
Proiect 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

HOTĂRÂRE nr.__________ 

din ___    _______________2019 
 

Cu privire la unele măsuri de eficientizare a mecanismului de coordonare și 

management al asistenței externe 

și modificarea unor hotărîri ale Guvernului 
 

 În temeiul art. 6 lit. a) și art. 7 lit. b) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), 
 

 Guvernul HOTĂRĂȘTE: 
 

 1. Din efectivul-limită aprobat al Cancelariei de Stat se transmit Ministerului 

Finanțelor 3 unități de personal din cadrul subdiviziunii cu atribuții în domeniul 

asistenței tehnice externe, precum și bugetul pentru anul 2019 pentru aceste unități.  

 2. Ministerul Finanțelor: 

1) în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va modifica 

corespunzător statul de personal și îl va prezenta Cancelariei de Stat pentru avizare; 

2) în termen de 5 zile după avizarea statului de personal va întreprinde de comun 

cu Cancelaria de Stat, măsurile necesare în vederea asigurării realizării transferului 

personalului angajat din cadrul Cancelariei de Stat în cadrul ministerului. 

 3. Cancelaria de Stat: 

1) în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va modifica 

corespunzător statul de personal propriu; 

2) în termen de pînă la 5 zile de la prezentarea spre avizare a statului de personal 

de către Ministerul Finanțelor, va asigura avizarea și înregistrarea acestuia; 

3) în termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la subpunctul 1), va 

iniţia procedura de preavizare a personalului subdiviziunii cu atribuții în domeniul 

asistenței tehnice externe. 

 Disponibilizarea personalului care refuză transferul în cadrul Ministerului 

Finanțelor, după caz, în cadrul altor subdiviziuni structurale ale Cancelariei de Stat se 

va efectua în conformitate cu Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public. 

 Cheltuielile de disponibilizare a personalului care refuză transferul se vor efectua 

din contul și în limitele bugetului Cancelariei de Stat. 

4. Ministerul Finanţelor, conform propunerilor Cancelariei de Stat, ca urmare a 

transmiterii unităţilor de personal din cadrul Cancelariei de Stat, va prezenta Guvernului 

propuneri privind redistribuirea alocaţiilor între Cancelaria de Stat și minister. 

5. 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), cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) la punctul 2 din hotărîre, cifrele ,,205” se substituie cu cifrele ,,202”; 

2) în anexa nr.1, la punctul 7 litera h) se abrogă; 

3) în anexa nr.2, poziția 61 se abrogă. 
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6. Hotărîrea Guvernului nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităţilor 

fiscale şi vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în 

derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este 

parte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.52-53, art.308), cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) la punctul 5, cuvintele ,, , în comun cu Cancelaria de Stat,” se exclud; 

2) la punctul 6, cuvintele ,,și Cancelariei de Stat” se exclud. 
 

7. Hotărîrea Guvernului nr.696/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Finanţelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.329, art.801) 

se modifică după cum urmează: 

1) la punctul 2 din hotărîre, cifrele ,,314” se substituie cu cifrele ,,317”; 

2) în anexa nr.1, la punctul 6, subpunctul 6) va avea următorul cuprins: 

,,6) asistență externă;”; 

3) în anexa nr.2, pozițiile ,,Direcția investiții publice și asistență financiară 

externă” și ,,Secția asistență financiară externă” se substituie cu pozițiile ,,Direcția 

investiții publice și asistență externă”, respectiv ,,Secția asistență externă”; 

4) la anexa nr.3, cuvintele ,,Direcția investiții publice și asistență financiară 

externă” și ,,Secția asistență financiară externă” se substituie cu cuvintele ,,Direcția 

investiții publice și asistență externă”, respectiv ,,Secția asistență externă”. 
 

8. Hotărîrea Guvernului nr.377/2018 cu privire la reglementarea cadrului 

instituţional şi mecanismului de coordonare şi management al asistenţei externe 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.133-141, art.419) se modifică după 

cum urmează: 

1) în anexa nr.1: 

în tot textul anexei, cuvintele ,,asistență financiară externă” la orice formă 

gramaticală se substituie cu cuvintele ,,asistență externă” la forma gramaticală 

corespunzătoare; 

la capitolul II ,,Cadrul instituțional și aspecte procedurale”, secțiunea a 2-a se 

abrogă; 

punctele 30 și 301 se abrogă; 

2) la punctul 6 din anexa nr.2: 

la subpunctul 1), cuvintele ,,Cancelaria de Stat” se substituie cu cuvintele 

,,Ministerul Finanțelor”; 

la subpunctul 3), cuvintele ,,Întreprinderea de Stat ,,Centrul de Telecomunicații 

Speciale” se substituie cu cuvintele ,,Instituția Publică ,,Serviciul Tehnologia 

Informației și Securitate Cibernetică”. 
 

9. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

PRIM-MINISTRU                                                             

Contrasemnează: 

Ministrul finanţelor      
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