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Cu privire la transmiterea unor instituții medico-sanitare publice 

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

 

În temeiul art.5 lit.c) şi art.6 lit.k) din Legea nr.136/2017 cu privire la 

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

modificările ulterioare, art.14 alin.(1) lit.d) din Legea nr.121/2007 privind 

administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările ulterioare, Guvernul 

HOTĂRĂȘTE: 

1. Se transmit, din administrarea Cancelariei de Stat în administrarea 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Instituția medico-sanitară 

publică ,,Policlinica Cancelariei de Stat” și Instituția medico-sanitară publică 

,,Spitalul Cancelariei de Stat”. 

Se modifică denumirile: 

1) Instituţiei medico-sanitare publice „Policlinica Cancelariei de Stat” în 

Instituţia medico-sanitară publică „Policlinica de Stat”; 

2) Instituţiei medico-sanitare publice „Spitalul Cancelariei de Stat” în 

Instituţia medico-sanitară publică „Spitalul de Stat”.  

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va exercita funcția de 

fondator al Instituției medico-sanitare publice ,,Policlinica de Stat” și al 

Instituției medico-sanitare publice ,,Spitalul de Stat”, asigurînd operarea 

modificărilor necesare în regulamentele de organizare și funcționare a 

instituțiilor medico-sanitare publice menționate. 

2. Cancelaria de Stat în comun cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale vor institui comisia de transmitere și vor asigura, în termen de 30 de zile, 

transmiterea instituțiilor medico-sanitare publice menționate la punctul 1, 

conform Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor 

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

3. Agenţia Servicii Publice, la solicitarea titularului de drept, va opera 

modificările necesare în registrele de stat, în conformitate cu prevederile 

prezentei hotărîri. 

4. Ministerul Finanţelor, conform propunerilor comune ale Cancelariei de 

Stat și Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, ca urmare a 
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transmiterii instituțiilor medico-sanitare publice menționate la punctul 1, va 

prezenta Guvernului proiectul hotărîrii de Guvern privind redistribuirea 

alocaţiilor aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 

nr.303/2018 între Cancelaria de Stat şi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale. 

5. Hotărîrea Guvernului nr.657/2009 pentru aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi funcţionarea structurii şi efectivului-limită ale Cancelariei 

de Stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.162, art.724), cu 

modificările ulterioare,  se modifică după cum urmează: 

1) la punctul 7 din anexa nr.1, litera k1) se abrogă; 

2) în anexa nr.3, pozițiile 10 și 11 se abrogă. 

6. Compartimentul II din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.397/2011 

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al 

acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.95, art.458), cu 

modificările ulterioare, se completează cu pozițiile 32 și 33 cu următorul cuprins: 

,,32. Instituția medico-sanitară publică ,,Policlinica de Stat” 

33. Instituția medico-sanitară publică ,,Spitalul de Stat”. 

7. Punctul 7 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.694/2017 cu privire 

la organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.322-328, art.796) se 

completează cu subpunctul 81) cu următorul cuprins: 

,,81) asigurarea, prin intermediul instituţiilor medico-sanitare publice din 

sfera sa de competenţă, a prestării serviciilor medicale în conformitate cu 

Programul ramural de servicii medicale pentru contingentul arondat, elaborat şi 

aprobat anual de Minister, precum şi finanţarea instituţiilor medico-sanitare 

publice pentru serviciile medicale acordate în cadrul Programului ramural de 

servicii medicale din contul mijloacelor bugetului de stat;”.  

8. La punctul 1 subpunctul 2) din Hotărîrea Guvernului nr.695/2018 

privind aprobarea unor înlesniri sociale suplimentare victimelor represiunilor 

politice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.285-294, art.813), 

textul „Spitalul Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare al Cancelariei de 

Stat” se substituie cu cuvintele „Spitalul de Stat”. 

9. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

Prim-ministru     MAIA SANDU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Ala Nemerenco 

 

 

Ministrul finanţelor     Natalia Gavrilița 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de hotărîre a Guvernului

cu privire fa transmiterea unor instituţii medico-sanitare publice

L Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului

Proiectul de hotărîre a lost 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

Reconsiderarea rolului structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a 

Cancelariei de Stat, ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale subordonate 

Guvernului este un obiectiv ce decurge din Strategia privind reforma administraţiei 

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

In contextul direcţiilor de acţiuni stabilite în Strategia privind reforma 

administraţiei publice, în special a criteriului privind „gruparea funcţiilor de acelaşi 

fel pentru a obţine economii la scară şi pentru a maximiza sinergia proceselor11, a fost 

elaborat proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la transmiterea unor instituţii 
medico-sanitare publice.

