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financiare  i de alt! natur!; 
13) exercit!  i alte împuterniciri atribuite prin legisla"ie. 
12. În lipsa ministrului, func"iile acestuia sînt exercitate 

de viceministrul desemnat de ministru. 
13. În cadrul Ministerului activeaz! trei vicemini tri, 

numi"i în  i elibera"i din func"ie de Guvern, la propunerea 
ministrului. Vicemini trii se subordoneaz! nemijlocit minis-
trului  i organizeaz! activitatea în cadrul Ministerului, în 
limitele împuternicirilor ce le sînt atribuite. 

 14. Ministrul, vicemini trii  i conduc!torii subdiviziunilor 
interioare  ale aparatului central al Ministerului, în limitele 
împuternicirilor atribuite, poart! r!spundere pentru deciziile 
luate  i pentru activitatea Ministerului. 

15. Direc"iile generale, direc"iile, sec"iile, serviciile  i 
sectoarele sînt subdiviziuni interioare ale aparatului central 
al Ministerului. Ele activeaz! în baza propriilor regulamente, 
vizate de viceministrul respectiv  i aprobate de ministru. 

16. Ministrul, în temeiul prevederilor prezentului 
Regulament  i în scopul execut!rii legilor, decretelor 
Pre edintelui Republicii Moldova, hot!rîrilor Parlamentului, 
ordonan"elor, hot!rîrilor  i dispozi"iilor Guvernului, emite, în 
limitele competen"elor sale, ordine, instruc"iuni  i dispozi"ii 
executorii pentru toate ministerele  i autorit!"ile adminis-
trative centrale, precum  i pentru toate întreprinderile, 
organiza"iile  i institu"iile ale c!ror domenii de activitate sînt 
reglementate de Minister, indiferent de tipul de proprietate 
 i subordonarea lor, organizeaz!  i controleaz! executarea 
acestor dispozi"ii. 

17. Ministrul emite, în caz de necesitate, în colaborare 
cu conduc!torii altor ministere  i autorit!"i administrative 
centrale, acte normative comune. 

18. Cheltuielile de între"inere a aparatului Ministerului 
sînt suportate din contul mijloacelor bugetului de stat.

Organul colegial
19. În cadrul Ministerului se instituie un Colegiu, compus 

din ministru (pre edintele colegiului), vicemini tri, al"i 
angaja"i ai Ministerului, precum  i din savan"i  i speciali ti 

notorii în domeniile de competen"!. Componen"a nominal! 
a Colegiului se aprob! de Guvern. 

20. Colegiul examineaz! în  edin"ele sale chestiuni 
privind organizarea activit!"ii Ministerului în vederea 
promov!rii politicii economice a "!rii, transform!rilor struc-
turale  i economice, solu"ion!rii problemelor stringente, 
elabor!rii  i realiz!rii pronosticurilor pentru perioade de 
perspectiv!  i de scurt! durat!, discut! chestiuni ce "in de 
activitatea institu"iilor  i organiza"iilor subordonate Minis-
terului, efectueaz! controlul asupra execut!rii deciziilor, 
select!rii  i folosirii cadrelor, examineaz! proiectele actelor 
legislative  i normative, ia în dezbatere rapoartele  i d!rile 
de seam! ale conduc!torilor de subdiviziuni ale Ministerului 
 i ai organiza"iilor  i institu"iilor din subordinea acestuia. 

21.  În activitatea sa Colegiul se conduce de regulamentul 
propriu, aprobat prin ordinul ministrului. Deciziile Colegiului 
se traduc în fapt prin emiterea de ordine ale ministrului. 

Coresponden a
22. Coresponden"a Ministerului este semnat! de 

ministru, vicemini tri  i persoane cu func"ii de r!spundere 
abilitate cu acest drept prin ordinul ministrului.

23. Semn!turile pe actele oficiale ale Ministerului sînt 
aplicate de ministru, vicemini tri  i persoane cu func"ii de 
r!spundere abilitate.

24. Semn!tura pe actele Ministerului este în form! scris! 
sau, în conformitate cu legisla"ia, poate avea alte forme.

Colaborarea în cadrul comisiilor !i grupurilor de lucru
25. Ministerul colaboreaz! cu Parlamentul în cadrul 

comisiilor parlamentare  i  edin"elor plenare, inclusiv prin  
reprezentantul Guvernului în Parlament, cu alte ministere 
 i autorit!"i ale administra"iei publice centrale  i locale, cu 
societatea civil!.

26. În cadrul Ministerului pot fi create comisii  i 
grupuri de lucru, care sînt convocate pentru examinarea  i 
solu"ionarea unor chestiuni specifice. La lucr!rile comisiilor 
pot fi antrena"i speciali ti din diferite domenii.  

  Anexa nr.2 
la Hot!rîrea Guvernului nr.690 
din  13 noiembrie  2009

Structura aparatului central al Ministerului Economiei

Conducerea 
Cabinetul viceprim-ministrului, ministru al  

economiei (cu statut de serviciu)
Direc ia general" politici industriale !i de  competi-

tivitate 
Direc"ia dezvoltare tehnologic!   i competitivitate
Direc"ia politici  investi"ionale  i de promovare a  exportului  
Direc"ia politici de administrare  i deetatizare a 

propriet!"ii publice 
Direc ia general" dezvoltarea mediului de afaceri 
Direc"ia  politici de reglementare a activit!"ii de 

întreprinz!tor
Direc"ia dezvoltarea mediului financiar  i fiscal
Direc"ia politici  de dezvoltare a întreprinderilor mici  i 

mijlocii  i profesii liberale
Direc ia general" infrastructura calit" ii 
Direc"ia standardizare, reglementare tehnic!  i evaluarea 

conformit!"ii 
Direc"ia metrologie 
Direc"ia supraveghere tehnic!  i securitate industrial! 

Direc ia general" politici comerciale 
Direc"ia regimuri comerciale  i OMC 
Direc"ia comer" interior  i servicii 
Sec"ia control al circula"iei m!rfurilor cu dubl! destina"ie 
Direc ia general" securitate !i eficien " energetic" 
Direc"ia electroenergetic!  i cooperare a sistemelor 

electroenergetice 
Direc"ia gazificare  i eficien"! energetic! 
Direc"ia termoenergetic! 
Direc ia analiz", monitorizare !i evaluare a politi-

cilor 
Direc ia analiz" !i prognozare macroeconomic" 
Direc ia protec ia consumatorilor !i supravegherea 

pie ei
Direc ia cooperare economic" interna ional"
Direc ia juridic" 
Direc ia finan e !i  eviden " contabil" 
Direc ia logistic" !i management intern 
Sec ia resurse umane
Sectorul probleme speciale
Serviciul rela ii publice !i protocol 
Serviciul audit intern
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       Anexa nr.3
la Hot!rîrea Guvernului nr. 690               
din 13 noiembrie 2009  

LISTA 
institu iilor  în subordinea Ministerului Economiei

Agen"ia Propriet!"ii Publice 
Camera de Licen"iere
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea 

Pie"ei, Metrologie  i Protec"ie a Consumatorilor 

Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea 
Tehnic! a Obiectelor Industriale Periculoase

Agen"ia Na"ional! pentru Conservarea Energiei 
Inspectoratul Energetic de Stat, mun. Chi in!u 

  Anexa nr.4
la Hot!rîrea Guvernului nr.690
din 13 noiembrie  2009

LISTA
 institu iilor  în coordonarea Ministerului Economiei

Organiza"ia de Atragere a Investi"iilor  i de Promovare 
a Exportului din Moldova  

Organiza"ia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprin-
derilor Mici  i Mijlocii

Unitatea de implementare a proiectului B!ncii Mondiale 
de ameliorare a competitivit!"ii

