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Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului 

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

În temeiul art. V lit. a) din Legea nr. 234/2018 pentru modificarea unor acte 

legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.448-460, art.733), 

cu modificările ulterioare,  și al art. 29 lit. b) din Legea nr. 229/2010 privind 

controlul financiar public intern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2019, nr. 86-92, art. 140), cu modificările ulterioare, Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. La punctul 39 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.760/2010 cu 

privire la Instituția publică ,,Agenția de Guvernare Electronică” (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2010, nr.150-152, art.832), cu modificările ulterioare, 

cuvintele „controlului financiar public intern” se substituie cu cuvintele „auditului 

intern”. 

 

2. Strategia de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020, 

aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 573/2013 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2013, nr.173-176, art.669), cu modificările ulterioare, se modifică după 

cum urmează: 

 

1) în tot textul, cuvintele ,,unități de audit intern”, la orice formă 

gramaticală, se substituie cu cuvintele ,,subdiviziuni de audit intern”, la forma 

gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele ,,privind buna guvernare” se substituie 

cu cuvintele „de răspundere managerială”; 

 

2) în tot textul capitolului III, cuvintele „management financiar şi control”, 

la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „control intern managerial”, 

la forma gramaticală corespunzătoare; 

 

3) capitolul V: 

a) la punctul 5.4, cuvintele „management financiar și control”  se substituie 

cu cuvintele „control intern managerial”; 
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b)  la punctul 5.4.1, cuvintele „management financiar şi control”, la orice 

formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „control intern managerial”, la forma 

gramaticală corespunzătoare; 

c) la punctul 5.4.2: 

în tot textul, cuvintele „management financiar şi control”, la orice formă 

gramaticală, se substituie cu cuvintele „control intern managerial”, la forma 

gramaticală corespunzătoare; 

în coloana II din tabel, textul „25 unități” se substituie cu textul                                 

„25 subdiviziuni”. 

 

3. La punctul 8 subpunctul 2) litera d) din anexa nr. 2 la Hotărîrea 

Guvernului nr. 788/2013 cu privire la organizarea şi funcționarea Inspectoratului 

de Stat al Muncii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 222-227, 

art.892), cu modificările ulterioare, cuvintele „management financiar şi control” 

se substituie cu cuvintele „control intern managerial”. 

 

4. La  punctul 18 subpunctul 3) din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului 

nr.754/2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 

funcționarea Serviciului tehnologii informaționale din subordinea Ministerului 

Afacerilor Interne, a structurii şi efectivului-limită ale acestuia (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2014, nr.275-281, art.804), cu modificările ulterioare, 

cuvintele „management financiar și control” se substituie cu cuvintele „control 

intern managerial”. 

 

5. La punctul 11 subpunctul 4) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului 

nr.882/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea 

Agenției „Apele Moldovei”, structurii şi efectivului-limită ale acesteia (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.325-332, art.950), cu modificările 

ulterioare, cuvintele „management financiar și control” se substituie cu cuvintele 

„control intern managerial”. 

 

6. La punctul 9 subpunctul 7) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului 

nr.937/2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2014, nr.345-351, art.1012), cu modificările ulterioare, cuvintele 

„management financiar, control și” se substituie cu cuvintele „control intern 

managerial și activitatea de”. 

 

7. Regulamentul-cadru de activitate a serviciilor financiare, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 433/2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2015, nr.190-196, art.490), cu modificările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

 

1) punctul 6 se abrogă; 
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2) punctul 10: 

a) la subpunctul 2), după cuvîntul ,,eficacitatea” se introduce textul                                

,, , economicitatea”; 

b) subpunctul 4) va avea următorul cuprins: 

 ,,4) fiabilitatea şi integritatea informației financiare şi operaționale”; 

 

3) la punctul 11, cuvintele ,,managementului financiar și controlului” se 

substituie cu cuvintele ,,controlului intern managerial”; 

 

4) punctul 17: 

a) la subpunctul 7), cuvîntul ,,teritorială” se substituie cu cuvîntul 

,,regională”; 

b) la subpunctul 8), cuvîntul ,,ține” se substituie cu cuvîntul ,,asigură”. 

