
INSTRUCȚIUNE 

privind modul de elaborare a regulamentului de organizare și funcționare  

și a structurii ministerelor, altor autorități administrative centrale  

și a autorităților administrative din subordinea acestora 

 

I. Introducere 

 

Administrația publică reprezintă un ansamblu de organisme care, sub 

autoritatea guvernanților, asigură nevoile de interes general ale colectivității 

umane. Întrucît puterea de comandă administrativă aparține, în limitele 

constituționale, statului și colectivităților locale, se pot identifica două 

subsisteme ale sistemului administrației publice: subsistemul administrației 

publice statale (naționale) și subsistemul administrației publice locale. Potrivit 

capitolului VIII din Constituția Republicii Moldova din 29 iulie 1994, 

administrația publică se împarte în administrația publică centrală de specialitate 

și administrația publică locală. Bazîndu-se pe caracteristici și principii de bază 

diferite, cele două sisteme de administrație dispun de cadre de reglementare 

distincte.  

În ceea ce privește sistemul administrației publice centrale de specialitate, 

cadrul de reglementare general este expus în Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind 

administrația publică centrală de specialitate, act legislativ adoptat de către 

Parlament în contextul reformării, optimizării și eficientizării administrației 

publice centrale. Reieșind din prevederile art. 15 și 22 din legea respectivă, 

regulamentele de organizare și funcționare a ministerelor, a altor autorități 

administrative centrale și a autorităților administrative din subordinea acestora se 

aprobă de către Guvern.  

Cum se elaborează regulamentul de organizare și funcționare pentru 

autoritățile administrației publice centrale, care sînt aspectele ce urmează a fi 

expuse și, mai ales, cum ar trebui expuse normele juridice astfel încît să ofere o 

imagine clară a modului în care se organizează și funcționează autoritatea 

publică, în condițiile în care Legea nr. 98 din 4 mai 2012 nu oferă un model 

structural în acest sens?  

Potrivit art. 22 alin. (2) din Legea privind administrația publică centrală de 

specialitate, structura-tip a regulamentului privind organizarea și funcționarea 

ministerului, a altei autorități administrative centrale, precum și a autorităților 

administrative din subordinea acestora se aprobă de Guvern. Astfel, în vederea 

elaborării regulamentelor de organizare și funcționare a sistemului administrației 

publice de specialitate a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din            

14 noiembrie 2006 „Cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentelor 

privind organizarea și funcționarea organului central de specialitate al 

administrației publice și autorității administrative din subordinea acestuia”. Cu 

toate că actul normativ menționat a fost aprobat anterior adoptării Legii nr. 98 

din 4 mai 2012, acesta reflectă schimbările majore produse în sistemul 
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administrației publice centrale de specialitate. Astfel, deși în momentul de față 

actul normativ sus-numit se află în proces de ajustare la cadrul legal, aceste 

modificări nu se referă la conținutul de concept, ci la unii termeni specifici 

utilizați în Legea nr. 98 din 4 mai 2012. De aceea, pe parcurs, se va face trimitere 

la unele sintagme reflectate în Legea superioară din punct de vedere ierarhic 

Hotărîrii Guvernului nr. 1310 din 14 noiembrie 2006. 

Prezenta instrucțiune a fost elaborată în vederea aplicării Legii nr. 98 din   

4 mai 2012. Prin indicația Prim-ministrului Republicii Moldova nr. 2903-332 din 

12 noiembrie 2013, a fost solicitată operarea unor modificări și completări la 

regulamentele de organizare și funcționare a autorităților administrației publice 

centrale și autorităților administrative din subordine, în vederea ajustării la cadrul 

legal actual. Astfel, pe parcursul anului 2014 au fost recepționate o serie de 

proiecte de acte normative de modificare a regulamentelor de organizare și 

funcționare, fiind identificate anumite dificultăți de punere în aplicare a unor 

norme din Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din 14 noiembrie 2006. Acest fapt a 

probat necesitatea elaborării unui ghid ce ar conține clarificări și ar oferi soluții 

referitoare la structura-tip a regulamentelor privind organizarea și funcționarea 

organului central de specialitate al administrației publice și a autorității 

administrative din subordinea acestuia. 

II. Instrucțiune privind modul de elaborare a regulamentelor de 

organizare și funcționare a ministerelor, altor autorități administrative 

centrale și a autorităților administrative din subordinea acestora în 

conformitate cu Legea nr. 98 din 4 mai 2012 și Hotărîrea Guvernului        

nr. 1310 din 14 noiembrie 2006 

1. Aspecte generale 

A. Autoritățile publice cărora li se aplică prevederile Hotărîrii Guvernului 

nr. 1310 din 14 noiembrie 2006 

Reieșind din titlul Hotărîrii Guvernului nr. 1310 din 14 noiembrie 2014, 

structura-tip a regulamentului de organizare și funcționare se aplică organelor 

centrale de specialitate ale administrației publice și autorităților administrative 

din subordinea acestora. În conformitate cu art. 107 alin. (1) din Constituția 

Republicii Moldova din 29 iulie 1994 și art. 9 alin. (1) din Legea nr. 98 din 4 mai 

2012, organele centrale de specialitate ale statului sînt ministerele.  