Unitatea de implementare a grantului acordat de 
Guvernul Japoniei

  Anexa nr.5 
la Hot!rîrea Guvernului  nr.690
din  13 noiembrie 2009

LISTA
întreprinderilor !i societ" ilor pe ac iuni 
în administrarea Ministerului  Economiei

Întreprinderea de Stat “Meridian” 
Întreprinderea de Stat “Fabrica de sticl! din Chi in!u” 
Întreprinderea de Stat “Vibropribor”, mun. Chi in!u 
Întreprinderea de Stat “Uzina de bijuterii “Giuvaier”, 

mun. Chi in!u 
Întreprinderea de Stat “Centru de Elaborare a Sistemelor 

Industriale de Dirijare (CESID)”, mun. Chi in!u 
Întreprinderea de Stat Firma #tiin"ific! de Produc"ie 

“Alco-N”, mun. Chi in!u 
Întreprinderea de Stat “Sectorul autogestional de reclam! 

 i montaj”, mun. Chi in!u 
Întreprinderea de Stat “Moldelectrica”, mun. Chi in!u 
Întreprinderea de Stat “Moldtranselectro”, mun. Chi in!u 
Întreprinderea de Stat “Nodul Hidroenergetic Coste ti”, 

com. Coste ti 
Întreprinderea de Stat “Energorepara"ie”, mun. Chi in!u 
Întreprinderea de Stat “Termotehservice”, mun. Chi in!u 
Întreprinderea de Stat  “Energoproiect”, mun. Chi in!u 
Întreprinderea de Stat “Scutul Energetic”, mun. Chi in!u 
Întreprinderea de Stat “Direc"ia pentru Exploatarea 

Imobilului” 
Întreprinderea de Stat “Centrul Tehnic pentru Securitate 

Industrial!  i Certificare” 
Întreprinderea de Stat “Centrul de Standardizare  i 

Metrologie din B!l"i” 
Întreprinderea de Stat “Centrul de Standardizare  i 

Metrologie din Ceadîr-Lunga” 
Întreprinderea de Stat “Centrul de Acreditare în domeniul 

Evalu!rii Conformit!"ii Produselor” 
Întreprinderea de Stat “Institutul Na"ional de Standardizare 

 i Metrologie”, mun.Chi in!u 
Societatea pe Ac"iuni “Centrul Interna"ional de Expozi"ii 

“MOLDEXPO” 
Societatea pe Ac"iuni “UNIC”, mun. Chi in!u 
Societatea pe Ac"iuni “Casa de Comer" “EXPO”, mun.Chi in!u 
Societatea pe Ac"iuni “Centrul pentru Productivitate  i 

Competitivitate din Moldova” 
Societatea pe Ac"iuni “CET-1”, mun. Chi in!u 
Societatea pe Ac"iuni “CET-2”, mun. Chi in!u 
Societatea pe Ac"iuni “CET-Nord”, mun. B!l"i 
Societatea pe Ac"iuni “RED-Nord”, mun. B!l"i 
Societatea pe Ac"iuni “RED Nord-Vest”, or. Dondu eni 

Societatea pe Ac"iuni “Aprovizelectro”, mun. Chi in!u 
Societatea pe Ac"iuni “Electrocon”, mun. Chi in!u 
Societatea pe Ac"iuni “Comer"-Petrol”, mun. Chi in!u 
Societatea pe Ac"iuni “Armo-Beton”, mun. Chi in!u 
Societatea pe Ac"iuni “Moldova-Gaz”, mun. Chi in!u 
Societatea pe Ac"iuni “Incorgaz”, mun. Chi in!u 
Societatea pe Ac"iuni “Gazproiect”, mun. Chi in!u 
Societatea pe Ac"iuni “Combustibil Solid”, mun. Chi in!u 
Societatea pe Ac"iuni “Zidpetrolcons”, mun. Chi in!u 
Societatea pe Ac"iuni “EnergoCom”, mun. Chi in!u 
Societatea pe Ac"iuni “COMPLECONS” 
Societatea pe Ac"iuni “ForjaCom” 
Societatea pe Ac"iuni “Uzina de ma ini de salubritate 

din F!le ti” 
Societatea pe Ac"iuni “Uzina de tractoare “TRACOM” 
Societatea pe Ac"iuni “Institutul de Cercet!ri #tiin"ifice 

“Rif-Acvaaparat” 
Societatea pe Ac"iuni “PRESUDOR” 
Societatea pe Ac"iuni “ARTMET” 
Societatea pe Ac"iuni “Întreprinderea de Construc"ie 

“Zidarul - S.V.” 
Societatea pe Ac"iuni “MaPasAuto” 
Societatea pe Ac"iuni “METALFEROS” 
Societatea pe Ac"iuni “REUPIES” 
Societatea pe Ac"iuni “R$UT” 
Societatea pe Ac"iuni “Uzina de turn!torie “ARALIT” 
Societatea pe Ac"iuni “CAAN” (companie de închiriere a 

activelor neutilizate) 
Societatea pe Ac"iuni “APROMA#“ 
Societatea pe Ac"iuni “Întreprinderea de Produc"ie a 

M!rfurilor de Larg Consum “RADIATOR” 
Societatea pe Ac"iuni “STEAUA” 
Societatea pe Ac"iuni “DOTARCOM” 
Societatea pe Ac"iuni “CODRU” 
Societatea pe Ac"iuni “Biroul specializat de construc"ie 

a tehnicii “BICOTRA” 
Societatea pe Ac"iuni “FLOARE-CARPET” 
Societatea pe Ac"iuni “AGAT” 
Societatea pe Ac"iuni “ALIMENTARMA#” 
Societatea pe Ac"iuni “FLAMINGO - 96” 
Societatea pe Ac"iuni “MIOARA” 
Societatea pe Ac"iuni “ELCAS” 
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          Anexa nr.6
la Hot!rîrea Guvernului nr. 690
din  13 noiembrie  2009

LISTA 
hot"rîrilor de Guvern care se abrog"

1. Hot!rîrea Guvernului nr.549 din 30 aprilie 2008 
“Cu privire la aprobarea structurii  i efectivului-limit! ale 
aparatului central al Ministerului Economiei  i Comer"ului” 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.83, 
art.532). 

2. Hot!rîrea Guvernului nr.735 din 19 iunie 2008 
“Cu privire la aprobarea Regulamentului  i componen"ei 
nominale a Colegiului Ministerului Economiei  i Comer"ului” 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.112-114, 
art.736). 

3. Punctul 3 din modific!rile ce se opereaz! în unele 
hot!rîri ale Guvernului, aprobate prin Hot!rîrea Guvernului 
nr.1346 din 1 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2008, nr.218-220, art.1363).

4. Punctul 2 din Hot!rîrea Guvernului nr.40 din 
26 ianuarie 2009  “Privind unele m!suri de realizare a Legii 
nr.178-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la Aeroportul Inter-
na"ional Liber “M!rcule ti ” (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2009, nr.16-18, art.65).

5. Punctul 2 din modific!rile  i complet!rile ce se 
opereaz! în unele hot!rîri ale Guvernului, aprobate prin 
Hot!rîrea Guvernului nr.339 din 28 aprilie 2009 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.86-88, art.392).

6. Punctul 14 din anexa nr. 2 la Hot!rîrea Guvernului 
nr.485 din 12 august 2009  „Cu privire la aprobarea Regula-
mentului Agen"iei pentru Geologie  i Resurse Minerale” 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.124-126, 
art.536). 

