al §edin(ei Consiliului National pentru parteneriatul public-privat
16 aprilie 2019

mun. Chisinau

Membrii Consiliului / p a rticip a n t la sedinta
1. BALDOVICI Vladimir - Director general al Agenpei Proprietapi Publice,
pre§edinte al Consiliului National pentru
parteneriatul public-privat
2. COSTIN Iulia
- Secretar general de stat al Ministerului Economiei
§i Infrastructurii, vicepre§edinte al Consiliului
3. PALII L ilia/
- Secretar general al Guvernului
CASAPU Mihail
- Secretar general adjunct al Guvernului
4. CUNEVA Gabriela
- Secretar general de stat al Ministerului Finantelor
5. MUNTEANU Anatolie
- Secretar general de stat al Ministerului Justitiei
6. RAILEAN Serghei
- Director al Agentiei Servicii Publice

Absenti:
DORIN Nicolae
*

Invitati:
DERMENJI Vadim

- Presedinte al Asociatiei Bancilor din Moldova
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VRABIE Vitalie
CUBEI Victoria

Director general adjunct al Agenpei Proprietapi Publice
Director al Serviciului Vamal
Sef Directie Management Strategic si Cooperare Vamala,
Serviciul Vamal

/V

t
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In conformitate cu prevederile Hotaririi Guvernului nr.245/2012 cu privire la Consiliul
National pentru parteneriatul public-privat, sedinta Consiliului a fost prezidata de
Directorul general al Agentiei Proprietatii Publice, Domnul Vladimir BALDOVICI

ORDINEA DE ZI:
Chestiunea nr.l
Examinarea si coordonarea initierii proiectului de parteneriat public-privat de catre
Ministerul Finantelor privind ’’Lucrarile de proiectare si construct!e a terminalelor
vamale”.
Raportor: Vitalie Vrabie - Director, Serviciul Vamal.

Examinarea §i coordonarea initierii proiectelor de parteneriat public-privat de catre
Agenda Proprietatii Publice privind:
- ’’Dezvoltarea si
str.M.Cosdn, nr.7;

diversificarea

activitatilor

I.S.”Mecagro”,

mun.Chisinau,

- ’’Modernizarea si eficientizarea activitatii I.S.’Tortul Fluvial Ungheni”, or. Ungheni,
str.Lacului, nr.l;
- ’’Dezvoltarea activitatilor de stocare si prelucrare a deseurilor periculoase”;
- ’’Modernizarea si eficientizarea activitatii I.S.”Fabrica de sticla din Chisinau”,
mun.Chisinau, str.Transnistria, nr.20;
- ’’Modernizarea si eficientizarea activitatii I.S. pentru cercetarea in selectie si
hibridarea suinelor ’’Moldsuinhibrid”, or.Orhei, str.Nistreana, nr.50.
Raportor: Vadim Dermenji- director general adjunct, Agenda Proprietatii Publice.
in deschiderea sedintei, dl Vladimir BALDOVICI a informat ca, in conformitate
cu legislatia privind parteneriatul public-privat, initiative^ de proiecte de parteneriat
public-privat (in continuare - proiecte PPP) inaintate de autoritatile publice centrale se
coordoneaza de Consiliul National pentru parteneriatul public-privat (in continuare CNPPP) si ulterior se transmit spre aprobare Guvernului.
Astfel, s-a decis examinarea initiativelor de proiecte PPP, incluse pe ordinea de zi a
sedintei.
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La chestiune nr.l, Directorul Serviciului Vamal a mentionat, ca prin demersul nr.09/106/111 din 12.04.2019 Ministerul Finantelor, in subordinea careia se afla Serviciul
Vamal, a inaintat propunerea de initiere a proiectul de parteneriat public-privat privind
’’Lucrarile de proiectare si constructie a tenninalelor vamale”.
Referitor la proiectul dat s-a informat, ca prevederile mai multor acte ale Uniunii
Europene, la care Republica Moldova este parte, prevede crearea de terminale vamale
interne (nu la frontiera de stat, ci in interiorul tarii) in vederea fluidizarii traficului prin
coridoarele internationale de transport, a operatiunilor vamale, precum si in scopul
asigurarii unor conditii logistice confortabile pentru businessul national si cel
international.
Infrastructura actuala a tenninalelor vamale este foarte redusa si nu poate
gestiona eficient capacitatile de import/export. Operatiunile de vamuire a marfurilor
sunt impartite intre posturile vamale interne si cele de frontiera, afectand astfel fluxul
de pasageri si marfuri. Transferul procedurilor de vamuire de la frontiere catre
terminale vamale ar permite Serviciului Vamal sa se concentreze mai mult pe aspectele
legate de securitate si siguranta tarii, precum si pe facilitarea comertului.
9