De asemenea, din titlul Hotărîrii Guvernului rezultă că actul normativ se 

aplică și autorităților administrative din subordinea ministerelor. Potrivit art. 14 

din Legea nr. 98 din 4 mai 2012, autoritățile administrative din subordinea 

ministerelor pot fi organizate sub formă de agenții, servicii de stat și inspectorate 

de stat. Astfel, Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din 14 noiembrie 2006 nu se aplică 

în raport cu instituțiile publice în care autoritățile administrației publice centrale 

deţin calitatea de fondator, modalitatea de funcţionare a acestora fiind 

reglementată de Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 

2002. 
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În sistemul administrației publice centrale de specialitate sînt incluse și 

alte autorități administrative centrale care nu au statut de ministere (Centrul 

Național Anticorupție, Biroul Național de Statistică, Agenția Turismului etc.). 

Chiar dacă acestea nu se regăsesc în titlul actului normativ, prevederile Hotărîrii 

Guvernului nr. 1310 din 14 noiembrie 2014 se aplică şi în privinţa lor. Art. 22 

alin. (2) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 prevede că structura-tip a ministerului, 

a altei autorități administrative centrale, precum și a autorităților administrative 

din subordinea acestora se aprobă de Guvern. De asemenea, pct. 2 din Hotărîrea 

Guvernului indicată mai sus stipulează că autoritățile administrative centrale, 

precum și autoritățile administrative din subordinea acestora urmează să 

elaboreze sau să modifice regulamentele privind organizarea și funcționarea 

acestora în concordanță cu structura-tip aprobată prin act normativ.  

B. Sfera de reglementare a Hotărîrii Guvernului nr. 1310 din                   

14 noiembrie 2006 

Sfera de reglementare a Hotărîrii Guvernului nr. 1310 din 14 noiembrie 

2006 este constituită, în special, din norme care fac referire la structura-tip a 

regulamentului de organizare și funcționare pentru autoritățile administrației 

publice centrale de specialitate și autoritățile administrative din subordinea 

acestora. Acest regulament-tip este un model structural ce conține elementele 

importante și obligatorii ale regulamentelor autorităților publice cărora se 

adresează actul normativ. 

Pe lîngă normele referitoare la structura-tip a regulamentului de organizare 

și funcționare a autorităților publice care constituie subiecții actului normativ, 

Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din 14 noiembrie 2006 dispune aprobarea prin 

hotărîre de Guvern unică a regulamentelor de organizare și funcționare, a 

structurii, a efectivului-limită și a listelor structurilor organizaționale din 

subordinea autorităților publice. 

În acest sens, pct. 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din 14 noiembrie 

2006 stipulează că aprobarea regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 

organului central de specialitate al administraţiei publice, structurii şi efectivului-

limită, listelor autorităţilor administrative, instituţiilor publice şi 

întreprinderilor/societăţilor pe acţiuni în administrarea acestuia se va efectua 

printr-o hotărîre de Guvern unică.  

De asemenea, pct. 4 din același act normativ indică faptul că regulamentul 

privind organizarea și funcționarea autorității administrative subordonate 

organului central de specialitate al administrației publice și efectivul-limită al 

acesteia se aprobă de Guvern, printr-o hotărîre unică, dacă legea nu prevede 

altfel.  

Art. 2 alin. (2) din  Legea nr. 98 din 4 mai 2012 stipulează că prevederile 

legii se aplică și autorităților administrative autonome față de Guvern, în măsura 

în care nu sînt reglementate și nu contravin dispozițiilor legilor speciale care 

reglementează activitatea autorităților respective.  Aşadar, în procesul de 

elaborare a regulamentului de organizare și funcționare și a structurii, în lipsa 
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unor reglementări speciale, autoritățile publice autonome vor ține cont de 

structura-tip aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din 14 noiembrie 2006. 

Acest lucru nu rezultă din subordonarea acestora Parlamentului, ci, conform art. 

2 alin. (2) din hotărîrea menţionată  şi art. 22 alin. (2) din Legea nr. 98 din 4 mai 

2012, din faptul că Parlamentul a delegat competența de elaborare a structurii-tip 

a regulamentului de organizare și funcționare Guvernului. Astfel se asigură 

uniformizarea la nivel național a regulamentelor și a structurilor autorităților 

publice atît din cadrul administrației publice centrale de specialitate, cît și din 

sistemul autorităților publice autonome. 