H O T # R Î R E
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea 
!i func ionarea Ministerului Muncii, Protec iei Sociale 
!i Familiei,  structurii !i efectivului-limit" ale aparatului 
central al acestuia 

769

În conformitate cu art. 10  i art.24 din Legea nr.64-XII din 
31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicat! în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), 
cu modific!rile  i complet!rile ulterioare,  i Hot!rîrea 
Guvernului nr. 597 din 21 octombrie 2009 “Privind unele 
m!suri de executare a Legii nr.21-XVIII din 18 septembrie 
2009” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.157, 
art.663), Guvernul HOT$R$#TE: 

1. Se aprob!:
Regulamentul privind organizarea  i func"ionarea 

Ministerului Muncii, Protec"iei Sociale  i Familiei, conform 
anexei nr.1;

Structura aparatului central al Ministerului Muncii, 

Protec"iei Sociale  i Familiei, conform anexei nr.2; 
Lista institu"iilor din subordinea Ministerului Muncii, 

Protec"iei Sociale  i Familiei, conform anexei nr.3. 
2. Se stabile te efectivul-limit! al aparatului central al 

Ministerului Muncii, Protec"iei Sociale  i Familiei în num!r de 
108 unit!"i  i personal tehnic – 3 unit!"i, cu un fond anual 
de retribuire a muncii conform legisla"iei în vigoare. 

3. Se permite Ministerului Muncii, Protec"iei Sociale  i 
Familiei de a avea trei vicemini tri  i un Consiliu colegial 
format din 13 membri, a c!rui componen"! nominal! se 
aprob! de Guvern. 

4. Se abrog! unele hot!rîri ale Guvernului, conform 
anexei nr.4.

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Contrasemneaz":
Viceprim-ministru,
ministrul economiei  Valeriu Lazar
Ministrul muncii, protec iei 
sociale !i familiei Valentina Buliga
Ministrul finan elor Veaceslav Negru a 

Nr. 691. Chi!in"u, 17 noiembrie 2009.

       Anexa nr.1 
la Hot!rîrea Guvernului nr.691
din  17 noiembrie 2009

      REGULAMENTUL 
privind organizarea !i func ionarea Ministerului Muncii, 

Protec iei Sociale !i Familiei  

 Capitolul I. Dispozi ii generale
1. Domeniul de aplicare 
Prezentul Regulament stabile te modul de organizare 

 i func"ionare a Ministerului Muncii, Protec"iei Sociale  i 
Familiei.

2. Statutul juridic al Ministerului
Ministerul Muncii, Protec"iei Sociale  i Familiei  (în 

continuare – Ministerul) este organul central de specialitate 
al administra"iei publice, subordonat Guvernului, care este 
abilitat s! elaboreze, promoveze  i s! asigure realizarea 
politicii statului în urm!toarele domenii:

raporturi de munc!;
retribuirea muncii;
s!n!tatea  i securitatea în munc!; 
dezvoltarea resurselor umane  i ocuparea for"ei de 

munc!, inclusiv orientarea  i formarea profesional! a  
popula"iei; 

migra"ia for"ei de munc!;
demografie;
parteneriat social;
asigur!ri sociale; 
asisten"! social!;
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protec"ia social! a persoanelor cu disabilit!"i;
protec"ia familiei  i a drepturilor copilului;
asigurarea egalit!"ii de  anse între femei  i b!rba"i;
prevenirea violen"ei în familie  i în baz! de gen;
prevenirea traficului de fiin"e umane;
recep"ionarea  i distribuirea ajutoarelor umanitare 

acordate Republicii Moldova. 
Ministerul este persoan! juridic!, dispune de  tampil! 

cu Stema de Stat a Republicii Moldova  i cu denumirea sa, 
precum  i de conturi trezoreriale. 

3. Cadrul legal de activitate a Ministerului
Ministerul î i desf! oar! activitatea în conformitate 

cu Constitu"ia  i legile Republicii Moldova, cu decretele 
Pre edintelui Republicii Moldova, hot!rîrile Parlamentului, 
ordonan"ele, hot!rîrile  i dispozi"iile Guvernului, cu alte 
acte normative, tratatele interna"ionale la care Republica 
Moldova este parte, precum  i cu prevederile prezentului 
Regulament. 

În rela"iile cu persoanele fizice  i juridice, cu autorit!"ile 
oficiale ale statelor str!ine Ministerul ac"ioneaz! în limitele 
competen"elor atribuite prin lege.

Pentru realizarea obiectivelor politicii statului în 
domeniile de competen"!, în subordinea Ministerului func"i-
oneaz! organe centrale ale administra"iei publice, institu"ii 
 i organiza"ii. 

Capitolul II. Misiunea, func iile de baz", 
atribu iile !i drepturile Ministerului

4. Misiunea Ministerului
Ministerul are misiunea de a asigura realizarea prero-

gativelor constitu"ionale ale Guvernului privind elaborarea, 
promovarea  i realizarea politicii statului în domeniile 
enumerate la pct. 2 al prezentului Regulament, avînd ca 
obiective finale asigurarea unui nivel de trai decent al 
popula"iei, pacea  i securitatea social!.

5. Func iile de baz" ale Ministerului
În vederea realiz!rii misiunii sale, Ministerului îi revin 

urm!toarele func"ii de baz!: 
1) elaborarea  i promovarea politicii na"ionale în 

domeniul muncii  i protec"iei sociale cu stabilirea obiecti-
velor strategice de dezvoltare;

2) asigurarea cadrului normativ necesar pentru reali-
zarea obiectivelor strategice în domeniile sale de activitate, 
precum  i a compatibilit!"ii acestuia cu tratatele interna"i-
onale la care Republica Moldova este parte  i cu legisla"ia 
comunitar!;

3) planificarea strategic!, analiza, monitorizarea  i 
evaluarea politicilor elaborate, examinarea multilateral! a 
impactului social, economic, financiar al acestora;

4) asigurarea corespunderii politicilor elaborate cu 
strategiile  i programele na"ionale  i racordarea politi-
cilor existente la priorit!"ile  i necesit!"ile de integrare 
european!;

5) reglementarea, în condi"iile legii, a modului de 
organizare  i func"ionare a sistemului de protec"ie 
social!;

6) coordonarea  i asigurarea realiz!rii politicilor, strate-
giilor  i programelor în domeniul muncii  i protec"iei sociale 
la nivel na"ional, raional  i local prin prisma colabor!rii cu 
reprezentan"ii autorit!"ilor  publice centrale  i locale, ai 
societ!"ii civile, precum  i cu mass-media din republic!;

7) gestionarea, în condi"iile legii, a programelor inter-
na"ionale de asisten"! financiar! pentru sus"inerea refor-
melor sistemului de protec"ie social! a popula"iei  i pentru 
îmbun!t!"irea calit!"ii asisten"ei acordate;

8) reprezentarea, în condi"iile legii, a Republicii Moldova 
în rela"iile cu Organiza"ia Interna"ional! a Muncii, Organiza"ia 
Interna"ional! pentru Migra"ie, directoratele ramurale ale 
Consiliului Europei  i cu alte organisme interna"ionale în 
domenii de interes. 

