
Republica Moldova

PARLAMENTUL

HOTĂRÎRE Nr. HP1339/1993
din 16.03.1993

cu privire la aprobarea Listei obiectelor patrimoniale
de stat care nu sunt pasibile de privatizare

Publicat : 30.06.1993 în MONITORUL OFICIAL Nr. 6 art. 167 Data intrării în vigoare

Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta Hotărăre.

Art. 1. Se aprobă lista obiectelor patrimoniului de stat care nu sunt pasibile de privatizare (se
anexează).

Art. 2. -Guvernul va aproba în termen de o lună lista vinotecilor ce constituie obiecte ale
patrimoniului cultural naţional şi va stabili statutul lor juridic.

Art. 3. - Lista obiectelor patrimoniului de stat care nu sunt pasibile de privatizare va fi dată
publicităţii.

Art. 4. - Prezenta Hotărăre intră în vigoare la data adoptării.

PREȘEDINTELE

REPUBLICII MOLDOVA Petru LUCINSCHI

or.Chișinău,16 martie 1997

nr.1339-XII

L I S T A

obiectelor patrimoniului de stat care nu sunt

pasibile de privatizare

1. Bunurile organelor puterii de stat şi administraţiei de stat, de apărare şi de ocrotire a normelor de
drept, inclusiv bunuri imobile care le asigură activitatea.

2. Banca Naţională a Moldovei, mijloacele fondurilor sociale şi ale altor fonduri extrabugetare de
stat.

3. Întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile (în continuare unităţi) Ministerului Afacerilor Interne
(coloniile de corecţie prin muncă, izolatoarele de anchetă, penitenciarele, instituţiile de reabilitare
socială, comenduirile speciale, organizaţiile de construcţie şi de altă natură, tipografia, baza auto,



şcoala specială).

4. Rezervele de mobilizare (se exclud din complexul patrimonial al întreprinderilor care se
privatizează).

5. Unităţile apărării civile (mijloacele de legătură şi informaţie, centrele de telecomunicaţii, centrele
de comandă, depozitele şi bunurile rezervelor de mobilizare, bunurile imobiliare şi teritoriul care
aparţine statelor şi cursurilor apărării civile, tehnica şi construcţiile apărării civile, adăposturile
antiaeriene şi adăposturile antiradiaţie, laboratoarele chimice, bunurile formaţiunilor nemilitarizate
ale apărării civile).

6. Unităţile Departamentului de Stat pentru Resursele Energetice.

7. Unităţile Departamentului de Stat pentru Gazificare.

8. Centrle de calcul ale Ministerelor, departamentelor, asociaţiilor.

9. Unităţile Departamentului pentru Protecţia Mediului Înconjurător şi Resursele Naturale
(gospodăriile forestiere de stat, braniştile de stat, baza de aprovizionare tehnico-materială, Institutul
Naţional de Ecologie, Inspectoratul Ecologic de Stat).

10. Fondul funciar de stat, terenurile compexelor zootehnice (de stat şi intergospodăreşti) şi
terenurile transmise în modul stabilit instituţiilor de cercetări ştiinţifice şi mănăstirilor, terenurile pe
care se efectuează lucrări de îmbunătăţire a fertilităţii şi de oprire a degradării solului pănă la
finalizarea proiectelor; terenurile cu resurse de apă.

11. Institutul de proiectări în domeniul organizării teritoriului, Chişinău.

12. Unităţile serviciului geologic, cartografic, geodegic, hidrometeorologic şi de control asupra
mediului înconjurător.

13. Asociaţia specializată de proiectări şi construcţii în domeniul protecţiei solului şi întreprinderile
intergospodăreşti raionale (23 de unităţi).

14. Firma agricolă pentru producerea, colectarea şi comercializarea seminţelor de culturi
bostănoase şi cartofi "Seminţe", inclusiv toate filialele raionale şi gospodăriile semincere din
subordonarea ei.

15. Inspectoratele semincere republicane şi raionale (44 de unităţi).

16. Asociaţia republicană de producţie "Fertilitate" şi staţiile raionale de protecţie a plantelor (53 de
unităţi).

17. Unităţile Asociaţiei de stat de producţie pentru colectarea şi prelucrarea cerealelor "Cereale,
fabricile de calibrare a seminţelor de porumb şi floarea-soarelui, frigoriferele, depozitele pentru
păstrarea rezervelor permamente de stat şi de mobilizare.

