
INFORMAȚIE
privind măsurile întreprinse în vederea executării Hotărârii Curții de Conturi nr. 7 din 26.02.2021 ”Cu privire la Raportul auditului asupra conformității

organizării realizării și supravegherii parteneriatelor public-private încheiate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Științe a
Moldovei, UAT mun. Chișinău și entitățile din subordine, conform situației din 24.06.2021

Nr
.

d/o

Entitatea/persoana
responsabilă

Conținutul cerinței/recomandării Acțiunile întreprinse de către entitate Comentarii/
Concluzii

1 2 3 4 5
1. Consiliul  Municipal 

Chișinău, 
Primarul General al 
municipiului 
Chișinău 

2.7. pentru  informare,  examinarea  în
ședințe  a  rezultatelor  auditului,
remedierea  deficiențelor  constatate  și
implementarea  recomandărilor  din
Raportul de audit 

A fost elaborat proiectul Deciziei CMC  „Cu privire la
rezultatele  Raportului  Curții  de  Conturi  a  Republicii
Moldova asupra conformității organizării, realizării și
supravegherii  parteneriatelor  public-private  încheiate
de UAT municipiul Chișinău” care va fi prezentat spre
examinare la una din următoarele ședințele ale CMC.

Datorită faptului că CMC nu s-
a întrunit în ședințe din data de
15.04.2021,  nu a  fost  posibilă
examinarea  proiectului  în
cauză.

Recomandări din Raportul de audit
2. Consiliul Municipal 

Chișinău, 
Primarul General al 
municipiului 
Chișinău

1. 1. Eliminarea deficienților  indicate în
raportul  de  audit  și  determinarea
persoanelor  care  poartă  răspundere
pentru  admiterea  lor,  cu  tragerea  la
răspundere  a  acestora  conform
cadrului legal existent

În  cadrul  ședinței  Comisiei  municipale  de
monitorizare  a  contractelor  de  PPP,  semnate  cu
partenerii privați din 31.05.2021,  au fost formulate și
aprobate  acțiuni  concrete,  pe  fiecare  recomandare  a
Curții  de  Conturi  și  remise  pentru  executare
instituțiilor  structurale  ale  administrației  publice
municipale.

Copia  Procesului  verbal  din
31.05.2021  al  ședinței
Comisiei se anexează.

3. Consiliul Municipal 
Chișinău

5.Revizuirea  Deciziei  nr.5/3  din
10.12.2019  de  aprobare  a  valorii
investițiilor  în  cadrul  PPP
„Reabilitarea  și  reluarea  activității
complexului școlar din mun. Chișinău,
str.  Constantin  Stamati  10”,  cu
asigurarea  corespunderii  prevederilor
acesteia  situației  reale,  documentelor
justificative  deținute,  precum  și
intereselor patrimoniale ale UAT mun.
Chișinău.

Direcția  generală  educație,  tineret  și  sport  a  inițiat
activitățile necesare în vederea obținerii documentelor
justificative (facturilor fiscale) privind volumul real al
investițiilor  realizate  în  cadrul  PPP  „Reabilitarea  și
reluarea  complexului  școlar  din  mun.  Chișinău,  str.
Constantin Stamati,  10”. De asemenea,  a fost sesizat
Centrul Național Anticorupție referitor la înregistrarea
la  Agenția  Servicii  Publice  a  dreptului  patrimonial
asupra  unor  clădiri  aferente  Contractului  de  PPP  în
cauză.
Proiectul Deciziei CMC privind revizuirea Deciziei nr.
5/3 din 10.12.2019 va fi elaborat de către DGETS în
comun  cu  Direcția  asistența  juridică  a  PMC  după



obținerea facturilor fiscale respective de la partenerul
privat.

4. Primarul General al 
municipiului 
Chișinău

6.Asigurarea  evaluării  de  către
Comisia  de  monitorizare  a
prevederilor  contractelor  de  PPP
încheiate  (cu  revizuirea  celor  care
contravin  cadrului  legal  existent  și
celor  care  dăunează  intereselor
patrimoniale a PPublic), a volumului,
valorii  și  calității  lucrărilor  real
executate la implementarea PPP 

Urmare  a  ședinței  din  31.05.2021  a  Comisiei
municipale de monitorizare a contractelor PPP, au fost
prezentate  în  adresa  subdiviziunilor  structurale
(DGETS, Direcția asistența  juridică a PMC, Direcția
audit  intern a PMC) extrasul din Procesul Verbal cu
solicitarea  aprobării  (1)  Grupului  de  lucru  de
monitorizare a Contractului nr. 3/4 din 11.04.2017 de
parteneriat  public-privat  „Reabilitarea  și  reluarea
activității  complexului  școlar  din mun. Chișinău, str.
Constantin  Stamati,  10”,  semnat  dintre  Primăria
municipiului  Chișinău și  SRL „Guzun VE”,  și  (2)  a
Grupului  de lucru de monitorizare  a  Contractului  de
parteneriat public-privat „Reamenajarea și exploatarea
terenului  sportiv  al  Liceului  Internat  Municipal  cu
Profil  Sportiv  din  mun.  Chișinău,  str.  Alba  Iulia,
200/2”, semnat dintre Primăria municipiului Chișinău
și  SRL  „Pro  Soccer  Group”.  Grupurile  de  lucru
urmează  să  asigure  evaluarea  contractelor  de  PPP
încheiate (cu revizuirea celor care contravin cadrului
legal  existent  și  celor  care  dăunează  intereselor
patrimoniale a PPublic), a volumului, valorii și calității
lucrărilor  efectiv  executate  în  cadrul  implementării
PPP, cu informarea Comisiei și a factorilor de decizii
din PMC și CMC despre acțiunile realizate.