6. Atribu iile Ministerului
Ministerul are urm!toarele atribu"ii: 
În domeniul raporturilor de munc , retribuirii 

muncii, s n t !ii "i securit !ii în munc , precum "i a 
parteneriatului social: 

1) elaboreaz!  i promoveaz! proiecte de acte normative 
în domeniul raporturilor de munc!, retribuirii muncii, 
s!n!t!"ii  i securit!"ii în munc!, precum  i al parteneria-
tului social, asigur! corespunderea proiectelor elaborate 
cu prevederile concep"iilor, strategiilor, programelor  i 
planurilor na"ionale;

2) prezint! propuneri de perfec"ionare a legisla"iei 
în domeniile sus-men"ionate  i ajustare a acesteia la 
standardele interna"ionale  i comunitare;

3) asigur! dirijarea metodologic! a aplic!rii legis-
la"iei muncii  i a Clasificatorului ocupa"iilor din Republica 
Moldova; 

4) colaboreaz! cu organiza"iile sindicale  i patronale în 
vederea dezvolt!rii parteneriatului social; 

5) particip! la elaborarea, încheierea  i realizarea 
conven"iilor colective (nivel na"ional) între Guvern, Patronate 
 i Sindicate; 

6) înregistreaz! conven"iile colective încheiate între 
partenerii sociali la nivel de ramur!  i teritoriu; 

7) stabile te rela"ii de colaborare cu organele guverna-
mentale  i cu organiza"iile neguvernamentale din alte "!ri 
privind solu"ionarea problemelor muncii; 

8) prezint! propuneri privind ratificarea sau denun"area 
Conven"iilor Organiza"iei Interna"ionale a Muncii; 

9) întocme te rapoartele ini"iale  i periodice la Conven-
"iile Organiza"iei Interna"ionale a Muncii ratificate de 
Republica Moldova  i le prezint! de sine st!t!tor Biroului 
Interna"ional al Muncii;

10) întocme te rapoarte asupra aplic!rii prevederilor 
Cartei sociale europene revizuite  i le prezint! de sine 
st!t!tor Secretariatului Cartei; 

11) controleaz!  i asigur! respectarea prevederilor 
legisla"iei muncii  i Legii securit!"ii  i s!n!t!"ii în munc! 
în ramurile economiei na"ionale prin intermediul Inspec"iei 
Muncii; 

12) recep"ioneaz!, sistematizeaz!  i analizeaz! infor-
ma"ia privind respectarea legisla"iei muncii, inclusiv a dispo-
zi"iilor legale privind condi"iile de munc!  i de salarizare  i 
elaboreaz!, în baza acesteia, prognozele  i recomand!rile 
necesare; 

13) examineaz! contesta"iile depuse împotriva m!surilor 
aplicate de Inspec"ia Muncii.

În domeniul dezvolt rii resurselor umane "i ocup rii 
for!ei de munc : 

1) elaboreaz!  i promoveaz! proiecte de acte normative 
în domeniul ocup!rii for"ei de munc!;

2) analizeaz!  i prognozeaz! evolu"ia pie"ei for"ei de 
munc!, elaboreaz! strategii  i programe na"ionale de 
ocupare a for"ei de munc!; 

3) prezint! Guvernului propuneri argumentate privind 
îmbun!t!"irea structurii ocup!rii for"ei de munc! pe ramurile 
economiei na"ionale  i reducerea  omajului; 

4) coordoneaz! activit!"ile de orientare  i formare profe-
sional!, plasare în cîmpul muncii a persoanelor aflate în 
c!utarea unui loc de munc!  i protec"ie social! a  omerilor, 
gestioneaz! locurile de munc! devenite vacante; 

5) asigur! promovarea m!surilor active pe pia"a for"ei 
de munc!  i sporirea gradului de ocupare  i diminuare a 
 omajului în rîndul popula"iei; 

6) coordoneaz! activit!"ile ce "in de informarea în mas! 
a popula"iei despre cererea  i oferta for"ei de munc!, 
promovînd metode avansate de informare; 

7) elaboreaz!  i aplic! m!suri speciale de integrare pe 
pia"a muncii a persoanelor cu risc sporit de a fi traficate, în 
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special, a femeilor  i a persoanelor marginalizate social; 
8) elaboreaz! mecanisme de stimulare a agen"ilor 

economici pentru crearea locurilor noi de munc! în scopul 
angaj!rii  omerilor; 

9) fundamenteaz! proiectul bugetului Fondului de 
 omaj; 

10) elaboreaz!  i monitorizeaz! prognozele privind 
dezvoltarea resurselor umane; 

11)  identific! direc"iile prioritare în domeniul dezvolt!rii 
resurselor umane;

12) elaboreaz! planul de înmatriculare  la studii  
superioare de licen"!  (ciclul I)  i de masterat (ciclul II), 
medii de specialitate  i secundar profesionale  i prognoza 
înmatricul!rii  pe termen mediu.

În domeniul migra!iei for!ei de munc : 
1) elaboreaz!  i promoveaz! proiecte de acte normative 

privind activitatea de munc!  i protec"ia social!  i juridic! 
a lucr!torilor migran"i; 

2) elaboreaz! mecanisme de reglementare a proceselor 
migra"iei for"ei de munc!; 

3) efectueaz! analiza impactului migra"iei for"ei de 
munc! asupra situa"iei social-economice din "ar!  i propune 
m!suri de diminuare a efectelor negative ale acestui 
fenomen;

4) elaboreaz!, negociaz!  i încheie acorduri bilaterale ce 
vizeaz! reglementarea fluxurilor migra"iei for"ei de munc! 
 i protec"ia lucr!torilor migran"i;

5) promoveaz! cooperarea cu principalele state de 
destina"ie pentru lucr!torii moldoveni la nivel bilateral, 
regional  i multilateral;

6) examineaz! instrumentele interna"ionale în domeniul 
migra"iei for"ei de munc!  i protec"iei sociale a lucr!torilor 
migran"i în vederea ader!rii la ele  i implementeaz! tratatele 
la care Republica Moldova este parte; 

7) asigur! eviden"a lucr!torilor migran"i, prin înregis-
trarea contractelor individuale de munc! încheiate între 
cet!"enii Republicii Moldova  i angajatorii str!ini;

8) coordoneaz! activit!"ile de eliberare, prelungire  i 
revocare a dreptului la munc! cet!"enilor str!ini  i apatri-
zilor; 

9) efectueaz! controlul legalit!"ii angaj!rii în cîmpul 
muncii a cet!"enilor str!ini  i apatrizilor pe teritoriul 
Republicii Moldova;

10) monitorizeaz! activitatea agen"iilor private de 
ocupare a for"ei de munc! peste hotare; 

11) asigur! acumularea, p!strarea, prelucrarea, 
difuzarea  i schimbul de informa"ii referitoare la procesele 
migra"iei for"ei de munc! pe plan intern  i extern; 

12) particip! la elaborarea de studii, sinteze, sondaje 
sociologice, analize  i evalu!ri în domeniu.

În domeniul demografiei: 
1) elaboreaz!  i promoveaz! proiecte de acte normative 

privind dezvoltarea demografic!; 
2) monitorizeaz! impactul politicilor de stat asupra 

situa"iei sociale prin prisma proceselor demografice; 
3) evalueaz! schimb!rile componentelor de structur! 

ale popula"iei, monitorizeaz! indicatorii demografici  i 
determin! nivelul riscurilor demografice; 

4) asigur! mecanismele de cooperare intersectorial! la 
elaborarea politicilor demografice; 

5) dezvolt! instrumentele metodologice pentru implemen-
tarea politicilor demografice la nivel na"ional  i regional; 

6) coordoneaz! activit!"ile de organizare  i informare a 
Comisiei na"ionale pentru popula"ie  i dezvoltare, raportare 
curent!  i periodic! cu privire la domeniul demografic. 