18. Firma agricolă ştiinţifică de producţie pentru culturile de cămp "Selecţia", Bălţi.

19. Fabrica de producţie a nutreţurilor combinate, Mărculeşti, raionul Floreşti.

20. Unităţile Comisiei de Stat pentru Încercarea Culturilor Agricole (22 unităţi).

21. Asociaţia ştiinţifică de producţie pentru porumb şi mei "Porumbeni", Paşcani, raionul Criuleni.



22. Asociaţia ştiinţifică de producţie pentru pomicultură "Codru", Chişinău.

23. Asociaţia ştiinţifică de producţie pentru agricultură irigată "Irigaţia", Cahul.

24. Asociaţia tiinţifică de producţie "Nectar", Chişinău.

25. Staţia de cercetări ştiinţifice în domeniul culturilor aromatice şi uleiurilor eterice a Asociaţiei
ştiinţifice de producţie "Viorica", Chişinău.

26. Staţia expermentală pentru viticultura şi vinificaţie, Plopi, raionul Cantemir.

27. Fabrica exprimentală pentru producţia vinurilor jerez şi a veniturilor speciale "Ialoveni",
Ialoveni.

28. Fabrica de vinuri "Buchet Moldavii", Dubăsari.

29. Fabrica de vinuri, Vinogradovca, raionul Taraclia.

30. Vinotecile fabricilor de vinuri, obiecte ale patrimoniului cultural naţional.

31. Fabrica de vinuri, Raşcov, raionul Camenca.

32. Combinatul de vinuri spumate şi de marcă, Cricova.

33. Combinatul de vinuri spumate şi de masă, Chişinău.

34. Combinatul de vinuri şi coniac "Aroma", Chişinău.

35. Combinatul de vinuri şi coniac, Bălţi.

36. Combinatul de vinuri şi coniac, Tiraspol.

37. Combinatul de zahăr şi alcool, Răbniţa.

38. Combinatul de tutun, Chişinău.

39. Fabrica de coserve de alimentaţie pentru copii, Tiraspol.

40. Fabrica de drojdii, Chişinău.

41. Asociaţia ştiinţifică de producţie pentru creşterea animalelor "Tevit", Maximovca, raionul Anenii
Noi.

42. Asociaţia ştiinţifică de producţie pentru creşterea porcilor "Progresul", Orhei.

43. Complexele de stat şi intergospodăreşti pentru creşterea vitelor cornute mari şi a porcilor,
pămănturile care se află în folosinţa lor.

44. Crescătoriile de stat de animale de prăsilă.

45. Staţuia Republicană de Cercetăritiinţifice în Domeniul Aviculturii a A.Ş.P. "Avicola".

46. Fabricile avicole.

47. Centrul Republican Veterinar de Diagnostică, staţiile veterinare orăşeneşti şi raionale (48 de



unităţi).

48. Fabricile sanitare veterinare şi de prelucrare a deşeurilor, Congaz, raionul Comrat; Tărnova,
raionul Donduşeni.

49. Asociaţia pentru piscicultură "Prut" şi staţia ei de cercetării ştiinţifice în domeniul pisciculturii,
Chişinău.

50. Unităţile concernului de stat pentru economia apelor "Acva", Chişinău.

51. Centrele calităţii şi de verificare a producţiei de vinuri, carne, lapte şi de conserve.

52. Unităţile de vănzare a armelor de vănătoare şi a muniţiilor.

53. Întreprindera "Energoavtomatica", Chişinău.

54. Întreprinderea "Iujenergoremont", Chişinău.

55. Întreprinderea specializată "Energogazoocistca"., Chişinău.

56. Unităţile serviciului de patentă, standardizare şi metrologie, Chişinău; staţia de încercare a
maşinilor, Coloniţa, raionul Criuleni.

57. Fabrica de bijuterii "Juvaer", Chişinău, şi unităţile de vînzare a bijuteriilor.

58. Institutul de cercetări Ştiinţifice şi de Proectări Tehologice pentru Tutun şi Articole de Tutun,
Grătieşti, Raionul Criuleni.

59. Institutul de Cercetări Ştiinţifice, Selecţie şi Tehnologii pentru Legumicultură şi gospodăria lui
exprimentală, Tiraspol.

60. Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Viticulturii şi Vinificaţiei, Chişinău.

61. Institutul de cercetări Ştiinţifice în Domeniul Economiei Complexului Agroindustrial, Chişinău.

62. Institutul de Cercetăr Ştiinţifice în Problemele Acvatice şi Hidrotehnice, Chişinău.

63. Universitatea Agrară de Stat din Moldova cu baza ei ştiinţifică şi de producţie, Chişinău.

64. Sovhozurile-tehnicum şi tehnicumurile din Camenca, Carmanova, Găsca, Colegiul Naţional din
Stăuceni, colegiile din Brătuşenim Cahul, Hînceşti, Răşcani, Roşcani, raionului Anenii Noi, Soroca,
Svetlăi, Tiraspol (2), Ţaul şi gospodăriile lor didactice şi de producţie.

