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NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la
„Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic”
1. Autorul proiectului hotărârii de Guvern
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite

Întreprinderea de Stat “Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic” (Î.S.“DSCD”) a fost
creată prin succesiune în baza Hotărârii Guvernului nr. 534 din 03.08.1995, principalul obiect de
activitate fiind asistenţa logistică pentru misiunile diplomatice străine acreditate în Republica
Moldova prin oferirea de spaţii administrative şi locative, în locaţiune sau comodat, precum şi
pentru misiunile diplomatice ale Republicii Moldova din străinătate, servicii de audit în ceea ce
priveşte angajarea personalului local în misiunile diplomatice străine. Menţionăm, în acest context,
că ÎS ”DSCD” dispune de specialişti calificaţi în domeniul tehnico-ingineresc, financiar, juridic
care de-a lungul timpului au acordat suportul necesar şi calitativ misiunilor diplomatice.
În prezent, ÎS “DSCD” are în gestiunea sa 10 imobile (suprafaţa totală de 7446 m.p.) şi
teren aferent acestora (suprafaţa totală de 14196 m.p.) şi 2 apartamente, transmise în locaţiune sau
folosinţă gratuită misiunilor diplomatice, contractele de locaţiune generând şi cea mai mare parte
din profitul întreprinderii. Dintre acestea, 3 imobile cu teren aferent şi 2 apartamente (sediul
Ambasadei României la Chişinău din str. Bucureşti, 66/1, sediul Institutului Cultural Român şi
Biroului de promovare comercială din str. V. Pârcălab, 39 şi sediul Biroului consular Ungheni din
str. M. Eminescu, 35) fac obiectul Înţelegerii din 21.04.1995 şi Acordului suplimentar din
02.02.2015, încheiate între MAEIE al RM şi MAE al României, prin care partea moldavă le pune
la dispoziţia Ambasadei României la Chişinău, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei. Toate
aceste imobile sunt întreţinute din mijloacele financiare proprii ale Î.S.“DSCD”, asigurându-se
buna funcţionare prin executarea de lucrări de reparaţii curente interioare şi exterioare, precum şi
lucrări sezoniere de întreţinere (verificări echipamente tehnice, acoperiş, scurgeri etc.).
Acelaşi statut îl are şi sediul PNUD–Moldova din str. 31 August 1989, nr. 131, mun.
Chişinău, în baza Înţelegerii dintre Guvernul Republicii Moldova şi PNUD din 02.10.1992.
Pe de altă parte, MAEIE deţine în proprietate 10 imobile în 9 ţări, cu o suprafaţă totală de
10 784 m.p. – construcţii şi 16 449 m.p. – teren adiacent (inclusiv, complexul imobiliar al
Ambasadei RM la Moscova, care are un statut nedefinit, cu o suprafaţă totală de 4 250 m.p. –
construcţii), precum şi 30 imobile în locaţiune – sedii ale misiunilor diplomatice ale RM peste
hotare, acestea necesitând întreţinere constantă ce presupune lucrări de reparaţii curente şi/sau
capitale, expertizare/evaluare a stării tehnice, elaborare de devize etc.
Totodată, prin Acorduri bilaterale cu Republica Belarus şi Turcia, Republicii Moldova i sau alocat terenuri pentru construcţia sediilor misiunilor diplomatice din aceste state, actualmente
fiind în derulare 2 proiecte de construcţie a complexelor imobiliare pentru misiunile diplomatice
de la Ankara, Turcia şi Minsk, Belarus, iar începerea lucrărilor de antrepriză va presupune un
suport logistic constant a desfăşurării acestora de către un organ competent. Pentru anul 2019 a
fost bugetată deja finanţarea lucrărilor pentru complexul misiunii diplomatice de la Minsk,
Belarus.
Ideea reorganizării Î.S.“DSCD” prin extinderea atribuțiilor în cadrul de competenţă a
MAEIE, presupune ca Î.S.“DSCD” să preia la balanţa/în gestiunea sa sediile misiunilor
diplomatice ale RM în străinătate, deţinute cu titlu de proprietate, astfel asigurându-se o
îmbunătăţire calitativă a gestionării patrimoniului peste hotare.
În acelaşi timp, Î.S.“DSCD” ar putea substitui MAEIE în calitatea sa de beneficiar al
investiţiilor capitale în proiectele de genul celor menţionate supra.
Pentru început ar urma să se facă o inventariere calitativă şi cantitativă a întregului
patrimoniu din exterior şi a bunurilor imobile deţinute cu titlu de folosinţă de către misiunile
diplomatice şi se va elabora un registru de evidenţă a acestora.
De asemenea, împreună cu MAEIE, se va elabora un regulament privind criteriile de
selectare a imobilelor administrative şi celor locative pentru personalul detaşat în misiune
(suprafaţa utilă recomandată, amplasamentul, securitatea etc.).
Menţionăm, că asemenea instituţii care au ca obiect de activitate gestiunea patrimoniului
misiunilor diplomatice și managementul facilităților există în subordinea Ministerelor de Externe
ale majorităţii statelor, relevantă fiind experienţa ţărilor vecine România, Polonia, Ucraina, dar și

