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Cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat 

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

 

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

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

ulterioare, al art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și 

deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, 

nr. 90-93, art. 401), cu modificările ulterioare, și al art. 12 alin. (1) din Legea  

nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 441-450, art.750), cu 

modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:  

 

1. Întreprinderea de Stat „Combinatul Republican de Instruire Auto” 

(persoană juridică absorbită) se reorganizează prin fuziune (absorbție) cu 

Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” (persoană juridică 

absorbantă). 

Drepturile și obligațiile persoanei juridice absorbite trec integral la persoana 

juridică absorbantă. 

 

2. Transmiterea bunurilor aflate în gestiunea întreprinderii absorbite către 

Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” se va efectua conform 

prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor 

proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015. 

 

3. Disponibilizarea personalului în legătură cu reorganizarea Întreprinderii 

de Stat ,,Combinatul Republican de Instruire Auto”, în cazul imposibilității 

transferului acestuia, se va efectua în conformitate cu legislația muncii. 

 

4. Cheltuielile ce țin de reorganizarea întreprinderilor de stat nominalizate 

vor fi acoperite de Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” (în 

calitate de persoană juridică absorbantă). 
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5. Agenția Proprietății Publice:

1) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,

va institui comisia de transmitere a bunurilor din gestiunea Întreprinderii de Stat 

,,Combinatul Republican de Instruire Auto” în gestiunea Î.S. „Administrația de 

Stat a Drumurilor”; 

2) va asigura reorganizarea întreprinderilor nominalizate în modul stabilit

de legislație; 

3) în termen de 30 de zile de la data realizării măsurilor prevăzute la

subpunctul 2), va elabora și va prezenta Guvernului spre aprobare modificările 

cadrului normativ în contextul reorganizării întreprinderilor de stat menționate. 

6. 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 economiei Sergiu Gaibu 



Nota informativa la proiectul Hotararii Guvernului cu privire la 
reorganizarea unor intreprinderi de stat 

1. Denumirea autorului ~i, dupa caz, a participantilor la elaborarea proiectului 

Proiectul a fost elaborat de Ministerul Infrastructurii ~ i Dezvoltarii Regionale in comun cu 
Agentia Proorietatii Publice. 
2. Conditiile ce au impus elaborarea oroiectului de act normativ si finalitatile urmarite 

Proiectul de Hotarare cu privire lAa reorganizarea unor intreprinderi de stat, prevede 
reorganizarea prin fuziune (absorbtie) a LS. ,,Combinatul Republican de Instruire Auto" cu i.S. 
,,Administratia de Stat a Drumurilor" in calitate de intreprindere absorbanta. Acest fapt va 
contribui la fortificarea, dezvoltarea ~i modernizarea bazei tehnico-materiale necesare 
imbw1atatirii gestionarii retelei de drumuri publice nationale. 

i.s. ,,Administratia de Stat a Drumurilor" a fost fondata de Ministerul Transporturilor ~i 
Gospodariei Drumurilor in vederea gestionarii, intretinerii , repararii , modernizarii, dezvoltarii 
~i exploatarii drumurilor publice in scopul desra~urarii traficului rutier in conditii de maxima 
siguranta a circulatiei. 

Numarul mediu scriptic al personalului in anul 2020 a constituit 178 de persoane, activitatile 
de baza fiind reparatia ~i intretinerea retelei de drumuri publice nationale prin implementarea 
programelor in domeniul administrarii, intretinerii , dezvoltarii ~i modernizarii drumurilor, 
gestionarea eficienta a fondului rutier ~i a investitiilor ex terne in dezvoltarea drumurilor publice 
nationale. 

i.S. ,,Administratia de Stat a Drumurilor" nu dispune de cladire administrativa, astfel suporta 
cheltuieli anuale pentru inchirierea spatiilor in care i~i desra~oara activitatea, pentru anul 2019 
acestea constituind 1 063 748,50 lei , pentru anul 2020 - 1 538 234, 74 lei , iar pentru anul 2021 
- 4 463 867, 25 lei. 

