
 

 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri mobile din 

proprietatea statului în proprietatea Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia 

 

I. Denumirea autorului și, după caz a participanţilor la elaborarea proiectului 

 

       Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri mobile din 

proprietatea statului în proprietatea Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, a fost 

elaborat de către Ministerul Justiției cu suportul Agenției de Administrare a Instanțelor 

Judecătorești în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) și art. 14 alin. (1) lit. b) din 

Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401). 

 

II. Сondiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite prin 

implementarea noilor reglementări 

 

În corespundere cu prevederile Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

323/16 din 3 iulie 2018, Curtea de Apel Comrat a fost desemnată în calitate de instanţă-

pilot pentru testarea noii versiuni a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor. 

În acest context, a fost verificată starea tehnică a calculatoarelor de care dispune 

instanţa şi s-a constatat că starea acestora nu corespunde parametrilor tehnici minimi 

necesari pentru desfăşurarea eficientă a activităţii de pilotare. 

La 8 octombrie 2018 Curtea de Apel Comrat a fost asigurată cu 37 de unităţi de 

calculatoare performante cu suportul Millennium DPI Partners LLC. 

Actualmente, Curtea de Apel Comrat dispune de 26 unităţi de calculatoare, aflate în 

exploatare începând cu luna octombrie 2009, care nu corespund cerinţelor tehnice 

necesare pentru a asigura funcţionarea noului Program Integrat de Gestionare a 

Dosarelor. 

În acest sens, Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 512/24 din 13 

noiembrie 2018 a dispus iniţierea procedurii de transmitere cu titlu gratuit a mijloacelor 

fixe (26 unităţi de calculatoare) instituţiilor de învăţământ preuniversitare din Unitatea 

teritorială autonomă Găgăuzia. 

Prin informaţia nr. 01-1/22 din 3 decembrie 2018, Direcţia Generală învăţământ 

Găgăuzia a confirmat necesitatea calculatoarelor vizate şi a prezentat lista de repartizare 

a acestora. 

Astfel, transmiterea calculatoarelor din proprietatea statului, gestiunea Curţii de 

Apel Comrat în proprietatea Unității teritoriale autonome Găgăuzia, gestiunea Direcţiei 

Generale învăţământ Găgăuzia va asigura cu tehnica necesară două instituţii de 

învăţământ care îşi desfăşoară activitatea în regim de autogestiune financiar-economică. 

Totodată, în perspectivă se va asigura eliberarea depozitelor Curţii de Apel Comrat de 

active neutilizate. 



 

III. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

 

        Prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului stabilește transmiterea unor bunuri 

mobile (26 unități de calculatoare, plus unități periferice) din proprietatea statului în 

proprietatea Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, destinate instituţiilor de învăţământ 

preuniversitare din Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, Gimnaziul-grădiniță S. 

Demirel, mun. Comrat și Liceul Teoretic T. Zanet, satul Congaz.   

        Agenţia de Administrare a Instanţelor Judecătoreşti în comun cu autoritățile 

competente ale Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia va asigura procesul de transmitere 

în termen de 1 lună, a bunurilor mobile (26 unități de calculatoare și unități periferice), în 

conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a 

bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015. 

Dat fiind faptul că, hotărârea Guvernului în cauză este una de dispoziție, se propune 

ca aceasta să intre în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 

 

IV. Fundamentarea economico-financiară 

 

Transmiterea mijloacelor fixe care fac obiectul prezentei hotărâri se va efectua din 

contul şi în limitele mijloacelor alocate Direcţiei Generale învăţământ Găgăuzia 

(cheltuieli de transport). 

 

V. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative 

       Proiectul de hotărâre nu va necesita modificarea altor acte normative. 

VI. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

 

       În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, proiectul Hotărârii Guvernului a fost plasat pe pagina web oficială a 

Ministerului Justiţiei, compartimentul Transparenţa decizională, directoriul Anunţuri 

privind iniţierea elaborării actelor normative.  

        Prin intermediul scrisorii Cancelariei de Stat cu nr. 18-23-3918 din 04 iulie 2019 

proiectul de hotărâre a fost remis spre avizare către: Agenția Proprietății Publice, 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Consiliul Superior al Magistraturii și 

Ministerul Finanțelor. 

       În termenul stabilit, au prezentat avize pozitive Consiliul Superior al Magistraturii 

și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, iar avize cu unele obiecții și propuneri - 

Ministerul Finanțelor și Agenția Proprietății Publice. Obiecțiile și propunerile 

recepționate au fost analizate, cu expunerea opiniei autorului pe marginea lor, în 

cuprinsul tabelului de sinteză a obiecțiilor și propunerilor. 

       În conformitate cu prevederile art. 201 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 610/2018, proiectul de act normativ, însoțit de nota 

informativă și tabelul de sinteză a obiecțiilor și propunerilor , a fost expediat în adresa 

autorităților care au transmis avize și a Adunării Populare a Găgăuziei. În termenul 



acordat niciuna din aceste autorități nu au venit cu obiecții sau propuneri suplimentare.  

VI. Constatările expertizei anticorupție 

       Prin intermediul scrisorii Cancelariei de Stat cu nr. 18-23-3918 din 04 iulie 2019, 

proiectul actului normativ inițial a fost remis în adresa Centrului Național Anticorupție, 

în vederea realizării expertizei anticorupție. 

       La data de 16 august 2019 a fost recepționat raportul de expertiză anticorupție pe 

marginea proiectului dat, în care au fost expuse unele obiecții cu referire la textul 

proiectului. Acestea, de asemenea, au fost analizate în cuprinsul tabelului de sinteză a 

obiecțiilor și propunerilor. 

 

 

 

 

 

 Ministru                                                          Fadei NAGACEVSCHI  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