experiența Austriei, Olandei, Federației Ruse etc.
Dacă în țările mai mici, în cadrul Ministerelor de Externe există un departament comun
pentru managementul proprietăților locale și celor din străinătate, apoi în țările mai mari și/sau cu
potențial financiar, sunt departamente distincte privind managementul imobiliar și de construcții,
pentru bunurile și proiectele locale ale ministerului și separat pentru bunurile, proiectele,
infrastructura misiunilor diplomatice din străinătate.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Întreprinderea de Stat „Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic” se reorganizează, prin
transformare, în Instituţia publică „Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic”, al cărei fondator
este Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.
4. Fundamentarea economico-financiară
Punerea în aplicare a prevederilor prezentului proiect nu va necesita alocații bugetare suplimentare.
5. Modul de încorporare al actului în cadrul normativ în vigoare

Se va completa Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 697/2017 cu privire la organizarea și
funcționarea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2017, nr. 329, art. 802)
Se va exclude din Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 902/2017 cu privire la organizarea și
funcționarea Agenției Proprietății Publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.
390–395, art. 1011) poziția „Î.S. „Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic”.
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional,
proiectul urmează a fi plasat pe pagina web oficială a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene
(compartimentul „Transparență decizională”, directoriul „Proiecte de decizii/acte normative”).
7. Constatările expertizei anticorupţie
8. Constatările expertizei juridice

Eugen REVENCO

Secretar GENERAL

Red.: A. Rusu
+373 22 578 281
alexandrina.rusu@mfa.gov.md

proiect
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
H O T Ă R Î R E Nr.____
din „____” ___________2019
cu privire la Instituţia publică
„Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic”
În temeiul art.6 alin.(1) lit.e) din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi
deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401),
cu modificările şi completările ulterioare, art.32 din Legea nr.98 din 4 mai 2012 privind
administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012,
nr.160-164, art.537), cu modificările şi completările ulterioare, şi art.12 din Legea nr.246 din 23
noiembrie 2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2017, nr.441-450, art.750),
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Întreprinderea de Stat „Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic” se reorganizează, prin
transformare, în Instituţia publică „Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic”, al cărei fondator
este Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.
2. Instituţia publică „Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic” este succesorul de drepturi şi
obligaţii al Întreprinderii de Stat „Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic”.
3. Patrimoniul Întreprinderii de Stat „Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic” se transmite
Instituţiei publice „Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic”, conform prevederilor
Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015.
4. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene:
a) în termen de 2 luni, va elabora şi va aproba Regulamentul Instituţiei publice „Direcția Servicii
pentru Corpul Diplomatic”;
b) va asigura procesul de reorganizare a Instituţiei publice „Direcția Servicii pentru Corpul
Diplomatic”.
5. Până la numirea directorului Instituţiei publice „Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic”,
în conformitate cu Statutul acesteia, atribuțiile acestuia vor fi exercitate temporar de către directorul
Întreprinderii de Stat „Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic”, în reorganizare, care va
întreprinde toate acțiunile necesare pentru desfășurarea procesului de reorganizare în conformitate
cu prevederile prezentei hotărâri.
6. Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 697/2017 cu privire la organizarea și funcționarea
Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2017, nr. 329, art. 802) se completează cu o nouă poziție cu următorul cuprins:
”Instituţia publică „Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic”.”
7. Din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 902/2017 cu privire la organizarea și
funcționarea Agenției Proprietății Publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 390–
395, art. 1011) poziția „Î.S. „Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic” se exclude.
8. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Afacerilor
Externe şi Integrării Europene.
9. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

