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1. Introducere  
 
Raportul de monitorizare a gestionării Fondului de Rezervă în prima jumătate a anului 2013 a 
fost elaborat în scopul evaluării practicilor existente și asigurarea accesului la informaţia privind 
utilizarea mijloacelor Fondului de rezervă cît și pentru sensibilizarea opiniei publice şi 
intensificarea controlului asupra utilizării banilor publici.   
 
Acest raport completează cu exemple Studiul de evaluare ”Gestionarea Fondului de rezervă al 
Guvernului Republicii Moldova” elaborat de ADEPT în iunie 20131 confirmînd tendința 
autorităților de a utiliza discreționar mijloacele fondului de rezervă dată fiind lista permisivă și 
extensiv interpretabilă a destinațiilor din regulamentul privind utilizarea acestui fond.  
 
Fondul de Rezervă al Guvernului pentru anul 2013 constituie 62 milioane lei, cu aproape 13% 
mai mult decît în 2012. În prima jumătate a anului 2013 (ianuarie-iunie) doar 11,4% sau 7,06 
milioane lei din mijloacele fondului au fost alocaţi, fiind repartizaţi prin 14 Hotărîri de Guvern 
(Vedeţi Anexa 1. Lista Hotărîrilor de Guvern şi sumele alocate).  
 
În continuare vor fi prezentate principalele observaţii şi concluzii cu privire la modalitate de 
gestionare a fondului de rezervă, în special cu referire la respectarea transparenţei decizionale, 
destinaţiile alocărilor şi corespunderea acestora cu prevederile legale, urgenţa alocărilor şi 
gradul de imprevizibilitate a cheltuielilor finanţate.  
 
Analizînd utilizarea mijloacelor din Fondul de Rezervă în semestrul I al anului 2013 comparativ 
cu anii precedenţi, în urma îmbunătăţirii procesului de monitorizare a utilizării banilor publici, 
inclusiv a criticilor aduse, observăm că au fost făcute unele îmbunătăţiri la capitolul 
transparenţă, majoritatea proiectelor de hotărîri de guvern prin care se alocă mijloace din 
Fondul de Rezervă fiind introduse în agenda ordinii de zi a şedinţelor de guvern.  
 
Cu toate acestea, s-a păstrat practica de utilizare a mijloacelor băneşti pentru acţiuni uşor 
prognozabile, astfel ca: manifestări cultural-artistice; plata premiilor naţionale de stat; cheltuieli 
de deplasare (transport, cazare), mai ales pentru activităţi planificate anuale de importanţă 
majoră la nivel internaţional. 
 
 

                                                 
1 Gestionarea Fondului de Rezervă al Guvernului Republicii Moldova: Studiu de Evaluare, ADEPT, 2013, 
http://www.e-democracy.md/files/fr/studiu-gestionarea-fr-moldova-2013.pdf  

http://www.e-democracy.md/files/fr/studiu-gestionarea-fr-moldova-2013.pdf
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2. Asigurarea transparenţei procesului de adoptare a deciziilor de 
alocare a mijloacelor din Fondul de Rezervă  

 
Analizînd agendele şedinţelor de Guvern pe parcursul anului 2013 dar şi lista totală a hotărîrilor 
de Guvern aprobate cu referinţă la alocarea mijloacelor din Fondul de Rezervă, conchidem că în 
prima jumătate a anului 2013 se atestă o îmbunătăţire a procesului de asigurare a 
transparenţei decizionale în comparaţie cu anul 2012. Cu toate acestea rămîne o practică 
răspîndită introducerea ad-hoc a proiectelor pe ordinea de zi a şedinţelor guvernului chiar dacă 
subiectul acestora nu reprezintă o urgenţă. Această situaţie denotă o planificare bugetară 
insuficientă în rîndul autorităţilor, în special a Ministerului Culturii, care este autor a două 
dintre hotărîrile prin care se alocă mijloace din Fondul de Rezervă dar şi solicitantul sumelor 
celor mai mari.  
 
