
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
 

 

 

Y:\006\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\616-CS\616-CS-redactat-ro.docx 

Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a 

Instituției publice ,,Direcția generală pentru administrarea 

clădirilor Guvernului Republicii Moldova” și a întreprinderilor 

de stat ,,Palatul Republicii” și ,,Pensiunea din Holercani” 

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

În temeiul 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, 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, art. 6 alin. (1) 

lit. e) 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, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 246/2017 cu privire la 

întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2017, nr. 441-450, art. 750), cu modificările ulterioare, 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Instituția publică ,,Direcția generală pentru administrarea clădirilor 

Guvernului Republicii Moldova” (persoană juridică absorbantă) se reorganizează 

prin fuziunea (absorbția) Întreprinderii de Stat ,,Palatul Republicii” și a 

Întreprinderii de Stat ,,Pensiunea din Holercani” (persoane juridice absorbite).  

Drepturile şi obligaţiile persoanelor juridice absorbite trec integral la 

persoana juridică absorbantă. 

 

2. Patrimoniul Întreprinderii de Stat ,,Palatul Republicii” și al 

Întreprinderii de Stat ,,Pensiunea din Holercani” se va transmite Instituţiei 

publice ,,Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii 

Moldova”, conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de 

transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.901/2015. 

 



2 

 

Y:\006\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\616-CS\616-CS-redactat-ro.docx 

3. Disponibilizarea personalului în legătură cu reorganizarea Întreprinderii 

de Stat ,,Palatul Republicii” și a Întreprinderii de Stat ,,Pensiunea din Holercani” 

se va efectua în conformitate cu legislaţia muncii, în cazul imposibilităţii 

transferului acestuia. 

Cheltuielile ce ţin de reducerea statelor de personal în legătură cu 

absorbţia Întreprinderii de Stat ,,Palatul Republicii” și a Întreprinderii de Stat 

,,Pensiunea din Holercani” vor fi asigurate din contul veniturilor proprii ale 

persoanelor juridice absorbite. 

 

4. Cancelaria de Stat: 

1) va întreprinde toate acţiunile necesare pentru desfăşurarea procesului de 

reorganizare în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri; 

2) în termen de 2 luni, va aproba modificările necesare în structura 

Instituţiei publice „Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului 

Republicii Moldova”; 

3) în termen de 3 luni, va elabora și va prezenta Guvernului spre aprobare 

propuneri de modificare a cadrului normativ relevant activității persoanelor 

juridice fuzionate. 

 

5. Agenţia Servicii Publice va opera modificările necesare în registrele de 

stat, la cererea titularului de drepturi. 

 

6. În anexa nr. 3 la 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, pozițiile 3 și 5 se abrogă. 

 

7. Controlul asupra executării prevederilor prezentei hotărîri se pune în 

sarcina Cancelariei de Stat. 

 

8. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      MAIA SANDU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul finanţelor     Natalia Gavrilița 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la reorganizarea prin fuziune 

(absorbţie) a Instituţiei publice „Direcţia generală pentru administrarea 

clădirilor Guvernului Republicii Moldova” şi întreprinderile de stat 
„Palatul Republicii” şi „Pensiunea din Holercani”

Prezentul proiect a fost elaborat de către Cancelaria de Stat, cu suportul Centrului 

de Implementare a Reformelor.

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.
A

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 proceselor”, a fost 

elaborat proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la reorganizarea prin fuziune 

(absorbţie) a Instituţiei publice „Direcţia generală pentru administrarea clădirilor 

Guvernului Republicii Moldova” şi întreprinderile de stat „Palatul Republicii” şi 

„Pensiunea din Holercani”.

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-1 imită ale Cancelariei de Stat, în 

Lista organizaţiilor, instituţiilor şi întreprinderilor monitorizate de Cancelaria de Stat, 
la poziţiile 3 şi 5 sunt prevăzute: întreprinderile de stat „Palatul Republicii” şi 

„Pensiunea din Holercani”.

Cu referire la Î.S. „Pensiunea din Holercani” şi Î.S „Palatul Republicii”, relevăm 

că, deşi au forma juridică de organizare de întreprindere de stat, în esenţă activitatea de 

întreprinzător a acestor întreprinderi se rezumă la gestionarea patrimoniului proprietate 

publică a statului -  Palatul Republicii (mun. Chişinău) pentru deservirea ceremoniilor 

oficiale, protocolare şi altor manifestaţii social-culturale, şi respectiv, vilele/căsuţele de 

vacanţă din s. Holercani, mul Dubăsari pentru organizarea serviciilor de odihnă.