PRIM-MINISTRU

Ion

CHICU

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor externe
şi integrării europene
Ministrul Finanţelor

Aureliu CIOCOI

Sergiu PUȘCUȚA

Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ _______
от ____________________________________
об «Управлении по обслуживанию дипломатического корпуса»

--------------------------------------------------------------------------В соответствии с пунктом е) части (1) статьи 6 Закона № 121-XVI от 4 мая 2007 года
об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении (Официальный
Монитор Республики Молдова, 2007 год, № 90-93, статья 401) с последующими
изменениями и дополнениями, статья 32 Закона № 98 от 4 мая 2012 года о центральном
отраслевом публичном управлении (Официальный Монитор Республики Молдова, 2012, №
160-164, ст.537), с последующими изменениями и дополнениями и ст.12 Закона № 246 от 23
ноября 2017 года о государственном и муниципальном предприятиях (Официальный
Монитор Республики Молдова, 2017, № 441-450, ст.750),

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Государственное предприятие «Управление по обслуживанию дипломатического
корпуса» преобразовано путем преобразования в государственное учреждение «Управление
по обслуживанию дипломатического корпуса», учредителем которого является
Министерство Иностранных Дел и Европейской Интеграции.
2.
Государственное учреждение «Управление по обслуживанию дипломатического
корпуса» является правопреемником прав и обязанностей Государственного предприятия
«правление по обслуживанию дипломатического корпуса».
3.
Активы
Государственного
предприятия
«Управление
по
обслуживанию
дипломатического корпуса» передаются в Государственное учреждение «Управление по
обслуживанию дипломатического корпуса» в соответствии с положениями Положения о
порядке передачи объектов публичной собственности, утвержденного постановлением
Правительства № 901 от 31 декабря 2015 года.
4.

Министерство Иностранных Дел и Европейской Интеграции:
a. в течение 2 месяцев разработает и утвердит Положение о Государственном
учреждении «Управление по обслуживанию дипломатического корпуса»;
b. обеспечит процесс реорганизации государственного учреждения «Управление
по обслуживанию дипломатического корпуса».

5.
До назначения директора Государственного учреждения «Управление по
обслуживанию дипломатического корпуса» в соответствии с его Уставом его обязанности
временно исполняет директор Государственного предприятия «Управление по
обслуживанию дипломатического корпуса» при реорганизации, который предпримет все
действия, необходимые для проведения процесса реорганизации в соответствии с
положениями настоящего постановления.
6.
Приложение № 4 к Постановлению Правительства №. 697/2017 об организации и
функционировании Министерства Иностранных Дел и Европейской Интеграции
(Официальный Монитор Республики Молдова, 2017, № 329, статья 802) дополнена новой
позицией следующего содержания:
“Государственное учреждение «Управление по обслуживанию дипломатического
корпуса»”.
7.
Из приложения №. 4 Постановлению Правительства №. 902/2017 об организации и
функционировании Агентства публичной собственности (Официальный Монитор
Республики Молдова, 2017, № 390-395, статья 1011), позиция «Г.П. «Управление по
обслуживанию дипломатического корпуса» исключена.
8.
Контроль над исполнением настоящего постановления является обязанностью
Министерства Иностранных Дел и Европейской Интеграции.
9.

Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Ион КИКУ

Контрасигнуют:
Министр иностранных дел

Аурелиу ЧОКОЙ

и европейской интеграции

Министр финансов

Сергей ПУШКУЦА

Analiza impactului Hotărîrii Guvernului cu privire la
Instituția publică „Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic
Titlul analizei impactului
Hotărîrea Guvernului cu privire la Instituția
(poate conţine titlul propunerii de act normativ): publică „Direcția Servicii pentru Corpul
Diplomatic
Data:
13.02.2020
Autoritatea administrației publice (autor):
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării
Europene
Subdiviziunea:
Secția resurse umane și contencios, Direcția
management instituțional
Persoana responsabilă şi datele de contact:
Nicolae Cojuhari, șef al Secției
resurse umane și contencios
tel. 022 578 307,
e-mail: nicolae.cojuhari@mfa.gov.md
Compartimentele analizei impactului
1. Definirea problemei
a) Determinați clar şi concis problema şi/sau problemele care urmează să fie soluţionate
Reorganizarea Întreprinderii de Stat “Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic” în
Instituția publică “Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic” subordonată Ministerului Afacerilor
Externe și Integrării Europene, în conformitate cu art.19, alin. (3) din Legea cu privire la
întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, nr. 246/2017, art. 32 din Legea privind
administrația publică centrală de specialitate, nr. 98/2012 și art. 1941 din Codul Civil.
b) Descrieți problema, persoanele/entităţile afectate și cele care contribuie la apariția
problemei, cu justificarea necesității schimbării situaţiei curente şi viitoare, în baza
dovezilor şi datelor colectate și examinate
Întreprinderea de Stat “Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic” (Î.S.“DSCD”) a fost creată prin
succesiune în baza Hotărârii Guvernului nr. 534 din 03.08.1995, principalul obiect de activitate
fiind asistenţa logistică pentru misiunile diplomatice străine acreditate în Republica Moldova şi
pentru misiunile diplomatice ale Republicii Moldova din străinătate.
În prezent, ÎS “DSCD” are în gestiunea sa 10 imobile (suprafaţa totală de 7446 m.p.) şi teren aferent
acestora (suprafaţa totală de 14196 m.p.) şi 2 apartamente, transmise în locaţiune sau folosinţă
gratuită misiunilor diplomatice, contractele de locaţiune generând şi cea mai mare parte din profitul
întreprinderii. Dintre acestea, 3 imobile cu teren aferent şi 2 apartamente (sediul Ambasadei
României la Chişinău din str. Bucureşti, 66/1, sediul Institutului Cultural Român şi Biroului de
promovare comercială din str. V. Pârcălab, 39 şi sediul Biroului consular Ungheni din str. M.
Eminescu, 35) fac obiectul Înţelegerii din 21.04.1995 şi Acordului suplimentar din 02.02.2015,
încheiate între MAEIE al RM şi MAE al României, prin care partea moldavă le pune la dispoziţia
Ambasadei României la Chişinău, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei. Toate aceste imobile
sunt întreţinute din mijloacele financiare proprii ale Î.S.“DSCD”, asigurându-se buna funcţionare
prin executarea de lucrări de reparaţii curente interioare şi exterioare, precum şi lucrări sezoniere de
întreţinere (verificări echipamente tehnice, acoperiş, scurgeri etc.).
Acelaşi statut îl are şi sediul PNUD–Moldova din str. 31 August 1989, nr. 131, mun. Chişinău, în
baza Înţelegerii dintre Guvernul Republicii Moldova şi PNUD din 02.10.1992.
Pe de altă parte, MAEIE deţine în proprietate 10 imobile în 9 ţări, cu o suprafaţă totală de 10 784
m.p. – construcţii şi 16 449 m.p. – teren adiacent (inclusiv, complexul imobiliar al Ambasadei RM
la Moscova, care are un statut nedefinit, cu o suprafaţă totală de 4 250 m.p. – construcţii), precum şi
30 imobile în locaţiune – sedii ale misiunilor diplomatice ale RM peste hotare, acestea necesitând
întreţinere constantă ce presupune lucrări de reparaţii curente şi/sau capitale, expertizare/evaluare a

