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Cu privire la preavizarea unor funcționari publici de conducere 

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

În scopul executării art. XII alin. (3) lit. c) din Legea nr. 63/2019 pentru 

modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2008, nr. 223-229, art.277) și în temeiul Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția 

publică și statutul funcționarului public (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2008, nr.230-232, art.840), Guvernul DISPUNE: 

 

1. În conformitate cu art.63 alin.(1) lit. c) și alin.(2) din Legea nr.158/2008 

cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, se preavizează: 

1) persoanele care dețin funcțiile publice de conducere de nivel superior de 

secretar general de stat și secretar de stat, conform anexei nr. 1; 

2) persoanele care dețin funcțiile publice de conducere de șef și de șef 

adjunct în cadrul oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, conform 

anexei nr. 2. 

 

2. Preavizul se acordă cu o durată de 30 de zile calendaristice, termen care 

curge de la data aducerii la cunoștință funcționarului public a prezentei dispoziții 

contra semnătură.  

 

3. Persoanelor indicate în anexele nr.1 şi nr.2, care sînt în concediu de 

odihnă anual plătit sau în concediu medical, prezenta dispoziție li se va aduce la 

cunoștință contra semnătură în ziua revenirii la serviciu a acestora. 

 

4. În temeiul art.63 alin.(3) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția 

publică și statutul funcționarului public, în perioada de preaviz programul de 

muncă pentru persoanele respective se reduce cu pînă la 2 ore zilnic, fără 

reducerea salariului cuvenit. 
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5. Cancelaria de Stat, prin intermediul subdiviziunii responsabile de 

resursele umane, va asigura aducerea la cunoștință contra semnătură a prezentei 

dispoziții persoanelor indicate în anexele nr.1 şi nr.2. 

 

6. Prezenta dispoziție intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru       Maia SANDU 
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         Anexa nr. 1  

        la Dispoziția Guvernului nr. 

 

 

LISTA 

persoanelor preavizate care dețin funcțiile publice de conducere de nivel 

superior de secretar general de stat și secretar de stat 

 

 

 Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene: 

1.  Căpățînă Mihail – secretar general de stat 

2.  Molcean Tatiana – secretar de stat  

3.  Morari Daniela – secretar de stat  

4.  Perebinos Carolina – secretar de stat 

  

Ministerul Economiei şi Infrastructurii: 

5.  Costin Iulia – secretar general de stat 

6.  Tarlev Vitalie – secretar de stat  

7.  Drăgălin Iuliana – secretar de stat  

  

Ministerul Finanţelor: 

8.  Cuneva Gabriela – secretar general de stat 

9.  Ivanicichina Tatiana – secretar de stat  

10.  Ursu Veronica – secretar de stat  

11.  Pricop Viorica – secretar de stat  

 

Ministerul Justiţiei: 

12.  Eșanu Nicolae – secretar de stat 

13.  Serbenco Eduard  – secretar de stat 

 

Ministerul Afacerilor Interne: 

14.  Beregoi Mihail – secretar de stat  

 

Ministerul Apărării: 

15.  Iliev Vladimir – secretar de stat  

 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului: 

16.  Ușurelu Iurie – secretar general de stat 

17.  Andros Dorin – secretar de stat  

18.  Țapiș Valentina – secretar de stat  

19.  Cernat Veaceslav – secretar de stat  
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20.  Luca Vasile – secretar de stat  

 

Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării: 

21.  Şarov Igor – secretar general de stat 

22.  Cutasevici Angela – secretar de stat  

23.  Belei Elena – secretar de stat  

24.  Chistol Andrei – secretar de stat  

25.  Rebeja Radu – secretar de stat 

 

Ministerul Sănătății,  Muncii şi Protecţiei Sociale: 

26.  Gîlca Boris – secretar general de stat 

27.  Rusu Nelea – secretar de stat  

28.  Serbulenco Aliona – secretar de stat  

29.  Scutelnic Rodica – secretar de stat  

30.  Oceretnîi Anastasia – secretar de stat  
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        Anexa nr. 2  

        la Dispoziția Guvernului nr. 

