
 

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din  31 iulie 2020 

Chișinău 
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Cu privire la reorganizarea Întreprinderii de Stat  

„Publicația periodică Revista social-culturală „Moldova” 

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

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 121/2007 privind 

administrarea şi deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), 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. 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, și art. 12 alin. (1) din Legea nr. 246/2017 cu privire la 

întreprinderea de stat și întreprinderea municipală (Monitorul Oficial al 

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

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se reorganizează Întreprinderea de Stat „Publicația periodică Revista 

social-culturală ,,Moldovaˮ (persoana juridică absorbită) prin fuziunea 

(absorbția) acesteia de către Instituția Publică „Biblioteca Națională a Republicii 

Moldova” (persoana juridică absorbantă). 
 

2. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va exercita funcția de 

fondator al Instituției Publice „Biblioteca Națională a Republicii Moldova”, în 

conformitate cu art. 7 alin. (1) din Legea nr. 160/2017 cu privire la biblioteci.  
 

3. Drepturile și obligațiile persoanei juridice absorbite trec integral la 

persoana juridică absorbantă, corespunzător prevederilor art. 205 din Codul civil 

al Republicii Moldova nr. 1107/2002. 
 

4. Transmiterea bunurilor Întreprinderii de Stat „Publicația periodică 

Revista social-culturală „Moldova” către Instituția Publică „Biblioteca Națională 

a Republicii Moldova” se va efectua conform prevederilor Regulamentului cu 

privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 901/2015. 
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5. Disponibilizarea personalului în legătură cu reorganizarea Întreprinderii 

de Stat „Publicația periodică Revista social-culturală „Moldova”, în cazul 

imposibilității transferului acestuia, se va efectua în conformitate cu legislația 

muncii. Cheltuielile ce țin de reducerea statelor de personal în legătură cu 

absorbția  Întreprinderii de Stat „Publicația periodică Revista social-culturală 

„Moldova” vor fi asigurate din contul resurselor proprii ale persoanelor juridice 

reorganizate. 
 

6. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării: 

1) va crea, în termen de 10 zile, comisia de reorganizare, care va asigura 

reorganizarea persoanelor juridice nominalizate în modul stabilit de legislație; 

2) va asigura, prin intermediul comisiei de reorganizare, transferul 

personalului și transmiterea patrimoniului Întreprinderii de Stat „Publicația 

periodică Revista social-culturală „Moldova” către Instituția Publică „Biblioteca 

Națională a Republicii Moldova”; 

3) va aproba modificările necesare în statutul și în schema de încadrare a 

Instituției Publice „Biblioteca Națională a Republicii Moldova”, în limitele 

unităților de personal aprobate pentru anul 2020; 

4) va asigura adoptarea de către organele de conducere ale persoanelor 

juridice reorganizate a actelor administrative aferente procedurii de reorganizare; 

5) în termen de 3 luni, va înainta Guvernului spre aprobare lista serviciilor 

contra plată prestate de către Instituția Publică „Biblioteca Națională a Republicii 

Moldova”. 
 

7. Din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 902/2017 cu privire la 

organizarea și funcționarea Agenției Proprietății Publice (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2017, nr. 390-395, art. 1011), cu modificările ulterioare, 

poziția „Î.S. „Publicația periodică Revista social-culturală „Moldova” se exclude. 
 

8. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul educației, 

culturii și cercetării     Igor Șarov 

  



NoTA INFORMAI,1vA
la prr-ricctul hоtйrАrii Guvernului сu privire la

reorganizarea Intreprinderii de Stat Revista social-culturali,,Moldova"

l. Dепчmirеа ачtоrчlчi du а caz artici дп ilоr la еlаьоrаrеа roiectu lui

Pгoiectul hotйririi Guvemului сu pririre la rеоrgапizаrеа intreprinderii de Stat Revista social_
cultuTala "Mclldova" cste еlаЬOга1 dc сДtrе \]inistenrl I:duca iei, Cul rсеtа Ill.
2. Condifiile се au impus clalrtlra r9l-р]roiectu Iu i dc act normativ i fiпаlitй ile чrmйritе

Рriп HotarArca (iur.,ernulLri пг. 59.1'2()l7 cu priire lч reslruclllrarea admiпistrayiei publice

сепlrаlе de specialitate s-a modilicat denumirea Ministerului Culturii in Ministerul Educaliei,
Culturii qi Cercetirii, саrе s-a reorganizat рriп absorblia Ministerului Educaliei qi а Ministerului
Tineretului ýi Sportului, devenind succesor de drepturi ýi obligalii ale acestora.