stării tehnice, elaborare de devize etc.
Totodată, prin Acorduri bilaterale cu Republica Belarus şi Turcia, Republicii Moldova i s-au alocat
terenuri pentru construcţia sediilor misiunilor diplomatice din aceste state, actualmente fiind în
derulare 2 proiecte de construcţie a complexelor imobiliare pentru misiunile diplomatice de la
Ankara, Turcia şi Minsk, Belarus, iar începerea lucrărilor de antrepriză va presupune un suport
logistic constant a desfăşurării acestora de către un organ competent.
Din momentul în care Î.S.“DSCD” a trecut în subordinea APP practic a întrerupt orice colaborare
cu MAEIE și nu mai acordă asistență în gestionarea/managementul imobilelor MAEIE de peste
hotare, iar după cum se vede din expunerile supra colaborarea intre cele două entități este una
inseparabilă/organică și interdependentă.
c) Expuneți clar cauzele care au dus la apariţia problemei
În cadrul reformei administrației publice centrale din anul 2017, ÎS ”Direcția pentru Corpul
Diplomatic” a trecut în subordinea Agenției Proprietății Publice. Acest transfer administrativ de la
MAE IE către APP a cauzat dezavantaje pentru minister, deoarece a fost exclusă o entitate care
acorda asistență în gestionarea/managementul imobilelor și facilităților misunilor diplomatice ale
Republicii Moldova de peste hotare.
d) Descrieți cum a evoluat problema şi cum va evolua fără o intervenție
În timp Î.S.“DSCD” a fost implicată în procesul de achiziționare în proprietate a sediilor mai multor
misiuni diplomatice ale Republicii Moldova în străinătate, precum și în efectuarea expertizei
tehnico-inginerească a imobilelor în scopul întreținerii curente și bunei gestionări ale acestora.
În prezent, sunt în derulare 2 proiecte de construcţie a complexelor imobiliare pentru misiunile
diplomatice de la Ankara, Turcia şi Minsk, Belarus, iar începerea lucrărilor de antrepriză va
presupune un suport logistic constant pentru desfăşurarea acestora de către un organ competent.
Pentru anul 2019 a fost bugetată finanţarea lucrărilor pentru complexul misiunii diplomatice de la
Minsk, Belarus, urmând a fi demarate lucrările primare în acest sens, iar lipsa de colaborare și de
suport din partea Î.S.“DSCD” a făcut ca începutul lucrărilor să întârzie și banii bugetați să fie ratați.
e) Descrieți cadrul juridic actual aplicabil raporturilor analizate şi identificați carenţele
prevederilor normative în vigoare, identificați documentele de politici şi reglementările
existente care condiţionează intervenţia statului
- Legea privind administrația publică centrală de specialitate, nr. 98/2012
- Codul Civil al Republicii Moldova
- Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, nr. 246/2017
2. Stabilirea obiectivelor
a) Expuneți obiectivele (care trebuie să fie legate direct de problemă și cauzele acesteia,
formulate cuantificat, măsurabil, fixat în timp și realist)
Inițiativa în cauză are drept scop reorganizarea ÎS ”Direcția servicii pentru corpul
diplomatic” în Instituție publică subordonată Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene,
al cărei obiect de activitate va viza nemijlocit:
- gestiunea patrimoniului și managementul facilităților misiunilor diplomatice;
- managementul imobiliar și de construcții, pentru bunurile și proiectele locale ale
ministerului și separat pentru bunurile, proiectele, infrastructura misiunilor diplomatice din
străinătate.
3. Identificarea opţiunilor
a) Expuneți succint opțiunea „a nu face nimic”, care presupune lipsa de intervenție
În cazul lipsei de intervenție, ceea ce presupune că ÎS ”Direcția servicii pentru corpul