In partea ce tine de i.S. ,,Combinatul Republican de Instruire Auto'', conform statutului, 
activitatea de baza a acesteia consta in desra~urarea cursurilor de instruire ~i perfectionare a 
conducatorilor auto, a lacatu~ilor ~i personalului in domeniul transportului auto. Totodata, 
dezvoltarea pietei serviciilor similare ale altor agenti economici care dezvolta activitatea de 
pregatire a conducatorilor auto in conditii mai favorabile, lipsa investitiilor considerabile, care 
in cele din urma a dus la pierderea pietei de desfacere pe care activeaza i.S. ,,Combinatul 
Republican de Instruire Auto" suprapus cu managementul defectuos, precum ~i reducerea 
considerabila a veniturilor din activitatea de baza. La 31.12.2019, i.s. citata inregistra o datorie 
fata de personal in valoare de 1 118 306 lei , numarul unitatilor de personal fiind de 19. 

in acela~i timp, i.S. ,,Combinatul Republican de lnstruire Auto" detine in gestiune 
economica bunuri imobile cu suprafaia totala de 3974 m2 ~i teren aferent cu suprafata de 5, 1 ha, 
care practic nu Slmt utilizate in activitatea lntreprinderii . 

Mai mult ca atat, actul permisiv pentru instruirea prin cursuri a conducatorilor auto ~i 
lacatu~ilor la reparatia automobilelor, perfectionarea personalului in domeniul transportului auto 
a expirat, iar de catre persoanele responsabile din cadrul intreprinderii nu au fost intreprinse 
careva masuri privind prelungirea acestuia, venitul de baza rezultand din contractele de 

locatiune. 
i~ context, prin acest proiect, se propune desemnarea unui agent economic capabil sa asigure 

gestionarea eficienta a bunurilor statului. 
Totodata, relevam ca proiectul de hotarare mentionat, reprezinta o prima etapa ce tine de 

consolidarea bazei tehnico-materiale a intreprinderii de Stat ,,Administratia de Stat a 
Drumurilor" prin absorbtia i.S. ,,Combinatul Republican de Instruire Auto" lntru asigurarea cu 
sediu a i.S. ,,Administratia de Stat a Drumurilor", pentru a exclude cheltuielile de chirie pe care 

le sup01ta anual. 



3. Descrierea gradului de compatibilitatc pentru proiectele care au ca scop armonizarea 
legislatiei nafionale cu legislatia Uniunii Europcne 

Proiectul in cauza nu are drept scop armonizarea legislatiei nationale cu legislatia Uniunii 
Europene 

4. Principalele prevederi ale proiectului ~i evidentierea clementelor noi 
In temeiul art. 7 lit.e) $i r) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern, Guvernul decide 

asupra constituirii, reorganizarii $i dizolvarii structurilor organizationale din sfera de 
competenta a ministerelor $i altor autorita!i administrative subordonate Guvernului, totodata 
detinand ~i alte imputerniciri prevazute de cadrul normativ sau care decurg din rolul, functiile $i 
atributiile Guvemului. 

in contextul prevederilor art. 6 al in. (1) lit. e) din Legea nr. 121 /2007 privind administrarea 
$i deetatizarea proprietatii pub lice $i art. 12 alin.( I) din Legea nr. 246/2017 cu privire la 
intreprinderea de stat ~i intreprinderea municipala, se propune reorganizarea I.s. ,,Combinatul 
Republican de Instruire Auto" (persoana juridica absorbita), prin fuziune (absorbtie) cu l.s . 
,,Administratia de Stat a Drumurilor"(persoana juridica absorbanta), al caror fondator este 
Agentia Proprietatii Publice. 

in virtutea celor mentionate, drepturile $i obligafiile persoanei juridice absorbite tree integral 
la persoanajuridica absorbanta - i.s. ,,Administratia de Stat a Drumurilor". 

Totodata, proiectul prevede ca disponibilizarca personalului persoanei juridice absorbite se 
va efectua in conformitate cu legislatia muncii in vigoare, iar transmiterea patrimoniului de la 
persoana juridica absorbita catre persoana juridica ahsorbanta se va efectua in conformitate cu 
prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publica, 
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 901/2015. 