Сопl'оrm pct. [l alin. 7) din Ноtаrаrеа de Gurегп menlionata s-a dispus iпtrерriпdеrеа de

citTe \linistere а misurilоr пессsаrс сопtЬrпl legislaliei in vederea transmiterii in administrarea

Agenlici Рrорriеtёlii l)ublice а intreprinderilor de stat in care exercitё func{ia de fondator gi in
vederea reziIierii сопtrасtеlоr de сеsiопаrе (transmitere) а exelcitarii drepturilor de ас{iопаr Ei de

administrare а proprietalii de stat in societalile соmеrсiаlе, incheiate cu Agenlia proprietalii

Publice.
Рriп Hotlrirea Guvernu|rri пr.90212017 сч privire la orgaпizarea ýi fuпсliопаrеа Agen|iei

Proprietdlii Publice а tbst аргоЬаti lista iпtrерriпdегilоr de stat fondate de Agenlia Proprietalii

Publice. сопtЬrm ancxei пr, .l. incluzdnd iпtrерriпdсrса de Stat "Revista social - сultчrаld
"Moldor а"'"',

Potrivit art. 19 alin. (3) din Legea пr. 24612017 cu privire la iпlrерriпdеrеа de stat ;i
iпtrерriпdеrеа muпiсiраld, GuчеrпчI, in termen de рАпй la 24 de luni de la iпtrаrеа in vigoare а

legii prenotate, urmа sa inilieze rеоrgапizаrеа intreprinderilor de stat in alte fоrmе juridice de

огgапizlге рrе\ alutc dc lcgi>lltic.

Pcltririt НоtirАгii (jurсгпu]ui пr. 5,]()l9 cu prilire la orgaпizareo 1i fuпсУiопаrеа uпоr

iпsrifu|ii puhlice teutrule $i сопL,еrli.\!iсе s-a dispus rеоrgапizаrеа prin trапSt'огmаrе а majoritёlii

instituliilor teatral concertistice, al'late in subordinea Ministerului.

in privinla intreprinderii de Stat "Revista Social - culturalй "Moldova"" S-a constatat

oportunitatea ýi necesitatea mentinerii acesteia in subordinea Ministerului prin rеоrgапizаrеа

tiziuпе (absorbtie) cu InstituIii publice din subordine, cu activitali similare/identice.

Urmаrе а adresДrilor ]V{inistcrului Educaliei, Culturii qi Сеrсеtйrii in privinla oportunitalii

ýi posibilitatii de гесlrgапizатс l iпtгерriпdсгii de stзt "Revista social - culturali "Moldova"",

duрd caz. cu institulii pubIice similare са gen de activitate din subordinea Ministerului, Agenlia

Proprietalii Publice рriп scrisoarea пr. 06-04-258 din 25.01.2019 а expus о pozilie ГаvоrаЬild in

aceSt SenS.

Сопtrаr prevederilor НоtirАrii Guvernului пr. 902/2017 ctt privire la orgaпizarea Ei

.fuпсliопurеа Дgепliеi ProprialLi!ii l>ublice tle includere а intreprinderii de Stat "Revista social -

cu|turalat "Moldova"" in lisla iпtrергiпdсrilоr de Stat lbndate de Agenlia Proprietalii Publice,

trапsmitсгеа acestcia пu а t'ost геаlizаtа.

iпtrерriпdеrеа de Stat "Revista Social - сultчrаIё "Moldova"" Se afla iп сопtiпuаге in

ечidепЦа contabilД а Ministerului, in actele de constituire, in registrul de stat al unitililor de drept

nu аu fost operate modificiri сu rеfЪrirс la schimbarea 1'ondatorului. La fel, alocaliile Ьugеtаrе

necesare activitatii intreprindcrii pentru anii 2017 - 2о2О au fost realizate рriп intermediul

Ministelului Educa1 iei. Сultuгii si Cercetarii in calitate dc 1Ьпdаtоr aI acesteia

_]. I)escrierea gradului dc

moniz:rrea legislalici nalionalc
compatibilitate репtrч proiectele саrе ач са scop

аr cu legisla{ia Uniunii Ечrорепе

а



ProicctuI hotбriTii Gur ernului nu contral,ine legislatiei Uniunii Europene
,l. principalele prevederi ale proiectului;i eviden{ierea clementelor noi
Proiectul hotaririi de Guvern propune reorganizarea Instituliei publice "ВiЫiоtеса

Nalionali'' рriп Гuziune (absorbqia) iпtrерriпdеrii de Stat Revista social-culturald "Moldova".
Argumentul rеоrgапizёrii prin absorblie а Rel,istei social-culturale "Moldova" consta in

necesitatea mentinerii acestcia in sчЬоrdiпеа MinisteruIui Educaliei. Culturii gi Сеrсеtirii,
activitatea сirеiа va asigura rеаlizаrеа sаrсiпilоr gi 1'unc{iilor social - culturale ale autorita|ii,
inclusiv asigurarea implementarii politicilor in domeniul culturii.