 

2. Structura-tip a regulamentului de organizare și funcționare a 

ministerului/altei autorități administrative centrale și a autorităților 

administrative din subordinea acestora 

A. Domeniul de aplicare a regulamentului 

În ceea ce privește domeniul de aplicare a actului normativ, se vor expune 

raporturile juridice care sînt reglementare. 

Exemplu: „Prezentul regulament stabilește misiunea, funcțiile de bază, 

atribuțiile principale, drepturile generale, locul autorității publice în sistemul 

administrației publice centrale de specialitate și alte aspecte privind organizarea 

activității autorității administrative.”  

B. Statutul juridic al organului central de specialitate al administrației 

publice și autorității administrative din subordinea acestuia și locul lor în 

structura administrației publice centrale 

La punctul respectiv se va indica statutul juridic al autorității publice, 

domeniul/domeniile de activitate al/ale acesteia și alte informații caracteristice 

(modalitatea de finanțare, sediul, alte atribute indispensabile unei persoane 

juridice), precum și locul acesteia  în sistemul administrației publice centrale 

(subordonarea ierarhică, după caz).  

În conformitate cu art. 107 din Constituția Republicii Moldova din 29 iulie 

1994 și Legea nr. 98 din 4 mai 2012, administrația publică centrală de 

specialitate este constituită din ministere și alte autorități administrative centrale. 

Astfel, cu excepția unor autorități publice constituite prin legi speciale în 

subordinea Guvernului, statutul juridic al autorității administrației publice 

centrale de specialitate se va expune în conformitate cu termenii stabiliți de 

cadrul legal de „minister” sau „altă autoritate administrativă centrală”. La același 

subiect, se recomandă a fi consultate art. 9 alin. (1) și art. 17 alin. (1) din Legea 

nr. 98 din 4 mai 2012 care diferențiază statutul juridic al ministerelor în raport cu 

alte autorități administrative centrale. Ministerele, avînd rol principal în sistemul 

administrației publice centrale de specialitate, sînt definite ca „organe centrale de 

specialitate ale statului”, spre deosebire de alte autorități administrative centrale 

care nu dispun de un astfel de statut. 

Referitor la autoritățile administrative din subordinea ministerelor, 

reglementate de art. 14-15 din Legea nr. 98 din 4 mai 2012, se atenționează 
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asupra faptului că acestea pot fi constituite sub formă de „agenție”, „serviciu de 

stat” sau „inspectorat de stat”. Astfel, în raport cu funcțiile care vor fi exercitate, 

se va stabili forma de organizare a autorității administrative în unul din tipurile 

de structuri organizaționale expuse la art. 14 din legea sus-menționată. Se va 

evita utilizarea unor termeni precum „departament”, „direcție” sau a expresiei 

„pe lîngă minister”, care reprezintă anacronisme ce nu se încadrează în limbajul 

juridic de specialitate expus în Legea privind administrația publică centrală de 

specialitate. 

Exemplu: „Agenția  este o autoritate administrativă, subordonată 

Ministerului Economiei, responsabilă de implementarea politicii în domeniul 

protecției consumatorilor și de efectuare a controlului de stat asupra respectării 

prevederilor legislației în acest domeniu, precum și a controlului de stat privind 

corespunderea produselor și/sau a serviciilor plasate pe piață cerințelor prescrise 

sau declarate și respectarea prevederilor actelor normative în domeniul 

metrologiei legale, a normelor și regulilor de desfășurare a activităților de 

comerț.  

Agenția este persoană juridică, dispune de ștampilă cu Stema de Stat a 

Republicii Moldova și denumirea sa în limba de stat, de conturi trezoreriale. 

Agenția este finanțată de la bugetul de stat. Sediul Agenției se află în             

mun. Chișinău.” (pct. 2 şi 3 din Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 936 din      

9 decembrie 2011 „Privind crearea Agenției pentru Protecția Consumatorilor și 

aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale acesteia”). 

C. Cadrul legal de activitate a organului central de specialitate al 

administrației publice și autorității administrative din subordinea acestuia 

La această rubrică se vor prezenta actele normative conform cărora 

autoritatea publică urmează să își desfășoare activitatea. 

Exemplu: „Agenţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 

prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi actele legislative, decretele 

Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile 

Guvernului, cu alte acte normative, tratatele internaţionale la care Republica 

Moldova este parte, ordinele şi dispoziţiile ministrului economiei, precum şi ale 

prezentului Regulament.” (pct. 5 din Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 936 

din 9 decembrie 2011 „Privind crearea Agenției pentru Protecția Consumatorilor 

și aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale acesteia”). 