In piezent Serviciul Vamal nu dispune de antrepozite si depozite vamale si are
incheiate contracte de colaborare cu cca 50 de antrepozite si depozite private,
raspandite in raza de 20-25 km in jurul Chisinaului, carora a fost nevoit (in lipsa
propriilor capacitati) sa le acorde autorizatii de profil.
Aceasta stare de dispersare creeaza impedimente majore pentru activitatea
ritmica si eficienta atat a colaboratorilor Serviciului Vamal, cat si pentru cea a
intreprinzatorilor, fapt ce scade substantial din eficienta Serviciului Vamal si mareste
enorm cheltuielile de tranzactie si de pastrare pentru agentii economici.
Serviciul Vamal activand intr-un terminal vamal bine dotat si cu capacitati
suficiente ar oferi servicii de calitate mai inalta si in timp mai redus, ceea ce ar permite
micsorarea costurilor pentru agentii economici si majorarea veniturilor la bugetul de
stat. Terminalul vamal va oferi conditii logistice de inalta calitate prin antrepozitele
vamale cu diferite temperaturi si ar permite ca marfa sa se afle in conditii de pastrare
securizata pe un timp de pana la 3 ani (atat timp cat marfa nu este pusa in libera
circulate).
Terminalele urmeaza a fi construite la nordul, centrul si sudul Republicii
Moldova. Crearea acestora va permite crearea de facilitati comune de utilizare echipate
cu instalatii fixe, unde sunt acordate servicii de vamuire, asigurarea cu sisteme de
supraveghere video, crearea locurilor de munca special amenajate pentru angajatii
Serviciului Vamal, brokerii vamali, companiile de transport, reprezentantii agentilor
economici, asigurarea sigurantei si securitatii in tranzitul marfurilor, cresterea
veniturilor (impozite, venitul disponibil de la bunurile vandute) si a fluxului comertului
international, activitatilor de afaceri/extinderi, oportunitatilor de investitii.
Obiectivele proiectului nominalizat constau in reducerea timpului §i costurilor
de vamuire a marfurilor, sporirea gradului de satisfactie a mediului de afaceri privind
serviciile prestate de autoritatea vamala, modernizarea infrastructurii posturilor vamale
pentru crearea conditiilor adecvate controlului in regim prioritar al marfurilor/
bunurilor perisabile, facilitarea comertului international si a altor facilitati de frontiera.
Terminalele vamale sunt necesar de a fi amplasate in raza municipiilor Chisinau,
Balti si Cahul.
Conform unui studiu intern elaborat de Serviciul Vamal se presupune ca volumul
necesar de finantare, in functie de costurile de constructie, s-ar estima la cca 30 mil
Euro pentru investitii, dar proiectul ar fi unul fezabil in temeiul unor fundamentari
bazate pe experienta activitatii Serviciului Vamal si a antrepozitelor existente, de ordin
macroeconomic, logistic si financiar.
Din lipsa de resurse financiare, pana in prezent nu a fost posibil de construit un
astfel de terminal vamal care sa corespunda tuturor standardelor europene. Astfel, se
propune ca proiectul dat, fiind unul de interes national, sa fie realizat sub forma de
parteneriat public-privat fara contributia din bugetul de stat.
Propunerea de protect PPP de interes national a fo st sustinutd/coordonata de
membrii Consiliului si urmeaza a fi propusa Guvernului spre aprobare.
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La chestiune nr.2, Directorul general adjunct al Agentiei Proprietatii Publice a
piezentat spie examinare si coordonare initierea proiectelor de parteneriat public-privat
privind:

Dezvoltarea

si

diversificarea

activitatilor

i.S.’’Mecagro”,

mun.Chisinau,

str.M.Costin, nr.7;
- ’’Modernizarea si eficientizarea activitatii i.S.”Portul Fluvial Ungheni”, or. Ungheni,
str.Lacului, n r .l;
- ’’Dezvoltarea activitatilor de stocare si prelucrare a deseurilor periculoase”;
- ’’Modernizarea si eficientizarea activitatii I.S.”Fabrica de sticla din Chisinau”,
mun.Chisinau, str.Transnistria, nr.20;
’’Modernizarea si eficientizarea activitatii i.S. pentru cercetarea in selectie si hibridarea
suinelor ’’Moldsuinhibrid”, or.Orhei, str.Nistreana, nr.50.
”Dezvoltarea si diversificarea activitatilor I.S. ’’Mecagro ”, mun.Chisindu,
str.M.Costin, nr.7.
1.5. Institutul de Tehnica Agricola „Mecagro” activeaza in domeniul mecanizarii
agriculturii §i industriei prelucratoare din Republica Moldova. Reiesind din
principalele obiective de baza, Institutul elaboreaza documente de politici privind
dezvoltarea mecanizarii sectorului agricol §i utilizarea eficienta a mijloacelor tehnice,
efectueaza cercetari stiintifice §i proiectari tehnologice, elaboreaza si implementeaza
in producere tehnologii §i mijloace tehnice pentru sectorul agricol si
zootehnic. Ponderea de baza a producerii о constituie ma§inile pentru protecpa
plantelor cu diferite capacitati §i destinatii (pentru vii, livezi si culturi de camp) care
sunt realizate atit pe piata interna cit si pe cea externa (Rusia, Ucraina, Kazahstan).
1.5.
’’Mecagro” activeaza si in domeniul creditarii sectorului agricol cu masini
agricole procurate din fondul creditului tehnic transmis in gestiune intreprinderii prin
Hotararea Guvernului nr.355/2012. In perioada anilor 2017-2018 agricultorii autohtoni
au fost creditati cu tehnica agricola in valoare de 134 mil lei, respectiv 66 mil lei si 68
mil lei.
In prezent activitatea intreprinderii este mai mult cu caracter sezonier (producerea
utilajului destinat protectiei plantelor) si pentru a asigura о activitate pe tot parcursul
anului este necesar de a efectua investitii considerabile in retehnologizarea procesului
tehnologic, care vor permite dezvoltarea si diversificarea activitatilor intreprinderii,
inclusiv punerea in functiune a unor noi linii de producere a utilajului agricol.
In acest aspect, se propune atragerea investitiilor private prin utilizarea
instrumentului investitional - parteneriatul public-privat.
’’Modernizarea si eficientizarea activitatii I.S .”Portul Fluvial Ungheni”, or.
Ungheni, str.Lacului, n r.l;
i.S.“Portul Fluvial Ungheni” este о intreprindere care activeaza in domeniul
transportului naval din Republica Moldova. Reiesind din obiectivele intreprinderii,