Dacă în 2012 majoritatea hotărîrilor prin care se alocau mijloace din fondul de rezervă nu erau 
incluse pe ordinea de zi a şedinţelor guvernului (51%), atunci în perioada monitorizată 
(ianuarie-iunie 2013) acest număr a scăzut la 36%. Nouă dintre proiectele de hotărîre au fost 
incluse din timp pe agenda şedinţelor de guvern, iar cinci hotărîri au fost incluse ad-hoc pe 
agendă în timpul şedinţelor de guvern.  
 
Figura 1. Transparența în procesul de adoptare a deciziilor  
 

 
 
Spre deosebire de anul 2012, hotărîrile de guvern incluse adițional pe ordinea de zi a ședințelor 
guvernului în prima jumătate a anului 2013 se referă la sume mai mici (1545,7 mii lei) în 
comparație cu sumele alocate prin hotărîrile care au fost plasate din timp în ordinea de zi a 
şedinţelor de guvern (5520,8 mii lei).  
 
Următoarele hotărîri nu au respectat procedura de asigurare a transparenţei decizionale: 
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- Hotărîrea prin care s-au alocat mijloace financiare în sumă de 529 mii lei pentru 
participarea Moldovei la Concursul internaţional Eurovision (HG nr. 243 din 05.04.2013);    

- Hotărîrea prin care s-au alocat 202,3 mii lei pentru acţiuni consacrate Zilei Victoriei 9 
mai (HG nr. 267 din 17.04.2013); 

- Hotărîrea prin care s-au alocat 660 mii lei pentru organizarea zilelor culturii japoneze în 
Republica Moldova (HG nr.306 din 22.05.2013); 

- Hotărîrea prin care s-au alocat 90,3 mii lei pentru organizarea la Chişinău a unei reuniuni 
a Reţelei de Sănătate din Europa de Sud-Est (HG nr. 358 din 12.06.2013);   

- Hotărîrea prin care s-au alocat 64,1 mii lei pentru organizarea manifestărilor dedicate 
comemărării deportărilor în masă din Republica Moldova (HG nr. 422 din 26.06.2013); 

 
În opinia autorilor, niciuna dintre aceste hotărîri nu poartă un caracter urgent, şi, respectiv, 
puteau fi plasate anticipat în ordinea de zi a şedinţei guvernului.  

 
3. Evaluarea practicilor de alocare şi utilizare a mijloacelor financiare 

din Fondul de Rezervă al Guvernului în prima jumătate a anului 2013 
 
Date fiind informaţiile furnizate de Ministerul Finanţelor cu referire la solicitările primite pentru 
a aloca mijloace din Fondul de Rezervă nu sunt clare criteriile de bază ce determină decizia 
Ministerului de a susţine sau a nu susţine un anumit demers. Această situaţie reiese din 
caracterul permisiv și extensiv interpretabil al listei de destinaţii din regulamentul privind 
utilizarea Fondului de rezervă şi permite o alocare discreţionară a acestui fond.  
 
Dintre cele 12 solicitări de alocare a mijloacelor financiare din Fondul de Rezervă primite de 
către Ministerul Finanţelor în semestrul I al anului 2013, 8 au fost susţinute şi 4 nesusţinute.  
Motivele invocate de Ministerul Finanţelor pentru a refuza alocări în cazul celor 4 demersuri 
sunt plauzibile şi reies din cadrul legal existent. Ministerul Finanţelor a recomandat solicitanţilor 
din lista de mai jos să apeleze la bugetele altor autorităţi centrale în drept să acopere aşa tip de 
cheltuili. Această poziţie ar părea absolut rezonabilă dacă în baza aceloraşi argumente erau 
refuzate şi alte solicitări care nu se înscriu în bunele practici de utilizare a unui fond de rezervă.  
 
Aşadar, demersurile nesusţinute în primul semestru al anului 2013 de către Ministerul 
Finanţelor se referă la:  

- Solicitarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene pentru acoperirea 
cheltuielilor legate de traducerea actelor normative şi a tratatelor internaţionale;  

- Solicitarea Cancelariei de Stat pentru procurarea echipamentului de monitorizare video 
la sediul de serviciu al Preşedintelui RM;  

- Solicitarea Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru reparaţia Centrului de Tehnologii 
Ionizate;  
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- Solicitarea Ministerului Sănătăţii pentru compensarea cheltuielilor de tratament peste 
hotare a dlui Eugen Brad.  