D. Misiunea 

Termenul de „misiune” este definit în art. 24 alin. (1) din Legea nr. 98 din 

4 mai 2012 și constă în expunerea rolului autorității publice în sistemul 

instituțional al administrației publice centrale de specialitate, precum și viziunea 

strategică cu privire la realizarea politicii de stat în domeniile de activitate care 

intră în responsabilitatea autorităţii publice. Aceasta îmbină domeniile de 

activitate încredințate, ulterior dezvoltate în funcțiile de bază și atribuțiile 

principale ale entității publice. Din acest punct de vedere se recomandă 
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expunerea misiunii astfel, încît din  definirea acesteia să decurgă funcțiile de 

bază ale autorității publice. 

Exemplu: „Ministerul are misiunea de a asigura creșterea economiei 

naționale prin optimizarea cadrului de reglementare a activității de întreprinzător, 

constituirea premiselor pentru dezvoltarea mediului de afaceri, dezvoltarea 

tehnologică și asigurarea competitivității, crearea unui mediu investițional 

atractiv, contribuirea la acțiunile de demonopolizare a pieței interne și de 

eliminare a practicilor anticoncurențiale, precum și prin cooperare economică 

internațională.” (Pct. 5 din Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 690 din 13 

noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Economiei, structurii și efectivului-limită ale 

aparatului central al acestuia”). 

E. Funcțiile de bază 

Potrivit art. 25 alin. (1) din Legea privind administrația publică centrală de 

specialitate, funcțiile de bază ale autorității publice reprezintă activitățile 

administrative care se desfășoară cu regularitate, menite să asigure realizarea 

integrală a misiunii acesteia, avînd obligatoriu un rezultat al cărui beneficiar este 

un subiect extern pentru autoritatea în cauză (persoane fizice și juridice, alte 

autorități publice). În vederea elaborării funcțiilor de bază, se va ține cont de 

prevederile alin. (2) din același articol de lege (a se vedea art. 25 alin. (3) din 

Legea nr. 98 din 4 mai 2012). Astfel, reieșind din domeniile de activitate 

încredințate pentru realizarea misiunii autorității publice și locul acesteia în 

sistemul administrației publice centrale de specialitate, se va face referinţă la 

următoarele funcții de bază: 

a) realizarea politicii de stat în domeniile încredințate; 

b) reglementarea normativ-juridică; 

c) supravegherea și controlul de stat; 

d) prestarea serviciilor publice; 

e) gestionarea sferei de competență; 

f) alte funcții expuse în legi speciale. 

Referitor la funcția de bază de realizare a politicii statutului în domeniile 

încredințate, se atenționează că autoritățile administrative din subordinea 

ministerelor sînt create pentru asigurarea implementării politicii statului în 

anumite domenii sau sfere din domeniile de activitate care le sînt încredințate 

ministerelor. Responsabile de elaborarea politicilor sînt organele administrației 

publice centrale sau alte autorități administrative centrale. Astfel, în 

regulamentele de organizare și funcționare a autorităților administrative din 

subordinea organelor centrale de specialitate se va exclude menționarea unor 

funcții de bază sau atribuții principale de „elaborare a politicilor” sau „elaborare 

a proiectelor de acte normative”. 

F. Atribuțiile principale 

Conform art. 26 alin. (1) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012, atribuțiile 

principale definesc acțiunile nemijlocite exercitate de autoritatea publică pentru 
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realizarea funcțiilor de bază, rezultatele concrete ale acțiunilor date, precum și se 

indică sferele lor de aplicare sau beneficiarii finali ai rezultatelor acțiunilor 

respective. 

Reieșind din prevederea legală menționată, atribuțiile principale ale 

autorității publice trebuie să fie expuse pentru fiecare funcție de bază identificată, 

prezentîndu-se modalitățile concrete prin care se realizează o activitate 

administrativă. În acest mod se va asigura corelarea funcțiilor de bază cu 

atribuțiile principale. 

G. Drepturile generale 

Drepturile generale ale autorității publice sînt acele acțiuni care pot fi 

întreprinse de către autoritatea publică în raport cu alte persoane juridice (de 

drept public sau privat) sau fizice sau care se solicită a fi întreprinse de aceste 

persoane, pentru exercitarea atribuțiilor principale ale autorității publice. 

În procesul de elaborare a regulamentului de organizare și funcționare se 

vor evita confuziile dintre atribuțiile principale și drepturile generale. 

Exemplu: a) atribuția principală: „Administrează activitatea Fondului 

Național de Date Geospațiale”; 

b) dreptul general: „Să solicite şi să primească de la toate autorităţile 

publice centrale, întreprinderile şi organizaţiile, autorităţile administraţiei publice 

locale rapoarte cu privire la lucrările executate, informaţii şi originalele hărţilor 

şi a planurilor (cu excepţia celor de autor, elaborate în scopuri ştiinţifice), pentru 

evidenţă unică a materialelor în Fondul naţional de date geospaţiale.” (pct. 7 

subpct. 6) lit. i) și pct. 8 lit. a) din Hotărîrea Guvernului nr. 383 din 12 mai 2010 

„Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției 

Relații Funciare și Cadastru, structurii și efectivului-limită al acesteia”). 

