
PROIECT
H O T Ă R Â R E

cu privire la modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.945/2007 ”Cu privire 
la măsurile de realizare a Legii nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea

proprietăţii publice”

în temeiul art. 6 alin. (2) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea 
proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007 nr.90-93, art.401), cu 
modificările ulterioare, Guvernul

HOTĂRĂŞTE:
1. Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.945/2007 cu privire la măsurile de realizare a 
Legii nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 131-135, art.981), se modifică după cum urmează: 
a) poziţiile 2, 3, 20, 21, 29 şi 65 se exclud;

b) se completează cu poziţia 91 cu următorul cuprins:
” 91 S.A. "SA N FA R M - 

PR IM ”
m un. C hişinău, 
str. G renoble, 149/A

1002600039072 4 492 330 X 445 234 99,110
59

c se completează cu poziţia 161 cu următorul cuprins:
” 16' S.A. ’’M etalferos” m un. C hişinău, Z ona 

industrială V atra, 
str. Feroviarilo r 1/3

1002600025822 3 590 420 10 281 065 78,282
55

d] 1 se completează cu poziţia 171 cu următorul cuprins:
” 17' S.A. "Vinuri 

Ialoveni"
or. Ialoveni,
str. A lexandru  cel Bun, 4

1003600093785 6 719 800 10 405 968 60,414
95

e) se completează cu poziţiile 191 - 194 cu următorul cuprins
” 19 1 S.A ."A lim entarm as". m un. C hişinău,

str. M eşterul M anole, 12
1002600049280 24 356 540 10 732 728 30,08

192 S.C ."IT-C A FE"
S.R.L.

m un. C hişinău, 
str. A lexandru  cel Bun, 59

1006600009929 15 680 699 15 680 699 100,00

I93 P ublicaţia  P eriod ica 
"C asa E ditoriala IT- 
M O L D O V A " S.R.L.

m un. C hişinău, 
str. A. Puskin, 42

1006600027097 5 400 1 350 25,00

194 S.R .L. "M etrom pas" m un. C hişinău 
str. Feredeului, 4

1003600023353 2 554 679 286 124 11,2 0 ”

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

PRIM-MINISTRU 
Contrasemnează: 
Ministrul economiei 
şi infrastructurii
Ministrul finanţelor»

Ion CHICU

Anatol USATÎI 
Sergiu PUŞCUŢA



Nota informativă
la proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea 

Guvernului nr.945/2007 „Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.121/2007 
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice”

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

Proiectul a fost elaborat de Agenţia Proprietăţii Publice

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

Proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Anexei nr 2 la Hotărârea Guvernului 
nr.945/2007 „Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.121/2007 privind administrarea şi 
deetatizarea proprietăţii publice” are drept scop asigurarea realizării misiunii şi 
competenţelor stabilite în Hotărârea Guvernului 902/2017, în contextul abilitării Agenţiei 
Proprietăţii Publice cu funcţiile de fondator al întreprinderilor de stat şi de exercitare a 
dreptului de administrare a pachetelor de acţiuni/părţilor sociale în societăţile comerciale cu 
cotă de stat şi competenţe de elaborare/perfecţionare a cadrului normativ (pct. 9, alin 6) din 
Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietăţii Publice, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 902/2017).

3. Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu legislaţia Uniunii 
Europene

Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislaţiei Uniunii Europene.

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Prin proiectul dat se propune modificarea Listei bunurilor proprietate de stat supuse 
privatizării (Anexa nr. 2 la HG nr. 945/2007) prin excluderea bunurilor în privinţa cărora, 
urmează să fie determinate obiectivele de dezvoltare în corelaţie cu strategiile sectoriale 
(S.A. ’’Reţelele Electrice de Distribuţie Nord”, S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”, 
Î.S. ’’Nodul Hidroenergetic ’’Costeşti” şi S.A. ’’Moldtelecom”), a unui bun amplasat pe 
teritoriul Ucrainei (B/o Mecita) şi a unui bun Radiat din registrul de stat al persoanelor 
juridice (S:A.”CIMS -  73”).
Concomitent se propune includerea în procesul de privatizare a pachetelor de acţiuni ale 
statului din S.A. ’’SANFARM-PRIM” (99,11%), S.A. ’’Metalferos” (78,282%), S .A ’’Vinuri 
Ialoveni” (60,414% ) şi S.A. ’’Alimentarmaş” (30,080%), precum şi cotele sociale ale 
statului din S.C."IT-CAFE" S.R.L. (100%); Publicaţia Periodica "Casa Editoriala IT- 
MOLDOVA" S.R.L.(25,00%); S.R.L. "Metrompas" (11,20%)

5. Fundamentarea economico-fmanciară

Implementarea prezentului proiect de act normativ nu implică cheltuieli financiare bugetare 
suplimentare.

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

Proiectul elaborat se încadrează în cadrul normativ în vigoare, iar aprobarea acestuia nu va 
genera ca consecinţă necesitatea amendării altor acte normative.



7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

Proiectul va fi publicat pentru consultări publice pe pagina web a Agenţiei Proprietăţii 
Publice www. app .gov.md.

8. Constatările expertizei anticorupţie

Proiectul va fi supus expertizei anticorupţie

9. Constatările expertizei de compatibilitate

Nu este necesar

10. Constatările expertizei juridice

Proiectul va fi supus expertizei juridice

11. Constatările altor expertize

Proiectul nu conţine prevederi de reglementare a activităţii de întreprinzător în contextul 
Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr. 
235/2006, astfel decăzând necesitatea de a elabora analiza impactului de reglementare asupra 
proiectului dat, precum şi necesitatea examinării acestuia în cadrul şedinţei Grupului de lucru 
pentru reglementarea activităţii de întreprinzător.

Director general G henadie TEPORDEI9



Guvernul Republicii Moldova

Agenţia Proprietăţii Publice

IM D-2012, Chisinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1 
Tel: (00373  2 2 ) 2 3 4 -3 5 0  
e-m ail: o ff ic e @ a p p .g o v .md

Nr.
m . az

Cancelaria de Stat

CERERE
privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat 

a proiectelor de acte ale Guvernului

Nr.
crt.

C riter ii de în reg istrare N ota  au toru lu i

1 . Categoria şi denumirea 
proiectului

Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea 
Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.945/2007 
”Cu privire la măsurile de realizare a Legii 
nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea 
proprietăţii publice”

2. Autoritatea care a elaborat 
proiectul

Agenţia Proprietăţii Publice

3. Justificarea depunerii cererii Art. 6 alin. (2) din Legea nr. 121/2007 privind 
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice; 
pct. 9, alin 6) din Regulamentul cu privire la 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietăţii 
Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
902/2017

4. Lista autorităţilor şi instituţiilor 
a căror avizare este necesară

Cancelaria de Stat
Ministerul Economiei şi Infrastructurii 
Ministerul Finanţelor 
Ministerul Justiţiei 
Centrul Naţional Anticorupţie

5. Termenul-limită pentru 
depunerea avizelor/expertizelor 10 zile

6. Persoana responsabilă de 
promovarea proiectului

Ana Vrabie, consultant principal DPP 
e-mail: ana.vrabiefaţanD.uov.md tel.022238089 
Liudmila Cuniţchi, consultant superior DPP 
e-mail:liudmila.cunitchi@,aDD.uov.md tel.022234589

7. Anexe 1) Proiectul hotărârii Guvernului
2) Nota informativă

8. Data şi ora depunerii cererii
9. Semnătura

Director general Ghenadie ŢEPORDEI

mailto:office@app.gov.md

