NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului nr. 173 din 12 martie 2014
Сondiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite prin
implementarea noilor reglementări
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotăririi Guvernului
nr. 173 din 12 martie 2014 este elaborat în scopul asigurării implementării
Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcţie a penitenciarului din
Chişinău, ratificat prin Legea nr. 295 din 12 decembrie 2013.
II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Prin proiectul Hotărîrii Guvernului se propune modificarea şi completarea
Hotărîrii Guvernului nr. 173 din 12 martie 2014 „Cu privire la Unitatea de
implementare a Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău”.
Necesitatea operării modificărilor şi completărilor în hotărîre, în Regulamentul
de activitate al Unităţii de implementare a Proiectului de construcţie a
penitenciarului din Chişinău şi în anexa nr.2 la hotărîre rezultă din faptul că, în
conformitate cu prevederile pct. 3.2 şi pct. 4.1.2. ale Acordului-cadru de împrumut,
Unitatea de implementare a Proiectului de construcţie a penitenciarului din
Chişinău (în continuare UIP) este necesar să primească asistenţă tehnică externă,
contractată din Grant. Pentru neîndeplinirea prevederilor contractuale şi termenilor
de referinţă, la 25 iulie 2016, U1P a reziliat contractul cu Compania de asistenţă
tehnică „CGL Management Group”, despre care fapt a fost informată Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei (în continuare BDCE).
La data de 28 septembrie 2016, în adresa Ministerului Justiţiei a parvenit o
scrisoare din partea BDCE prin care se menţionează că, luând în considerare
experienţa limitată a UIP în implementarea proiectelor similare din punct de vedere
al infrastructurii şi Grantul contului dividendelor sociale, acordat Guvernului
Republicii Moldova pentru întărirea capacităţilor, banca recomandă a fi contractate
servicii de asistenţă tehnică, pentru a completa capacitatea existentă a UIP cu
experienţă tehnică superioară şi experienţă dovedită în managementul
construcţiilor. Competenţa adiţională este necesară pentru a facilita administrarea
variatelor interfeţe, cum ar fi cele dintre proiectare şi construcţie, supraveghere şi
construcţie, construcţie şi compania echipamentelor de securitate, totodată fiind
oferită consiliere şi suport tehnic pentru inginerul civil şi specialistul în securitate
penitenciară ai UIP.
Prin urmare, BDCE a recomandat contractarea asistenţei tehnice în forma unui
coordonator tehnic care ar asista UIP cu competenţe adiţionale, în conformitate cu
prevederea pct. 3.2 al Acordului-cadru de împrumut şi Obiectivul (i) al Acordului
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de Grant şi anume de a procura asistenţă tehnică pentru implementarea proiectului.
Consultantul va conlucra în mod meticulos cu membrii UIP cum este şi cazul
consultantului pe procurări existent, contractat în conformitate cu Acordul de
Grant.
III. Fundamentarea economico-financiară
Precizăm că pentru implementarea modificărilor si completărilor propuse nu
sunt necesare cheltuieli financiare de la bugetul de stat.
Salariul lunar pentru coordonatorul tehnic al Unităţii de implementare a
Proiectului de construcție a penitenciarului din Chişinău va fi stabilit de Comitetul
de Supraveghere al UIP coordonat cu BDCE şi achitat din contul dividendelor
sociale (Grant).
IV. Impactul proiectului
Scopul şi obiectivul urmărit prin adoptarea Hotărîrii în cauză constă în
asigurarea acordării asistenţei tehnice necesare membrilor UIP întru implementarea
în termeni oportuni a Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova şi
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de
construcţie a penitenciarului din Chişinău.
V. Respectarea transparenței decizionale
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind
transparenţa în procesul decizional, proiectul Hotărîrii de Guvern este plasat pe
pagina web oficială a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, compartimentul
Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre
coordonare.
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