PROCESUL VERBAL nr.7
al qedin{ei Consiliului Na(ional pentru parteneriatul public-privat

21 mai 2018

mun. ChiEindu

Membrii Consiliului I participanlii la ;edin{d:
l. GABURICI Chiril
ministru al economiei qi infrastructurii, vicepreqedintele
Consiliului Na{ional pentru parteneriatul public-privat
2. ARMA$U Octavian I
- ministru al finanlelor
PAN,{ Viorel
Sef Direclie investilii publice Si administrarea asistenlei
financiare externe
3. JIZDAN Alexandru I
- ministru al afacerilor interne
CARP Simion
Secretar general de stat
4. STI-IRZA Eugen
ministru al apdrdrii
5. IFTODI Victoria I
- ministru al justiliei
ESANU

6.

Nicolae

VOLCONOVICI Liviu

Dorin
7. BABUC Monica I
$AROV lgor

/ -

ANDROS

-

/
Andrei
$VE!
9. PALII Lilia I
CASAPU Mihail
*
10. DUCA Gheorghe I
VIERU Mihai
I l. BALDOVICI Vladimir
12. DORIN Nicolae I
FOCA Elizaveta
l3.I(OSS Alexander I
$OVA Elena
14. CERESCU Leonid
8. CEBOTARI Svetlana

15.

CHIRIAC

Petru

secretar de stat
ministrul al agriculturii, dezvoltdrii regionale gi mediului
seqetar de stat
ministrul educaliei, culturii ;i cercetdrii
seuetar general de stat
ministrul sAnAtAIii, muncii qi protecliei sociale
qef seclie juridicd
secretar general al Guvernului
secretar general adjunct al Guvernului
preqedintele Academiei de $tiinle a Moldovei
vicepreSedinte ol Academiei de $tiintre a Moldovei
director general al Agenliei Proprietdfii Publice
pregedinte al Asocialiei Bdncilor din Moldova
Consilier al pre;edintelui Asocialiei Bdncilor din Moldova
pregedinte al Asocialiei Investitorilor Strdini
manager proiect
Preqedinte al Confederaliei Nalionale a Patronatului din
Republica Moldova
vicepresedinte al Confederaliei Nalionale a Sindicatelor din
Moldova

Absen{i:

Sergiu
2 RUSU Stanislav
3 BUDEANSCHI Dumitru
1 HAREA

Invitafi:
GOLEA

Anatolie

preEedinte al camerei de comer! qi Industrie

director general al Agenliei Turismului
consultant, Centrul Analitic Independent "EXPERT GRUP"

- director interimar al Serviciului

de Proteclie qi Pazd de Stat

in temeiul punctului 5 din Anexanr.2la Hotdrdrea Guvernului nr.245 din 19.04.2012 cu privire
Consiliul Nalional pentru parteneriatul public-privat, prin demersul Prim-ministrului nr.21-063640 din 08 mai 2018, competenlele de organizare a gedinlei Consiliului Na{ional pentru
parteneriatul public-privat au fost delegate dlui Chiril GABURICI, ministru al economiei gi
infrastructurii, vicepreqedinte al Consiliului.

ORDINEA DE ZI:

Chestiunea

nr.l

Examinarea ;i coordonarea proiectului Hotdr6rii de Guvern cu privire la modificarea qi
completarea anexei nr. 1 la Hotdrdrea Guvernului nr.419 din 18 iunie 2012 "Cu privire la
aprobarea listei bunurilor proprietate a statului qi a listei lucrdrilor Ei serviciilor de interes public
nalional propuse parteneriatului public-privat", promovat de Ministerul Afacerilor Interne.
Raportor - Simion CARP, Seuetar general de stat, Ministerul A.facerilor Interne
Chestiunea nr.2
Examinarea ;i coordonarea proiectului Hotdrdrii de Guvern ,,Cu privire la modificarea
completarea unor hotarAri ale Guvernului", promovat de Ministerul Afacerilor Interne.
Raportor - Simion CARP, Secretar general de stat, Ministerul Afacerilor Interne