 
Alte 13 demersuri au fost examinate/ contrasemnate de către Ministerul Finanţelor la indicaţia 
Guvernului/ Cancelariei de Stat. Cinci dintre acestea nu au fost susţinute:  

- Solicitarea Directorului Muzeului Ţinutul Edineţ pentru reparaţia sălii expoziţionale a 
muzeului;  

- Solicitarea Guvernatorului Găgăuziei pentru publicarea unor cărţi şi manuale în limba 
găgăuză;  

- Solicitarea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale pentru procurarea a 
patru case de locuit pentru familiile ameninţate de alunecările de teren din satul 
Climicăuţii de Jos;  

- Solicitarea dlui Tudor Angheli pentru editarea unui dicţionar român-găgăuz;  
- Solicitarea A.O. Societatea Invalizilor din RM pentru asamblarea cărucioarelor fotoliu 

pentru persoanele cu dizabilităţi.  
 
În unele cazuri, avizul Ministerului Finanţelor nu este determinant, unele demersuri fiind 
susţinute de Guvern în pofida avizului negativ din partea Ministerului Finanţelor. Aici ne referim 
la HG nr. 306 din 22.05.2013 cu privire la organizarea Zilelor culturii japoneze în RM, unde 
Ministerul Finanţelor a recomandat acoperirea cheltuielilor din bugetul existent al Ministerului 
Culturii, dar unde în ultimă instanţă Guvernul a alocat 660 mii lei pentru acest eveniment.  
 
 

4. Structura pe cheltuieli a mijloacelor din Fondul de Rezervă în 
perioada ianuarie – iunie 2013 

 
Din totalul de 7,06 milioane lei repartizați din Fondul de Rezervă doar un mic procent (circa 5%) 
corespund destinațiilor prevăzute de Legea Nr. 1228 din 27.06.1997 despre Regulamentul 
privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului. Restul alocațiilor au fost făcute 
pentru acțiuni uşor previzibile care nu sunt neapărat subiect al legii sus-numite și, respectiv, 
puteau fi planificate în bugetul de stat.  
 
Cea mai mare parte a banilor din fondul de rezervă (59,9%) au fost folosiți în această 
perioadă în scopul asigurării reprezentării în continuare a Republicii Moldova în procedura de 
arbitraj internaţional în cauza Franck Charles Arif versus Moldova de către compania de 
avocatură „DLA Piper”2. Pentru aceasta au fost alocați 340 000 dolari SUA (sau 4,23 milioane 
lei).   
 

                                                 
2 HOTĂRÎRE Nr. 129 din  20.02.2013 cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Publicat : 22.02.2013 în 
Monitorul Oficial Nr. 36-40  
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Această alocare putea fi prevăzută în bugetul de stat pentru anul 2013 dat fiind faptul că acest 
litigiu durează de cîţiva ani, că acesta nu este un contract nou semnat de Guvernul RM, și, în 
plus, Ministerul Justiției a mai apelat la mijloacele FR pentru același tip de cheltuieli și în 2011 și 
în 2012.  În eventualitatea imposibilității de estimare precisă a sumei necesare pentru onorarii 
este recomandabil ca autoritățile să estimeze pentru bugetul de stat o sumă minimă care 
ulterior să fie suplinită din FR, în conformitate cu Art. 2 al legii menționate3.  
 
Figura 2. Structura pe cheltuieli a alocărilor din Fondul de Rezervă în semestrul I 2013  
 

 
 
 
O sumă relativ mare în comparație cu celelalte categorii de cheltuieli în această perioadă revine 
organizării unui șir de manifestări, pentru care s-au repartizat circa 2 milioane lei, sau 27% din 
totalul repartizat. Majoritatea acestor acțiuni se organizează an de an și puteau fi prevăzute în 
bugetul de stat pentru 2013. 
 