activitatea de baza reprezinta transported pe cai navigabile, transport maritim si de
cabotaj, servicii de expediere si transport, lucrari de terasament, constructii
hidrotehnice. In gestiunea sa, intreprinderea are urmatoarele subdiviziuni: Sectorul
Tehnic Ungheni, Portul de Pasageri si Marfuri Giurgiulesti si Debarcadere Semeni
(r.Prut), Sanatauca si Onitcani (r.Nistru).
In prezent, I.S.“Portul Fluvial Ungheni” isi desfasoara activitatea in Portul de
Pasageri si Marfuri Giurgiulesti, ce include prestarea serviciilor de transbordare a
marfurilor, de dare in folosinta a infrastructurii portului, de deservire a navelor in Portul
de Pasageri si Marfuri Giurgiulesti, lucrari de curatare de copaci cazuti in rau, lucrari
de masurare si evaluare a conditiilor de navigabilitate pe raul Prut, precum si lucrarile
de mentinere a adancimilor in raza portului Giurgiulesti- lucrari finantate din bugetul
de stat.
Pentru anul 2018 intreprinderea a generat pierderi in marime de 1 349,66 mii lei.
Avand in vedere situatia financiara critica a intreprinderii, pentru eficientizarea
activitatilor portului este necesar de realizat masuri concrete care ar permite
dezvoltarea Portului Fluvial, inclusiv asigurarea traficului fara intrerupere de la Marea
Neagra pana la debarcaderele gestionate de intreprindere.
in acest aspect, se propune crearea unui Centru logistic avand la baza activele
gestionate de I.S.’’Portul Fluvial Ungheni” si atragerea investitiilor private prin
utilizarea instrumentului investitional - parteneriatul public-privat.
’’Dezvoltarea activitatilor de stocare siprelucrare a deseurilor periculoase”;
i.S.
„Centrul de gestionare a deseurilor periculoase” este о intreprindere care
activeaza in domeniul elaborarii solutiilor tehnice pentru eliminarea deseurilor
periculoase, inclusiv cele acumulate istoric. In acest scop Centrul gestioneaza fluxurile
de deseuri periculoase, inclusiv colectare, stocare temporara si tratare, furnizeaza
solutii pentru procesele de decontaminare a solurilor poluate, acorda asistenta tehnica
generatorilor de deseuri periculoase cu privire la modul de gestionare a lor, asigura
transferul acestor deseuri pentru eliminare la alti agenti economici care detin tehnologii
inofensive mediului.
Pentru a dezvolta activitatile intreprinderii in conditii de protectie maxima a
mediului ambiant este necesar de a intreprinde actiuni concrete in scopul
retehnologizarii procesului de activitate care va permite dezvoltarea si eficientizarea
activitatilor intreprinderii, prin punerea in functiune a unui ciclu complex de colectare,
stocare, eliminare sau prelucrare a deseurilor periculoase.
Impactul acestor actiuni se va materializa in reducerea costurilor resurselor naturale,
reducerea efectelor negative asupra mediului inconjurator prin imbunatatirea
metodelor de gestionare a deseurilor periculoase, reducerea emisiilor de gaze cu efect
de sera, reducerea riscurilor directe pentru sanatate.
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Astfel, pentru realizarea cu succes a proiectului dat se propune atragerea
investitiilor piivate prin utilizarea instrumentului investitional - parteneriatul publicprivat.
”Modemizarea si eficientizarea activitatii L S .”Fabrica de sticla din Chisinau”,
mun.Chisinau, str.Transnistria, nr.20;
I.S.
“Fabrica de sticla din Chisinau” activeaza in domeniul fabricarii ambalajelor
si articolelor din sticla din Republica Moldova, care asigura necesitatile fabricilor
locale de vinuri §i coniacuri, de bauturi alcoolice, ale Tntreprinderilor pentru prelucrarea
§i conservarea legumelor §i fructelor, ale producatorilor de bauturi racoritoare si
produse alimentare pentru copii. Reiesind din obiectivele de baza, intreprinderea
organizeaza si implementeaza modele si tipuri noi de articole in productie, efectueaza
comertul cu ridicata al produselor din portelan si sticla, al tapetelor si produselor de
intretinere.
Pentru asigurarea unui control riguros al calitatii productiei fabricate in
conformitate cu standardele europene, asigurarea cu personal calificat si cu experienta,
retehnologizarea intreprinderii si asigurarea racordarii instalatiilor la retelele electrice
de distribute de inalta tensiune sunt necesare de a efectua investitii considerabile in
dezvoltarea activitatilor intreprinderii.
Astfel, pentru realizarea cu succes a proiectului dat se propune atragerea
investitiilor private prin utilizarea instrumentului investitional - parteneriatul publicprivat.
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”Modernizarea si eficientizarea activitatii I.S. pentru cercetarea in selectie si
hibridarea suinelor ”Moldsuinhibrid”, or.Orhei, str.Nistreand, nr.50
Principalele genuri de activitate ale intreprinderii pentru cercetarea in selectie si
hibridarea suinelor ”Moldsuinhibrid” sunt producerea animalelor in rasa pura si
birasiale pentru mentinerea fondului genetic si crearea hibrizilor birasiali, trirasiali,
care sunt realizati la populatie si fermele care se ocupa cu cresterea si ingrasarea
suinelor din Republica Moldova.
Pe parcursul anilor 2017 si 2018 intreprinderea a generat pierderi in marime de
3256,0 mii lei si respectiv 2 290,4 mii lei.
Factorii interni care au influentat la rezultatele economico-financiare negative:
lipsa efectivului matca cu caracteristici reproductive superioare, lipsa animalelor de
rasa pura, cea ce a condus la situatia de inrautatire a indicilor reproductivi inclusiv
majorarea riscului de consangvinizare, starea dezastruoasa a incaperilor de producere,
utilaj supra-uzat, lipsa mijloacelor financiare circulante pentru efectuarea stocurilor cu
pret de sezon, directionarea mijloacelor financiare din vanzarile curente pentru
acoperirea datoriilor istorice comerciale si fata de bugetul de stat din anii 2014 -2017.
Luand in considerate situatia fmanciara critica a intreprinderii, pentru asigurarea
exercitarii atributiile sale ca producator al animalelor de prasila si executarea misiunii

caie consta in regenerarea, conservarea si utilizarea rationale a resurselor genetice
suine, integrarea eficienta a stiintei si producerii, crearea conditiilor adecvate pentru
obtinerea unor produse competitive pe piata interna, sunt necesare de a efectua

investitii considerabile de care intreprinderea nu dispune.
Astfel, pentru dezvoltarea activitatilor intreprinderii se propune atragerea
investitiilor private prin utilizarea instrumentului investitional - parteneriatul publicprivat.
Propunerile de proiecte PPP au fost sustinute/coordonate de membrii Consiliului si
urmeaza a fi propuse Guvernului spre aprobare.

Director general al Agenfiei Proprietatii Publice,
pre^edinte al Consiliului National pentru parteneriatul public-privat

Maria SENDILA
Secretar al Consiliului National
iriatul public-privat,
Sef al Directiei parteneriat public-privat si concesiuni, Agenda Proprietatii Publice

