STRĂISTARI Cristina pentru data de 15.11.2018,
ora 09.30, la ședința judiciară în calitate de pîrîtă pe cauza civilă intentată la cererea O.M. „Credit ON” S.R.L. privind
încasarea datoriei.
Judecător Marcel GANDRABUR
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CIOCANA (str. Mihail Sadoveanu 24/1, sala 315, mun. Chișinău), în conformitate
cu prevederile art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. TUREA Denis pentru data de 30.10.2018, ora 09.30, la
ședința judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea Î.M. „Incaso” S.R.L. privind încasarea datoriei.
Judecător Marcel GANDRABUR
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CIOCANA (str. Mihail Sadoveanu 24/1, sala 315, mun. Chișinău), în conformitate
cu prevederile art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. VALUȚA Viorel pentru data de 31.10.2018, ora 09.00,
la ședința judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea Î.M. „Incaso” S.R.L. privind încasarea datoriei.
Judecător Marcel GANDRABUR
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JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CIOCANA (str. Mihail Sadoveanu 24/1, sala 315, mun. Chișinău), în conformitate
cu prevederile art. 108, 2763 din CPC al RM, comunicăm că pe rolul instanței se află spre examinare acțiunea Î.M.
„Incaso” S.R.L. împotriva cet. STEGĂRESCU Ana cu privire la încasarea datoriei. Cauza civilă a fost stabilită pentru data
de 12.11.2018, în procedura cererilor cu valoare redusă.
Judecător Marcel GANDRABUR
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CIOCANA (str. Mihail Sadoveanu 24/1, sala 315, mun. Chișinău), în conformitate
cu prevederile art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. SOLTINSCHII Alexandr pentru data de 15.11.2018, ora
09.00, la ședința judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea O.M. „Credite Pentru Toți” S.R.L. privind
încasarea datoriei.
Judecător Marcel GANDRABUR
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CIOCANA (str. Mihail Sadoveanu 24/1, sala 2, mun. Chișinău), solicită prezentarea
cet. MINARI Serghei, cu ultimul domiciliu în mun. Chișinău, str. Trandafirilor 31/6, ap. 32, pentru data de 29.10.2018,
ora 10.00, la ședința judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea O.M. „Credits 2All” S.R.L. privind
încasarea datoriei.
Judecător Natalia LUPAȘCU
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CIOCANA (str. Mihail Sadoveanu 24/1, sala 2, mun. Chișinău), în conformitate cu
prevederile art. 108, 2763 din CPC al RM, comunicăm că pe rolul instanței se află cauza în procedura cererilor cu valoare
redusă Î.M. „Incaso” S.R.L. împotriva cet. MAȚURCA Iulian, a.n. 19.07.1980, domiciliat în mun. Chișinău, s. Goianul Nou,
privind încasarea sumei. Soluționarea cererii a fost stabilită pentru data de 30.10.2018.
Judecător Natalia LUPAȘCU
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CIOCANA (str. Mihail Sadoveanu 24/1, sala 315, mun. Chișinău), în conformitate
cu prevederile art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. GRAUR Mihail pentru data de 30.10.2018, ora 09.00,
la ședința judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea Î.M. „Incaso” S.R.L. privind încasarea datoriei.
Judecător Marcel GANDRABUR
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CIOCANA (str. Mihail Sadoveanu 24/1, sala 2, mun. Chișinău), solicită prezentarea
cet. DEMIAN Andrei, cu ultimul domiciliu în mun. Chișinău, str. Igor Vieru 19/1, ap. 403, pentru data de 06.11.2018, ora
14.35, la ședința judiciară în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea Î.M. „Incaso” S.R.L. privind încasarea
datoriei.
Judecător Natalia LUPAȘCU
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CIOCANA (str. Mihail Sadoveanu 24/1, bir. 317, mun. Chișinău), solicită prezentarea intervenientului accesoriu cet. GAIBU Tatiana, precum și a pîrîtului GAIBU Ivan, cu ultimul domiciliu în mun. Chișinău,
s. Stăuceni, str. Mihail Frunze 1K, ap. 44, pentru data de 12.11.2018, ora 09.00, la ședința judiciară pe cauza civilă
intentată la cererea ACC nr. 55/133 contra cet. GAIBU Ivan privind încasarea sumei.
Judecător Natalia LUPAȘCU
CURTEA DE APEL CHIȘINĂU (str. Teilor 4, sala 9, mun. Chișinău) solicită prezența cet. CECHIR Vladimir și
cet. POLUPANOVA Oxana pentru data de 01.11.2018, ora 09.30, la examinarea cauzei civile S.A.„TERMOELECTRICA”
contra cet. CECHIR Vladimir și cet. POLUPANOVA Oxana, intervenient accesoriu Primăria mun. Chișinău, privind înlăturarea obstacolelor prin demolarea construcției.
Judecător Grigore DAȘCHEVICI
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