În domeniul asigur rilor sociale: 
1) elaboreaz!  i promoveaz! proiecte de acte normative, 

precum  i propuneri privind dezvoltarea  i reformarea siste-
mului de asigur!ri sociale;

2) efectueaz! studii  i analize ale politicilor implementate 
în domeniul asigur!rilor sociale, evaluînd calitatea proce-
sului de realizare,  i elaboreaz! recomand!ri privind situa"ia 
în domeniu; 

3) studiaz! practica interna"ional! în domeniul asigu-
r!rilor sociale, în scopul perfec"ion!rii legisla"iei na"ionale 
în domeniu  i ajust!rii acesteia la standardele interna"i-
onale;

4) determin! mecanismele de aplicare a prevede-
rilor legale referitor la stabilirea dreptului la pensii, altor 
drepturi de asigur!ri sociale  i a drepturilor acordate prin 
legi speciale;

5) coordoneaz!  i monitorizeaz! implementarea 
politicilor de asigur!ri sociale de c!tre Casa Na"ional! de 
Asigur!ri Sociale, precum  i ofer! asisten"! metodologic! 
în aplicarea legisla"iei în domeniu; 

6) elaboreaz! pronosticul veniturilor  i cheltuielilor 
bugetului asigur!rilor sociale de stat  i realizeaz! funda-
mentarea acestuia pentru anul bugetar proiectat, în baza 
propunerilor Casei Na"ionale de Asigur!ri Sociale;

7) elaboreaz!  i promoveaz! proiectul legii bugetului 
asigur!rilor sociale de stat pe anul bugetar respectiv;

8) verific! periodic, pe baza rapoartelor primite de la 
Casa Na"ional! de Asigur!ri Sociale, executarea bugetului 
asigur!rilor sociale de stat;

9) coordoneaz! sistemele de securitate social! cu 
statele de destina"ie a lucr!torilor migran"i originari din 
Republica Moldova.

În domeniul asisten!ei sociale: 
1) elaboreaz!  i perfecteaz! cadrul normativ în domeniul 

asisten"ei sociale;
2) coordoneaz! func"ionarea sistemului na"ional de 

asisten"! social!; 
3) dezvolt! un sistem coerent de programe, m!suri, 

activit!"i de suport  i protec"ie a persoanelor defavo-
rizate; 

4) evalueaz! impactul politicii în domeniul asisten"ei 
sociale în vederea reform!rii  i eficientiz!rii acord!rii 
presta"iilor sociale  i sporirii accesului la servicii sociale 
de calitate; 

5) elaboreaz! standarde minime de calitate pentru 
serviciile sociale;

6) monitorizeaz! sistemul integrat de servicii sociale  i acord! 
asisten"! metodologic! în vederea dezvolt!rii acestuia; 

7) inspecteaz! calitatea serviciilor sociale prestate de 
institu"iile publice  i private, organiza"iile neguvernamentale 
(asocia"iile ob te ti), în conformitate cu standardele minime 
de calitate,  i întocme te rapoarte scrise, asigurînd transmi-
terea acestora tuturor autorit!"ilor publice centrale  i locale 
cu atribu"ii în domeniu  i organiza"iilor private acreditate, 
ale c!ror servicii au fost inspectate; 

8) de"ine eviden"a serviciilor  i a presta"iilor de asisten"! 
social!;

9) identific! necesit!"ile de formare profesional! a perso-
nalului angajat în sistemul de asisten"! social!  i particip! la 
consolidarea capacit!"ilor profesionale ale acestuia; 

10)  inspecteaz!  i monitorizeaz! stabilirea presta-
"iilor acordate în baza evalu!rii veniturilor  i necesit!"ii de 
asisten"! social!;

11) coordoneaz! metodologic activitatea direc"iilor 
raionale, municipale, ale unit!"ii teritoriale autonome 
G!g!uzia de asisten"! social!  i protec"ie a familiei, a 
asisten"ilor sociali comunitari;

12) creeaz! parteneriate sociale cu organiza"iile 
neguvernamentale în vederea implement!rii programelor 
în domeniul asisten"ei sociale.

În domeniul protec!iei familiei "i drepturilor 
copilului: 

1) elaboreaz!  i perfec"ioneaz! cadrul normativ în 
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domeniul protec"iei familiei  i drepturilor copiilor  i monito-
rizeaz! implementarea acestuia; 

2) efectueaz! analize ale politicilor de protec"ie a familiei 
 i drepturilor copilului  i elaboreaz! sugestii, recomand!ri 
privind îmbun!t!"irea situa"iei în domeniu; 

3) elaboreaz!  i monitorizeaz! aplicarea standardelor 
minime de calitate pe tipuri de servicii sociale adresate 
familiilor cu copii  i copilului în dificultate;

4) asigur! dezvoltarea mecanismelor de protec"ie 
social! a familiei cu copii, accesul copilului  i familiei la 
servicii de asisten"! social! de calitate;

5) sus"ine metodologic dezvoltarea ac"iunilor comunitare 
axate pe prevenirea intr!rii copilului în sistemul de îngrijire 
reziden"ial  i men"inerea lui în mediul familial;

6) coordoneaz! activitatea autorit!"ilor de tutel!  i 
curatel! din cadrul unit!"ilor administrativ - teritoriale de 
nivelul întîi  i nivelul al doilea;

7) coordoneaz!  i monitorizeaz! activit!"ile în domeniul 
adop"iei;

8) asigur! accesul persoanelor fizice  i juridice interesate 
la informa"ia privind copiii lua"i în eviden"! pentru adop"ie;

9) colecteaz!, analizeaz!  i protejeaz! informa"ia despre 
adop"iile na"ionale  i interna"ionale;

10) monitorizeaz! respectarea drepturilor copilului în 
perioada pre-  i postadop"ie;

11) de"ine registrele de stat în domeniul adop"iei, în 
condi"iile legii;

12) asigur!, în comun cu Ministerul Afacerilor Externe 
 i Integr!rii Europene, repatrierea  i protec"ia copiilor 
identifica"i f!r! înso"itori  i copiilor afla"i în dificultate peste 
hotarele "!rii;

13) promoveaz! m!suri de prevenire a violen"ei fa"! 
de copil;

14) coordoneaz!, în comun cu autorit!"ile publice 
centrale  i locale, cu organismele interna"ionale  i organi-
za"iile neguvernamentale, realizarea programelor sociale 
de protec"ie a familiei  i drepturilor copilului;

15) acord! asisten"! metodologic! direc"iilor/sec"iilor 
raionale, municipale, ale unit!"ii teritoriale autonome 
G!g!uzia de asisten"! social!  i protec"ie a familiei, 
asisten"ilor sociali comunitari, precum  i asocia"iilor ob te ti 
prestatoare de servicii în domeniu;

16) elaboreaz! rapoarte na"ionale periodice privind 
aplicarea la nivel na"ional a Conven"iei ONU privind drepturile 
copilului  i a Conven"iei de la Haga privind protec"ia copilului 
 i cooperarea în materia adop"iei interna"ionale.

În domeniul protec!iei sociale a persoanelor cu 
disabilit !i:

1) elaboreaz!  i perfec"ioneaz! cadrul normativ în 
domeniul protec"iei sociale a persoanelor cu disabilit!"i;

2) asigur! dezvoltarea mecanismelor de protec"ie 
social! a persoanelor cu disabilit!"i:

3) efectueaz! analize ale politicilor de protec"ie a persoa-
nelor cu disabilit!"i  i elaboreaz! sugestii, recomand!ri 
privind îmbun!t!"irea situa"iei în domeniu; 

4) coordoneaz! activitatea de expertiz! medical! a 
vitalit!"ii  i asigurare cu articole protetico-ortopedice;

5) acord! asisten"! metodologic! direc"iilor/sec"iilor 
raionale, municipale, ale unit!"ii teritoriale autonome 
G!g!uzia de asisten"! social!  i protec"ie a familiei, precum 
 i asocia"iilor ob te ti, organiza"iilor neguvernamentale  din 
domeniu;

6) creeaz! parteneriate sociale cu organiza"iile neguver-
namentale în vederea implement!rii programelor în domeniul 
protec"iei sociale a persoanelor cu disabilit!"i.