Relevăm că în sistemul administrativ al Cancelariei de Stat, potrivit anexei nr.3 

la Hotărîrea Guvernului nr.657/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea, structurii şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat, în 

Lista organizaţiilor, instituţiilor şi întreprinderilor monitorizate de Cancelaria de 

Stat, la poziţiile 10 şi II sunt prevăzute: Instituţia medieo-sanitară publică 

„Policlinica Cancelariei de Stat11 şi Instituţia medico-sanitară publică „Spitalul 

Cancelariei de Stat".

Astfel, în scopul excluderii funcţiilor improprii Cancelariei de Stat în partea ce 

ţine de organizarea prestării serviciilor medicale în conformitate cu Programul 

ramural de servicii medicale şi respectiv concentrarea acestor funcţii de organizare a 

prestării serviciilor medicale în sfera de competenţă a unei singure autorităţi, prin 

proiectul de hotărîre se propune ca Instituţia medico-sanitară publică „Policlinica 

Cancelariei de Stat" şi Instituţia medico-sanitară publică „Spitalul Cancelariei de 

Stat" să fie transmise din administrarea Cancelariei de Stat în administrarea 

Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale. Acest fapt este în corespundere 

cu prevederile art.5 alin.(l) din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411/1995, care expres 

statuează asupra subordonării instituţiilor medico-sanitare Ministerului Sănătăţii, 

Muncii şi Protecţiei Sociale.

3. Principalele prevederi, locul actului în sistemul de acte normative, evidenţierea 

elementelor noi
Pentru eficientizarea organizării prestării serviciilor medicale calitative, 

proiectul dispune transmiterea, din administrarea Cancelariei de Stat în administrarea



Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, a Instituţiei medico-sanitare 

publice „Policlinica Cancelariei de Stat1' şi Instituţiei medico-sanitare publice 

„Spitalul Cancelariei de Stat".

Totodată, proiectul prevede modificarea denumirilor Instituţiei medico-sanitare 

publice „Policlinica Cancelariei de Stat" în Instituţia medico-sanitară publică 

„Policlinica de Stat", precum şi Instituţiei medico-sanitare publice „Spitalul 

Cancelariei de Stat" în Instituţia mcdico-sanitară publică „Spitalul de Stat".

Astfel, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale va exercita funcţia de 

fondator a instituţiilor medico-sanitare menţionate. Totodată, se pune în sarcina 

ministerului, în calitatea sa de fondator al instituţiilor medico-sanitare publice 

menţionate supra, să asigure operarea modificărilor necesare în regulamentele de 

organizare şi funcţionare a instituţiilor medico-sanitare publice respective, reieşind 

din prevederile proiectului de hotărîre.

Transmiterea instituţiilor medico-sanitare publice menţionate se va efectua în 

conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a 

bunurilor proprietate publică, aprobat prin I lotărîrea Guvernului nr.901/2015.

în contextul transmiterii instituţiilor medico-sanitare publice din sfera de 

competenţă a Cancelariei de Stat în sfera de competenţă a Ministerului Sănătăţii, 

Muncii şi Protecţiei Sociale, în baza propunerilor comune ale acestor autorităţi, 

Ministerul Finanţelor va prezenta Guvernului proiectul de hotărîre a Guvernului 

privind redistribuirea alocaţiilor aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 

2019 nr.303/2018 între autorităţile menţionate.

De asemenea, proiectul prevede modificări în unele hotărîri de Guvern în 

contextul transmiterii instituţiilor medico-sanitare publice.

Suplimentar, relevăm că transmiterea instituţiilor medico-sanitare publice din 

sfera de competenţă a Cancelariei de Stat în sfera de competenţă a Ministerului 

Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, nu va afecta modul de organizare a prestării 

serviciilor medicale în conformitate cu Programul ramural de servicii medicale pentru 

contingentul arondat, inclusiv prestarea acestor servicii medicale - participanţilor la 

lucrările de lichidare a consecinţelor catastrofei de la CAE Cemobîl; participanţilor la 

cel de-al doilea război mondial; pensionarilor pentru limită de vîrstă cu merite 

deosebite; persoanelor supuse represiunilor politice şi ulterior reabilitate, ş.a categorii 

de beneficiari.

4. Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu legislaţia 

Uniunii Europene
Prezentul proiect nu contravine legislaţiei Uniunii Europene.

5. Fundamentarea
Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare 

suplimentare din bugetul de stat.



6. Avizarea, expertizarea şi consultarea publică a proiectului

In 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 pentru avizare şi expertizare autorităţilor interesate.

Secretar general al Guvernului Andrei SPÎNU
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