H. Conducerea  

În legătură cu normele privind conducerea autorității publice se vor 

expune următoarele aspecte: 

a) cine exercită funcția de conducător al autorității publice, cu indicarea, 

conform statutului juridic al autorității publice, a titlului de funcție; 

b) informații referitoare la adjuncții conducătorului autorității publice 

(numărul adjuncților, titlul de funcție deținut); 

c) modul de numire a conducătorului autorității publice și a adjuncților 

acestuia; 

d) atribuțiile exercitate de conducător; 

e) atribuțiile exercitate de adjuncți sau modul de delegare a unor atribuții 

în competența acestora, inclusiv cea referitoare la asigurarea interimatului în caz 

de absență a conducătorului; 

f)  în ceea ce privește ministerele, modul de numire în funcție a 

secretarului de stat, statutul lui juridic și atribuțiile care urmează a fi exercitate de 

către acesta. 

Titlul de funcție al conducătorului autorității publice se stabilește în 

funcție de statutul autorității publice, în conformitate cu Legea nr. 98 din 4 mai 
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2012 și Legea nr. 155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al 

funcțiilor publice, după cum urmează (cu excepția titlurilor de funcție prevăzute 

în legile speciale):  

- ministru, pentru ministere; 

- director general, pentru alte autorități administrative centrale; 

- director/șef inspectorat, după caz, pentru autoritățile administrative din 

subordinea ministerelor sau altor autorități administrative centrale. 

În concordanță cu titlul de funcție identificat pentru conducătorul 

autorității publice, se va stabili și titlul de funcție pentru adjunctul 

conducătorului: 

- viceministru, pentru ministere; 

- director general adjunct, pentru alte autorități administrative centrale; 

- director adjunct/şef adjunct inspectorat, pentru autoritățile administrative 

din subordinea ministerelor sau altor autorități administrative centrale. 

I. Cabinetul  persoanei cu funcție de demnitate publică (pentru autoritățile 

publice în care activează un astfel de cabinet) 

Potrivit art. 2 din Legea nr. 80 din 7 mai 2010 cu privire la statutul 

personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică, acest 

cabinet reprezintă o subdiviziune distinctă în cadrul autorității publice, cu 

personal propriu, avînd statut de serviciu, secție sau direcție. Deci, în 

regulamentul ministerului sau altei autorități administrative centrale se va 

menționa dacă în cadrul autorității publice este instituit un cabinet al persoanei 

cu funcție de demnitate publică, precum și statutul acesteia (de serviciu, secție 

sau direcție), în funcție de numărul de unități alocate pentru o astfel de 

subdiviziune. 

J. Organul colegial 

Ca și în cazul cabinetului persoanei cu funcție de demnitate publică, 

normele referitoare la organul colegial se vor include doar în regulamentele de 

organizare și funcționare a ministerelor sau a altor autorități administrative 

centrale. În conformitate cu art. 33 din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 acest organ 

colegial urmează să se numească „colegiul ministerului” sau „colegiul altei 

autorități administrative”, după caz. De asemenea, în regulament se vor preciza: 

componența numerică și nominală a colegiului, modul de aprobare a 

regulamentului colegiului, activitățile ce sînt realizate de către acesta, modul de 

aprobare a soluțiilor, alte aspecte relevante. În acest sens, se recomandă a fi 

consultat art. 33 din Legea nr. 98 din 4 mai 2012.  

K. Structura 

În ceea ce priveşte compartimentul referitor la structura, se vor indica 

subdiviziunile structurale autonome constituite în cadrul autorității publice, 

modul de activitate a acestora și de stabilire a persoanei din conducerea 

autorității publice în coordonarea cărora activează. Structura propriu-zisă a 

autorității publice (a aparatului central al autorității publice pentru autoritățile 

administrației publice centrale de specialitate sau serviciile publice 
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desconcentrate) se va prezenta ca o anexă distinctă, fiind indicată fiecare 

subdiviziune structurală autonomă din cadrul autorității publice. 

În cazul în care autoritatea publică dispune de subdiviziuni teritoriale, se 

vor menționa următoarele aspecte:  

- dacă subdiviziunile teritoriale dispun de personalitate juridică; 

- modul de numire în funcție a conducătorului subdiviziunii teritoriale și 

atribuțiile nemijlocite ale acestuia, în conformitate cu statutul subdiviziunilor 

teritoriale care dispun/nu dispun de personalitate juridică; 

- atribuțiile și drepturile subdiviziunilor teritoriale, în conformitate cu 

statutul subdiviziunilor teritoriale care dispun/nu dispun de personalitate juridică; 

- procedura de aprobare a regulamentului privind organizarea și 

funcționarea subdiviziunilor teritoriale ale serviciilor publice desconcentrate, 

după caz, a regulamentului-tip. 