Ei

Chestiunea nr.3
Examinarea gi coordonarea proiectului Hotdrdrii de Guvern cu privire la completarea anexei nr.
la Hot[rdrea Guvernului nr.419 din 12 iunie 2012 "Cu privire la aprobarea listei bunurilor
proprietate a statului qi a listei lucrdrilor qi serviciilor de interes public nalional propuse
parteneriatului public-privat", promovat de Ministerul Educaliei, Culturii Ei Cercetdrii
Raportor - Igor $AROV, Secretar general de Stat, Ministerul Educaliei, Culturii ;i Cercetdrii
1

Chestiunea nr.4
Examinarea Ei coordonarea proiectului Hotdrdrii de Guvem privind modificarea qi completarea
anexei nr. I la Hotdrdrea Guvernului nr.419 din 18 iunie 2012 "Cu privire la aprobarea listei
bunurilor proprietate a statului Ei a listei lucrdrilor Ei serviciilor de interes public nalional propuse
parteneriatului public-privat", promovat de Serviciul de Protec{ie Ei Paza de Stat
Raportor - Anatolie GOLEA, Director interimar, Serviciul de Proteclie ;i Pazd de Stat

in deschiderea qedinlei, dl Chiril GABURICI a informat c6, in conformitate cu legislalia
privind parteneriatul public-privat, iniliativele de proiecte de parteneriat public-privat (in
continuare - proiecte PPP) inaintate de autoritdlile administraliei publice centrale se coordoneazd
de Consiliul Nalional pentru parteneriatul public-privat (in continuare - CNPPP) qi ulterior se
transmit spre aprobare Guvernului.

Astfel, s-a decis examinarea iniliativelor de proiecte PPP, incluse pe ordinea de zi aEedinfei.

La chestiunea nr.l, Secretarul general de stat al Ministerului Afacerilor Interne, dl Simion
CARP, a prezentat iniliativa Ministerului Afacerilor Interne privind modernizarea, reconstruc!ia
gi amenajarea Clubului sportiv central "Dinamo", situat in zona istoricd a centrului or. ChiEinau,
str. Alexei $ciusev, 106 "a", pe un teren cu suprafala de 2,552 ha. Prin implementarea acestui
parteneriat public-privat, Ministerul Afacerilor Interne urmdreqte crearea unui sistem modern de
pregdtire frzicit gi sport cu impact social, economic Ei profesional, creAnd astfel noi oportunitali
pentru dezvoltarea funclionarilor publici cu statut special, implicit cresterea profesionalismului
angajalilor ministerului. Totodatd, proiectul propus are drept scop atragerea
Ei valorificarea
investiliilor in partea ce line de modernizarea Clubului sportiv central ,,Dinamo", prin utilizarea
instrumentului PPP.

Propunerea de proiect PPP a.fost suslinutd ln unanimitate de membrii Consiliului si urmeazd a
.fi propusd Guvernului spre aprobare.

La chestiunea nr.2, Secretarul general de stat al Ministerului Afacerilor Interne, dl Simion
CARP, a prezentat iniliativa Ministerului Afacerilor Interne privind inilierea unui parteneriat
public-privat "Construclia spaJiilor locative de serviciu gi a obiectelor de menire social-cultural6"
in baza terenurilor aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne, gestiunea
Departamentului Trupelor de Carabinieri, amplasate in mun. Chi;in6u, str. Testemitea* 31, n..
cadastral 0100101.778, suprafala de 1,5473 ha, terenul cu nr. cadastral 0100101 .572, suprafala
de 5,7004 ha qi construclia nefrnalizatd cu nr. cadastral 0100101 .572.12, suprafala de 654 m2.
Scopul proiectului PPP este asigurarea angajalilor Ministerului Afacerilor Interne cu
spaliu locativ de serviciu, pe perioada desfbqurdrii activitd$i in cadrul ministerului, punflndu-se
accent pe atragerea qi menlinerea cadrelor tinere prin asigurarea cu locuinle de serviciu.
Totodatd, s-a remarcat c6., lucrdrile la construclia nefinalizatd. (cazarma) amplasata pe
terenul cu nr. cadastral 0100101 .572, au fost iniliate in anul 2003 qi gradul de finisare fiind de
56,9Yo.

Propunerea de proiect PPP a fost suslinutd tn unanimitate de membrii Consiliului
fi propusd Guvernului spre aprobare.