рrесizёm сi, сопiогm actelor de constituire Revista social-culturalё "Moldova" а fost creatй
iп scopul retlectdrii activila(ii огgапеIоr de stat ;i а instituliilor sociale ýi de culturi ргiп
mаtсriаlс textualc ai t'оtсlцгаllсс. sагсiпilе de Ьаzд fiind editarea revistei рriп prezentarea
personalitalilor din domeniul сulluгii. 5tiinlei 5i spoгtului, publicarea in revistй а evenimentelor
socio - culturale qi distribuirca ассstога in 1arir 9i poste hоtаrе, рrесum 9i alte activitali similare
acestora. Revista social-culturalД "Moldol,a" rерrеziпtё о чеrigё impoгtanta in dеsйqurаrеа
activita{ilor ministerului, iаr рбstrаrеа experientei ýi а potenlialului acumulat ре perioada

activitatii acesteia poate tl rеаIizаtё doar рriп reorganizarea acesteia in subordinea ministerului,
cu mепliпегеа profrlului de activitate. axat ре SаtiSlЪсеrеа necesitбlilor autoritalii publice de

spec ialr tate.

AnalizAnd activitatea lnstitugiilor publice din subordine, сu activitati similare, рriп prisma

gestionalii patrimoniului aIlat iп administrare, indicatorii economico - financiari, dоtаrеа tеhпiсё,

рrесum qi activitatea mапаgеriаld а acestora, s-a decis са in procesul reorganizйrii, Biblioteca
NalionalД trebuie sd dе{iпй rolul de absorbant, fiind succesor de drepturi 9i obligalii аlе
Publicaliei Periodice "Mclldol а". ргеluiпd totodata activitatea editoriald а acesteia.

()portunitatca stlslincгii accstui ргоiесt dc hоtёrirс а Guvernului consta in consolidarea

acti\italii econonrico - 1lnanciat,c 9i rnanagcrialc а bunr.rrilor ргорriсtаtс de stat 9i сопсепtrаrеа

administrarii acestora, рriп iпtеrmеdiul unei singurc institulii, а uпui conducitor ýi а unui

ConsiIiu de administralie, iп scopul valorilicirii potenliaIului productiv existent qi asigurёrii unui

management eГrcient gi profitabil.
Managementul соmuп aI гсsursеlоr va aduce о serie de oportunitali economice. Principalul

ar,anta.i cstc dat dc viziunca ccntlalizata atat аsuрrа activitalii editoriale, cit qi asupra resuTselor

implicatc, Аstlёl. aspectclc lcgate de rеdilпепsiопаrеа aparatului administrativ qi de conducere

чоr condiliona eticientizarea ctbnului lеsuгsеlоr umапе. dar qi о viziune managerialй uпifоrmё qi

есhiliьrаti.
Prin uгmаrе, fuziunea instituliilor men{ionate ча reduce cheltuielile de administraTe а

intreprinderii absorbite, va sporiri eticien{a activitalilor statutare 9i va ra{ionaliza рrосеsчl de

gestionare а activitalii economico - fiпапсiаrе qi manageriale а Ьuпurilоr proprietate de stat.

Сопl'оrm dispoziliilor ап, 56 alin. (l)ýi (З) din I-egea пr, l00/20l7 cu privire la actele

поrпlаtirе. actclc поrпlаti\с iпtга in vigоагс pestc tl luпД de Ia data publicirii in Monitorul

Otlcial al Republicii Moldol,a. lпtrаrеа in vigoaro а actelor поrmаtiче poate ti stabilitё pentru о

alti datё doar iп cazul in саrе se urmareýte protec{ia drерturilог ýi libertйlilor fundamentale ale

оmuIui, rеаlizаrеа angajamentelor intemationale ale Republicii Moldova, сопfогmаrеа cadrului

normativ hоtаrбriIоr Curlii Constitutionale. eliminarea uпоr lacune din legislalie sau contradiclii

intre actcle nornlatir,e оri daclt cxista alte сirсumstапtе obiective. АstlЫ, iпtrаrеа iп vigoare а

proiccLului la data pubIicarii ill N4oni[orr.rl Ollcial rezida din necesitatea de а asigura fiпапtаrеа

acti\itatii revistei рrесum gi dc а prereni plali restante qi datoriile acumulate la Inspectoratul

Гisсаl Principal de Stat ре motivul neachitйTii in tеrmеп а contribuliilor de asigurёri sociale de

stat obligatorii. iп acest sens. cste oportun gi necesar са iпtrаrеа in vigoare а actului normativ sё

tle la momentul publicйrii in Monitorul O1lcial aI Republicii Moldova.
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5, Fчпdаmепtаrеа есоп о mictr-financiari
Меп!iпеrеа Revistei social-cuIturale "Moldova" in subordinea Ministerului Educatiei,

Culturii qi Сегсеtirii. asiguri rеаlizаrеа sarcinilor i;i funcliilor social - счltчrаlе ale autoritatii,
inclusiv implementarea polilicilor iп domeniul cultuгii.