Ulterior, lista subdiviziunilor teritoriale ale autorității publice va fi 

elaborată ca o anexă distinctă la actul normativ, separată de anexa în care este 

indicată structura aparatului central al autorității. 

În privința informațiilor care urmează să se regăsească în regulamentul cu 

privire la structura autorității publice, trebuie de reţinut că, potrivit art. 30       

alin. (9) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012, Guvernul poate stabili obligativitatea 

instituirii în cadrul aparatului central al unui minister sau al altei autorităţi 

administrative centrale a unor subdiviziuni interne autonome (unitatea de analiză, 

monitorizare şi evaluare a politicilor publice, subdiviziunea e-Transformare, 

subdiviziunea juridică, subdiviziunea resurse umane, unitatea de audit intern, 

unitatea de informare şi comunicare cu mass-media), care se vor subordona 

nemijlocit conducerii autorității publice. Astfel, prin mai multe acte normative, 

Guvernul a aprobat instituirea în cadrul autorităților publice a unui șir de 

subdiviziuni structurale, după cum urmează: Anexa nr. 5 la Hotărîrea Guvernului 

nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii       

nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public”, Hotărîrea Guvernului nr. 499 din 6 iulie 2012 „Cu privire 

la subdiviziunea e-Transformare din cadrul autorităţilor administraţiei publice 

centrale”, Hotărîrea Guvernului nr. 168 din 9 martie 2010 „Cu privire la unitatea 

de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor publice din cadrul organului 

central de specialitate al administraţiei publice”, Hotărîrea Guvernului nr. 1714 

din 27 decembrie 2002 „Cu privire la serviciul juridic al autorităţilor 

administraţiei publice”, Hotărîrea Guvernului nr. 1211 din 27 decembrie 2010 

„Cu privire la unitatea de informare şi comunicare cu mass-media a autorităţii 

administraţiei publice centrale”, Legea nr. 229 din 23 septembrie 2010 privind 

controlul financiar public intern (subdiviziunile juridică, audit intern,                 

e-Transformare, resurse umane, comunicare cu mass-media, analiză, 

monitorizare şi evaluare a politicilor publice). Aceste subdiviziuni structurale 

sînt autonome și funcționează în subordonarea directă a conducătorului 

autorității publice. La elaborarea structurii ministerelor sau a altor autorități 
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administrative se va ține cont de actele normative menționate, urmînd ca aceste 

subdiviziuni structurale să se regăsească în cadrul autorității publice. În privința 

autorităților administrative din subordinea ministerelor sau a altor autorități 

administrative centrale, se va asigura doar instituirea subdiviziunilor structurale 

autonome resurse umane și juridice. 

De asemenea, în compartimentul referitor la structură se vor expune norme 

privind personalul care activează în subdiviziunile autorității publice, 

delimitîndu-se în următoarele categorii de funcții, după caz:  

- personal cu funcții de demnitate publică, al cărui statut este reglementat 

de Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de 

demnitate publică, precum și de legile speciale; 

- personal din cadrul cabinetului persoanei ce exercită funcție de demnitate 

publică, al cărui statut este stabilit în Legea nr. 80 din 7 mai 2010 cu privire la  

statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică; 

- funcționari publici, al căror statut este reglementat de Legea nr. 158-XVI 

din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public; 

- funcționari publici cu statut special, al căror statut este reglementat de 

legi speciale; 

- personal contractual, care include: personalul auxiliar, personalul de 

deservire tehnică ce asigură funcționarea autorității publice și personalul de 

specialitate, ale căror raporturi de serviciu sînt reglementate de legislația muncii. 

În cazul în care, în baza unor acte speciale, o categorie de personal exercită 

atribuții specifice (inspectare, control, asigurare a ordiniii publice etc.) ce se 

doresc a fi menționate în Regulament, acestea se vor expune imediat după 

enumerarea categoriilor de personal ce activează în cadrul autorității publice. 

L. Corespondența 

Privitor la corespondență, regulamentul urmează să indice următoarele: 

- cine semnează corespondența autorității publice; 

- forma semnăturii (scrisă, electronică etc.); 

- modul de delegare a competenței de semnare a corespondenței. 