Se propune intrarea in vigoare a prezentului act normativ - la data publicarii in Monitorul 
Oficial, luand in considerare necesitatea stringenta de a fi puse in aplicare toate normele juridice 
~i actiunile propuse in proiectul actului normativ. 
5. Fundamentarea cconomic-financiara 

Prezentul proiect nu necesita cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat. 
Dimpotriva, implementarea actului normativ in varianta propusa, duce la excluderea, dupa 

caz optimizarea unui $ir de costuri $i cheltuieli financiare, care pana in prezent au fost sup01iate 
in legatura cu activitatea nemijlocita a I.s. ,,Combinatul Republican de Instruire Auto", in 
calitate de persoana juridica distincta. 
6. Modul de incorporarc a actului in cadrul normativ in vigoare 

Implementarea proiectului de hotarare va necesita modificarea $ilsau elaborarea altor acte 
normative. in scopul evitarii riscului de a pierde temeiul de exercitare a atributiilor de fondator 
al i.S. ,,Combinatul Republican de Instruire Auto", in proces de reorganizare, consideram ca 
operarea modificarilor cadrului normativ conex: (pozitia 92 din anexa nr.6 la Hotararea 
Guvernului nr.351/2005 cu privire la aprobarca listelor bunurilor imobile proprietate publica a 

statului $i la transmiterea unor bunuri imobile; pozitia 32 din anexa nr.2 la Hotararea Guvemului 
nr.945/2007 cu privire la masurile de realizare a Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind 
administrarea $i deetatizarea proprietatii publice $i modificarea anexei nr. 4 la Hotararea 
Guvemului nr. 902/2017 cu privire la organizarea $i functionarea Agentiei Proprietatii Publice) 
sa se realizeze dupa finisarea procedurii de reorganizare ~i radierea i.S. ,,Combinatul Republican 
de Instruire Auto" din Registrul de stat al persoanelor juridice. 
7. Avizarea ~i consultarca publica a proiectului 
Proiectul hotararii a fost avizat/expertizat de catre Agentia Proprietatii Publice, Ministerul 
Economiei, Ministerul Finantelor, Ministerul Justitiei $i Centru National Anticorupfie. La 
definitivarea proiectului s-a tinut cont de obiectiile/propunerile formulate, rezultatul examinarii 
carora este reliefat in Sinteza obiectiilor $i propunerilor la proiect. 
Totodata, proiectul definitivat in baza obiectiilor/propunerilor acceptate, prin demersul nr.08-
2551 din 23.05.2022 a fost remis spre avizare/expertizare repetata autorita!ilor indicate supra. 
Ministerul Justitiei $i Ministerul Finantelor au comunicat lipsa obiectiilor asupra proiectului , 



Agentia Proprietatii Publice a com uni cat despre sustinerea acestui proiect. Ministerul 
Economiei a formulat unele propuneri, rezultatul examinarii carora sunt indicate In Sinteza 
?biectiilor $i propunerilor la proiect. 
In vederea respectarii Legii nr. 239/2008 privind transparenta in procesul decizional , proiectul 
actului normativ a fost plasat pe pagina web oficiala a Ministerului Infrastructurii $i Dezvoltarii 
Regionale, la rubrica ,, transparenta decizionala" $1 pe platforma guvernamentala 
www.12artici12.gov.md, pentru consultari $i dezbateri publice. 
8. Constatarile expertizei anticoruptie 
Proiectul a fost supus expertizei anticoruptie, Centrul National Anticoruptie informand despre 
inexistenta temeiurilor de efectuare repetata a expertizei anticoruptie asupra redactiei proiectului 
de hotarare propus. Rezultatele examinarii acesteia sunt reliefate in sinteza obiectiilor $i 
propunerilor. 
9. Constatarile expertizci de compatibilitatc 
Proiectul nu vizeaza armonizarea legislatiei nationale cu legislatia Uniunii Europene, $i prin 
urmare expertiza de compatibilitate a acestuia nu este necesara. 
10. Constatarile expertizei juridice 
Proiectul a fost supus expertizei juridice de catre Ministerul Justitiei. La definitivarea proiectului 
s-a tinut cont de obiectiile/propunerile formulate, iar rezultatele examinarii acestora sunt incluse 
In Sinteza obiectiilor si propunerilor la proiect. 
11. Constatarile altor expertize 
A fost elaborat proiectul analizei de impact $i coordonat de catre Cancelaria de Stat $i Ministerul 
Finantelor. 
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