7. Stabilirea subdiviziunii responsabile
de  analiza  și  evaluarea  etapelor  de
implementare a parteneriatelor public -
private,  inclusiv  prin  asigurarea
descrierii  și  aprobării  proceselor  de
bază

Direcția  generală  economie,  comerț  și  turism a  fost
desemnată  responsabilă  de  analiza  și  evaluarea
etapelor  de  implementare  a  parteneriatelor  public-
private,  inclusiv  pregătirea  materialelor  pentru
organizarea  ședințelor  Grupului  de  lucru  pentru
examinarea oportunității  expunerii  bunurilor imobile
și  servicii  în  calitate  de obiect  al  PPP,  precum și a
ședințelor  Comisiei  municipale  de  monitorizare  a
contractelor  de  parteneriat  public-privat.  În  cadrul
DGETS  este  elaborată  „Descrierea  narativă  a



procesului  de  inițiere  a  procedurii  de  parteneriat
public-privat”.

8. Asigurarea încheierii Acordului de
colaborare  între  LIMPS  și  PPrivat,
prin  care  părțile  urmează  să
stabilească condițiile de colaborare și
modul de gestiune a terenului aferent
PPP  „Reamenajarea  și  exploatarea
terenului  sportiv  al  Liceului  Internat
Municipal  cu  Profil  Sportiv  din  str.
Alba Iulia 200/2”

EXECUTAT.
În  scopul  realizării  prevederilor  Contractului  de
parteneriat public-privat „Reamenajarea și exploatarea
terenului  sportiv  al  Liceului  Internat  Municipal  cu
Profil  Sportiv  din  mun.  Chișinău,  str.  Alba  Iulia,
200/2”,  la  24.03.2021,  Liceul  Teoretic  „Anton  P.
Cehov”, Liceul Internat Municipal cu Profil Sportiv și
SRL  „Pro  Soccer  Group”  au  semnat  Acordul  de
Colaborare,  cu  stabilirea  condițiilor  de  colaborare  și
modul de gestiune a terenului aferent PPP.

Se anexează copiile:
(1)  Acordului  de  colaborare
semnat  de  Liceul  Teoretic
„Anton  P.  Cehov”,  Liceul
Internat  Municipal  cu  Profil
Sportiv  și  SRL  „Pro  Soccer
Group”;
(2) Acordului adițional nr. 1 la
Contractul  de  parteneriat
public-privat  nr.1  din
31.05.2018

9. Contabilizarea  conformă  a
investițiilor și redevențelor aferente în
cadrul realizării contractelor de PPP.

În  scopul  implementării  recomandării  nominalizate
DGETS a realizat următoarele acțiuni: 
- Emiterea ordinului Direcției generale educație, tineret
și sport a Consiliului Municipal Chișinău nr. 134 din
18.02.2021  „Cu  privire  la  constituirea  comisiei  de
predare-primire”.
- Înaintarea demersului nr. 0118/643 din 25.02.2021 de
către  Direcția  generală  educație,  tineret  și  sport  a
Consiliului  Municipal  Chișinău, prin  care  a  fost
solicitată de la partenerul privat  SRL „Guzun V.E.”
prezentarea  facturii  fiscale  a  investițiilor  efectuate
pentru reconstrucția Instituției de educație timpurie nr.
166. 
-  Înaintarea  repetată  a  demersului  DGETS,  nr.
0118/1237  din  12.04.2021,  în  adresa  partenerului
privat  SRL „Guzun V.E.”,  prin care a fost  solicitată
prezentarea  facturii  fiscale  a  investițiilor  efectuate
pentru reconstrucția Instituției de educație timpurie nr.
166. 
-  Înregistrarea în evidența contabilă  a covoarelor cu
gazon artificial,  amplasate pe terenurile de fotbal ale
LIMPS.

5. Consiliul Municipal 12. Revizuirea  necesității  menținerii Realizarea recomandării  respective ține de activitatea Se  anexează  copia  Deciziei



Chișinău, 
Primarul General al 
municipiului 
Chișinău

în listele aprobate de către autoritățile
responsabile  a  obiectivelor  propuse
pentru  implementare  prin  PPP,  cu
asigurarea  fundamentării  acestei
modalități  alese,  precum  și  a
beneficiilor și pierderilor PPublic

Grupului  de  lucru  pentru  examinarea  oportunității
expunerii  bunurilor  imobile  și  servicii  în  calitate  de
obiect al PPP, aprobat  prin Decizia CMC nr. 8/11 din
18.06.2021. 
Grupul de lucru asigură permanent:
-  Examinarea  oportunității  expunerii  în  calitate  de
obiect  de  PPP  a  bunurilor  imobile  și  servicii
proprietate  publică  locală  pasibile  pentru  atragerea
investițiilor;
- Examinarea, evaluarea și oportunitatea propunerilor
de investiții parvenite de la investitori; 
-  Propunerea  obiectelor  PPP  pentru  examinare  și
aprobare Consiliului municipal Chișinău;
La  următoarea  ședință  a  Grupului  de  lucru  se  va
examina  oportunitatea  includerii  în  Lista  obiectelor
PPP a unor proiecte parvenite de la partenerii privați,
alte  instituții,  precum și  se  va  pune  în  discuție  alte
subiecte ce țin inclusiv și de oportunitatea menținerii
unor obiecte  propuse spre implementare prin PPP în
anii precedenți. 

CMC nr.  8/11 din 18.06.2020
cu privire  la  crearea  Grupului
de  lucru  pentru  examinarea
oportunității  expunerii
bunurilor imobile și servicii în
calitate  de  obiect  al
parteneriatului public-privat