;i

urmeazd a

La chestiunea nr.3, Secretarul general de stat al Ministerului Educaliei, Culturii qi Cercetarii. dl
Igor $AROY, a prezentat iniliativa de proiect PPP "Proiectarea qi construcfia unui bloc locativ si
reconstruclia unui bloc de laboratoare in domeniul Ingineriei Mecanice, Industriale gi
Automativs", Ps terenul cu suprafala de 0,42 ha situat in mun. Chiqindu, str. Studenlilor 9,
identificat cu nr. cadastral 0100414475 ;i construclia cu suprafa{a de 2014,5 m2, situat in mun.
ChiEindu, str. Studenlilor 9/13, identificat cu nr. cadastral 010041401.09, aflate in administrarea
Ministerului Educaliei, Culturii Ei Cercetdrii, gestiunea Universitdlii Tehnice a Moldovei.
Scopul proiectului PPP este proiectarea qi construclia unui bloc locativ, in vederea atragerii
menlinerii
cadrelor din domeniul educa{ional in universitate, precum gi proiectarea Ei
Ei
reconstruclia unui bloc de laboratoare in domeniul Ingineriei Mecanice, Industriale qi Automative,
ce va contribui la sporirea calitafli procesului de instruire practicd a studenlilor universitalii qi a

perfectionSrii continue a cadrelor didactice qi qtiinlifico-didactice.
Propunerea de proiect PPP a fost suslinutd in unanimitate de membrii Consiliului
fi propusd Guvernului spre oprobare.

;i

urmeazd a

La chestiunea nr.4, Directorul interimar al Serviciului de Protectie qi Paza de Stat, dl Anatolie
GOLEA, a prezentat iniliativa Ministerului Afacerilor Interne privind ,,Construclia spa{iilor
locative de serviciu qi a obiectelor de menire social-culturald",pe terenul amplasat in mun.
ChiEindu str. Vasile Lupu, nr. 28, cu nr. cadastral 01100515.519 cu suprafalade 1,5 ha, teren
Transmis Serviciului de Protec(ie qi Pazd de Stat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 316 din
23.05.2017.
Proiectul PPP are drept scop asigurarea angajalilor Serviciului de Proteclie qi paz6 de Stat
cu spaliu locativ de serviciu, pe perioada des{bgurdrii activitalii in cadrul Serviciuiui, pundndu-se
accent pe atragerea ;i menlinerea cadrelor tinere prin asigurarea cu locuinle de serviciu.
Totodatd, s-a menlionat, cd in temeiul prevederilor art.25lit. b) al Legii nr. 179-XVI din
l0 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat, Serviciul de Proteclie gi faza de Stat va
elabora un studiu de fezabilitate cu justifrcarcatehnicd qi economicd a proiectului ppp,
caracteristicile principale, indicatorii tehnico-economici ai parteneriatului public privat,
identifi carea qi analizarea riscurilor.
Propunerea de proiect PPP a.fost suslinutd tn unanimitate de membrii Consiliului
;i urmeazd a
./i propusa Guvernului spre aprobare.

in cadrul qedin{ei, s-a reiterat necesitatea revizuirii Regulamentului Consiliului Nalional
pentru parteneriatul public-privat, aprobat prin HotdrArea Guvemului nr. 245 din
19.04,2012, in

vederea stabilirii unor competenle clare qi exhaustive ale CNppp, inclusiv prin prisma
determindrii la care etapd de iniliere a parteneriatelor acestea necesitd a fi coordonit.
,-1.
Consiliu, astfel ca procedura de coordonare sa fie clarb pentru toli participanfii implicali in

ini!ierea parteneriatelor.
In acelaqi context, vicepreqedintele CNPPP a recomandat ca pe viitor toate iniliativele
de
promovare a proiectelor de parteneriat public-privat, care urmeazd,
a fi coordonate de consiliu, sl
fie insolite de studii de prefezabilitate pentru ca deciziile consiliului
sd,fiebazate de cifre.
In incheierea. qedin,tei, vicepreqedintele CNPPP a accentuat importanla
calitalii preg[tirii
propunerilor de proiecte PPP si ralionamentelor dezvoltdrii lor ca platform6
o
de dezvoltare
economic6.

Chiril GABURICI
Ministru al economiei qi infrastructurii,
vicepreqedinte al consiliului Na{ional pentru parteneriatul public-privat
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