diplomatic” va rămîne în subordinea Agenției Proprietății Publice, în primul rând există riscul
stagnării sau chiar a blocării derulării celor 2 proiecte de construcţie a complexelor imobiliare
pentru misiunile diplomatice de la Ankara, Turcia şi Minsk, Belarus, așa cum deja s-a întâmplat în
anul curent, când alocații bugetare în valoare de 10 mil lei au fost ratate din cauza lipsei unei entități
capabile să gestioneze proiectul, riscuri similare pentru alte eventuale proiecte investiționale și,
desigur, perpetuarea gestionării defectuoase și incomplete a patrimoniului misiunilor diplomatice
din străinătate.
b) Expuneți principalele prevederi ale proiectului, cu impact, explicînd cum acestea țintesc
cauzele problemei, cu indicarea novațiilor și întregului spectru de soluţii/drepturi/obligaţii
ce se doresc să fie aprobate
Ideea reorganizării Î.S.“DSCD” prin extinderea atribuțiilor în cadrul de competenţă al
MAEIE presupune ca Î.S.“DSCD” să preia la balanţa/în gestiunea sa sediile misiunilor diplomatice
ale RM în străinătate, deţinute cu titlu de proprietate, astfel asigurându-se o îmbunătăţire calitativă a
gestionării patrimoniului peste hotare.
În acelaşi timp, Î.S.“DSCD” ar putea substitui MAEIE în calitatea sa de beneficiar al
investiţiilor capitale în proiectele de genul celor menţionate supra.
Pentru început ar urma să se facă o inventariere calitativă şi cantitativă a întregului
patrimoniu din exterior şi a bunurilor imobile deţinute cu titlu de folosinţă de către misiunile
diplomatice şi se va elabora un registru de evidenţă a acestora.
De asemenea, împreună cu MAEIE, se va elabora un regulament privind criteriile de
selectare a imobilelor administrative şi celor locative pentru personalul detaşat în misiune (suprafaţa
utilă recomandată, amplasamentul, securitatea etc.).
Menţionăm, că asemenea instituţii care au ca obiect de activitate gestiunea patrimoniului
misiunilor diplomatice și managementul facilităților există în subordinea Ministerelor de Externe
ale majorităţii statelor, relevantă fiind experienţa ţărilor vecine România, Polonia, Ucraina, dar și
experiența Austriei, Olandei, Federației Ruse etc.
Dacă în țările mai mici, în cadrul Ministerelor de Externe există un departament comun
pentru managementul proprietăților locale și celor din străinătate, apoi în țările mai mari și/sau cu
potențial financiar, sunt departamente distincte privind managementul imobiliar și de construcții,
pentru bunurile și proiectele locale ale ministerului și separat pentru bunurile, proiectele,
infrastructura misiunilor diplomatice din străinătate.
c) Expuneți opțiunile alternative analizate sau explicați motivul de ce acestea nu au fost
luate în considerare
Nu au fost identificate opțiuni alternative.
4. Analiza impacturilor opţiunilor
a) Expuneți efectele negative şi pozitive ale stării actuale și evoluția acestora în viitor, care
vor sta la baza calculării impacturilor opțiunii recomandate
Efecte negative:
- ratarea celor 2 proiecte de construcţie a complexelor imobiliare pentru misiunile diplomatice
de la Ankara, Turcia şi Minsk, Belarus, precum și a altor eventuale proiecte investiționale;
- gestionarea defectuoasă a patrimoniului din străinătate, din cauza lipsei personalului
calificat în cadrul MAEIE (unele sedii nu au beneficiat de reparații sau alte lucrări de
întreținere curentă încă de la procurarea acestora);
- limitatrea activității Î.S.“DSCD” doar la managementul facilităților și al imobilelor locale.
Efecte pozitive:
- buna gestionare a proprietăților/imobilelor misiunilor diplomatice ale RM în străinătate,
deţinute cu titlu de proprietate;
- inventarierea calitativă şi cantitativă a întregului patrimoniu din exterior şi a bunurilor
imobile deţinute cu titlu de folosinţă de către misiunile diplomatice şi ținerea registrului de
evidenţă a acestora;