În domeniul asigur rii egalit !ii de "anse între femei 
"i b rba!i, prevenirii  violen!ei în familie "i a traficului 
de fiin!e umane: 

1) elaboreaz!  i perfec"ioneaz! cadrul normativ în 

domeniile egalit!"ii de  anse între femei  i b!rba"i, preve-
nirii violen"ei în familie  i în baza de gen, traficului de fiin"e 
umane;

2) promoveaz! valorile familiale axate pe respectarea 
principiilor drepturilor egale  i comportamentului nonviolent;  

3) elaboreaz!  i promoveaz! standardele minime de 
calitate pentru toate tipurile de servicii sociale adresate 
victimelor violen"ei în familie, agresorilor  i victimelor trafi-
cului de fiin"e umane;

4) acord! suport metodologic în crearea serviciilor 
adresate victimelor violen"ei în familie, agresorilor  i victi-
melor traficului de fiin"e umane în cadrul sistemului integrat 
de servicii sociale; 

5) monitorizeaz! implementarea prevederilor legisla"iei 
în domeniile vizate,  realizarea programelor, m!surilor, 
activit!"ilor în vederea promov!rii egalit!"ii de  anse între 
femei  i b!rba"i, prevenirii violen"ei în familie  i în baz! de 
gen, traficului de fiin"e umane;

6) coordoneaz! activit!"ile unit!"ilor gender din cadrul 
autorit!"ilor publice centrale  i locale în vederea asigur!rii 
egalit!"ii de  anse între femei  i b!rba"i, prevenirii violen"ei 
în familie  i în baz! de gen;

7) acord! asisten"! metodologic! direc"iilor raionale, 
municipale, ale unit!"ii teritoriale autonome G!g!uzia de 
asisten"! social!  i protec"ie a familiei, asisten"ilor sociali 
comunitari, precum  i  ONG-urilor cu competen"e în 
domeniile vizate;

8) creeaz! parteneriate sociale în vederea coordon!rii, în 
comun cu autorit!"ile publice centrale  i locale, cu organi-
za"iile  neguvernamentale  i organismele interna"ionale, 
în scopul elabor!rii, realiz!rii  i monitoriz!rii  politicilor 
în domeniile promov!rii egalit!"ii de  anse între femei  i 
b!rba"i, prevenirii violen"ei în familie  i în baza de gen, 
traficului de fiin"e umane;

9) identific! necesitatea efectu!rii studiilor analitice în 
domeniile vizate; 

10) asigur!, în comun cu Ministerul Afacerilor Externe  i 
Integr!rii Europene, repatrierea  i protec"ia adul"ilor victime 
ale traficului de fiin"e umane, traficului ilegal de migran"i  i 
a migran"ilor afla"i în dificultate;

11) coordoneaz! organizarea  i desf! urarea campa-
niilor informa"ionale  i tematice în domeniile vizate;

12) elaboreaz! rapoarte na"ionale periodice privind 
respectarea prevederilor Conven"iei asupra elimin!rii tuturor 
formelor de discriminare fa"! de femei (CEDAW), precum  i 
rapoarte sectoriale la tratatele interna"ionale pe domeniile 
de activitate.

În domeniul recep!ion rii "i distribuirii ajutoarelor 
umanitare acordate Republicii Moldova:

1) efectueaz! coordonarea general!  i exercit! controlul 
asupra recep"ion!rii  i distribuirii ajutoarelor umanitare 
acordate Republicii Moldova;

2) în comun cu comisiile teritoriale pentru ajutoarele 
umanitare, analizeaz!  i evalueaz! necesarul de ajutoare 
umanitare, identific! beneficiarii care au nevoie de astfel 
de ajutoare în mod prioritar;

3) identific!, în comun cu institu"iile de stat  i organiza-
"iile ob te ti, donatorii noi de ajutoare umanitare  i promo-
veaz! rela"iile de cooperare cu ei;

4) examineaz! în prealabil documentele necesare pentru 
eliberarea autoriza"iilor de introducere în "ar! a ajutoarelor 
umanitare;

5) întocme te  i propune spre aprobare Comisiei 
interdepartamentale pentru ajutoare umanitare autoriza-
"iile pentru introducerea în "ar! a ajutoarelor umanitare  i 
elibereaz! aceste autoriza"ii recep"ionerilor/distribuitorilor 
de ajutoare umanitare;

6) întocme te  i "ine eviden"a proceselor-verbale ale 
Comisiei interdepartamentale;
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7) asigur! recep"ionarea, p!strarea, depozitarea, distri-
buirea  i eviden"a ajutoarelor umanitare trimise în adresa 
statului sau f!r! a avea indicat recep"ionerul concret;

8) formeaz!  i completeaz! baza de date cu privire la 
ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova, prezint! 
Ministerului Finan"elor, trimestrial  i anual, darea de seam! 
financiar!;

9) depisteaz! înc!lc!rile comise la recep"ionarea, distri-
buirea  i utilizarea ajutoarelor umanitare  i ia m!suri pentru 
lichidarea acestora;

10) prezint! Guvernului, în modul stabilit, informa"ii vizînd 
recep"ionarea  i distribuirea ajutoarelor umanitare;

11) înfiin"eaz!  i administreaz!, în modul stabilit de 
legisla"ia în vigoare, un fond de rezerv! din bunurile ce 
constituie ajutoare umanitare, care va fi utilizat pentru 
asigurarea p!turilor defavorizate ale popula"iei.

Alte atribu!ii
1) desf! oar! activitatea de informare a opiniei publice 

privind promovarea  i realizarea politicii de stat în domeniile 
de competen"!, particip! la propagarea legisla"iei în 
domeniul muncii  i protec"iei sociale prin intermediul 
seminarelor, cursurilor de instruire, meselor rotunde etc.;

2) ini"iaz!  i negociaz!, cu împuternicirea Guvernului, 
conven"ii, acorduri  i alte aranjamente interna"ionale  i 
interstatale pertinente; 

3) examineaz! peti"iile  i adres!rile parvenite de 
la cet!"eni, unit!"ile economice, autorit!"ile publice, ia 
m!surile necesare  i acord! explica"iile de rigoare; 

4) avizeaz! proiectele de acte normative ce "in de 
domeniile sale func"ionale, înaintate de autorit!"ile 
publice.

7. Drepturile Ministerului
Ministerul este învestit cu urm!toarele drepturi: 
1) s! realizeze, în modul stabilit de lege, ac"iuni în 

vederea realiz!rii programelor sale de activitate;  
2) s! solicite de la autorit!"ile publice centrale  i locale, 

precum  i de la întreprinderi, institu"ii  i organiza"ii, informa-
"iile necesare pentru buna desf! urare a activit!"ii sale; 

3) s! antreneze, prin acord mutual, reprezentan"i ai minis-
terelor, ai altor autorit!"i administrative centrale, ai autorit!-
"ilor administra"iei publice locale, precum  i ai întreprinderilor, 
organiza"iilor  i institu"iilor, în examinarea  i solu"ionarea 
problemelor ce "in de competen"a sa func"ional!; 

4) s! reprezinte Guvernul în rela"iile de colaborare cu 
organismele interna"ionale în sferele sale de competen"!; 

5) s! negocieze  i s! încheie, în limitele competen"ei  i 
în conformitate cu legisla"ia în vigoare, acorduri  i proto-
coale de colaborare interna"ional! în domeniile sale de 
activitate; 

6) s! controleze activitatea serviciilor sale desconcen-
trate în teritoriu  i s! adopte m!surile ce se impun pentru 
lichidarea neajunsurilor depistate; 

7) s! elaboreze  i s! prezinte Guvernului spre aprobare 
propuneri privind prestarea unor servicii contra plat! de 
c!tre institu"iile subordonate, precum  i utilizarea mijloa-
celor speciale conform destina"iei;