M. Colaborarea în cadrul comisiilor și grupurilor de lucru 

Reieșind din principiul colaborării interinstituționale, expus în art. 4 din 

Legea nr. 98 din 4 mai 2012, la acest subiect se vor indica: 

- colaborarea cu alte autorități publice prin crearea comisiilor și grupurilor 

de lucru de către autoritatea care reprezintă subiectul regulamentului; 

- colaborarea prin participarea la comisiile și grupurile de lucru constituite 

de alte autorități publice.  
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III. Aspecte complementare actului normativ de aprobare a 

regulamentului de organizare și funcționare a ministerului, a altei autorități 

administrative centrale sau a autorității administrative din subordinea 

acestora 
 

1. Efectivul-limită al autorității publice 

Pe lîngă normele referitoare la structura-tip a regulamentului de organizare 

și funcționare pentru autoritățile publice care constituie subiecții actului 

normativ, Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din 14 noiembrie 2006 dispune 

aprobarea prin hotărîre de Guvern unică a regulamentelor de organizare și 

funcționare și a efectivului-limită al ministerelor, al altor autorități administrative 

centrale și al autorităților administrative din subordinea acestora.  

Expunerea efectivului-limită presupune indicarea numărului de unități 

total alocat pentru autoritatea publică, inclusiv a numărului de unități alocat 

pentru personalul auxiliar (muncitori), fiind exclusă stabilirea numărului de 

unități pentru o altă categorie de personal (funcționari publici, personal de 

deservire tehnică etc.). Numărul celorlalte categorii de personal se va stabili în 

procesul de elaborare și avizare a statului de personal al autorității publice. 

Exemplu: „Se stabilește efectivul-limită al aparatului central al 

Ministerului Culturii în număr de 46 de unități (inclusiv personal auxiliar –               

1 unitate), cu un fond de retribuire a muncii conform legislației în vigoare.”      

(pct. 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 696 din 19 noiembrie 2009 „Pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Culturii, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia”). 

 

2. Structura autorității publice 

Pct. 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din 14 noiembrie 2006 stipulează 

că aprobarea regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului 

central de specialitate al administraţiei publice, structurii şi efectivului-limită, 

listelor autorităţilor administrative, instituţiilor subordonate şi 

întreprinderilor/societăţilor pe acţiuni în administrarea acestuia se va efectua 

printr-o hotărîre de Guvern unică. Reieșind din specificul de organizare, rezultă 

că norma respectivă are ca subiecți ministerele și alte autorități administrative 

centrale. Potrivit legislației generale, doar acestea dispun în subordinea lor de 

autorități administrative, instituții publice și întreprinderi în care exercită 

calitatea de fondator, precum și de societăți pe acțiuni în care administrează 

pachetul de acțiuni al statului. 

Deoarece norma juridică utilizează cuvîntul „listelor” (la numărul plural), 

se atrage atenția asupra faptului că structurile organizaționale din sfera de 

competență a autorității administrației publice centrale de specialitate se expun în 

liste aparte, excluzîndu-se posibilitatea elaborării unei singure liste cu toate 

tipurile de structuri organizaționale. Se recomandă ca acestea să fie grupate 
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potrivit statutului juridic, fiind elaborate liste pentru următoarele tipuri de 

structuri organizaționale: 

- lista autorităților administrative din subordinea ministerelor; 

- lista instituțiilor publice în care ministerul/altă autoritate administrativă 

centrală exercită calitatea de fondator; 

- lista întreprinderilor de stat în care ministerul/altă autoritate 

administrativă centrală exercită calitatea de fondator și a societăților pe acțiuni în 

care ministerul/altă autoritate administrativă centrală administrează pachetul de 

acțiuni al statului. 

Se va evita utilizarea unor termeni care nu se regăsesc în Legea nr. 98 din 

4 mai 2012, cum ar fi „autoritate administrativă/instituție pe lîngă minister”, 

„instituție publică subordonată ministerului”, „întreprindere de stat în subordinea 

altei autorități administrative centrale” etc. 

Pct. 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din 14 noiembrie 2006 indică 

faptul că regulamentul privind organizarea și funcționarea autorității 

administrative subordonate organului central de specialitate al administrației 

publice și efectivul-limită al acesteia se aprobă de Guvern printr-o hotărîre unică, 

dacă legea nu prevede altfel. Totuși, fiindcă structura-tip face trimitere la 

structura autorității publice (direcțiile generale, direcțiile, alte subdiviziuni 

structurale), în aceeași hotărăre de Guvern unică se va include structura 

autorității administrative din subordine, precum și lista subdiviziunilor 

teritoriale. 

O modalitate specifică de elaborare a structurii se remarcă în cazul acelor 

autorități publice care dispun de subdiviziuni teritoriale, fiind organizate ca 

servicii publice desconcentrate cu personalitate juridică. Potrivit art. 31 alin. (2) 

din Legea nr. 98 din 4 mai 2012, constituirea, reorganizarea sau dizolvarea 

serviciilor publice desconcentrate, stabilirea structurii și a efectivului-limită al 

acestora țin de competența Guvernului și se efectuează la propunerea ministrului 

sau a directorului general, dacă actele legislative speciale nu prevăd altfel. 