Din aceste considerente, Î.S. „Pensiunea din Holercani” şi Î.S „Palatul Republicii” 

se propun a fi reorganizate prin absorbţia acestora de către Instituţia Publică „Direcţia 

generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova”. Astfel, I.P. 

„Direcţia generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova” va 

asigura gestiunea bunurilor imobile proprietate publică a statului menţionate supra.



în temeiul art.7 lit.b) şi e) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern, adoptarea 

hotărîrilor privind reorganizarea structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a 

ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale, precum şi modul de organizare 

şi funcţionare a acestora este competenţa Guvernului.

în contextul acestor prevederi, a art.32 alin.(2) din Legea nr.98/2012 privind 

administraţia publică centrală de specialitate, art.12 din Legea nr.246/2017 cu privire 

la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, se propune reorganizarea prin 

fuziune a Instituţiei publice „Direcţia generală pentru administrarea clădirilor 

Guvernului Republicii Moldova” prin absorbţia întreprinderilor de stat „Pensiunea din 

Holercani” şi „Palatul Republicii”.

Prin urmare, în virtutea celor menţionate, drepturile şi obligaţiile persoanelor 

juridice absorbite trec integral la persoana juridică absorbantă -  Instituţia publică 

„Direcţia generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova”.

Totodată, proiectul prevede că, disponibilizarea personalului persoanelor juridice 

absorbite se va efectua în conformitate cu legislaţia muncii în vigoare, în cazul 

imposibilităţii transferului acestuia, iar transmiterea patrimoniului de la persoanele 

juridice absorbite către persoana juridică absorbantă se va efectua în conformitate cu 

prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate 

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

Suplimentar, evocăm că proiectul prevede modificarea 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 scopul excluderii 

întreprinderilor de stat absorbite din Lista organizaţiilor, instituţiilor şi întreprinderilor 

monitorizate de Cancelaria de Stat.
De asemenea, relevăm că potrivit pct.5 subpct.6) din Statut, una din funcţiile 

Direcţiei generale, este prestarea serviciilor contra plată, în conformitate cu actele 

normative. în acest sens, este de relevat că, prin Hotărîrea Guvernului nr.789/2018, a 

fost aprobat Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor contra plată efectuate şi/sau 

prestate de către instituţiile bugetare monitorizate de Cancelaria de Stat (Direcţia 

generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova şi Baza Auto) 
şi mărimea tarifelor la acestea, precum şi a regulamentelor privind modul de formare a 

veniturilor colectate.

Prin urmare, nu este necesară modificarea Nomenclatorului serviciilor şi lucrărilor 

prestate de către I.P „Direcţia generală pentru administrarea clădirilor Guvernului 

Republicii Moldova”, în contextul absorbţiei întreprinderilor de stat menţionate, or în 

nomenclator sunt acoperite inclusiv şi serviciile prestate de aceste întreprinderi.



Totodată, evocăm că nu se impune modificarea Hotărîrii Guvernului nr.950/2018 

cu privire la organizarea şi funcţionarea Instituţiei publice „Direcţia generală pentru 

administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova”, cu referire la efectivul-limită 

stabilit al Direcţiei (în număr de 617 unităţi). Or, în contextul absorbţiei 

întreprinderilor de stat menţionate, ţinînd cont de numărul posturilor vacante existente 

la moment atît în cadrul Instituţiei publice, cît şi în cadrul întreprinderilor de stat, 

efectivul limită stabilit prin Hotărîrea Guvernului nr.950/2018 nu necesită a fi 

modificat.

Prezentul proiect nu contravine legislaţiei Uniunii Europene.

Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare 

suplimentare din bugetul de stat, deoarece cheltuielile ce ţin de disponibilizarea 

personalului se vor efectua din contul şi limita bugetului persoanei juridice absorbite.

în scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenţa în 

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

avizat de către autorităţile interesate.

i i i i l i i i a f
Proiectul a fost supus expertizei juridice. Obiecţiile şi propunerile expuse au fost 

luate în considerare la definitivarea proiectului.

Secretar general al Guvernului
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