8) s! elaboreze propuneri privind Cadrul de Cheltuieli 
pe Termen Mediu, formarea bugetului de stat, inclusiv de 
între"inere a Ministerului, subdiviziunilor acestuia, precum 
 i a institu"iilor din subordine; 

9) s! exercite controlul asupra folosirii eficiente a 
mijloacelor bugetului de stat  i a mijloacelor speciale pentru 
func"ionarea regulamentar! a aparatului Ministerului  i a 
subdiviziunilor lui, precum  i asupra utiliz!rii ra"ionale a 
bunurilor proprietate public! aflate în gestiunea structurilor 
din subordine; 

10)  s! emit!, în limitele competen"elor atribuite prin 
lege, instruc"iuni  i indica"ii metodice, precum  i alte acte 
departamentale; 

11)  s! antreneze, în modul stabilit, exper"i  i al"i specia-
li ti din "ar!  i din str!in!tate în vederea realiz!rii sarcinilor  i 
func"iilor ce decurg din legisla"ia în vigoare  i din prezentul 
Regulament; 

12)  s! prezinte Guvernului propuneri de perfec"ionare 
a legisla"iei pe chestiunile ce "in de competen"a sa.

 Ministerul exercit!, în conformitate cu legisla"ia în 
vigoare,  i alte drepturi necesare realiz!rii func"iilor  i 
atribu"iilor sale.  

Capitolul III. Organizarea activit" ii Ministerului
8. Conducerea Ministerului
Ministerul este condus de ministru numit în func"ie  i 

eliberat din func"ie, în conformitate cu prevederile Consti-
tu"iei Republicii Moldova  i Legii cu privire la Guvern.

Ministrul: 
1) organizeaz!  i conduce activitatea Ministerului  i 

poart! r!spundere personal! pentru realizarea sarcinilor 
încredin"ate acestuia, pentru utilizarea ra"ional! a mijloa-
celor bugetare  i a resurselor umane, integritatea mijloacelor 
financiare  i a valorilor materiale, autenticitatea indicilor 
cuprin i în eviden"a contabil!  i în d!rile de seam!; 

2) asigur! executarea legilor, decretelor Pre edintelui 
Republicii Moldova, hot!rîrilor Parlamentului, ordonan"elor, 
hot!rîrilor  i dispozi"iilor Guvernului, îndeplinirea sarcinilor 
 i obliga"iunilor ce decurg din prevederile prezentului 
Regulament  i din alte acte normative, precum  i din politica 
de cadre a statului; 

3) prezint! Guvernului spre examinare, în modul 
stabilit, proiecte de legi, hot!rîri ale Guvernului  i alte acte 
normative; 

4) delimiteaz! sarcinile  i atribu"iile  i stabile te respon-
sabilit!"ile vicemini trilor  i ale conduc!torilor subdiviziunilor 
interioare ale aparatului central al Ministerului; 

5) organizeaz!  i prezideaz!  edin"ele Consiliului 
colegial al Ministerului;

6) nume te în func"ii, modific!, suspend!  i înceteaz! 
raporturile de serviciu, în condi"iile legii, ale func"iona-
rilor publici; angajeaz!  i concediaz! cel!lalt personal al 
aparatului central al Ministerului, precum  i conduc!torii 
 i adjunc"ii institu"iilor  i organiza"iilor subordonate, cu 
excep"iile prev!zute de lege; 

7) modific!, în cadrul efectivului-limit!  i al structurii 
aprobate de Guvern, statul de personal al aparatului central 
al Ministerului; 

8) aprob! regulamentele subdiviziunilor interioare 
ale aparatului central al Ministerului  i ale institu"iilor din 
subordine, cu excep"iile prev!zute de lege; 

9) emite ordine  i dispozi"ii, controleaz! executarea lor; 
10)  în limitele împuternicirilor sale, reprezint! Ministerul 

sau, în temeiul unor misiuni încredin"ate de Pre edintele 
Republicii Moldova sau de Guvern, statul Republica Moldova 
în rela"iile cu persoanele juridice  i fizice din "ar!  i din alte 
state, încheie  i realizeaz! acorduri, semneaz! documente 
financiare  i de alt! natur!; 

11) este ordonatorul principal de credite bugetare;
12) exercit!  i alte împuterniciri atribuite prin lege. 
În cadrul Ministerului activeaz! trei vicemini tri, numi"i 

în func"ie  i elibera"i din func"ie de Guvern, la propunerea 
ministrului. Vicemini trii se subordoneaz! nemijlocit minis-
trului  i organizeaz! activitatea în cadrul Ministerului, în 
limitele împuternicirilor ce le sînt atribuite. 

În lipsa ministrului, func"iile acestuia sînt exercitate de 
viceministrul desemnat de ministru. 

Vicemini trii, în limitele împuternicirilor atribuite, poart! 
r!spundere pentru deciziile luate  i pentru activitatea 
Ministerului. 

9. Cabinetul ministrului
În îndeplinirea atribu"iilor sale ministrul este asistat de 

un cabinet (cu statut de serviciu), din componen"a c!ruia 
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pot face parte:  eful de cabinet, consilierii, un secretar  i 
alte persoane care asigur! activitatea ministrului.

10. Consiliul colegial
În cadrul Ministerului activeaz! un Consiliu colegial, 

compus din ministru (pre edintele Consiliului), vicemi-
ni tri, al"i angaja"i cu func"ii de r!spundere din Minister, 
alte autorit!"i  i organiza"ii ob te ti, precum  i din savan"i 
 i speciali ti notorii în domeniu. Componen"a nominal! a 
Consiliului colegial se aprob! de c!tre Guvern. 

În activitatea sa Consiliul colegial se conduce de regula-
mentul aprobat prin ordinul ministrului. Deciziile Consiliului 
colegial al Ministerului se aprob! cu simpla majoritate de 
voturi ale membrilor Consiliului.

11. Structura Ministerului
Direc"iile, sec"iile  i serviciile sînt subdiviziuni interioare 

ale aparatului central al Ministerului. Ele activeaz! în baza 
propriilor regulamente, vizate de viceministrul respectiv  i 
aprobate de ministru. 

12. Coresponden a
Coresponden"a  Ministerului este semnat! de ministru, 

vicemini tri  i persoanele cu func"ii de r!spundere abilitate 

cu acest drept prin ordinul ministrului.
Semn!turile pe actele oficiale ale Ministerului sînt 

aplicate de ministru, vicemini tri sau persoanele abilitate, 
în urm!toarele forme:

semn!tur! personal!; 
semn!tur! digital!.
13. Colaborarea
Ministerul colaboreaz! cu Parlamentul în cadrul 

comisiilor parlamentare  i  edin"elor plenare, inclusiv prin 
reprezentantul Guvernului în Parlament, cu alte ministere  i 
autorit!"i publice centrale  i locale, cu organiza"iile sindicale, 
patronale  i al"i reprezentan"i ai societ!"ii civile.

În cadrul Ministerului pot fi create comisii  i grupuri de 
lucru, care sînt convocate pentru examinarea  i solu"ionarea 
unor chestiuni specifice. 

La lucr!rile comisiilor  i grupurilor de lucru pot fi 
antrena"i speciali ti din diverse domenii.

Capitolul IV. Dispozi ii speciale
14. Finan"area activit!"ii Ministerului se efectueaz! din 

contul bugetului de stat, în conformitate cu legisla"ia.