65. Centrul raional didactic al complexului agrar, Sărata Nouă, raionul Leova.

66. Instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate, inclusiv baza lor ştiinţifică şi de
producţie, şcolile tehnico-profesionale, instituţiile de cercetări ştiinţifice, unităţile Academiei de
Ştiinţe.

67. Obiectele învăţămăntului public şi educaţiei preşcolare.

68. Unităţile de alimentaţie publică din instituţiile de învăţămănt.

69. Uzina experimentală a Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe, Chişinău.



70. Infrastructura inginerească a oraşelor (alimentarea cu energie electrică, căldură, gaz,
gospodăria de apeducte şi canalizaţie, iluminarea urbană), precum şi obiectele pentru amenajarea
localităţilor.

71. Întreprinderile şi mijloacele de transport urban de pasageri, cu excepţia taximetrelor.

72. Autostrăzile de folosinţă comună.

73. Unităţile de reparaţie şi deservire a autostrăzilor.

74. Unităţile transportului prin conducte.

75. Unităţile transportului feroviar.

76. Unităţile transportului aerian.

77. Clădirile porturilor fliuviale, gărilor feroviare, autogărilor şi aerogărilor.

78. Unităţile de informatică şi telecomunicaţii (cu excepţia reţelei de comerţ cu amănuntul a
asociaţiei "Moldpresfilatelia"):

- centrele raionale şi orăşeneşti de informatică şi telecomunicaţii;

- reţeaua orăşenească de telefoane, Chişinău;

- reţeaua interurbană de comiunicaţii telefonice şi telegraf;

- liniile magistrale de telecomunicaţii;

- centrul republican de telecomunicaţii speciale;

- Asociaţia de producţie a mijloacelor de emisie ale Televiziunii şi Radiodifuziunii din Moldova;

- centrul radiotehnic din Moldova, Crigoriopol:

- poşta centrală, Chişinău;

- poşta centrală de la Calea Ferată, Chişinău;

- întreprinderea pentru producţia şi repararea mijloacelor de telcomunicaţii şi informatică, Chişinău;

- centrul pentru efectuarea decontărilot telefoanelor interurbane;

- baza tehnico-materială republicană a mijloacelor de telecomunicaţii, Orhei;

- studioul "Telefilm-Chişinău";

- centru relaţiilor externe al Radioteleviziunii Naţionale;

- Complexul didactic "Tezaur" al televiziunii.

79. Întreprinderile poligrafice şi editurile;

- Combinatul poligrafic, Chişinău;



- editura enciclopedică "Gheorghe Asachi", Chişinău;

- editura "Hyperion", Chişinău;

Camera de Stat a Cărţii, Chişinău;

- Asociaţia poligraf-service, Chişinău;

- editura "Lumina", Chişinău;

- Tipografia centrală, Chişinău.

80. Editura "Universul" cu unităţile sale (tipografia, garajul, punctul medical, ospătăria), Chişinău.

81. Casa presei, Chişinău.

82. Agenţia Naţională de Presă Moldova-Pres.

83. Centrul "Moldexpo", Chişinău.

84. Obiectele de stat pentru cultură fizică şi sport (stadionul republican i stadioanele orăşeneşti,
complexele de atletism).

85. Lombardele.

86. Unităţile de prestări servicii rituale.

87. Cimitirele.

88. Poligoanele, clădirile, editurile şi utilajul pentru îngroparea deşeurilor industriale şi menajere,
cimitirele de animale.

89. Bunurile cooperativei de consum, ale sindicatelor şi ale altor organizaţii obşteşti asupra cărora
statul nu şi-a confirmat dreptul de proprietate.

90. Obiectele ocrotirii sănătăţii (cu excepţia magazinelor "Optica", farmaciilor, cabinetelor, secţiilor
şi policlinicilor stomatologice şi cosmetologice).

91. Unităţile industriei biochimice (fabricile biochimice din Bender Bălţi, Ungeni), precum şi
unităţile de producere a preparatelor Farmaceutice şi biologice medicale (fabrica "Farmaco",
Chişinău).

92. Fabrica de parfumuri şi cosmetică "Viorica", Chişinău.

93. Obiectele culturii şi cultelor, precum şi obiectele care constituie patrimoniul cultural naţional:

- unităţile pentru deservirea cinematografică a populaţiei;

- teatrele de stat;

-Sala cu orgă, Chişinău;

- direcţia unificată a Filarmonicii de Stat din Moldova şi Palatul Naţional, Chişinău;

- baza materială a ansamblului academic de stat de dansuri "Joc", Chişinău;



- muzeele de stat şi galeriile de tablouri;

- bibliotecile de stat;

- centrele republicane de cultură şi artă;

- sălile de expoziţii;

- casele de cultură şi căminele culturale de stat.

94. Comcernul de stat "Moldova-film", Chişinău.

95. Circul de stat, Chişinău.


