
Proiect 

 

G U V E R N U L  R E P U B L I C I I  M O L D O VA 

H O T Ă R Î R E 

nr. _____ din ____________ 2019 

Chișinău 

cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 253/2018 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a 

proiectelor desfăşurate de comitetele sectoriale pentru formare profesională 

În temeiul art. 12 alin. (2) lit. b) şi art. 14 alin. (6) din Legea nr. 244/2017 cu 

privire la comitetele sectoriale pentru formare profesională (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2017, nr.441-450, art.748), 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 253/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor desfăşurate de 

comitetele sectoriale pentru formare profesională (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, nr.108-112/288 din 30.03.2018), se modifică după cum urmează: 

 

1) la punctul 6: 

după sintagma „o singură dată” se completează cu „pe an”; 

textul „în cadrul unui exercițiu financiar” se exclude; 

textul „nu mai tîrziu de data de 1 august pentru anul financiar următor” se exclude. 

2) la punctul 7 textul ”,formularele și alte acte relevante necesare pentru 

prezentare” se exclude. 

3) punctul 8 se completează cu un subpunct nou, 5) cu următorul cuprins: 

„5) prioritățile în finanțarea Comitetelor sectoriale (în continuare priorități).” 

4) la punctul 10: 

la subpunctul 2) cuvîntul „proiectul” se substituie cu „propunerea de proiect”; 

subpunctele 4) și 6) se exclud; 

subpunctul 8) va avea următorul cuprins „declarație de cofinanțare a proiectului, 

semnată de președintele Comitetului sectorial.” 

la subpunctul 9) textul „Serviciului informațional al rapoartelor financiare de pe 

lîngă Biroul Național de Statistică” se substituie cu „Biroului Național de 

Statistică”. 

5) la punctul 11 prima propoziție se exclude. 
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6) punctul 12 va avea următorul cuprins: 

„Propunerile de proiecte vor conţine în mod obligatoriu: descrierea problemei 

abordate și justificarea proiectului, inclusiv corelarea cu prioritățile stabilite, scopul 

și obiectivele, rezultatele scontate, impactul şi durabilitatea proiectului.” 

7) se introduce un nou, punctul 121, cu următorul cuprins: 

„121. Comitetul sectorial va depune o singură propunere de proiect pentru fiecare 

prioritate stabilită de minister.” 

8) la punctul 14 după textul „veniturilor proprii ale solicitantului” se 

completează cu următorul cuprins „și/sau contribuțiilor persoanelor terțe în 

proporție de cel puțin 15% din valoarea proiectului” 

9) la punctul 16 textul „activități individuale” se substituie cu cuvîntul 

„acțiuni”. 

10) la punctul 17: 

cuvîntul „activități” se substituie cu cuvîntul „acțiuni”; 

după textul „plăţi salariale” se completează cu „(valoare brută)”. 

11) punctul 18 va avea următorul cuprins: 

„În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data-limită de prezentare a 

dosarelor, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale face publică pe pagina-

web oficială denumirea propunerilor de proiecte ale comitetelor sectoriale şi suma 

mijloacelor financiare solicitate din bugetul de stat.” 

12) la punctul 21: 

după cuvîntul „instituie” se completează cu cuvîntul „anual”; 

textul „pentru o perioadă de un an, dar nu mai tîrziu de 1 august” se exclude; 

a doua propoziție va avea următorul cuprins: „Comisia de experţi este formată din 

7 membri – 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale și 

cîte 1 reprezentant al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Ministerului 

Economiei şi Infrastructurii, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi 

Mediului, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă și Agenției 

Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare”. 

13) punctul 24 va avea următorul cuprins: 

„Comisia de experţi examinează propunerile de proiecte şi, în baza criteriilor de 

evaluare stabilite în anexa nr. 6, aprobă lista proiectelor selectate. Nu sînt selectate 

propunerile de proiecte care au acumulat mai puţin de 80 de puncte. Rezultatele 

activității comisiei de experți sunt consemnate într-un proces verbal.” 

14) punctul 25 va avea următorul cuprins: 

„Selectarea proiectelor se va efectua în ordine descrescătoare a punctajului de 

evaluare în limita bugetului disponibil.” 

15) Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins: 

„Anexa nr.1 

la Regulamentul cu privire la modul de finanţare  



din bugetul de stat a proiectelor desfăşurate  

de comitetele sectoriale pentru formare profesională 

  

Model 

  

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 

al Republicii Moldova 

 

Solicitare de participare la concurs 

 

I. Informații generale despre solicitant: 

Denumirea comitetului sectorial 

Date de contact (telefon, e-mail, adresa juridică) 

Conducătorul Comitetului sectorial (nume, prenume, telefon) 

Contul bancar în lei 

Experienţa comitetului sectorial (acţiunile desfășurate în ultimii 2 ani) 

Proiectele anterioare finanţate din bugetul de stat, cu indicarea alocărilor financiare 

Membrii comitetului sectorial (nume, prenume și agentul economic pe care îl reprezintă) 

 

II. Informații generale despre proiect: 

Titlul propunerii de proiect 

Durata proiectului 

Coordonatorul proiectului (nume, prenume, telefon) 

Suma solicitată din bugetul de stat _____________ pentru anul__________ 

Rezumatul propunerii de proiect (maxim o pagină) 

 

Conducătorul Comitetului sectorial  

  

Data ________________”  

 

______________________ 

                (semnătura) 

16) Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins: 

„Anexa nr.2 

la Regulamentul cu privire la modul de finanţare 

din bugetul de stat a proiectelor desfăşurate 

de comitetele sectoriale pentru formare profesională 

  

Structura propunerii de proiect 

  

1. Titlul proiectului 



2. Definirea problemei abordate și justificarea proiectului, inclusiv corelarea cu 

prioritățile stabilite 

3. Scopul şi obiectivele SMART ale proiectului 

4. Planul de acțiuni (obiective, acțiuni, indicatori de progres, perioada și 

responsabil pentru implementare) 

5. Rezultatele scontate (cantitative și calitative) 

6. Impactul proiectului asupra sectorului 

7. Durabilitatea proiectului 

8. Bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului” 

 

17) la Anexa nr. 3: 

textul „Data și locul desfășurării _____” se exclude; 

cuvîntul „activității” de la punctul 5, din compartimentul „I. Cheltuieli directe” se 

substituie cu cuvîntul „acțiunilor”; 

punctul 12. „Echipamente, dotări” din compartimentul „II. Cheltuieli generale și 

administrative” se completează cu cuvîntul „(se vor enumerota)”; 

cuvîntul „Ștampila” se excude. 

18) Anexa nr. 4 se exclude. 

19) Anexa nr. 6 va avea următorul cuprins: 

„Anexa nr.6 

la Regulamentul cu privire la modul de finanţare 

din bugetul de stat a proiectelor desfăşurate 

de Comitetele sectoriale pentru formarea profesională 

 

Criteriile de evaluare a proiectelor 

 

Nr. 

crt. 

Criterii de evaluare Caracteristici Maximum de  

puncte 

1. Importanța proiectului 

(problemă pe care își 

propune proiectul s-o 

rezolve) 

Obiectivele SMART 

Există corelare între scop, obiective, acțiuni și 

indicatori 

Obiectivele contribuie la realizarea priorităților 

stabilite de minister 

30 

2. Motivarea bugetului Conține calcule explicite 

Costurile sunt realiste 

20 

3. Impactul proiectului asupra 

sectorului 

Măsura în care proiectul contribuie la formarea 

și dezvoltarea forței de muncă din sectorul 

respectiv 

Măsura în care proiectul contribuie la 

dezvoltarea dialogului între piața muncii și 

sistemul de formare profesională la nivel de 

sector (număr de agenți economci din sector 

atrași în dialog continuu) 

30 



4. Durabilitatea proiectului Capacitatea comitetului sectorial de a asigura 

continuitatea acțiunilor proiectului 

20 

 
Maximum de puncte 

 
100 

” 

20) la Anexa nr. 8: 

textul „Data și locul desfășurării _____” se exclude; 

cuvîntul „activității” de la punctul 5 din compartimentul „I. Cheltuieli directe” se 

substituie cu „acțiunilor”; 

punctul 12. „Echipamente, dotări” din compartimentul „II. Cheltuieli generale și 

administrative” se completează cu cuvîntul „(se vor enumerota)”; 

cuvîntul „Ștampila” se excude. 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

 

 

 

 

PRIM-MINISTRU  Maia SANDU 

  

Contrasemnează:    

Ministrul sănătăţii,  

muncii şi protecţiei sociale 

Ala NEMERENCO 

Ministrul finanţelor Natalia GAVRILIȚA 
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