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Cu privire la dizolvarea Instituției publice  

„Centrul de Implementare a Reformelor”  

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

 

În temeiul art. 32 alin. (2) din Legea nr. 98/2012 privind administrația 

publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, 

nr. 160-164, art. 537), cu modificările ulterioare, și al art. 7 lit. e) 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. Instituția publică „Centrul de Implementare a Reformelor” se dizolvă cu 

derularea procedurii de lichidare.  

 

2. Cancelaria de Stat va institui: 

1) în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărîri, comisia 

de lichidare care va asigura derularea procesului de lichidare a Instituției publice 

„Centrul de Implementare a Reformelor” în modul stabilit de cadrul normativ; 

2) comisia de transmitere a bunurilor prevăzute la punctul 3 din prezenta 

hotărîre şi, în termen de 30 de zile, va asigura transmiterea acestora în 

conformitatea cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere 

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

 

3. Bunurile aflate în gestiunea Instituției publice „Centrul de Implementare 

a Reformelor” se transmit Cancelariei de Stat. 

 

4. Disponibilizarea salariaţilor Instituţiei publice „Centrul de 

Implementare a Reformelor” se va efectua în conformitate cu prevederile 

legislaţiei muncii. 

 

5. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului 

(se anexează). 
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6. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 11/2017 cu privire la Centrul de 

Implementare a Reformelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017,  

nr. 19-23, art. 43).  

 

7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 
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          Aprobate 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 

 

MODIFICĂRILE  

ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului 

 

1. Poziția 13 din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 657/2009 pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea, structurii și 

efectivului-limită ale Cancelariei de Stat (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2009, nr.162, art.724), cu modificările ulterioare, se abrogă. 

 

2. Hotărîrea Guvernului nr. 222/2011 cu privire la crearea Consiliului 

coordonatorilor pentru modernizarea serviciilor guvernamentale și  

e-Transformarea guvernării (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, 

nr.54-57, art.257), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) în anexa nr. 1 punctul 7, textul „ , directorul Agenției Servicii Publice și 

directorul Centrului de Implementare a Reformelor” se substituie cu cuvintele „și 

directorul Agenției Servicii Publice”; 

2) în anexa nr. 2, poziția „Director al Centrului de Implementare a 

Reformelor” se exclude. 

 

3. La punctul 11 subpunctul 21) litera a) din Metodologia de analiză a 

impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 23/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2019, nr. 22-23, art. 30), cu modificările ulterioare, cuvintele „Centrul de 

Implementare a Reformelor” se substituie cu cuvintele „Cancelaria de Stat”. 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la dizolvarea 

Instituției publice „Centrul de Implementare a Reformelor” 

 și modificarea unor hotărîri ale Guvernului” 

 

Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Proiectul de hotărîre a fost elaborat de către Cancelaria de Stat.  

 

Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

  Menționăm că prin aprobarea Strategiei privind reforma administrației publice pentru anii 

2016-2020 (Hotărîrea Guvernului nr.911/2016) și Planului de acțiuni  pe anii 2016-2018 pentru 

implementarea Strategiei privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2020 

(Hotărîrea Guvernului nr.1351/2016), Guvernul și-a asumat reforma administrației publice. 

Pentru realizarea obiectivelor Programului de activitate al Guvernului şi implementarea 

Strategiei privind reforma administraţiei publice, acordării asistenţei la crearea unui sistem 

modern şi eficient de administrare, prin Hotărîrea Guvernului nr. 11/2017 a fost constituită 

Instituția publică „Centrul de Implementare a Reformelor” (în continuare – Centrul). 

  Relevăm că reforma a demarat prin: 

-  aprobarea listei ministerelor (Hotărârea Parlamentului nr. 189/2017); 

-  restructurarea administrației publice centrale de specialitate (Hotărîrea Guvernului 

nr.594/2017;  

- aprobarea Structurii-tip a Regulamentului privind organizarea și funcționarea 

ministerului (Hotrărîrea Guvernului nr.595/2017). 

Totodată, în cadrul procesului de reformă s-a reconsiderat rolul structurilor 

organizaționale din sfera de competență a ministerelor, altor autorități administrative centrale 

din subordinea Guvernului. Astfel, pentru eficientizarea activității și optimizarea cheltuielilor 

publice, entitățile menționate au fost supuse procedurii de reorganizare (transformare, fuziune, 

absorbție).  

În context, ca urmare a prezentării Raportului de activitate a Centrului pe perioada 2017-

2019, precum și potrivit pct.1.2. din Procesul-verbal nr.7 al ședinței Consiliului de administrare 

al Centrului din 27 decembrie 2019, s-a propus Guvernului dizolvarea acestuia. 

Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu legislația Uniunii 

Europene 

Prezentul proiect nu contravine legislației Uniunii Europene.  

 

Рriпсiрalеlе prevederi, locul actului în sistemul de acte поrmаtivе, evidențierea 

еlеmепtеlоr поi 

Proiectul prevede: 

- aprobarea dizolvării Centrului cu derularea procedurii de lichidare; 



- instituirea comisiilor de lichidare a Centrului și de transmitere a bunurilor; 

- transmiterea bunurilor aflate în gestiunea Centrului către Cancelaria de Stat; 

- disponibilizarea personalului. 

De asemenea, urmare a dizolvării Centrului se operează următoarele modificări: 

- în anexa nr.3 din Hotărîrea Guvernului nr.657/2009 „Pentru aprobarea Regulamentului 

privind organizarea și funcționarea, structurii și efectivului-limită ale Cancelariei de Stat”, prin 

excluderea Centrului din lista instituțiilor monitorizate de Cancelaria de Stat; 

- în anexa nr.1 și nr.2 din Hotărîrea Guvernului nr.222/2011 „Cu privire la crearea 

Consiliului coordonatorilor pentru modernizarea serviciilor guvernamentale și e-Transformarea 

guvernării”, prin excluderea directorului Centrului de Implementare a Reformelor din 

componența Consiliului respectiv; 

- în Metodologia de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de 

acte normative, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.23/2019 prin substituirea Centrului cu 

Cancelaria de Stat, care respectiv, va prelua competența de analiză a impactului asupra 

proiectelor ce prevăd reorganizări și reforme structurale sau instituționale ale 

autorităților/instituțiilor. 

Totodată, se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 11/2017 „Cu privire la Centrul de 

Implementare a Reformelor”. 

 

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare suplimentare din 

bugetul de stat, ori contractele de muncă a majorității personalului disponibilizat au fost 

încheiate pe perioade determinate, pînă la 31.12.2019.  

 

Avizarea, expertizarea și consultarea publică 

 Proiectul a fost plasat pe paginile web www.particip.gov.md și www.cancelaria.gov.md. 

pentru consultări publice și avizat de autoritățile administrației publice interesate. 

 

Constatările expertizei anticorupţie 

Centrul Național Anticorupție nu a prezentat expertiza anticorupție în modul stabilit de 

prevederile alin.(1) art.34 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative.  

 

Constatările expertizei juridice  

Proiectul a fost expertizat de Ministerul Justiției, obiecțiile și propunerile căruia s-au luat 

în calcul la definitivarea acestuia. 

 

Secretar general al Guvernului                                                Liliana IACONI 

http://www.particip.gov.md/
http://www.cancelaria.gov.md/
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