Realizarea proiectului dat nu implici cheltuieli 1iпапсiаrе publice suplimentaIe, activitatea
subdiviziunii саrе va рrеlча sarcinile/atribuliile Revistei social-culturale "Moldova" чоr fi
acoperite din resursele рrорrii disponibile ale instituliilor reorganizate, in limita cheltuielilor de
реrsопаl stabiIite репtrч 2020. Репtru reaIizarea atribu|iilor subdiviziunii care va prelua
sarcinile/atribuliile Revistei social-culturale "Moldova" sunt prevazute 4 unitйli de реrsопаl.
Cheltuielile de регsопаl pentru aceste 4 unitali чоr Ii acoperite din funcliile vacante ale
Bibliotecii Nalionale, Menliclnam са. actualmente, Biblioteca Nalional1 ате 37 de iunc}ii vacante
din 256 аргоЬаtе pentru алчl 2020. respectiv, Ministerul ча ореrа modificДrile necesaTe in
schema de iпсаdrате а Instituliei publice ..Biblioteca Nalionalй", in limita unitaliloг de personal
арrоЬаtс pentru апul 2020.

Cheltuielile се lin editarc ;i tiрiгirе. cheltuielile pentru achizilionarea serviciilor prestate de
peIsoane fizice, in spela autori. рrесum Ei alte cheltuieli песеsаrе pentru asigurarea activitatii
(рrосurаrе de materiale 5i altele) vor fi асореritе din contul economiilor fоrmаtе [а Рrоgrаmчl
8504,,Suslinerea culturii scrise".

Totodata vor ll eficientizate/diminuate cheltuieliIe bugetare legate de administTarea
iпtrерriпdеrii de Stat ..Publicalia periodicd Revista social-culturalё ,,Moldova"", fiind
economisite urmаtоаrеlе catcgorii de cheltuieli: scrvicii de loca{iune qi seгvicii comunale - 5З

000 lei/anual; rеmчпеrаrеа muncii - 80 000 lei/anual; Total - l33 000 lei/anual. Astfel, чоr fi
reduse cheltuieli[e de administrare а intreprinderii absorbite gi sporirea eficienlei activitбlilor
StatutaIe, ra{ionalizarea procesului de gestionaTe а activitalii economico - financiare 9i
manageriale а ЬчпuriIоr proprietate de Stat.

AnalizAnd impactul рriп prisma poverii administrative, optiunea de rеоrgапizаге prin
tuziunc 1аЬsоrЬliе). avind iп rеdегс рrосеduгiIе legale саге чrmеаzй а fi iпtrергiпsе, necesita
implicare minimi а геsuгsеlог adпrinistratir сi flnanciare iп rароrt cu procedura de lichidare саrе

este mull mai iпdеlчпgчtа;i costisitoare.

Proiectul nu con{ine рrеr,еdеri de rеglеmепtаrе а activitalii de iпtrерriпzёtоr in contextul

Legii cu рriчirе la principiile de Ьаzi de геglеmепtаге а activitalii de iпtrерriпzёtоr пr.2З512006,

astfel nu este песеsаrа ехаmiпаrеа acestuia de ctrtre Crupul de lucru pentru гeglementarea

actiYitalii de iпtгерriпzdtоr

6. Modut de iпсоrроrаrс а actului in саdrчl поrmаtiч in vigoare
n чrmа арrоЬйrii proiectului hоtДrАrii Guvernului cu privire la rеоrgапizатеа ntreprinderii

de Stat Revista social-culturali ,,Moldova" va fi песеsаrй mоdifiсаrеа HotбTArii Guvernului пr.

902/20|7 cu рriчirе la оrgапizаrеа qi fuпсliопаrеа Agenliei Proprietalii Publice (Monitorul

Oficial al Republicii Moldova. 2017, пr. З90 - 395, аrt, 10l1), сч mоdiГrсйrilе Ei complettrrile

ulterioare.

7. Avizarea;i consultarca publici а proiectului
in scopul respectarii рrсrсdсrilсlr [-egii пr. 2]9 din l3 по iembrie 2008 privind tTansparenla

in procesul decizional, proiectul HotйrArii dc Guчеrп, а fbst plasat ре pagina web oficialё а

Ministerului Educaliei, Culturii Ei Сеrсеtаrii www.mecc.gov.md, соmраrtimепtul. Тrапsраrепуd,

directoriul Tr апsраr е п 
7 
й de с iz i опаI d,

}Iinistru Igor ýАRОY
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