Totodată, alin. (5) din același articol de lege specifică faptul că serviciile publice 

desconcentrate care au personalitate juridică dispun de organ central și 

subdiviziuni teritoriale. 

În acest caz, autoritatea administrativă din subordinea ministerului sau 

altei autorități administrative centrale va expune structura sa în două anexe 

distincte:  

- structura aparatului central al autorității publice; 

- lista subdiviziunilor teritoriale ale autorității publice. 

Sintagma „structura aparatului central” se va utiliza, indiferent dacă 

autoritatea publică dispune sau nu de subdiviziuni teritoriale, în cazul în care se 

aprobă structura unui minister sau a altei autorități administrative centrale. 

Aceste entități publice dispun, în conformitate cu art. 30 alin. (1) din Legea       

nr. 98 din 4 mai 2012 de „aparat central”. Dacă în cadrul ministerului sau altei 

autorități administrative centrale se constituie subdiviziuni teritoriale, acestea vor 
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fi expuse în „lista subdiviziunilor teritoriale ale ministerului/altei autorități 

administrative centrale”, distinct de structura aparatului central. 

La elaborarea structurii autorității publice se va examina modul de 

instituire a subdiviziunilor structurale în raport cu numărul de unități alocate, în 

conformitate cu prevederile pct. 1 din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului         

nr. 1001 din 26 decembrie 2011 „Privind punerea în aplicare a unor acte 

legislative”, după cum urmează:  

- direcție generală – cel puțin 18 unități de personal; 

- direcție autonomă/direcție în componența direcției generale – cel puțin    

5 unități de personal; 

- secție autonomă/secție în componența altei subdiviziuni – cel puțin         

4 unități de personal; 

- serviciu autonom/serviciu în componența altei subdiviziuni – cel puțin     

1 unitate de personal. 

De asemenea, instituirea subdiviziunilor structurale necesită a fi analizată 

prin prisma definițiilor expuse la art. 30 din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 pentru 

fiecare tip de subdiviziune structurală în parte. Astfel, stabilirea statutului 

subdiviziunilor structurale nu se va asigura exclusiv prin aplicarea criteriului 

„numărului de unități”, dar se va urmări și conformarea cu definiția caracteristică 

tipului de subdiviziune structurală.  

În concluzie, se recomandă ca structura autorității publice să aibă 

următoarea formă (avînd drept exemplu structura unui minister): 

I. Anexa nr. 1. Structura aparatului central al ministerului 

1. Conducerea  

2. Cabinetul ministrului (cu statut de serviciu, secție sau direcție) 

3. Subdiviziunile care realizează misiunea autorității publice (ramurale/pe 

domeniile de competență) 

4. Subdiviziunile structurale autonome, a căror instituire obligatorie este 

prevăzută în actele normative: 

- unitatea de analiză, monitorizare și evaluare a politicilor publice 

- subdiviziunea resurse umane 

- subdiviziunea juridică 

- unitatea de audit intern 

- unitatea de informare și comunicare cu mass-media 

- subdiviziunea e-Transformare 

- subdiviziunea financiar-contabilă 

- subdiviziunea secretariat 

II. Anexa nr. 2. Lista autorităților administrative din subordinea 

ministerului 

III. Anexa nr. 3. Lista instituțiilor publice în care ministerul are 

calitatea de fondator 
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IV. Anexa nr. 4. Lista întreprinderilor de stat în care ministerul 

exercită funcția de fondator/a societăților pe acțiuni în care ministerul 

administrează pachetul de acțiuni al statului. 

 

3. Constituirea/reorganizarea autorității publice 

În situații specifice, în același act normativ se aprobă 

constituirea/reorganizarea unei autorități administrative din subordinea 

ministerului/altei autorități administrative centrale, precum și regulamentul de 

organizare și funcționare a autorității publice. În funcție de procedura aplicată, 

actul juridic va fi elaborat prin întrebuințarea sintagmei corecte. Aşadar se vor 

utiliza termenii juridici specifici pentru fiecare procedură în parte, ținîndu-se 

cont de prevederile art. 10 din Legea nr. 98 din 4 mai 2012. Chiar dacă norma 

juridică menționată face referire la ministere, procedurile expuse în aceasta se 

aplică și pentru autoritățile administrative din subordinea autorităților 

administrației publice centrale de specialitate. Se va stabili expres în actul 

normativ dacă are loc constituirea sau reorganizarea autorității publice. În caz de 

reorganizare, se va ține cont că aceasta poate avea loc prin fuziune (contopire sau 

absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare și se va indica 

procedura exactă de reorganizare. După necesitate, se vor indica alte aspecte 

relevante aferente procedurii de reorganizare (lichidarea, transmiterea 

patrimoniului etc.).  


