
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
 

 

 

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\modifHG314\redactat_HG314-ro.docx 

Pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului  

nr. 314/2017 privind constituirea Agenţiei Servicii Publice 

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

 

           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. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.314/2017 privind constituirea 

Agenției Servicii Publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.162-

170, art.396), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) la punctul 25, cuvîntul „vicedirectori” se substituie cu cuvintele 

„directori adjuncți”; 

2) punctul 27 se completează cu subpunctul 81 cu următorul cuprins:  

„81) stabilește domeniile de activitate ale directorilor adjuncți, precum și 

modul de înlocuire a acestora”; 

3) punctul 28 va avea următorul cuprins: 

„28. În absența directorului pe alte motive decît vacanța funcţiei, atribuţiile 

acestuia vor fi exercitate de către unul dintre directorii adjuncți, desemnat prin 

ordin al directorului conform modului de înlocuire a acestuia.”; 

4) se completează cu punctul 281 cu următorul cuprins: 

„281. În cazul vacanței funcției de director, Consiliul Agenției, în termen de 

60 de zile, va organiza concursul de selectare a acestuia, conform procedurii 

stabilite la punctul 25.   

Pînă la numirea directorului selectat în urma concursului, fondatorul va 

desemna o persoană care va exercita temporar această funcție.”; 

5) la punctul 29, cuvîntul „Vicedirectorii” se substituie cu cuvintele 

„Directorii adjuncți”, iar cuvintele „este desemnat” se exclud.  
 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru     MAIA SANDU 
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NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire ia modificarea 

anexei nrA la Hotărîrea Guvernului nr.314/2017 
privind constituirea Agenţiei Servicii Publice

L Denumirea autorului si, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Proiectul de hotărîre a fost elaborat de către Cancelaria de Stat, cu suportul Centrului 

de Implementare a Reformelor.

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 
urmărite

Unul dintre dezideratele reliefate de Strategia privind reforma administraţiei publice 

pentru anii 2016-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.911/2016, rezidă în 

necesitatea revizuirii şi ajustării cadrului normativ prin prisma implementării principiilor 

europene de administrare, consolidare a responsabilităţii autorităţilor administraţiei publice 

şi instituţiilor publice, prin îmbunătăţirea gestionării acestora şi asigurarea prestării 

serviciilor publice de calitate.

Or, realizarea acestui deziderat implică asigurarea unui mecanism de management şi 

organizare eficientă a proceselor derulate în cadrul entităţilor publice. întru implementarea 

acestor obiective, a fost iniţiată elaborarea prezentului proiect de act normativ.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
Prezentul proiect de act normativ nu are ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu 

legislaţia Uniunii Europene.

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Prin intermediul proiectului se supune modificării Statutul Instituţiei Publice 

„Agenţia Servicii Publice”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.314/2017, propunerile 

venind să reglementeze următoarele aspecte:

a) Prin modificarea pct.27, în competenţele directorului Agenţiei se atribuie, în mod 

expres, stabilirea domeniilor de activitate ale directorilor adjuncţi, precum şi modul de 

înlocuire a acestora, ceea ce va duce la instituirea unor norme certe, evitîndu-se astfel, 

eventualele interpretări şi aplicări echivoce.

b) Expunerea pct.28 într-o nouă redacţie urmăreşte scopul înserării unor stipulări 

predictibile privind asigurarea exercitării atribuţiilor directorului, în situaţia în care acesta 

absentează, pe alte motive decît vacanţa funcţiei.

în atare situaţie, se propune ca atribuţiile directorului să fie exercitate de către unul 

dintre directorii adjuncţi, desemnat prin ordin al directorului, conform modului de înlocuire 

a acestuia.

c) în vederea asigurării procesului de conducere a activităţii Agenţiei pe perioada 

intervenirii vacanţei funcţiei de director, se propune instituirea mecanismului potrivit căruia 

Consiliul Agenţiei, în termen de 60 de zile, să organizeze concursul de selectare a acestuia, 

iar pînă la numirea directorului selectat în urma concursului, fondatorul va desemna o 

persoană care va exercita temporar această funcţie.



* •

Remarcăm că, în virtutea pct.2 din Statutul Instituţiei publice „Agenţia Servicii 

Publice”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.314/2017, fondator al acestei instituţii 

publice este Guvernul, care a delegat exercitarea funcţiei respective Cancelariei de Stat.

d) Modificările propuse pentru punctele 25 şi 29 poartă caracter redacţional.

5. Fundamentarea economico -fin an dară
Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare suplimentare 

din bugetul de stat.

6. Modul de încorporare a actului normativ în vigoare
Proiectul de hotărîre respectă normele legale.

7. Avizarea, expertizarea şi consultarea publică a proiectului
în scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Cancelariei de Stat şi transmis 

spre avizare şi expertizare în modul stabilit.

Secretar general al Guvernului Andrei SPÎNU
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