 

8. La punctul 11 subpunctul 4) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului 

nr.458/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice, 

structurii şi efectivului-limită ale acesteia (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2015, nr.197-205, art.522), cu modificările ulterioare, cuvintele 

„management financiar și control” se substituie cu cuvintele „control intern 

managerial”. 

 

9. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 650/2016 cu privire la organizarea 

şi funcționarea Agenției de administrare a instanțelor judecătorești (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.151-155, art.718) se modifică după cum 

urmează: 

 

1) la punctul 8 subpunctul 5), cuvîntul „controlul” se substituie cu cuvintele 

„sistemul de control intern managerial”; 

 

2) la punctul 9 subpunctul 5): 

a) cuvintele „managementului financiar, controlului” se substituie cu 

cuvintele „controlului intern managerial”; 

b) la literele c) și d),  cuvintele „management financiar şi control”, la orice 

formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „control intern managerial”, la forma 

gramaticală corespunzătoare. 

 

10. Strategia privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2020, 

aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 911/2016 pentru aprobarea (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.256-264, art.1033), cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1) în tot textul, cuvintele „management financiar şi control” și cuvintele 

„unitate de audit intern”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele 
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„control intern managerial” și, respectiv, „subdiviziune de audit intern”, la forma 

gramaticală corespunzătoare; 

 

2) punctul 113: 

a) la litera d), cuvintele ,,Manualul management financiar şi control” se 

substituie cu cuvintele „Manualul de control intern managerial”; 

 b) la litera e), cuvintele ,,Unitatea centrală de armonizare a managementului 

financiar şi control” se substituie cu cuvintele „Unitatea centrală de armonizare a 

sistemului de control financiar public intern”; 

 

3) la punctul 115, în Obiectivul specific 2, cuvintele ,,managementul şi 

controlul financiar” se substituie cu cuvintele ,,controlul intern managerial”. 

 

11. La punctul 49 măsura de implementare I3 din Planul național de acțiuni 

pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea 

Europeană în perioada 2017–2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 1472/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.103-108, 

art.271), cu modificările ulterioare, cuvintele „management financiar şi control” 

se substituie cu cuvintele „control intern managerial”. 

 

12. La punctul 11 subpunctul 14) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului 

nr.134/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Achiziţii Publice şi efectivul-limită al acesteia (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2017, nr.85-91, art.223), cu modificările ulterioare, cuvintele 

„management financiar şi control intern” se substituie cu cuvintele „control intern 

managerial”. 

 

13. La punctul 23 subpunctul 4) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului 

nr.395/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2017, nr.181-189, art.484), cu modificările ulterioare, cuvintele „management 

financiar și control” se substituie cu cuvintele „control intern managerial”. 

 

14. La punctul 9 subpunctul 5) din Structura-tip a Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea ministerului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 595/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.265-273, 

art.684), cu modificările ulterioare, cuvintele „management financiar şi control 

intern” se substituie cu cuvintele „control intern managerial”. 

 

15. La punctul 9 subpunctul 5) din anexa nr.1 la Hotărîrea 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, cuvintele „management financiar și control 

intern” se substituie cu cuvintele „control intern managerial”. 
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16. La punctul 9 subpunctul 5) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului 

nr. 691/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Educației, 

Culturii şi Cercetării (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.322-328, 

art.793), cu modificările ulterioare, cuvintele „management financiar și control 

intern” se substituie cu cuvintele „control intern managerial”. 

 

17. La punctul 9 subpunctul 5) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului 

nr. 692/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Apărării 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.322-328, art.794), cu 

modificările ulterioare, cuvintele „management financiar și control intern” se 

substituie cu cuvintele „control intern managerial”. 

 

18. La punctul 9 subpunctul 5) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului 

nr. 693/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor 

Interne (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.322-328, art.795), cu 

modificările ulterioare, cuvintele „management financiar și control intern” se 

substituie cu cuvintele „control intern managerial”. 

