
  
 
 

 
 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

HOTĂRÂRE  
 

nr.            din                                   2020 
Chișinău 

 

 
 

 
Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului  

------------------------------------------------------------ 
 
Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

                         
1. Hotărârea Guvernului nr. 845/2009 cu privire la oficiile teritoriale ale 

Cancelariei de Stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 189-190, 
art. 923), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 
1) în anexa nr. 1: 
 

a) la punctul 8: 
la litera b), după cuvintele „autoritățile administrației publice locale” se 

introduce textul „ , instituțiile publice sau subdiviziunile teritoriale ale acestora în 
care ministerele sau alte autorități administrative centrale au calitatea de 
fondator”; 

literele e) și f) se abrogă; 
litera h) va avea următorul cuprins: 
„h) monitorizarea executării de către autoritățile administrației publice 

locale a atribuțiilor delegate și executate de acestea în numele statului, cu 
informarea Cancelariei de Stat și a subiecților controlului de oportunitate”;   

 

b) la punctul 9, subpunctul 1) se completează cu litera f1 cu următorul 
cuprins:  

„f1)  să colaboreze cu subdiviziunile teritoriale ale instituțiilor publice în 
care ministerele sau alte autorități administrative centrale au calitatea de 
fondator, să monitorizeze modul de conlucrare a acestora cu autoritățile 
administrației publice locale și, în caz de depistare a dificultăților, să sesizeze 
Cancelaria de Stat, fondatorii și conducătorii acestor instituții”; 

 

c) punctul 12 se completează cu litera a1) cu următorul cuprins: 
„a1) să monitorizeze modul de conlucrare a instituțiilor publice sau 

subdiviziunilor teritoriale ale acestora din raza de activitate a Oficiului, în care 
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ministerele sau alte autorități administrative centrale au calitatea de fondator, cu 
autoritățile administrației publice locale”; 

 

d) punctul 13 se completează cu litera b1) cu următorul cuprins: 
„b1) asigură monitorizarea modului de conlucrare a instituțiilor publice sau 

subdiviziunilor teritoriale ale acestora din raza de activitate a Oficiului, în care 
ministerele sau alte autorități administrative centrale au calitatea de fondator, cu 
autoritățile administrației publice locale”;  

 

e) punctul 14 se completează cu literele b1) şi b2)  cu următorul cuprins: 
„b1) asigurarea unei conlucrări eficiente a Oficiului cu instituțiile publice 

sau subdiviziunile teritoriale ale acestora, în care ministerele sau alte autorități 
administrative centrale au calitatea de fondator; 

 b2) contribuirea la colaborarea instituțiilor publice sau subdiviziunilor 
teritoriale ale acestora, în care ministerele sau alte autorități administrative 
centrale au calitatea de fondator, cu autoritățile administrației publice locale”; 

 

f) punctul 16 se completează cu litera d1) cu următorul cuprins: 
„d1) monitorizează modul de conlucrare a instituțiilor publice sau 

subdiviziunilor teritoriale ale acestora din raza de activitate a Oficiului, în care 
ministerele sau alte autorități administrative centrale au calitatea de fondator, cu 
autoritățile administrației publice locale în soluționarea problemelor 
comunităților locale”;  

 
2) în anexa nr. 31: 
 

a) la punctul 2, cuvintele „instituit de către șeful” se substituie cu cuvintele 
„al șefului”;   

 

b) la punctul 3: 
la litera c), după cuvântul  „conducătorii” se introduc cuvintele „sau 

reprezentanții”; 
se completează cu litera d) cu următorul cuprins:  
„d) conducătorii sau reprezentanții subdiviziunilor teritoriale ale Agenției 

Servicii Publice”; 
 

c) la punctul 4, cuvintele „ordin al secretarului general al Guvernului” se 
substituie cu cuvintele „hotărârea Colegiului”; 

 

d) punctul 5 va avea următorul cuprins: 
„5. Orice schimbare a conducătorilor sau a reprezentantului serviciilor 

publice desconcentrate ori instituțiilor publice în care s-a constituit Colegiul va 
conduce la modificarea corespunzătoare a componenței Colegiului, prin 
adoptarea de către Colegiu a unei noi hotărâri.”;    

 

e) la punctul 20, după cuvintele „autorități administrative centrale” se 
introduc cuvintele „sau a instituției publice”. 
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2. Hotărârea Guvernului nr. 266/2016 cu privire la lista serviciilor publice 
desconcentrate administrate în mod direct/din subordinea ministerelor și altor 
autorități administrative centrale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2016, nr. 59-67, art. 302), cu modificările ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 

 
1) se completează cu punctul 41) cu următorul cuprins: 
„41. Agenția Proprietății Publice și Agenția Servicii Publice vor asigura 

conlucrarea pe plan local dintre întreprinderile de stat în care Agenția Proprietății 
Publice are calitatea de fondator și subdiviziunile teritoriale din subordinea 
Agenției Servicii Publice cu oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat.”; 

 
2) în anexa nr.1: 
 

a) capul de tabel va avea următorul cuprins: 
 

„Denumirea autorității 
administrației publice centrale 

Autoritatea administrativă 
din subordine 

Serviciul public 
desconcentrat”; 

 

b) la poziția „Ministerul Finanțelor” coloana a 3-a: 
la subpoziția întâi, cuvintele „Trezorerii teritoriale” se substituie cu 

cuvintele „Trezorerii regionale”; 
la subpoziția „Serviciul Fiscal de Stat” se introduc cuvintele „Subdiviziuni 

structurale”;  
subpoziția  

„Agenția Achiziții Publice Servicii teritoriale” se exclude; 
 

c) la poziția „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei”:  
cuvintele „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie 

cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;  
se completează  cu subpoziția:  

„Agenția Națională pentru Sănătate Publică Centre teritoriale”; 
 

d) la poziția „Ministerul Afacerilor Interne” coloana a 2-a, cuvintele 
„Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale” se substituie cu cuvintele 
„Inspectoratul General pentru Situații de Urgență”; 

 

e) la poziția „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, subpoziția  
„Inspectoratul Energetic de Stat Inspecții teritoriale” se exclude; 

 

f) la poziția „Ministerul Justiției”: 
 

subpoziția „Serviciul Stare Civilă Oficii teritoriale” se exclude; 
la subpoziția „Inspectoratul Național de Probațiune”, textul 

„Inspectorate/birouri regionale” se substituie cu textul „Inspectorate 
regionale/birouri”; 

se completează cu subpoziţia  
„Administrația Națională a Penitenciarelor Instituții penitenciare”. 
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3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 
 
 
Prim-ministru      ION CHICU 
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