-

selectarea imobilelor administrative şi celor locative pentru personalul detaşat în misiune
conform unor rigori prestabilite;
preluarea bunelor practici de la țările cu tradiție în domeniul dat.

b1) Pentru opțiunea recomandată, identificați impacturile completînd tabelul din anexa la
prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii,
inclusiv părțile interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea
Impactul general al reorganizării ÎS ”Direcția servicii pentru corpul diplomatic” în Instituție
publică subordonată Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene va fi unul eminamente
pozitiv, în primul rând prin aducerea bunelor practici ale statelor occidentale în domeniul gestionarii
patrimoniului public și în altă ordine de idei prin valorificarea experienței entității și extinderea ariei
de activități ale acesteia. Costuri din bugetul public nu sunt prevăzute. Entitatea se autofinanțează
din contul serviciilor prestate către misiunile diplomatice străine acreditate în Republica Moldova.
b2) Pentru opțiunile alternative analizate, identificați impacturile completînd tabelul din
anexa la prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau
beneficii, inclusiv părțile interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea
Nu este cazul.
c) Pentru opțiunile analizate, expuneți cele mai relevante/iminente riscuri care pot duce la
eșecul intervenției și/sau schimba substanțial valoarea beneficiilor și costurilor estimate și
prezentați presupuneri privind gradul de conformare cu prevederile proiectului a celor
vizați în acesta
Nu este cazul.
d) Dacă este cazul, pentru opțiunea recomandată expuneți costurile de conformare pentru
întreprinderi, dacă există impact disproporționat care poate distorsiona concurența și ce
impact are opțiunea asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Se explică dacă sînt propuse
măsuri de diminuare a acestor impacturi
Nu este cazul.
Concluzie
e) Argumentați selectarea unei opțiunii, în baza atingerii obiectivelor, beneficiilor și
costurilor, precum și a asigurării celui mai mic impact negativ asupra celor afectați
Opţiunea recomandabilă este de a promova proiectul de hotărâre de guvern.
Adoptarea proiectului respectiv va avea ca efect gestiunea calitativă și eficientă a
patrimoniului și managementul facilităților misiunilor diplomatice – atât cele din străinătate, cât și
cele străine acreditate în țara noastră.
Adoptarea şi implementarea proiectului prezentat nu presupune cheltuieli financiare
suplimentare.
Importanţa adoptării proiectului dat este determinată de necesitatea de a asigura activitatea
corpului diplomatic în siguranță și bune condiții, precum și de utilizare eficientă a banilor publici în
acest sens.
5. Implementarea şi monitorizarea
a) Descrieți cum va fi organizată implementarea opțiunii recomandate, ce cadru juridic
necesită a fi modificat și/sau elaborat și aprobat, ce schimbări instituționale sînt necesare
Se va completa Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 697/2017 cu privire la organizarea și
funcționarea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2017, nr. 329, art. 802) cu o nouă poziție cu următorul cuprins:
”Instituția publică „Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic”.”

Se va exclude din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 902/2017 cu privire la organizarea și
funcționarea Agenției Proprietății Publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 390–
395, art. 1011) poziția „Î.S. „Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic”.
6. Consultarea
a) Identificați principalele părţi (grupuri) interesate în intervenţia propusă
-

MAEIE
APP – există acordul Agenției privind reorganizarea ÎS ”Direcția servicii pentru corpul
diplomatic” în Instituție publică subordonată Ministerului Afacerilor Externe și Integrării
Europene (nr. 11-03-4417 din 18.10.2019)

b) Explicați succint cum (prin ce metode) s-a asigurat consultarea adecvată a părţilor
În conformitate cu procedurile stabilite pentru transparența în procesul decizional şi în
vederea elaborării actelor normative, proiectul a fost plasat pe pagina internet al MAE IE pentru
consultările publice la rubrica Transparență/Consultări publice/proiecte de acte normative generale.