Hotărîrile de Guvern prin care s-au alocat bani pentru manifestări se referă la: 

− Organizarea de către Teatrul Eugene Ionesco a zilelor culturii japoneze în Republica 
Moldova (660 mii lei),  

− Participarea Alionei Moon la Concursul Internațional Eurovision Song Contest (529 mii 
lei),  

− Pentru confecționarea și instalarea unei plăci de granit și consolidarea celorlalte plăci ale 
ansamblului monumental „Cinci puști” (293,3 mii lei),  

                                                 
3 “…. cheltuielile menţionate se admit numai în cazul insuficienţei mijloacelor prevăzute în bugetul de stat” 
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− Pentru acoperirea cheltuielilor legate de organizarea și desfășurarea acțiunilor 
consacrate Zilei Victoriei și a comemorării eroilor căzuți pentru independența Patriei, 9 
mai 2013 (202,3 mii lei), 

− Pentru acoperirea cheltuielilor legate de executarea copiei bustului scriitorului Grigore 
Vieru de pe Aleea Clasicilor din Grădina Publică "Ștefan cel Mare și Sfînt" din Chișinău 
(160 mii lei),  

− Pentru acoperirea cheltuielilor aferente organizării și desfășurării manifestărilor 
dedicate comemorării a 72 de ani de la deportările în masă din Republica Moldova (64,1 
mii lei). 

 
Alte 389,5 mii lei au fost repartizați pentru acoperirea costurilor bunurilor materiale eliberate 
din rezervele materiale de stat (motorină și benzină) în scopul compensării volumelor de 
carburanți utilizați pentru executarea lucrărilor de prevenire și lichidare a consecințelor 
ninsorilor abundente din decembrie 2012; și pentru  acoperirea cheltuielilor aferente acordării 
indemnizațiilor unice persoanelor civile și colaboratorilor organelor de drept care au avut de 
suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009. Aceste cheltuieli se înscriu în destinațiile de 
finanțare date de regulamentul fondului de rezervă și reprezintă doar 5% din sumele 
repartizate din Fondul de Rezervă în primul semestru al 2013.  
 
Ţinînd cont de caracterul activităţilor enumerate mai sus, putem conclude că pentru viitor 
asemenea cheltuieli pot fi planificate din timp şi incluse în bugetele instituţiilor responsabile. De 
asemenea, pot fi stabilite unele limite anuale pentru asemenea poziţii de cheltuieli din Fondul 
de Rezervă cu trecerea balanţei pe anul viitor, în cazul în care nu s-au epuizat toate fondurile în 
anul curent.  
 
În comparație cu categoriile de cheltuieli din FR din anii anteriori, prima jumătate a anului 2013 
confirmă trendul alocărilor substanțiale pentru manifestări devenite tradiție, pentru servicii de 
avocatură și pentru deplasări și conferințe. De asemenea, se observă diminuarea constantă a 
sumelor alocate pentru ajutoare și susținerea victimelor calamităților naturale, dar acest 
indicator s-ar putea schimba pînă la finele anului 2013. 
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Figura 3. Cheltuielile din Fondul de Rezervă în semestrul I 2013 în comparație cu anii 
precedenți 
 

 
 

5. Beneficiarii alocărilor mijloacelor din Fondul de Rezervă în perioada 
ianuarie – iunie 2013 

 
Cel mai mare beneficiar de mijloace din Fondul de Rezervă în semestrul I al anului 2013 a fost 
Ministerul Justiţiei, căruia i s-au alocat 4,23 milioane lei pentru a plăti compania de avocatură 
„DLA Piper”. Acesta este urmat de Ministerul Culturii care a solicitat şi primit 1,34 milioane lei 
pentru manifestări culturale şi Ministerul Apărării cu 0,49 milioane lei pentru manifestări şi 
ceremonii. 
Figura 4. Instituțiile beneficiare de alocări din Fondul de Rezervă în semestrul I 2013  
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Conform unei opinii subiective a autorilor, exprimată în Figura 5, aproape 80% dintre hotărîrile 
de Guvern cu referinţă la utilizarea mijloacelor din Fondul de Rezervă erau previzibile şi 
trebuiau planificate în bugetul anual de stat pentru instituţiile/ autorităţile respective. 