 

19. La punctul 9 subpunctul 5) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului 

nr. 694/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, 

nr.322-328, art.796), cu modificările ulterioare, cuvintele „management financiar 

și control intern” se substituie cu cuvintele „control intern managerial”. 

 

20. La punctul 9 subpunctul 5) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului 

nr. 695/2017 cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi Mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2017, nr.322-328, art.797), cu modificările ulterioare, cuvintele „management 

financiar şi control intern” se substituie cu cuvintele „control intern managerial”. 

 

21. La punctul 9 subpunctul 5) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului 

nr. 696/2017 cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Finanțelor 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.329, art.801), cu modificările 

ulterioare, cuvintele „management financiar și control intern” se substituie cu 

cuvintele „control intern managerial”. 

 

22. La punctul 9 subpunctul 5) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului 

nr. 697/2017 cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Afacerilor 

Externe şi Integrării Europene (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, 

nr.329, art.802), cu modificările ulterioare, cuvintele „management financiar și 

control intern” se substituie cu cuvintele „control intern managerial”. 

 

23. La punctul 9 subpunctul 5) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului 

nr. 698/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Justiției 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.335-339, art.824), cu 
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modificările ulterioare, în tot textul, cuvintele „management financiar și control 

intern” se substituie cu cuvintele „control intern managerial”. 

 

24. La punctul 13 subpunctul 4) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului 

nr.902/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietății Publice 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, 390-395, art.1011), cu 

modificările ulterioare, cuvintele „management financiar şi control” se substituie 

cu cuvintele „control intern managerial”. 

 

25. La punctul 13 subpunctul 3) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului 

nr.1088/2017 cu privire la organizarea şi funcționarea Agenției pentru 

Supraveghere Tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.440, 

art.1212), cu modificările ulterioare, cuvintele „management financiar și control” 

se substituie cu cuvintele „control intern managerial”. 

 

26. La punctul 13 subpunctul 3) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului 

nr.1089/2017 cu privire la organizarea şi funcționarea Agenției pentru Protecția 

Consumatorilor și Supravegherea Pieței (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2017, nr.440 art.1213), cu modificările ulterioare, cuvintele 

„management financiar și control” se substituie cu cuvintele „control intern 

managerial”. 

 

27. La punctul 14 subpunctul 4) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului 

nr.1090/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru 

Sănătate Publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.440, 

art.1214), cu modificările ulterioare, cuvintele „management financiar, control și 

audit intern” se substituie cu cuvintele „control intern managerial și activitatea de 

audit intern”. 

 

28. La punctul 32 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.53/2018 cu 

privire la Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii al Ministerului 

Afacerilor Interne (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.18-26, 

art.59), cu modificările ulterioare, cuvintele „management financiar şi control 

intern” se substituie cu cuvintele „control intern managerial”. 

 

29. Anexele nr.1 și 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 124/2018 cu privire la 

aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru 

anii 2018-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.40-47, art.143) se modifică după cum 

urmează: 

 

1) în anexa nr.1: 

a) în tot textul, cuvintele „management financiar şi control”, la orice formă 

gramaticală, se substituie cu cuvintele „control intern managerial”, la forma 

gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele ,,control intern”, la orice formă 
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gramaticală, se substituie cu cuvintele „control intern managerial”, la forma 

gramaticală corespunzătoare; 

b) la punctul 5, subpunctele 1) și 2) vor avea următorul cuprins: 

„1) control intern managerial – sistem organizat de managerul entităţii 

publice şi personalul acesteia în scopul asigurării bunei guvernări, care cuprinde 

totalitatea politicilor, procedurilor, regulilor interne, proceselor şi activităţilor 

realizate în cadrul entităţii publice pentru a gestiona riscurile şi a oferi o asigurare 

rezonabilă privind atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate; 

 

2) audit intern – activitate independentă şi obiectivă de asigurare şi 

consiliere, destinată să adauge valoare şi să îmbunătăţească activitatea unei entităţi 

publice. Auditul intern ajută entitatea publică în îndeplinirea obiectivelor sale 

printr-o abordare sistematică şi metodică, evaluînd şi îmbunătățind eficacitatea 

proceselor de management al riscului, control şi guvernanță”; 

b) la punctul 9 subpunctul 3), cuvintele ,,control intern” se substituie cu 

cuvîntul ,,control”; 

c) la punctul 16, cuvîntul ,,privită” se substituie cu cuvîntul ,,privit”; 

 

3) în tot textul anexei nr. 2, , cuvintele ,,privind buna guvernare” se 

substituie cu cuvintele ,,de răspundere managerială”. 