 
LISTA 

persoanelor preavizate care dețin funcțiile publice de conducere  

de șef și de șef adjunct în cadrul oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat 

 
Oficiul teritorial Bălți al Cancelariei de Stat: 

 

1.  Mahu Octavian – șef  

2.  Chițac Ghenadie – șef adjunct 

3.  Dodiță Valeriu – șef adjunct 

4.  Vasilachi Corneliu – șef adjunct 

5.  Donos Teodor – șef adjunct 

 

Oficiul teritorial Cahul al Cancelariei de Stat: 

6.  Daud Elena – șef  

7.  Hîncu Ion – șef adjunct 

8.  Gaidarji Olga – șef adjunct 

 

Oficiul teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat: 

9.  Costin-Morozan Viorica – șef 

10.  Baluța Alexandru – șef adjunct 

 

Oficiul teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat: 

11.  Iurco Ghenadie – șef  

12.  Vecvert Eduard – șef adjunct 

13.  Frumosu Cezar – șef adjunct 

14.  Emelianov Roman – șef adjunct 

15.  Nedelciuc Daniela – șef adjunct 

16.  Lozovanu Constantin – șef adjunct 

 

Oficiul teritorial Comrat al Cancelariei de Stat: 

17.  Gaidarji Fiodor – șef 

18.  Cazanji Ghennadi – șef adjunct 

 

Oficiul teritorial Edineț al Cancelariei de Stat: 

19.  Fedorișin Boris – șef 

20.  Morari Iurii – șef adjunct 

21.  Gandrabura Lilia – șef adjunct 

22.  Cușnir Eujeniu – șef adjunct 
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Oficiul teritorial Hîncești al Cancelariei de Stat: 

23.  Mereuță Ion – șef 

24.  Para Ion – șef adjunct 

25.  Tomescu Andrei – șef adjunct 

 

Oficiul teritorial Orhei al Cancelariei de Stat: 

26.  Costin Vasile – șef 

27.  Vlas Victor – șef adjunct 

28.  Tudosan Oleg – șef adjunct 

29.  Prisacari Victoria – șef adjunct 

 

Oficiul teritorial Soroca al Cancelariei de Stat: 

30.  Ceban Vladimir – șef 

31.  Marcu Dorin – șef adjunct 

32.  Turculeț Daniel – șef adjunct 

 

Oficiul teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat: 

33.  Gherasimov Petru – șef 

34.  Buhnea Ana  – șef adjunct 

  

 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul dispoziţiei Guvernului „Cu privire la preavizarea unor funcţionari

publici de conducere”

impsss -i Jca&_ a
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Proiectul de dispoziţie a Guvernului a fost elaborat de către Cancelaria de

Stat, cu suportul Centrului pentru Implementarea Reformelor.

f i p a i i ^ ţ i u „ r m ^ r ;te  ................"..... .............

Proiectul a fost elaborat în contextul necesităţii executării prevederilor art. 

XII alin. (3) lit. c) din Legea nr. 63/2019 pentru modificarea unor acte legislative.

Astfel conform acestei prevederi Guvernul, în termen de 3 luni, în legătură 

cu lichidarea funcţiilor publice de secretar general al Guvernului, secretar general 

de stat, secretar de stat, şef şi şef adjunct al oficiului teritorial al Cancelariei de 

Stat, urmează să întreprindă măsurile necesare conform legii, inclusiv desfăşurarea 

procedurilor legale ce vizează eliberarea din funcţie a persoanelor respective.

Funcţiile care se lichidează sunt funcţii publice, iar statutul persoanelor care 

deţin astfel de funcţii este reglementat de Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia 

publică şi statutul funcţionarului public.

Potrivit prevederilor art. 63 alin. (2) în cazul eliberării din funcţia publică 

ca urmare a lichidării acesteia (art. 63 alin. (1) lit. c)) autoritatea publică este 

obligată să acorde funcţionarilor public un preaviz cu o durată de 30 de zile 

calendaristice. In această perioadă nu se include perioada aflării funcţionarului 

public în concediu de odihnă anual, în concediu de studii, precum şi perioada 

suspendării raporturilor de serviciu în legătură cu boala sau trauma.

Din aceste prevederi legale, în coroborare cu prevederile art. 184 alin. (1) 

din Codul muncii, decurge faptul că termenul de preavizul urmează a fi acordat de 

către Guvern, deoarece funcţionarii respectivi au fost numiţi în funcţie de către 

Guvern.

Proiectul cuprinde în partea dispozitivă (pct. 1) prevederi care stabilesc 

nemijlocit acordarea termenului de preaviz de 30 de zile pentru două categorii de 

persoane listate exhaustiv în cele două anexe la proiect: secretarii generali de stat 

şi secretarii de stat -  funcţionari public de conducere de nivel superior -  în anexa 

nr. 1 şi şefii şi şefii adjuncţi ai oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat - 

funcţionari de conducere -  în anexa nr. 2.

Totodată, în conformitate art.63 alin.(3) din Legea nr. 158/2008 cu privire la 

funcţia publică şi statutul funcţionarului public în pct. 4 din proiect se stabileşte că

l



în perioada de preaviz programul de muncă pentru persoanele respective se reduce 

cu până la 2 ore zilnic, fără reducerea salariului cuvenit.

Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare

Adoptarea proiectului de dispoziţie nu necesită modificarea şi/sau abrogarea 

unor noi acte normative.

suplimentare din bugetul de stat.

încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Secretar general 

al Guvernului
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