 
Figura 5. Previzibilitatea alocărilor din Fondul de Rezervă în semestrul I 2013 
 

 
 
Exemple de hotărîri de Guvern privind utilizarea mijloacelor din Fondul de Rezervă în anul 2013 
ce nu pot fi considerate “imprevizibile”, respectiv, trebuie să fie bugetate la alte articole de 
cheltuieli: 
 

- HG nr.13 din 14.01.2013 cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea 
şedintei de lucru a Biroului Comisiei Naţiunilor Unite pentru Populaţie şi Dezvoltare şi a 
unui seminar internaţional în Chişinău;  

- HG nr.129 din 20.02.2013 cu privire la alocarea mijloacelor financiare în scopul asigurării 
reprezentării în continuare a Republicii Moldova în procedura de arbitraj internaţional în 
cauza Franck Charles Arif versus Moldova de către compania de avocatură „DLA Piper”;  

- HG nr.225 din 27.03.13 privind participarea delegaţiei tripartite a Republicii Moldova la 
cea de-a 9-a Reuniune Europeană Regională a ILO (or.Oslo, Norvegia);  

- HG nr.267 din 17.04.2013 cu privire la alocarea de mijloace financiare pentru acţiuni 
consacrate zilei Victoriei 09 mai 2013;   

- HG nr.306 din 22.05.2013 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru 
organizarea de către Teatrul Eugene Ionesco a zilelor culturii japoneze în RM; etc.  
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6. Concluzii şi recomandări  
 
În aspectul transparenţei utilizării banilor publici din Fondul de Rezervă, analiza pe anul 2013 
arată o îmbunătăţire a practicilor de alocare a fondurilor date în comparaţie cu anul 2012 prin 
reducerea numărului de hotărîri nesupuse transparenţei decizionale, şi eliminarea sau 
micşorarea cheltuielilor vădit nespecifice obiectivelor fondului. Principalele concluzii ale 
monitorizării semestriale reiterează recomandările făcute şi anterior de către ADEPT: 
 

1. În baza analizei efectuate şi a privirii generale asupra rolului unui astfel de fond în 
sistemul bugetar, subliniem necesitatea perfecţionării, în plan legislativ şi normativ, 
practicilor de formare şi administrare ale Fondului de Rezervă pentru racordarea 
acestora la noile realităţi şi la practicile internaţionale dezvoltate. 

 
2. În plan administrativ, se cere o îngustare a obiectivelor ce pot fi finanţate din Fondul 
de Rezervă, obţinîndu-se astfel o raţionalizare a utilizării fondurilor publice şi garantarea 
acoperirii integrale a domeniilor enumerate în caz de necesitate.  
 
3. În plan instituţional, se observă lipsa unor criterii de performanţă în utilizarea 
rezervelor alocate, chiar şi în cazuri legate de compensarea daunelor produse de 
calamităţi naturale. 
 
4. În plan procedural, remarcăm lipsa unei scheme clare şi transparente de înaintare a 
solicitărilor de finanţare şi a modului de aprobare a acestora. Necesitatea adoptării unei 
astfel de proceduri este imperativă. 

 
5. Lista de activităţi şi domeniile de finanţare din Fondul de Rezervă este prea mare şi 
vag delimitată pentru a putea avea un set de criterii clare de evaluare a eficienţei 
cheltuielilor din Fondul de Rezervă.  

 
În aspect strategic, putem spune că nu se pune la îndoială necesitatea unui astfel de fond. Doar 
că, probabil, va fi nevoie de mai multe fonduri cu identificarea surselor clare de finanţare a lor 
pentru acoperirea necesităţilor de dezvoltare pe viitor. Separarea domeniilor de finanţare pe 
diferite fonduri după modelul statelor OECD este o sarcină pe termen mediu, dar care trebuie 
concepută acum.  
 



Anexa 1. Informaţie privind repartizarea şi utilizarea mijloacelor Fondului de Rezervă al Guvernului în semestrul i al 
anului  2013 

 (ianuarie-iunie 2013) 

mii lei 

Hotărîri  
emise de Guvern Beneficiarul şi conţinutul succint al documentului Repartizat conform 

deciziilor Guvernului Finanţat         
nr. data. 

