
PROCESUL VERBAL nr. 6
al şedinţei Consiliului Naţional pentru parteneriatul public-privat

21 martie 2018 mun. Chişinău

La şedinţa au participat:

1. GABURICI Chirii — ministru al economiei şi infrastructurii, vicepreşedintele

ARMAŞU Octavian _
Consiliului Naţional pentru parteneriatul public-privat 
ministru al finanţelor

2. PANĂ Viorel - şef al Direcţiei finanţele economiei naţionale şi cheltuieli

JIZDAN Alexandru
capitale
ministru al afacerilor interne

3. GOLOVACI Sergiu - şef adjunct serviciu, şef al direcţiei resurse umane a Serviciul

4. STURZA Eugen _
protecţiei civile şi situaţiilor excepţionale 
ministru al apărării

BURDUJA Radu - secretar de stat
c

IFTODI Victoria - ministru al justiţiei
J . MUNTEANU Anatolie — secretar de stat

6. VOLCONOVICI Liviu - ministrul al agriculturii, dezvoltării regionale şi mediului
LUCA Vasile - secretar de stat

7. BABUC Monica — ministrul educaţiei, culturii şi cercetării
ŞAROVIgor - secretar general de stat

8. CEBOTARI Svetlana - ministrul sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale
ŞVEŢ Andrei - şef secţie juridică

9. PALII Lilia - secretar general al Guvernului
CASAPU Mihail - secretar general adjunct al Guvernului

10. DUCA Gheorghe - preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei
VIERUMihai - vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

11. CEBOTAREAN Dorina - director adjunct al Agenţiei Proprietăţii Publice
12. DORIN Nicolae — preşedinte al Asociaţiei Băncilor din Moldova

13. KOSS Alexander - preşedinte al Asociaţiei Investitorilor Străini
ŞVEŢ Maria - manager proiect

14.

15.

CERESCU Leonid - Preşedinte al Confederaţiei Naţionale a Patronatului din

CHIRIAC Petru
Republica Moldova
vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din

HÎNCU Mihai Moldova
Absenţi:

1. HAREA Sergiu preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie
2. RUSU Stanislav - director general al Agenţiei Turismului
3. BUDEANSCHI Dumitru - consultant, Centrul Analitic Independent ’’EXPERT GRUP”

Invitaţi:
CHISTOL Andrei -  secretar de stat, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării

în temeiul punctului 5 din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 245 din 19.04.2012 cu privire 
la parteneriatul public-privat, prin demersul Prim-ministrului nr.21-06-2218 din 20 martie 2018, 
competenţele de organizare a şedinţei Consiliului Naţional pentru parteneriatul public-privat au 
fost delegate dlui Chirii GABURICI, ministru al economiei şi infrastructurii, vicepreşedinte al 
Consiliului.



ORDINEA DE ZI:
Chestiunea nr.l
Examinarea şi coordonarea proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la completarea anexei nr.2 
la Hotărîrea Guvernului nr. 419 din 18 iunie 2012 ”Cu privire la aprobarea listei bunurilor 
proprietate a statului şi a listei lucrărilor şi serviciilor de interes public naţional propuse 
parteneriatului public-privat”, promovat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

Raportor -  ŞAROVîgor, secretar general de stat, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării

în deschiderea şedinţei, dl Chirii GABURICI a informat că, din cei 19 membri desemnaţi prin 
Hotărârea Guvernului nr. 245 din 19.04.2012, la şedinţă sunt prezenţi 15, cvorumul pentru 
şedinţă este asigurat.

Totodată s-a reiterat, că în conformitate cu legislaţia privind parteneriatul public-privat, 
iniţiativele de proiecte de parteneriat public-privat (în continuare -  proiecte PPP) înaintate de 
autorităţile administraţiei publice centrale se coordonează de CNPPP şi ulterior se transmit spre 
aprobare Guvernului.

Astfel, s-a decis examinarea iniţiativei de proiect PPP, inclusă pe ordinea de zi a şedinţei.

La chestiunea nr.l, secretarul general de stat al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, dl 
Igor ŞAROV a prezentat iniţiativa Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării privind ’’Lucrări 
de proiectare şi construcţie a arenei polivalente”.

în acord cu politica statului de a crea un areal sportiv multifuncţional şi de agrement pentru 
cetăţenii ţării, inclusiv infrastructură modernă pentru evenimente complexe (sportive, concerte, 
conferinţe şi expoziţii), se propune proiectarea şi construcţia unui obiectiv de menire socială, 
culturală şi sportivă -  arenă polivalentă.

Scopul acestui parteneriat public-privat constă în dezvoltarea infrastructurii sportive şi culturale 
din Republica Moldova prin crearea unui obiectiv multifuncţional întru promovarea modului 
sănătos de viaţă.

Propunerea de proiect PPP a fost susţinută în unanimitate de membrii Consiliului şi urmează a 
fi propusă Guvernului spre aprobare.

în încheierea şedinţei, vicepreşedintele CNPPP a accentuat importanţa calităţii pregătirii 
propunerilor de proiecte PPP şi raţionamentelor dezvoltării lor ca o platformă de dezvoltare 
economică.

vicepreşedinte al Consiliului

Chirii GABURICI 
Ministru âLeconomiei şi infrastructurii, 

Naţional pentru parteneriatul public-privat

- .. .. v . Maria ŞENDILĂ
Secretar al Consiliului Naţional^entrti parteneriatul public-privat, 

şef al Direcţiei parteneriat public-privat j Agenţia Proprietăţii Publice


