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Notă informativă suplimentară
la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire 

la dezvoltarea infrastructurii unei întreprinderi

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a examinat Raportul de 

expertiză anticorupție asupra proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la dezvoltarea 
infrastructurii unei întreprinderi, transmis prin scrisoarea nr. 06/2-2319 din 
24.05.2016.

Vă comunicăm argumentele în favoarea examinării repetate a proiectului, după 
cum urmează:

1. Elaborarea studiului de fezabilitate potrivit prevederilor Legii cu privire 
la parteneriatul public privat, nr. 179 din 10.07.2008.

În acest context, vă informăm, că elaborarea studiului de fezabilitate nu este 
necesară, deoarece realizarea proiectului dat va avea forma unei colaborări pe cote 
părți dintre institut și investitorii privați.

Volumul lucrărilor și costul acestora vor fi stabilite în devizele de cheltuieli 

după elaborarea proiectului de execuție de către proiectant.

Documentația de proiect și execuție va constitui analiza economico-financiară 

și de detaliu a procesului de realizare a proiectului dat și va include atît costurile 

lucrărilor cît și impactul economic asupra activității întreprinderii.    

Î.S. „INCERCOM” va avea rolul central în realizarea acestui proiect, 
întreprinderea va selecta antreprenorul general care va executa propriu-zis lucrările 
de construcție, totodată va întocmi lista și contractele de investiție în construcție cu 

viitorii beneficiari ai spațiilor locative din rîndurile colaboratorilor întreprinderii, 

Ministerului și a altor întreprinderii din subordine.

Astfel, implementarea proiectului se va realiza în următoarea formulă, 
persoanele fizice investesc capitalul propriu pentru construcția întregului complex, 

iar drept rezultat primesc în proprietate privată spațiul locativ, la rîndul său statul 

prezintă drept investiție – terenul din str. Independenței, 6/1 și va obține ca profit 

spațiile de la parter pentru amplasarea în acestea a laboratoarelor mult necesare 

activității Î.S. „INCERCOM”.

La selectarea antreprenorului general, întreprinderea va invoca în caietul de 
sarcini executarea calitativă și la preț minim a lucrărilor de construcție, oferind 

investitorilor apartamente la prețuri mai mici decît cele de pe piața imobiliară, 
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asigurînd astfel, atît colaboratorii cu posibilitatea de îmbunătățire a condițiilor de trai 

cît și mijloacele financiare necesare pentru realizarea proiectului.  

2. Referitor la locuințele acordate cu titlu de serviciu.

Realizarea acestui proiect nu ține de investiția surselor financiare de către stat 
ori întreprindere, ce ar da posibilitatea să fie atribuit apartamentelor statut - de 
serviciu. 

În legătură cu cele expuse, vă comunicăm, că locuințele construite în condițiile 

sus menționate vor fi transmise în proprietate investitorilor drept contraprestație 

pentru mijloacele financiare investite în realizarea construcției date.

Cu părere de rău atît institutul cît și statul nu poate acoperi cheltuielile legate de 

construcția complexului dat, astfel, pentru asigurarea institutului cu încăperi pentru 

desfășurarea activității sale se urmărește atragerea investițiilor private.

După cum am menționat și mai sus, implementarea proiectului se va realiza prin 

colaborarea dintre institut și investitorii privați.

3. Referitor la riscul înstrăinării terenului de către ICSC „INCERCOM” Î.S. 
și prejudicierea statului, vă comunicăm, că terenul reprezintă contribuția statului în 
cadrul acestei colaborări.

Astfel, statul transmite Asociației de locatari terenul în gestiune, iar la rîndul său 

primește în proprietate încăperile de la parter care vor fi utilizate pentru deschiderea 

noilor laboratoare de cercetare, ateliere de instruire, auditorii de studii și 
perfecționare, precum și a centrelor de informare.

4. Avizul pozitiv din partea întreprinderii Î.M  „DINITROL-M” S.R.L
referitor la demararea lucrărilor de construcție.  

Prezentarea acordului notarial al întreprinderii, conform anexei.

Viceministru                                                                       Anatolie Zolotcov
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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Î R E nr._____

din_________________2016
mun. Chişinău

cu privire la dezvoltarea infrastructurii unei întreprinderi

În conformitate cu prevederile art. 12, alin.(1) și (2) al Legii nr. 64-XII din 31 
mai 1990 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial nr. 131-133/1018 din 26.09.2002), 

Guvernul H O T Ă R Ă Ş T E:

1. Se acceptă propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor privind construcția, pe terenul cu nr. cadastral 0100102263, cu 
suprafața de 0,81950 ha, amplasat pe str. Independenței, 6/4, a obiectelor de menire 
industrial-științifică pentru necesitățile Institutului de Cercetări Științifice în 
Construcții „INCERCOM” Î.S. și a locuințelor.  

2. Î.S. ICSC „INCERCOM” va avea calitatea de beneficiar al lucrărilor de 
construcție menționate la pct. 1 al prezentei hotărîrii și va organiza procedura de 
selectare a antreprenorului pe principii de transparență, utilizare eficientă a finanțelor 
și minimizarea riscurilor.

3. Controlul asupra executării prezentei hotărîrii se pune în sarcina 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.

Prim-ministru                                                       Pavel FILIP

Contrasemnează:

Ministrul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor                                    Vasile BÎTCA