 

30. La punctul 12 subpunctele 5) și 14) din anexa nr.1 la Hotărîrea 

Guvernului nr.196/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției 

Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2018, nr.68-76, art.227), cuvintele „management financiar și control” se 

substituie cu cuvintele „control intern managerial”. 

 

31. La punctul 30 subpunctul 3) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului 

nr.201/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale de 

Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2018, nr.68-76, art.232), cu modificările ulterioare, cuvintele 

„management financiar și control” se substituie cu cuvintele „control intern 

managerial”. 

 

32. La punctul 12 subpunctul 4) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului 

nr.322/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de Investiții 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.126-132, art.364), cuvintele 

„management financiar și control” se substituie cu cuvintele „control intern 

managerial”. 

 

33. La punctul 16 subpunctul 4) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului 

nr.357/2018 cu privire la determinarea dizabilității (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2018, nr.126-132, art.399), cu modificările ulterioare, 

cuvintele „management și control intern” se substituie cu cuvintele „control intern 

managerial”. 
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34. La punctul 34 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 414/2018 cu 

privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de 

raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2018, nr.157-166, art.474), cu modificările ulterioare, 

cuvintele „controlului financiar public intern” se substituie cu cuvintele „auditului 

intern”. 

 

35. La punctul 13 subpunctul 4) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului 

nr.437/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Administrației Naționale a 

Penitenciarelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.156, art.472), 

cu modificările ulterioare, cuvintele „management financiar și control intern” se 

substituie cu cuvintele „control intern managerial”. 

 

 

36. La punctul 18 subpunctul 3) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului 

nr.548/2018 cu privire la organizarea şi funcționarea Inspectoratului pentru 

Protecția Mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.210-223, 

art.602), cu modificările ulterioare, cuvintele „management financiar şi de control 

intern” se substituie cu cuvintele „control intern managerial”. 

 

37. La punctul 13 subpunctul 4) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului 

nr.549/2018 cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Agenției de 

Mediu (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.210-223, art.603), 

cuvintele „management financiar și control” se substituie cu cuvintele „control 

intern managerial”. 

 

38. La punctul 11 subpunctul 2) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului 

nr.593/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Relații Interetnice 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.235-244, art.649), cuvintele 

„management financiar şi control” se substituie cu cuvintele „control intern 

managerial”. 

 

39. La punctul 6 litera d) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.596/2018 

cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de selectare și cerințele față 

de candidatul la funcția de director general al Agenției Naționale pentru 

Cercetare și Dezvoltare, precum  și a componenței nominale a Comisiei de 

selectare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.235-244, art.652), 

cuvintele „management financiar şi control intern” se substituie cu cuvintele 

„control intern managerial”. 

 

40. La punctul 13 subpunctul 4) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului 

nr.600/2018 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 

Siguranţa Alimentelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.235-
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244, art.656), cu modificările ulterioare, cuvintele „management financiar şi 

control” se substituie cu cuvintele „control intern managerial”. 

 

41. La punctul 10 subpunctul 10) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului 

nr.644/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Resurse 

Informaționale Juridice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.256-

265, art.704), cuvintele „management financiar şi control” se substituie cu 

cuvintele „control intern managerial”. 

 

42. La punctul 15 subpunctul 3) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului 

nr.706/2018 cu privire la crearea Agenției Navale a Republicii Moldova 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.285-294, art.816), cu modificările 

ulterioare, cuvintele „management financiar şi control” se substituie cu cuvintele 

„control intern managerial”. 

