
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

 

 

Cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului 

------------------------------------------------------------ 

 

În temeiul art. 7 lit. b) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu 

modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă:  

1) Modificările ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului, conform 

anexei nr. 1; 

2) Lista hotărârilor de Guvern care se abrogă, conform anexei nr. 2. 

 

2. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în termen de 15 zile 

de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, va prezenta Guvernului spre 

aprobare, în modul stabilit, modificările corespunzătoare la structura și 

organigrama Agenţiei pentru Eficiență Energetică.  

 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul infrastructurii 

și dezvoltării regionale    Andrei SPÎNU 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 
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Anexa nr. 1  

la Hotărârea Guvernului nr.  

  

MODIFICĂRILE 

ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului 

 

 1. Hotărârea Guvernului nr. 690/2017 cu privire la organizarea şi 

funcționarea Ministerului Economiei şi Infrastructurii (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2017, nr. 322-328, art. 792), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

1) în denumire și pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul 

Economiei și Infrastructurii” se substituie cu cuvintele „Ministerul Infrastructurii 

și Dezvoltării Regionale” la cazul gramatical corespunzător.  

2) punctul 1 din partea dispozitivă a hotărârii se completează cu 

subpunctele 5) și 6) cu următorul cuprins: 

„5) Lista autorităților administrative din subordinea Ministerului 

Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, conform anexei nr.32; 

6) Lista instituțiilor publice în care Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării 

Regionale are calitate de fondator, conform anexei nr.33”; 

3) la punctul 2, cifrele „156” se substituie cu cifrele „100”;  

4) la punctul 3, cuvintele „cinci secretari de stat” se substituie cu cuvintele 

„patru secretari de stat”; 

5) în anexa nr. 1 la hotărâre: 

punctul 6 va avea următorul cuprins: 

„6. Ministerul realizează funcţiile stabilite de prezentul Regulament în 

următoarele domenii: 

1) infrastructura de comunicaţii; 

2) construcţii și urbanism; 

3) transport; 

4) infrastructura de transport; 

5) securitate şi eficienţă energetică; 

6) dezvoltare regională. 

la punctul 10, cuvintele „cinci secretari de stat” se substituie cu cuvintele 

„patru secretari de stat”; 

6) anexa nr. 2 la hotărâre va avea următorul cuprins: 
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„Anexa nr. 2  

la Hotărârea Guvernului nr. 690/2017  
 

STRUCTURA 

aparatului central al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 

 

Ministru 

Cabinetul ministrului (cu statut de direcție) 

Secretari de stat 

Secretar general al ministerului 

Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor 

    Serviciul coordonarea asistenței externe  

Direcţia politici în domeniul energetic  

Direcţia infrastructura de comunicaţii 

Direcţia urbanism, construcţii şi locuinţe 

    Secţia politici şi reglementări tehnice în construcții 

    Secția politici în urbanism  

Direcţia infrastructura de transport 

    Serviciul securitate în transport 

Direcția transport rutier  

Serviciul transport feroviar  

Serviciul transport aerian  

Serviciul transport naval  

Serviciul cooperare în transport  

Direcţia politici de dezvoltare regională 

    Secţia relaţii cu instituţiile de dezvoltare regională 

Serviciul probleme speciale 

Serviciul audit intern 

Direcţia management instituţional 

    Secția financiar-administrativă  

    Secţia juridică  

    Serviciul managementul documentelor  

    Serviciul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor  

    Serviciul resurse umane 

    Serviciul informare şi comunicare cu mass-media”;  

 

7) anexa nr. 3 la hotărâre va avea următorul cuprins: 
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„Anexa nr. 3  

la Hotărârea Guvernului nr. 690/2017 

Organigrama aparatului central al Ministerului Infrastructurii si Dezvoltării Regionale 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinetul ministrului 

 
Secretar de stat 

 
Secretar de stat 

 
Secretar de stat 

Secretar general al ministerului 

 

Directia infrastructura 

de comunicatii Direcția politici in 

domeniul energetic 

 

Direcția management instituțional 

 

 

Direcția politici de 

dezvoltare regionala 

 

Serviciul audit intern 

 

Serviciul probleme 

speciale 

 

Secția financiar-

administrativă 

 

Secția juridică 

Serviciul tehnologiei 

informației și 

comunicațiilor  

Serviciul managementul 

documentelor 

 

Serviciul resurse umane 

 

Serviciul informare și 

comunicare cu mass-

media”. 