1 2 3 4 5 

    CANCELARIA DE STAT 124,1 99,5 

13 14.01.13 

Pentru acoperirea cheltuielilor aferente organizării ședinței de lucru a Biroului Comisiei 
Națiunilor Unite pentru Populație și Dezvoltare și a Seminarului Internațional „Noile 
tendințe în migrație - aspecte demografice”, care vor avea loc la Chișinău, în periada 15-
18 ianuarie 2013 

60,0 35,4 

422 26.06.13 Pentru acoperirea cheltuielilor aferente organizării și desfășurării manifestărilor 
dedicate comemorării a 72 de ani de la deportările în masă din Republica Moldova 64,1 64,1 

    MINISTERUL MUNCII, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI FAMILIEI 311,0 253,6 

225 27.03.13 
Pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare (transport, cazare, diurnă) a membrilor 
delegației tripartite a RM la cea de-a 9-a Reuniune Europeană Regională a Organizației 
Internaționale a Muncii (or. Oslo, Norvegia) 

123,1 73,3 

234 03.04.13 
Pentru acoperirea cheltuielilor aferente acordării indemnizațiilor unice persoanelor 
civile și colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor 
din 7 aprilie 2009 

53,0 49,0 
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304 22.05.13 
Pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare (transport, cazare, diurnă) a unor membri ai 
delegației tripartite a RM pentru participarea la cea de-a 102-a sesiune a Conferinței 
Internaționale a Muncii (or.Geneva, Elvația)  

134,9 131,3 

    MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 90,3 61,5 

358 12.06.13 

Pentru acoperirea cheltuielilor aferente organizării și desfășurării celei de-a 31-a 
Reuniuni a Rețelei de Sănătate din Europa de Sud-Est (SEEHN), organizate la Chișinău în 
perioada 20-21 iunie 2013, în legătură cu deținerea de către Republica Moldova a 
Președenției în cadrul SEEHN în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2013 

90,3 61,5 

    MINISTERUL CULTURII 1349,0 1164,1 

243 05.04.13 

Pentru acoperirea cheltuielilor de pregătire și participare la Concursul Internațional 
Eurovision Song Contest 2013 care se desfășoară în or. Malmo, Suedia 529,0 476,1 

263 17.04.13 

Pentru acoperirea cheltuielilor legate de executarea copiei bustului scriitorului Grigore 
Vieru de pe Aleea Clasicilor din Grădina Publică "Ștefan cel Mare și Sfînt" din Chișinău 160,0 160,0 

306 22.05.13 
Pentru acoperirea cheltuielilor aferente organizării de către Teatrul „Eugene Ionesco” a 
Zilelor culturii japoneze în Republica Moldova 660,0 528,0 

    MINISTERUL JUSTIȚIEI 4233,0 4207,6 

129 20.02.13 
Pentru acoperirea cheltuielilor legate de plata onorariilor companiei de avocatură " DLA 
Piper", confrom contractului de reprezentare a intereselor Guvernului Republicii 
Moldova în cauza Franck Charles Arif versus Moldova (340000 dolari SUA) 

4233,0 4207,6 

    MINISTERUL APĂRĂRII 495,6 202,3 

267 17.04.13 
Pentru acoperirea cheltuielilor legate de organizarea și desfășurarea acțiunilor 
consacrate Zilei Victoriei și a comemorării eroilor căzuți pentru independența Patriei, 9 
mai 2013 

202,3 202,3 
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303 22.05.13 
Pentru acoperirea cheltuielilor legate de confecționarea și instalarea unei plăci de granit 
și consolidarea celorlalte plăci ale ansamblului monumental „Cinci puști” de la 
Complexul Memorial „Eternitate” 

293,3 0,0 

    AGENȚIA RELAȚII FUNCIARE ȘI CADASTRU 127,0 126,9 

253 10.04.13 
Pentru finanțarea lucrărilor ce țin de realizarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 186 
din 9 martie 2009 "Cu privire la unele măsuri privind asigurarea activității Portului 
Internațional Liber Giurgiulești" 

127,0 126,9 

    AGENȚIA REZERVE MATERIALE 336,5 0,0 

258 12.04.13 

Pentru acoperirea costurilor bunurilor materiale eliberate din rezervele materiale de 
stat (9340 l motorină, 9900 l de benzină A-92 și 520 l de benzină A-95, în scopul 
compensării volumelor de carburanți utilizați pentru executarea lucrărilor de prevenire 
și lichidare a consecințelor ninsorilor abundente din 14-21.12.2012) 336,5 0,0 

    TOTAL GENERAL 7066,5 6115,5 
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