43. Punctul 1.2.9 coloana 5 din Planul sectorial de acţiuni anticorupţie în 

domeniul sănătății şi asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anii 2018-

2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.892/2018 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2018, nr.384-395, art.1022), se modifică după cum urmează: 

1) la punctul 4,  cuvintele „Declarația privind buna guvernare” se substituie 

cu cuvintele „Declarația de răspundere managerială”; 

2) la punctul 5, cuvintele „Raport privind organizarea şi funcţionarea 

sistemului de management financiar şi control” se substituie cu cuvintele „Raport 

anual (consolidat) privind controlul intern managerial”. 

 

44. La punctul 12 subpunctul 6) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului 

nr.935/2018 cu privire la organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de 

Statistică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.377-383, art.1003), 

cuvintele „management financiar şi control” se substituie cu cuvintele „control 

intern managerial”. 

 

45. La punctul 11 subpunctul 3) din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului 

nr.946/2018 cu privire la organizarea şi funcționarea Agenției Rezerve Materiale 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.398-399, art.1046), cuvintele 

„management financiar şi control” se substituie cu cuvintele „control intern 

managerial”. 

 

46. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.984/2018 cu privire la 

organizarea şi funcţionarea Inspectoratului Militar al Ministerului Apărării 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.398-399, art.1051), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1) la punctul 11 subpunctul 5), cuvintele „management financiar şi control 

intern” se substituie cu cuvintele „control intern managerial”; 
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2) la punctul 19, cuvintele „controlul financiar public intern urmează a fi 

asigurat” se substituie cu cuvintele „evaluarea sistemului de control intern 

managerial urmează a fi asigurată”. 

 

47. La punctul 19 subpunctul 9) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului 

nr. 990/2018 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 

Ocuparea Forței de Muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, 398-

399, art. 1053), cuvintele „management financiar şi control intern” se substituie 

cu cuvintele „control intern managerial”. 

 

48. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1145/2018 cu privire la 

organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.480-485, art.1308), se 

modifică după cum urmează: 

 

1) la punctul 7 subpunctul 5) litera h), cuvintele ,managementul financiar și 

control” se substituie cu cuvintele „sistemul de control intern managerial”; 

 

2) la punctul 19 subpunctul 11), cuvintele „management financiar și de 

control intern” se substituie cu cuvintele „control intern managerial”. 

 

49. La punctul 31 subpunctul 8) din Statutul Instituției publice „Centrul 

Republican de Diagnostic Veterinar”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 1211/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.513-525, 

art.1349), cuvintele „management financiar şi control” se substituie cu cuvintele 

„control intern managerial”. 

 

50. La punctul 30 subpunctul 8) din Statutul Instituției publice „Laboratorul 

central fitosanitar”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1209/2018 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.513-525, art.1347), cuvintele 

„management financiar şi control” se substituie cu cuvintele „control intern 

managerial”. 

 

51. La punctul 30 subpunctul 8) din Statutul Instituției publice „Laboratorul 

central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1210/2018 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2018, nr. 513-525, art.1348), cuvintele „management financiar şi 

control” se substituie cu cuvintele „control intern managerial”. 

 

 

52. La punctul 10 subpunctul 5) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului 

nr.1247/2018 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, 513-

525, art. 1352), cuvintele „management financiar şi control” se substituie cu 

cuvintele „control intern managerial”. 
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53. La punctul 12 subpunctul 5) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului 

nr.20/2019 cu privire la reorganizarea Instituției publice ,,Agenția de Intervenție 

și Plăți pentru Agricultură” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.22-

23, art.28), cuvintele „management financiar şi control intern” se substituie cu 

cuvintele „control intern managerial”. 

 

54. La punctul 13 subpunctul 4) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului 

nr.133/2019 cu privire la organizarea și funcționarea Autorității Aeronautice 

Civile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.86-92, art.167), 

cuvintele „management financiar şi control” se substituie cu cuvintele „control 

intern managerial”. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor     Serghei PUȘCUȚA 
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