 

MINISTRU 

 
Secretar de stat 

 

Direcția infrastructura 

de transport 

 

Direcția transport 

rutier 

 

Serviciul securitate 

în transport 

Serviciul transport 

feroviar 

 

Sectia relatii cu 

institutiile de 

dezvoltare regionala 

 

Direcția analiză, motorizare 

și evaluare a  politicilor 

 

Directia urbanism, 

constructii si locuinte 

Sectia politici si 

reglementari tehnice 

in constructii 

Sectia politici in 

urbanism  

Serviciul transport 

aerian 

 

Serviciul transport 

naval 

 

Serviciul 

coordonarea 

asistenței externe 

 

Serviciul cooperare în 

transport  
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8) se completează cu anexele nr. 32 și 33 cu următorul cuprins: 

 

„Anexa nr. 32 

la Hotărârea Guvernului nr. 690/2017  

 

LISTA  

autorităților administrative din subordinea  

Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale  
 

Agenția pentru Supraveghere Tehnică  

Agenția pentru Eficiență Energetică 

Agenția Națională Transport Auto 

Autoritatea Aeronautică Civilă 

Agenţia Navală a Republicii Moldova 

 

 

 

Anexa nr. 33 

la Hotărârea Guvernului nr. 690/2017  

 

LISTA  

instituțiilor publice în care Ministerul Infrastructurii  

și Dezvoltării Regionale are calitatea de fondator 

 

Instituţia publică „Fondul de Investiţii Sociale din Moldova”; 

Instituția publică „Unitatea consolidată pentru implementarea și 

monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii”; 

Instituția publică „Unitatea de implementare a Proiectului de construcție a 

locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II”; 

Instituția publică „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112”; 

Instituția publică „Serviciul Național de Management al Frecvențelor 

Radio”; 

Unitatea de implementare a grantului acordat de Agenţia Austriacă pentru 

Dezvoltare; 

Unitatea de Implementare a Proiectelor de Aprovizionare cu Apă şi de 

Canalizare; 

Instituția publică ,,Agenția de Dezvoltare Regională Nord”; 

Instituția publică ,,Agenția de Dezvoltare Regională Sud”; 

Instituția publică ,,Agenția de Dezvoltare Regională Centru”; 

Instituția publică ,,Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia”. 

 

2. Hotărârea Guvernului nr. 1188/2018 cu privire la organizarea şi 

funcţionarea Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (Monitorul Oficial al 

lex:HGHG201811281188
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Republicii Moldova, 2018, nr. 448-460, art. 1265), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

1) la punctul 3, textul „Cancelaria de Stat va exercita, în numele 

Guvernului,” se substituie cu cuvintele „Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării 

Regionale va exercita,”; 

2) punctul 17 al Statutului Instituţiei publice „Fondul de Investiţii Sociale 

din Moldova” va avea următorul cuprins : 

„17. Componenţa nominală şi numărul membrilor Consiliului se stabilesc 

prin ordinul ministrului infrastructurii și dezvoltării regionale. Numărul 

membrilor nu poate fi mai mic de 5 şi mai mare de 11 persoane.”  

 

3. Hotărârea Guvernului cu privire la organizarea şi funcționarea Agenției 

pentru Eficienţă Energetică nr.45/2019 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2019, nr.38-47, art.71), cu modificările ulterioare, se modifică după 

cum urmează: 

1) la punctul 7 al hotărârii, cuvintele „33 de unități,” se substituie cu 

cuvintele „30 de unități” ; 

2) în anexa nr. 1 la hotărâre: 

la punctul 2 al, textul „Ministerului Economiei şi Infrastructurii,” se 

substituie cu textul  „Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale”; 

la punctele 4, 11 și13 textul „ministrului economiei şi infrastructurii,” se 

substituie cu textul „ministrului infrastructurii și dezvoltării regionale”. 
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Anexa nr. 2  

la Hotărârea Guvernului nr.  

 

LISTA  

hotărârilor de Guvern  care se abrogă 

 

1. Hotărârea Guvernului nr. 690/2009 pentru aprobarea Regulamentului 

privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, structurii și 

efectivului-limită ale aparatului central al acestuia (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2009, nr. 166-168, art. 768), cu modificările ulterioare. 

 

2. Hotărârea Guvernului nr. 695/2009 cu privire la aprobarea 

Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale Ministerului Transporturilor și 

Infrastructurii Drumurilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, 

nr. 169-170, art. 774), cu modificările ulterioare. 

 

3. Hotărârea Guvernului nr. 962/2016 cu privire la aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare, a structurii și efectivului-limită ale 

Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2016, nr. 265-276, art. 1046), cu modificările ulterioare. 
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