     Anexa nr.2 
la Hot!rîrea Guvernului nr.691
din 17 noiembrie 2009

Structura aparatului central 
al Ministerului Muncii, Protec iei Sociale !i Familiei 

Conducerea ministerului 
Cabinetul ministrului (cu statut de serviciu)
Direc"ia raporturi de munc!  i parteneriat social
Direc"ia politici salariale 
Direc"ia dezvoltarea resurselor umane  i politici ocupa-

"ionale 
Direc"ia politici de asigur!ri sociale 
Direc"ia politici de asisten"! social! 
Direc"ia politici de protec"ie social! a persoanelor cu 

disabilit!"i
Direc"ia politici de asigurare a egalit!"ii de gen  i preve-

nirea violen"ei 

Direc"ia protec"ie a familiei  i drepturilor copilului 
Direc"ia analiz!, monitorizare  i evaluare a politicilor 
Direc"ia economico-financiar!  
Sec"ia politici migra"ionale 
Sec"ia politici demografice 
Sec"ia ajutoare umanitare
Sec"ia rela"ii interna"ionale
Sec"ia resurse umane 
Serviciul audit intern
Serviciul juridic
Serviciul tehnologii informa"ionale 
Serviciul pres! 

      Anexa nr.3 
la Hot!rîrea Guvernului nr.691
din 17 noiembrie 2009

Lista institu iilor 
din subordinea Ministerului Muncii, Protec iei Sociale !i Familiei 

Agen"ia Na"ional! pentru Ocuparea For"ei de Munc! 
Inspec"ia Muncii  
Inspec"ia Social! 
Consiliul Republican de Expertiz! Medical! a Vitalit!"ii 
Fondul republican de sus"inere social! a popula"iei 
Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie 

 i Reabilitare, mun.Chi in!u 
Centrul republican de reabilitare a invalizilor, veteranilor 

muncii  i r!zboiului, com.Cocieri, r-nul Dub!sari 
Centrul de reabilitare a invalizilor  i pensionarilor 

“Victoria” al Republicii Moldova, or.Sergheevka, Ucraina 
Centrul republican de recuperare a invalizilor  i pensio-

narilor “Speran"a”, or.Vadul lui Vod!, mun.Chi in!u 
Azilul republican pentru invalizi  i pensionari, mun.

Chi in!u 
Internatul psihoneurologic, com.Cocieri, r-nul Dub!sari 

Internatul psihoneurologic, com.B!diceni, r-nul Soroca 
Internatul psihoneurologic, s.Brînzeni, r-nul Edine" 
Internatul psihoneurologic, mun.B!l"i 
Casa-internat pentru copii cu deficien"e mintale (fete), 

or.Hînce ti 
Casa-internat pentru copii cu deficien"e mintale (b!ie"i), 

or.Orhei 
Centrul de plasament temporar al copiilor în situa"ii de 

risc “Azimut”, or.Soroca 
Centrul pentru copii cu cerin"e educative speciale 

“Speran"a”, or.Criuleni 
Centrul de reabilitare  i protec"ie social! a copiilor în 

situa"ie de risc «%&'()*+», or.Taraclia 
Centrul de asisten"!  i protec"ie a victimelor  i poten"ia-

lelor victime ale traficului de fiin"e umane, mun.Chi in!u
Întreprinderea de Stat “Centrul de instruire în domeniul 

rela"iilor de munc!”, mun.Chi in!u
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D I S P O Z I $ I E770
În scopul preg!tirii  i desf! ur!rii edi"iei a IX-a a 

expozi"iei na"ionale „Fabricat în Moldova”:
1. Se accept! propunerea Camerei de ,omer"  i 

Industrie privind organizarea  i desf! urarea edi"iei a IX-a 
a expozi"iei na"ionale „Fabricat în Moldova” (27-31 ianuarie 
2010, mun. Chi in!u). 

2. Se aprob!, conform anexei, componen"a nominal! 
a Comitetului pentru organizarea  i desf! urarea edi"iei a 
IX-a a expozi"iei na"ionale „Fabricat în Moldova”.

3. Comitetul nominalizat va elabora planul de preg!tire 
a expozi"iei na"ionale  „Fabricat în Moldova”  i va coordona 
activitatea agen"ilor economici din Republica Moldova 
pentru participare la expozi"ie.

4. În cazul demiterii din func"iile de"inute a membrilor 
Comitetului, atribu"iile lor vor fi exercitate de persoanele 
nou-confirmate în posturile respective, f!r! a fi emis! o 
alt! dispozi"ie de Guvern.

PRIM-MINISTRU  Vladimir FILAT

Nr. 86-d. Chi!in"u, 13 noiembrie 2009.

  Anex!
la Dispozi"ia Guvernului nr. 86-d
din 13 noiembrie 2009

COMPONEN$A NOMINAL#
a Comitetului pentru organizarea !i desf"!urarea edi iei a IX-a

a expozi iei na ionale „Fabricat în Moldova”
(27 - 31 ianuarie 2010, Chi!in"u)

LAZAR Valeriu            - viceprim-ministru, ministru al 
economiei (pre edinte al Comite-
tului)   

CUCU Gheorghe - pre edinte a l  Camerei  de 
Comer"  i Industrie(vicepre edinte 
al Comitetului)  

Membrii Comitetului:
NEGRU-A Veaceslav - ministru al finan"elor 
COSARCIUC Valeriu - ministru al agriculturii  i industriei 

alimentare   
OLEINIC Alexandru - ministru al tehnologiilor informa-

"ionale  i comunica"iilor 
BUJOR Leonid - ministru al educa"iei  
FOC#A Boris - ministru al culturii 
DUCA Gheorghe - pre edinte al Academiei de #tiin"e 

a Moldovei   
DIDILICA Vladimir - vicepre edinte al Camerei de 

Comer"  i Industrie  

CHIRO#CA Dorian - director general  al Agen"iei de 
Stat pentru Proprietatea Intelec-
tual!   

CIOCAN Natalia - d i rector genera l  a l  C. I .E. 
„Moldexpo” S.A.  

CARAU# Vasile   - pre edinte al Uniunii Centrale 
a Cooperativelor de Consum 
“Moldcoop” 

CERESCU Leonid - pre edinte al Confedera"iei Patro-
natelor   

URSU Dumitru - pre edinte al Asocia"iei B!ncilor 
din Moldova  

MANOLI Mihai - pre edinte al Uniunii Asiguratorilor 
din Moldova    

MÎRZENCO Vasile - pre edinte al Federa"iei Na"ionale 
a   Fermierilor din Republica 
Moldova

D I S P O Z I $ I E  771

Se accept! demisia dnei Carolina COJOCARI din func"ia 
de  ef al Direc"iei dezvoltare uman!  i ajutoare umanitare 
a Aparatului Guvernului, începînd cu data de 16 noiembrie 

2009, în baza cererii depuse în conformitate cu art. 65 din 
Legea cu privire la func"ia public!  i statutul func"ionarului 
public nr. 158-XVI din 4 iulie 2008.    

PRIM-MINISTRU  Vladimir FILAT  

Nr. 87-d. Chi!in"u, 16 noiembrie 2009.  

      Anexa nr.4
la Hot!rîrea Guvernului nr.691 
din 17 noiembrie 2009

LISTA
hot"rîrilor de Guvern care se abrog"

1. Hot!rîrea Guvernului nr. 283 din 14 martie 2007 
“Pentru aprobarea structurii, efectivului-limit!  i Regula-
mentului privind organizarea  i func"ionarea Ministerului 
Protec"iei Sociale, Familiei  i Copilului” (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2007, nr. 39-42, art. 300).

2. Hot!rîrea Guvernului nr. 1178 din 17 octombrie 
2008 „Pentru aprobarea modific!rilor  i complet!rilor ce 
se opereaz! în Hot!rîrea Guvernului nr. 283 din 14 martie 
2007” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 
190-192, art. 1184).


